
poem de octombrie

Valeriu STANCU

Vae soli!
este luatã din bãrbatul sãu. De aceea va lãsa omul pe 
tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de femeia sa, ºi vor 
fi amîndoi un trup».” ªi, adevãr grãiesc vouã, astfel s-a 
nãscut singurãtatea în doi! Acea cumplitã singurãtate 
magistral surprinsã de poetul Ioanid Romanescu în 
volumul de debut, Singurãtatea în doi. ªi, Doamne, cît 
de singuri ne-a lãsat cel care, pe 4 octombrie, ar fi 
trebuit sã împlineascã 75 de ani! Probabil ºi el 
„colãtãieºte” singur prin veºniciile celeste ale poeziei. 
Aici, pe pãmînt, doar scriitorul gãlãþean Sterian Vicol 
ºi-a amintit de aniversarea Maestrului!

Pînã ºi Ecclesiastul îl plînge pe omul ce nu are pe 
nimeni. ªi adevãr grãieºte : vai de cel singur! Însã nici 
mãcar vestirile biblice nu ne-au dat de veste cã sunt ºi 
popoare care trãiesc (ºi se sting!) singure. În ce mã 
priveºte, a trebuit sã ajung la vîrsta înþelepþirii ca sã 
constat ºi sã accept adevãrul cã pînã ºi un popor poate 
fi singur. Singur, fiindcã liderii sãi îl împing în 
prãpastie; singur, fiindcã se crede mai presus de alte 
popoare; singur, fiindcã îi dispreþuieºte sau chiar îi 
urãºte pe vecini; singur, fiindcã acceptã sã fie jecmãnit, 
înºelat, minþit, manipulat, umilit, spoliat. Oare ce-ar 
spune acum Mihail Kogãlniceanu (artizanul 
independenþei, al dezrobirii þiganilor, al 
împroprietãririi þãranilor), cel care vorbea cîndva 
despre popor ºi despre tagma „jãfuitorilor”, dacã ar 
vedea în mîinile cui au încãput toate bogãþiile þãrii?!

Europa, mai direct, mai pe ocolite, ne-a tot dat 
semnale cã trebuie sã respectãm obligaþiile pe care ni le-
am asumat la aderare, dacã vrem sã trãim în 
comunitatea ce ne asigurã stabilitate, prosperitate, 
libertate. Ne-am fãcut cã nu pricepem ºi am avut 
surpriza de a constata cã oameni pe care-i credeam cu 
scaun la cap s-au arãtat a fi obtuzi, meschini, orbiþi de 
jalnice interese personale ºi refractari la recomandãrile 
Europei, la sfaturile celor ce conduc astãzi 
mapamondul. Nu le pasã cã prin atitudinea lor 
sfidãtoare, iresponsabilã, prin poziþia lor retrogradã, 
interesatã, partinicã, lezeazã interesele unei întregi 
naþiuni. N-are importanþã faptul cã o lume-ntreagã-i 
spune sã se ducã la culcare cã-i beat, dacã partidul lui îi 
dã directivã sã rãmînã treaz ca lupta de clasã ºi vigilent 

ca un grãnicer socialist, el, vajnicul stegar al partidului 
(lider ºi profitor în acelaºi timp), el face doar ce-i spune 
partidul. Cãci doar prin acesta ºi-a supt din binele þãrii 
averea de care se bucurã acum! Dar nu trebuie sã uitãm 
cã Europa ºi-a mai luat o datã mîna de pe noi ºi am fost 
nevoiþi sã trãim o jumãtate de veac de singurãtate, 
lãsaþi pradã sovieticilor, gulagurilor, comunismului, 
dictaturii roºii, izolãrii în lagãrul þãrilor socialiste. Se 
pare cã tot mai mulþi din cei ce ne conduc îºi doresc sã 
ne întoarcem la vremurile cînd domneau bunul plac, 
fãrãdelegile, calicimea roºie, la vremea cînd iubiþii 
conducãtori nu aveau de dat cont nimãnui pentru 
nedreptãþile, abuzurile, nelegiuirile ºi crimele fãptuite.

Suntem singuri. Din ce în ce mai singuri. Europa nu 
mai vrea sã ºtie de noi ºi de problemele noastre (pe 
care singuri ni le creãm) ºi-ºi muºcã pumnii din cauzã 
cã ne-a primit la sînul ei. Cînd nu are ce face, românul 
se scarpinã-n... cap, se scobeºte-n nas, încalcã legile, 
schimbã regulile chiar în timpul desfãºurãrii jocului, ba 
chiar ºi dupã consemnarea rezultatului disputei. 
Acesta nu mai e conform situaþiei din teren, ci se 
omologheazã la masa verde (mã rog, roºie!). Suntem 
tot mai singuri. Valorile, certitudinile, binefacerile 
Europei nu mai au nici un fel de ecou în anarhicul ºi 
anacronicul spaþiu carpato-danubiano-pontic. Cum 
spuneam, abuzurile, hoþiile, arbitrarul, corupþia, 
dispreþul faþã de semeni sunt la mare preþ în eterna ºi 
fascinanta Românie. Motiv pentru care Europa ºi-a 
întors faþa de la noi. Cînd am pãºit pe drumul 
normalizãrii europene, ne-am asumat niºte obligaþii de 
care astãzi nu mai vrem sã þinem seama. Acum ne-am 
întors la vremea cînd Ion Iliescu chema minerii sã 
cotonogeascã tinerii din Piaþa Universitãþii, sã 
schingiuiascã (martirizeze) intelectuali ºi sã susþinã 
noua formã a dictaturii roºii cu bîtele, ciomegele ºi 
ciubotele repezite în coastele anticomuniºtilor. Azi, de 
ochii lumii, formele s-au schimbat (dar nu ºi fondul). 
Minerii nu mai descind în capitalã din trenuri, echipaþi 
cu bîte ºi lãmpaºe. Azi, cei ce asediazã România cu cea 
de-a ºasea mineriadã coboarã din maºini de lux, au 
doctorate (de împrumut!) ºi tot felul de titluri 
academice, universitare, nobiliare... 
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Trãim într-o lume urîtã, meschinã, scindatã, fãrã 
principii, fãrã moralã, o lume în care domnesc egoismul 
ºi interesele mafiote, o lume în care iubirea, prietenia, 
loialitatea nu-ºi mai aflã loc. Lipsa de comunicare 
(directã), de idealuri, de pactizare pentru îndeplinirea 
unor scopuri comune, înãlþãtoare, nobile, ne 
îndepãrteazã unii de alþii, iar calculatorul, internetul, 
televizorul contribuie hotãrîtor la însingurarea fiecãruia 
dintre noi. Filarmonica, teatrul, opera, sãlile de 
concerte, cinematografele, casele de culturã ºi centrele 
culturale, instituþii care, într-un trecut nu prea 
îndepãrtat, adunau oamenii laolaltã, astãzi agonizeazã, 
fiind pe cale de dispariþie ca speciile rare din Delta 
Dunãrii.

Despre singurãtate nu se poate pronunþa decît cel 
care a suportat-o. Foºtii deþinuþi ai partidului comunist 
o cunosc cel mai bine. Eu am tot citit despre 
singurãtatea alergãtorului de cursã lungã, despre 
singurãtatea femeilor frumoase, despre singurãtatea în 
doi. Dar despre singurãtatea în 20.000.000 nu am citit. O 
trãiesc doar, alãturi de conaþionalii mei. Pentru cã 
nimeni nu vorbeºte despre singurãtatea unui popor. A 
poporului român. Condamnat la singurãtate de 
propriul comportament (aberant de cele mai multe ori!) 
ºi de propriii lideri (incompetenþi, nevolnici, 
nesimþiþi...), de propria istorie, de propria vieþuire.

Singurãtatea omului l-a preocupat pînã ºi pe 
Dumnezeu. Care, ca sã nu-l lase pe Adam pradã 
plictiselii ºi singurãtãþii, i-a furat o coastã... Urmarea o 
ºtiþi! „ªi a zis Domnul Dumnezeu : «Nu e bine sã fie 
omul singur; sã-i facem ajutor potrivit pentru el». (…) 
Atunci a adus Domnul Dumnezeu  asupra lui Adam 
somn greu; ºi dacã a adormit, a luat una din coastele lui 
ºi a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luatã din Adam a 
fãcut-o Domnul Dumnezeu femeie ºi a adus-o la Adam. 
ªi a zis Adam : «Iatã aceasta-i os din oasele mele ºi 
carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru cã 

Singurãtatea în doi

Trãiesc pe spinarea mea sar din mine
am casã la aeroport
beau aer mãnînc aer sînt singur ocolit
ca stîlpii cu emblema cap de mort

nevastã-mea viaþa îºi scuturã de mine covoarele
a devenit obiºnuinþã, cu ochi pe jumãtate
închiºi cãlãtoresc prin mine clãtinat
compartiment cu pãsãri mari electrizate

doarme pãmîntul cu genunchii la gurã
sub trista subþire cãmaºã de brumã,
beau aer mãnînc aer sînt singur ocolit
paznicul lumii la recolta postumã

Ioanid ROMANESCU

Acest numãr este ilustrat cu lucrãri ale artiºtilor plastici 
Mihail Voicu ºi Cãtãlin Târziu 
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fragmentarium istoric

Dacã în umãrul anterior ne-am concentrat asupra 
conflictului care apare în relaþia dintre rolurile jucate 
de indivizi în familie ºi, respectiv, în muncã sau 
profesesie, în studiul de faþã ne vom centra atenþia 
asupra interacþiunilor pozitive dintre domeniul 
muncii ºi cel al familiei. Pornim de la observaþia 
generalã conform cãreia, orice activitate oferã acces la 
anumite resurse ºi experienþe care contribuie la 
rezultatele obþinute ºi împlinirea dintr-un alt 
domeniu. În plus, experienþele pozitive obþinute în 
cadrul exercitãrii unui rol pot modera tensiunea 
specificã experimentatã în cadrul celuilalt rol. 

Echilibrul muncã-familie înseamnã mai mult decât 
absenþa conflictului dintre roluri. Cercetãri recente 
sugereazã cã facilitarea muncã-familie este a doua 
componentã a relaþiei muncã-familie, reprezentând 
mãsura în care efortul profesional (sau familial) se 
realizeazã mai uºor în virtutea experienþelor, 
deprinderilor ºi oportunitãþilor dobândite acasã (sau 
la serviciu). La fel ca ºi conflictul muncã-familie, 
facilitarea este bidirecþionalã: munca poate facilita 
viaþa de familie ºi familia poate facilita munca.

Echilibrul între viaþa profesionalã ºi cea personalã 
este definit ca fiind acea situaþie caracterizatã prin 
satisfacþie, conflict de rol minim, funcþionare optimã a 
angajatului/angajatei atât în sarcinile ºi rolurile de la 
locul de muncã, cât ºi în cele din viaþa personalã/de 
familie.

Resursele generate în cadrul rolului A (munca sau 
familia) pot avea un efect direct asupra calitãþii vieþii 
în cadrul rolului B (munca sau familia), mãsuratã prin 
performanþa obþinutã ºi dispoziþia afectivã pozitivã. 
De exemplu, abilitãþile sau resursele psihologice de 
tipul auto-eficãcitãþii dintr-un domeniu (muncã sau 
familie) pot avea un impact direct asupra 
performanþei în cadrul celuilalt domeniu. Resursele 
din cadrul rolului A influenþeazã afectivitatea 
pozitivã, care la rândul sãu influenþeazã performanþa 
individului în cadrul rolului B. 

Indivizii au o tendinþã naturalã cãtre dezvoltare, 
atingând nivele ridicate de funcþionare atât pentru ei 
înºiºi, cât ºi pentru sistemele în cadrul cãrora 
participã, inclusiv familiile ºi organizaþiile. Datoritã 
acestei tendinþe naturale cãtre dezvoltare, atunci când 
îndeplinesc un rol, indivizii obþin resurse care duc la 
creºtere ºi dezvoltare. Ei maximizeazã ºi exploateazã 
resursele disponibile, astfel încât sã poatã obþine 
câºtiguri. Atunci când câºtigurile dintr-un domeniu 
sunt aplicate, susþinute ºi întãrite în celãlalt domeniu, 
rezultatul este o funcþionare optimizatã a sistemului 
sau facilitare. Elementele care determinã facilitarea 
sunt acele caracteristici personale (afectivitatea 
pozitivã, auto-eficacitatea) sau resurse de mediu 
(muncã diversificatã, mediu profesional/familial 
suportiv, prestigiul profesiei) care contribuie la 
dezvoltarea noilor abilitãþi ºi perspective (câºtiguri de 
dezvoltare), la sporirea emoþiilor pozitive (câºtiguri 
afective), a bunurilor economice ºi a sãnãtãþii. Genul 
ºi clasa socialã influenþeazã direct disponibilitatea 
resurselor de mediu, influenþând facilitarea. Cu cât 
acumularea de resurse este mai mare, cu atât 
probabilitatea realizãrii facilitãrii este mai mare. 

Greenhaus menþioneazã trei aspecte care 
caracterizeazã balanþa dintre viaþa profesionalã ºi cea 
de familie: 1. timpul investit în sarcinile de muncã ºi 
în cele de familie, 2. implicarea emoþionalã în 
aspectele profesionale ºi cele familiale ºi 3. nivelul de 
satisfacþie la locul de muncã ºi în familie.

Un factor important care poate creºte sau poate 
reduce percepþia ºi reacþiile la stres este 
autoeficacitatea. Bandura  defineºte autoeficacitatea 
ca fiind convingerea sau încrederea individului în 
capacitãþile sale de a organiza ºi executa acþiunile 
necesare pentru a produce rezultatele dorite. 
Autoeficacitatea este credinþa cã te poþi comporta într-
un anumit fel astfel încât sã-þi atingi þelurile. Este 
credinþa cã ai abilitatea de a executa acþiunile necesare 
pentru a gestiona situaþiile apãrute. Spre deosebire de 
eficacitate, care este abilitatea de a produce un efect 
(competenþa), autoeficacitatea este o credinþã (corectã 
sau incorectã) în puterea de a produce efectul 
respectiv. Autoeficacitatea coreleazã pozitiv cu 
managementul rolurilor multiple. Convingerile în 

autoeficacitate ale femeilor privind responsabilitãþile 
lor familiale ºi profesionale duc la reducerea 
conflictului de roluri ºi la reducerea suprasolicitãrii. 
Autoeficacitatea muncã-familie reprezintã 
convingerea individului în propriile abilitãþile de 
gestionare a conflictelor muncã-familie ºi familie-
muncã.

Rolurile multiple în care este implicatã o persoanã 
îi aduc un numãr mai mare de oportunitãþi ºi resurse 
care faciliteazã dezvoltarea personalã ºi o bunã 
funcþionalitate. Experienþele pozitive sau realizãrile 
dintr-un domeniu al vieþii pot sã mascheze deficitele 
din alt domeniu. În ultimii ani, au început sã fie 
investigate ºi potenþialele efecte pozitive ale implicãrii 
în muncã ºi familie.

Wiese a introdus termenul de îmbogãþire/sporire 
(enhancement) pentru a descrie achiziþia resurselor ºi 
experienþelor într-un domeniu care sunt benefice în 
alt domeniu, descriind trei faþete ale interacþiunii 
pozitive muncã-familie: 1) transferul emoþiilor 
pozitive, 2) transferul competenþelor ºi 3) 
compensarea (efectul de “amortizare”- buffering – 
amortizarea experienþelor negative dintr-un domeniu 
prin experienþele pozitive din alt domeniu). 

Transferul emoþiilor pozitive se referã la transferul 
emoþiilor pozitive dintr-un domeniu în altul (dacã eºti 
într-o stare bunã la serviciu, vei fi într-o stare bunã ºi 
când ajungi acasã). Transferul competenþelor se referã 
la utilizarea abilitãþilor dobândite într-un domeniu în 
alt domeniu. Aceste competenþe pot fi sociale 
(empatie, abilitãþi de comunicare) sau de autoreglare 
(perseverenþã, managementul timpului). 

Referitor la compensare, trebuie spus faptul cã 
sentimentul de satisfacþie dintr-un domeniu 
diminueazã efectul negativ al stresorilor asupra stãrii 
subiective de bine din alt domeniu. Calitatea relaþiilor 
maritale ºi parentale modereazã impactul aspectelor 
legate de muncã asupra distresului psihologic. 
Compensarea muncã-familie are loc atunci când 
experienþele pozitive din domeniul profesional 
compenseazã eºecurile ºi deficienþele din domeniul 
familial. Compensarea familie-muncã are loc atunci 
când experienþele pozitive din domeniul  familial 
compenseazã eºecurile ºi neajunsurile din domeniul 
profesional. 

Conflictul între muncã ºi viaþa de familie are 
consecinþe asupra persoanei în ambele planuri: nivel 
crescut de stres, probleme de sãnãtãtate fizicã ºi 
emoþionalã (depresie, anxietate), comportamente de 
risc (consum de alcool), stres marital crescut, 
satisfacþie scãzutã în muncã, satisfacþie scãzutã în 
carierã ºi performanþe scãzute în muncã. Consecinþele 
asupra locului de muncã sau a instituþiei profesionale 
sunt: scãderea fidelitãþii faþã de companie, creºterea 
interesului pentru schimbarea locului de muncã ca 
„metodã” de rezolvare a conflictelor, creºterea 
absenteismului ºi costuri ridicate generate de 
probleme de sãnãtate ale angajaþilor/concedii 
medicale.

Promovarea echilibrului dintre viaþa profesionalã 
ºi cea de familie poate fi realizatã prin: iniþiative 
organizaþionale ºi iniþiative personale. Acestea din 
urmã includ: dezvoltarea suportului social la serviciu 
ºi acasã, reducerea sau reorganizarea timpului dedicat 
profesiei sau familiei, reducerea importanþei 
psihologice acordatã rolurilor profesionale sau 
familiale, gãsirea unor modalitãþi de reducere sau 
adaptare mai bunã la stres la serviciu ºi acasã.

Un concept nou utilizat de psihologia 
organizaþionalã este cel de culturã organizaþionalã 
„family friendly”. Aceasta este o culturã care oferã 
programe ºi politici care contribuie la realizarea unui 
echilibru între viaþa profesionalã ºi cea de familie a 
angajaþilor. Cele mai frecvente mãsuri sau politici 
privesc flexibilizarea programului de muncã ºi 
serviciile de asistenþã ºi training pentru angajaþi. 
Câteva programe care susþin un timp de muncã 
flexibil sunt: timpul parþial de muncã, muncã acasã 
(pentru un astfel de program opteazã angajaþii cu 
copii mici sau cei cu responsabilitãþi ce pot fi realizate 
ºi în afara locului de muncã), job-sharing-ul 
(împãrþirea între colegi a responsabilitãþilor aceleaºi 
sarcini de muncã), programul flexibil de muncã 
(angajatul decide împreunã cu angajatorul programul 
ºi condiþiile de muncã; opþiunile ar fi: orar flexibil de 
muncã, ore comprimate de muncã, o zi pe sãptãmânã 
liberã), V-time sau timpul voluntar de pauzã – este 
opþiunea angajatului de a-ºi lua o perioadã de pauzã, 
în funcþie de diverse momente din viaþa lui de familie 
sau personalã. Serviciile de asistenþã pentru angajaþi, 
în vederea optimizãrii vieþii profesionale ºi a celei 
personale pot include: accesul angajatului la servicii 
de asistenþã individualã în managementul carierei sau 

Cãtãlin TURLIUC

Reconstrucþia statutului 
femeii. 
Interacþiunile pozitive muncã-
familie

al vieþii private; accesul la informaþii printr-un sistem 
de intranet privind: conflictul dintre viaþa 
profesionalã ºi cea personalã, optimizarea relaþiilor cu 
colegii, optimizarea relaþiei de cuplu, a relaþiei cu 
copii, metode de creºtere ºi îngrijire a nou-nãscutului, 
metode de disciplinare ºi comunicare eficientã cu 
copilul, controlul emoþiilor, optimizarea stilului de 
viaþã;  accesul la workshop-uri privind echilibrul viaþã 
profesionalã-viaþã de familie.

Octombrie 2012

Cãtãlin TURLIUC

George B Valentin CIUC
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spiritul. Au urmat în mod fatal desemnificarea, 
demonetizarea vieþii, a omului. Aºa cum am mai afirmat, 
o triadã sinistrã a luat locul magilor, acþionând în viaþã ºi 
în culturã: banul, sexul, pistolul. Scoateþi aceastã tripletã 
de monºtri tentaculari dintr-un film ºi nu mai rãmâne 
nimic. Aºa cum, dacã scoateþi din muzica uºoarã bateria, 
dezarticularea cântãreþului ºi þipetele isterice ale miilor 
de participanþi, rãmâne tot nimic. Vieþuim într-o lume 
fãrã har, fãrã înþelegere, fãrã milã. Existãm pentru a 
nega.

Alãturi de mizeria socialã, se precizeazã tot mai mult 
o altã mizerie, mizeria spiritualã care dovedeºte cã omul 
nu este propriul sãu dumnezeu, cã nu poate fi propria sa 
soluþie. 

Lumea noastrã este pe cale de a se schimba. Nu 
cunoaºtem faþa cea nouã. Cãtre aceastã faþã plutim fãrã 
catarg, fãrã repere, între douã formule de a simþi, de a 
gândi, de a vedea ºi trãi lumea : cea pe care am negat-o 
ºi cea în care, fiind antrenaþi în vâltoarea ei, nu o putem 
privi din avion spre a o recunoaºte.

Pare a fi nu o evoluþie, ci o rupturã. Provocatã de 
ºtiinþã, de tehnicã, are loc o revoluþie antropologicã. 
Futurologii americani utilizeazã termenul de 
tehnelectronicã, afirmând cã tehnologia electronicã 
produce "modificãri ale eului” în toate dimensiunile 
sale: psihologicã, religioasã, moralã, sexualã, culturalã, 
esteticã, socialã. 

Marcuse vorbeºte de omul unidimensional, adicã omul 
consumului imediat ºi neiradiant: consum gastro-
intestinal ºi erotic, consum TV ºi internet, consum de 
cuvinte în discuþii anodine pânã la triviale, iar aºa zisã 
culturã este consumatã în pastile ultrarezumative, în 
întrebãri ºi  rãspunsuri - omul devenind astfel un instruit 
incult.

Este un fel de "nãpârlire” a omului, omul tradiþional 
fiind depãºit, dacã nu "lichidat”. Noi cei de azi vom fi o 
preistorie la istoria care va veni. "Nãpârlirea” omului 
însemneazã "nãpârlirea” culturii. Alãturi de electronicã, 
ingineria geneticã, abundenþa mesajelor - sunt pe cale sã 
producã mutaþia biopsihicã a speciei umane, mutaþie 
despre care nu se poate spune dacã va fi bunã sau rea. 
Transplantul de organe, inseminarea artificialã, clonarea 
pot sã scoatã individul din propria lui identitate 
naturalã, sã-l rupã de legãturile sale afective, 
însingurându-l în eprubete, fãcându-l produsul unei 
tehnicitãþi care desfigureazã noþiunea de "eu”, de 
personalitate. Pentru cã tehnica sterilizeazã simþirea, 
sufletul, spiritul.

Va apare un nou mod de a  simþi, de a gândi, pe care 
noi cei de azi îl putem considera subvaloric, dar cei care 
vor urma ar putea considera modul nostru de a gândi ºi 
de a crede - arhaic, primitiv, desuet. Ceea ce va scãdea 
cel mai mult vor fi contactele, legãturile afective, 
comuniunea caldã, simpateticã a inimilor înlocuitã cu 
impersonala comunicare computerizatã instantanee. Va 
fi vãzut ºi auzit mai puþin omul viu, cât imaginile sale 
care sunt evanescente. Invazia semnalelor ia locul 
realului, viului, palpabilului.

Ce ar fi de fãcut ? Nu existã reþete prefabricate. Omul 
contemporan nu este atât activ, cât agitat zilnic de un 
mare numãr de stimuli care-l aruncã dincolo de el însuºi 
: anxietatea politicã ºi economicã, televiziunea, presa, 
spectacolele, muzica zgomotoasã, trepidaþia vieþii în 
general. El va trebui sã regãseascã drumul spre el însuºi.

Zdrenþuit, umilit, denutrit spiritual, fiul risipitor se 
va  întoarce acasã. ªi cu el se vor întoarce ºi inima, 
sufletul, spiritul. Omul îºi va aduce aminte de un adevãr 
fundamental : cã lumea ºi viaþa au fost create pentru a fi 
trãite la modul nobleþei, al elevaþiei. Viaþa nu trebuie 
negatã, ci are nevoie sã fie înþeleasã, asumatã, iubitã.

El va trebui sã înþeleagã din nou cã este necesar sã 
afle sau sã dea un sens nonsensului aparent al existenþei, 
un ideal care înalþã ºi nu coboarã, lumineazã ºi nu 
întunecã, purificã ºi nu întineazã,- care ne face mai buni 
ºi nu mai rãi, mai frumoºi ºi nu monstruoºi ; un înþeles 
care promoveazã viaþa, ºi nu glorificã în mod morbid ºi 
absurd moartea realã sau moartea vie, constituitã de 
toate negãrile ºi trãirile histerizate ºi sterilizante.

Este un nonsens a crede cã a spune nu este un 
eroism. Este o laºitate ºi o trãdare ignobilã a vieþii, a 
naturii, a noþiunii de om. Nu-ul se aflã în infern, clama 
Magister Eckhart. Si sã þinem minte: adevãrul binele, 
frumosul, sublimul se pot îmbolnãvi uneori, dar nu mor 
niciodatã. 

Adevãrul absolut nu poate fi atins. Atunci trebuie sã 
ne construim propriul nostru adevãr, un adevãr al vieþii 
noastre, al fiinþãrii noastre, dar un adevãr al aristocraþiei 
sufleteºti, al responsabilitãþii faþã de propria ta ºansã 
extraordinarã de a fi oaspeþi ai luminii, de a exista o 
singurã datã în istoria eternitãþii : responsabilitate de  
asemenea faþã de ceilalþi locuitori ai luminii, faþã de 
natura care ne-a creat. 
Atâta viaþã avem câtã luminã purtãm,  ºi atâta veºnicie - 
câtã luminã lãsãm dupã noi. Aceasta este adevãrata 
libertate. ªi acesta este rolul unei antropologii veritabile, 
- a ºtiinþei despre om ºi destinul sãu. 

rasã întreþinutã de o publicitate intenþionalã insistentã ºi 
iresponsabilã.

Despre suficienþa goalã care ocupã lojele gândirii 
actualele, iatã ce crede J.-M. Domenach: "Suntem 
înconjuraþi de inteligenþe imperturbabile, Papi ai unor 
ortodoxii minore, mãrunþi zei ai ºtiinþelor omului, prinþi 
de sisteme arogante... Ei explicã totul, dar nu discutã 
niciodatã... Ei nu pot greºi ; când se înºealã cred cã 
Istoria este mai puþin inteligentã ca ei... In aceastã 
gândire totalitarã, refractarã la obiecþii...vãd unul din 
simptomele cele mai nete ale nihilismului contemporan". 
(Enquêtes sur idées contemporaines, Gallimard, 1981),

Negarea oricãrui criteriu a dus la haos, într-o 
societate somnambulã care considerã cã orice normã este 
depãºitã, desuetã, astfel cã în numele 
nonconformismului este permis orice ºi oricui ; în felul 
acesta, egocentrismul nu mai cunoaºte nici un control, 
degenerând în violenþã. Aºa fiind, Sartre a recunoscut : 
"Oroarea a devenit cotidianã ºi cotidianul - oroare”. In 
fine. postmodernismul, ultima expresie a declinului ºi a 
haosului, factorul major de dizolvare a spiritualitãþii 
europene anunþã apocalipsa  cu refuzul oricãror valori, a 
oricãrui adevãr universal valabil; "adio raþiunii"; fãrã 
criterii, fãrã elite, antiautoritate, antiierarhie ; lipsa de 
motivaþii, lipsa de  sens, de semnificaþii ; viaþa trebuie sã 
se desfãºoare în flush-uri pasagere, relaþia, comunicarea 
interumanã înlocuitã cu papillonage, zborul din floare în 
floare ; unicul absolut este bunul plac; într-un cuvânt 
proclamarea "ontologiei nimicului".

Evoluþia spiritualã a unui popor, a unui grup social, 
are loc dupã o anumitã ciclicitate care se regãseºte în 
evoluþia spiritualitãþii eurooccidentale.

Dupã ce Egiptenii au solidarizat omul cu divinitatea, 
iar Grecii cu natura întreagã - spirit ºi materie, - în 
Renaºtere, odatã cu apariþia individualismului, care 
elibera omul de dubla diluare omogenizantã ºi dublul 
despotism - religios ºi social -, omul s-a delimitat ºi 
disociat de lumea din afarã sub forma unui „eu”, care se 
opune faþã de rest, ca fiind noneu. Ceea ce se interpunea 
era conºtiinþa superioritãþii raþiunii.

Apoi s-a interpus ºtiinþa, lãrgind din ce în ce mai 
mult distanþa, deoarece, aparent paradoxal, cunoaºterea 
tot mai aprofundatã a Naturii nu a însemnat apropiere, 
ci îndepãrtare, prin exploatarea ei tot mai egoistã, mai 
prãdãtoare, mai iraþionalã.  Simþindu-se absolut 
neîngrãdit, omul va renega orice autoritate. 
Individualismul degenereazã în egolatrie cu pierderea 
oricãrui control, optând pentru utilitarismul despuiat de 
orice frumuseþe moralã, astfel cã actualmente tehnica, 
automatizarea, robotizarea a ajuns sã se interpunã 
diversificat nu numai între om ºi Naturã, dar ºi între om 
ºi el însuºi, substituindu-i-se ºi exilându-l progresiv în 
despiritualizare, în consecinþele propriilor sale smintite 
erori (mutaþii de noi maladii, cataclismele agresãrii 
mediului, eliberarea atomului) ; în felul acesta i-a fost 
uºor unui eseist  sã concluzioneze cã, de fapt,  omul nici 
nu existã, fiind o invenþie iluzorie. O iluzie care ar urma 
sã disparã precum o figurã de nisip ºtearsã de valurile 
mãrii.

Astfel se ajunge la stadiul final de senescenþã, de 
degradare spiritualã. Acum, prin involuþia spiritului, 
omul nu îºi mai recunoaºte propria sa identitate, propria 
sa entitate, astfel cã luptã împotriva sa însuºi, a condiþiei 
sale de fiinþare, fenomen patologic care se manifestã în 
toate domeniile sistemului axiologic : religie, eticã, 
esteticã, dar ºi în planul ontologic, - idiosincrazia faþã de 
realitate, negarea noþiunii de om.

Omul  recurge la mijloacele cele mai simple, cele mai 
la îndemânã ºi imediate pentru a-ºi procura 
supraintensitãþi ale simþurilor, cele mai elementare 
plãceri în scopul, pe de o parte de  a se anestezia, mai 
ales prin droguri, iar pe de altã parte de a crea apelative, 
impulsuri în stare sã-i biciuiascã voinþa de a trãi: 
violenþa,  sexul, voluptatea acumulãrilor materiale.

În aceastã perioadã totul devine aberant: gândirea, 
relaþia umanã, viaþa socialã, sistemul valorilor, viaþa de 
fiecare zi. Hermann Hesse constatã : „Când nu mai auzi 
vocile sacre, te paºte pericolul derâderii din partea 
pieþelor... Nimicuri mândre, aceasta respirãm ºi ni le 
însuºim. ªi-adânc, sub aparenþe senine, mocnesc dorul 
de noapte, de sânge ºi cruzimi”.

Se vorbeºte despre moartea intelectualului. Acest 
fenomen are douã cauze principale care se conjugã între 
ele : pe de o parte tentaþia a lui a avea, care dominã viaþa 
socialã de consum actualã, deþinãtorii de bogãþii excesive 
punând în inferioritate ºi aruncând în derizoriu faptul 
de a fi un simplu, utopic slujitor al culturii ; pe de altã 
parte, complicitatea intelectualului prin trãdarea faþã de 
sine, autopervertirea,  laºitatea faþã de vocaþia de a se 
ocupa cu a fi. Dintre toate valorile care au fost abolite în 
epoca noastrã, cea mai gravã este degradarea pânã la 
anulare a intelectualului, cel care creeazã ºi asigurã 
viabilitatea sistemului axiologic.

Planeta este bolnavã. Un vânt de insanitate, un vânt 
otrãvit bântuie lumea. Acest vânt malefic a alungat pe 
cei trei magi de care vorbea Rimbaud : inima, sufletul, 

Neantul activ sau despre contemporaneitate. 
Criza noþiunii de om
Duhul malefic, negator al vremii a ajuns finalmente 

la criza noþiunii de om. Iatã paradoxul unei evoluþii care 
a început în Renaºtere cu afirmarea individualismului : 
când s-a crezut cã s-a ajuns la absolutizarea eului, la victoria 
lui definitivã, el s-a dizolvat. S-a dizolvat în isteria sexualã, 
în automatismul tehnic, în robotizare, în consumism, în 
marasmul drogurilor.

Semnificativ  apare faptul cã, aºa cum am amintit, în 
picturã, dar ºi în sculpturã, chipul uman, dupã ce a fost 
desfigurat de diverse curente înnoitoare, pânã la urmã a 
fost alungat definitiv din tablou de cãtre arta 
nonfigurativã; ºi odatã cu el ºi natura ºi lumea au 
dispãrut de pe pânzã. "Nu existã probã cã lumea existã”, 
Eugen Ionescu.

Filozofia a ajuns la negarea eului. Freud vine cu 
afirmaþia cataclismicã : eul nu existã. Eul este de fapt un 
Altul; dar acest "altul” este inconºtientul, adicã un strãin 
infernal (Das Es) care se aflã în aºa zisul eu (Der Ich) ºi pe 
care-l dirijeazã ziua ºi noaptea în orice ar întreprinde. ªi 
ca furia jocului destructiv sã fie completã, la ora actualã 
sunt filozofi atacã chiar ºi conceptul de fiinþã. Existã în 
mod real vreun lucru, sau, de fapt,  doar niºte 
evenimente evanescente ? Nu este o simplã invenþie a 
limbajului? "Eul este un chist imaginar, care trebuie 
extirpat”, afirmã Jean Paul Sartre, "o tumorã a timpului", 
crede Alfred Simon. Astfel, entitatea umanã este nu 
numai discreditatã, dar se proclamã însãºi inexistenþa 
omului.

O rasã nouã de eseiºti, denumiþi de cãtre unii "proºti 
inteligenþi", afirmã cã omul este o invenþie recentã falsã, 
o experienþã deziluzionantã, o pasiune inutilã. Are loc 
volatilizarea filozofardã a eului. 

Aºa s-a nãscut o societate lovitã de un nou pãcat 
original, afirmã Michel Foucault: "acela de a nu exista”. 
Foucault se declarã "cântãreþul morþii omului”. Prin 
urmare, dacã „Dumnezeu a murit”, frumosul a murit, 
dragostea a murit, intelectualul ºi scriitorul agonizeazã -  era 
logic sã moarã însãºi noþiunea de fãpturã umanã ca atare.

Iatã deci cã, în numele voinþei de totalã eliberare a 
omului, nu s-a construit nimic, ci s-a ruinat totul. 
Consecinþele acestor înverºunate demolãri alcãtuiesc 
tabloul lumii contemporane. Astfel:

- când s-a trecut dincolo de Dumnezeu ºi de diavol, a 
învins diavolul pentru cã este mai puternic; 
desacralizatã, lumea a devenit satanicã; infernul lui 
Dante, scãpat din strãfunduri, a nãvãlit în lume;

- când s-a trecut dincolo de bine ºi rãu, a învins rãul 
pentru cã este mai puternic, rãul se face fãrã efort, iar 
binele este întotdeauna produsul unui eroism moral; 
anunþând moartea lui Dumnezeu, Marx ºi Freud 
credeau cã anunþa triumful omului ; dimpotrivã, am 
asistat, la moartea omului ;

- când artiºtii ºi esteticienii au preconizat depãºirea 
noþiunii de frumos ºi urât, a învins urâtul, diformul, 
grotescul, monstruosul;

- negarea postmodernistã a raþionalitãþii a dus la 
iraþionalitate, la absurd;

- negarea esteticului a dus la dizarmonie, la ieºirea 
artei din propria ei definiþie;

- fetiºizarea tehnicii a deposedat lumea de mister, de 
poetic, de feerie. A urmat ceea ce s-a numit "le 
désenchantement du monde".

Obsesia a altceva - a mereu altceva : una din 
trãsãturile fundamentale ale epocii. Pentru faptul cã a 
existat ceva, acel ceva trebuie eliminat: impudoarea 
înlãturã pudoarea, indecenþa decenþa, intoleranþa 
toleranþa, incultura rock  se substituie culturii reale,  
drogul scoate individul din propria-i identitate 
înlocuind-o cu o absenþã bântuitã de smintealã.

Frenezia politicii este o altã cauzã de nivelare, de 
mediocrizare ºi depersonalizare. Paul Valéry afirmã: 
"Politica aliniazã mulþimile, le face sã ridice mâna sau sã-
ºi îndrepte pumnul, sã meargã în coloane, sã voteze, sã 
iubeascã sau sã urascã în cadenþã, indistinct, statistic" . 
Politica este în mod fatal ºcoalã a minciunii, a corupþiei. 
Alãturi de confruntãrile politice sterile ºi fariseice, 
tineretul actual având încã nealteratã aspiraþia spre 
idealitate, spre valori, denunþã lipsa unei finalitãþi 
superioare a societãþii noastre, sufocatã de "publicitate, 
de mass-media ºi cultura ei de supermarket",  afirmã La 
Bastide. 

În materie de elite, altãdatã erau mari talente ºi nu 
rareori genii. Eminescu scria. “Ici colo câte un geniu, ºi 
peste tot gunoi”. Cineva afirma însã despre secolul XX 
cã a fost genial, dar nu a avut nici un geniu. Acum existã 
tot mai mulþi mari mediocri, pseudovalori, fetiºuri cu false 
aureole, vedete de TV, intelectuali de piaþã, de consum - 
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Dumnezeu, univers ºi sufletul lumii nu sînt totdeauna expuse 
sistematic. Ediþia aleasã de editorul român este una care 
atribuie Zoharul lui Rabi ªimon ben Iohai, cel care ºi-a 
îndemnat tovãrãºii sã-l urmeze pe  calea adevãrului : 
«Cultivatorii cîmpului (iniþiaþii) sunt puþin numeroºi ºi stau în 
marginea viei; ei nu ºtiu în ce parte sã o apuce, pentru a-ºi 
atinge scopul. Strângeþi-vã din nou, prieteni, în Adunare 
(Idra), îmbrãcaþi în platoºe ºi purtând în mâinile voastre sãbii 
ºi suliþe; înarmaþi-vã cu arma prudenþei, a inteligenþei, 
înþelepciunii, ºtiinþei ºi clarvederii». Plinã de tîlc tînguirea lui 
Rabi ªimon: « Vai mie, nefericitul, dacã revelez aceste 
mistere! Vai mie, nefericitul, dacã nu revelez aceste mistere 
!» Zoharul este o scriere care-ºi fascineazã cititorul prin 
teosofie, prin apropierea de divinitate; el ne vorbeºte despre 
Deus absconditus, En-Sof, care este în sine o lume 
impenetrabilã ºi incignoscibilã. Dar îndemnul Zoharului este 
ca fiecare om sã încerce sã se apropie în cunoaºtere de 
Dumnezeu «atît cît îi permite mintea sa», cunoaºterea deplinã 
a esenþei divine nefiind accesibilã. Un prim pas spre 
înþelegere este arborele sefirotic, un adevãrat sistem de 
cunoaºtere a lumii, de înþelegere a creaþiei, de înþelegere a 
felurilor în care se aratã Dumnezeu. Zoharul cuprinde  multe 
ºi pilduitoare învãþãturi despre om, cel creat de Elohim dupã 
chipul ºi asemãnarea sa; sînt multe cugetãri ºi interpretãri 
dupã textele sfinte despre venirea omului pe pãmînt, despre 
pãcat, despre suflet, simbolismul corpului, trãsãturile feþei, 
purtarea omului ºi cele trei cãlãuze ale sale (raþiunea, 
pasiunea ºi instinctul de conservare), despre demonul ispititor 
care are putere asupra oamenilor doar cînd acesta se 
abandoneazã plãcerilor, despre zilele ºi nopþile omului, 
despre moarte ºi transmigrarea sufletului. Dar Zoharul 
cuprinde ºi pagini memorabile despre istoria misticã a 
poporului evreu: patriarhii, Moise, Solomon, Templul, exilul, 
riturile, rugãciunea, sãrbãtorile, viaþa sfîntã, Mesia. O 
culegere de interpretãri ale textelor sfinte a cãrei lecturã 
rãmîne captivantã dincolo de trecerea timpului. (Cartea 
strãlucirii. Pagini alese din Zohar, traducere de Gabriel 
Avram, Bucureºti, Editura Herald, colecþia Princeps, 2012, 
256 p)

Yoga Sutra
Despre Patanjali, autorul acestei cãrþi, se ºtie cu siguranþã 

cã a existat, dar specialiºtii nu au cãzut de acord asupra 
perioadei în care a trãit ; cei mai mulþi plaseazã existenþa sa 
în secolul al V-lea î.H. Deºi existã numeroase puncte comune 
între învãþãturile lui Buddha ºi cele ale lui Patanjali, nu se 
ºtie cu siguranþã dacã Yoga Sutra este anterioarã sau 
posterioarã lui Buddha. Un alt fapt interesant care îi atribuie 
vechimea este lipsa în carte a oricãrui citat ºi a oricãrei 
referinþe la vreun alt text. «Patanjali, sau oricine va fi scris 
Yoga Sutra, a fost o minte genialã, a fost mai ºtiinþific decît 
majoritatea oamenilor de ºtiinþã, mai logic decît majoritatea 
logicienilor. A fãcut o drasticã ºi riguroasã economie de 
cuvinte. A evitat repetiþiile. Uneori structura propoziþiilor sale 
este incompletã, dar cu toate acestea fiecare cuvânt conþine o 
bogãþie de informaþii ºi semnificaþii, unele evidente, dar cele 
mai multe ascunse «, afirmã Satyananda Paramahamsa, în 
introducerea la Yoga Sutra.  Cartea este un comentariu pe 

Editura Herald îºi construieºte cu tenacitate, fãrã 
ostentaþie, valoarea nu are trebuinþã decît de perseverenþã ºi 
continuitate, un program care sã readucã în atenþia celor 
interesaþi de profunzimea Tradiþiei cãrþile fundamentale ale 
culturii. Sînt ani buni de cînd Editura Herald, prin cãrþile 
publicate în colecþii precum:  “Culturã ºi civilizaþie”, 
“Logos”, “Maeºtri spirituali”, “Cogito”, “Historia”, 
“Manuscris”, “Quinta essentia”, “Cãrþi fundamentale”, 
“Zen”, “Tantra”, “Philosophia perennis” cautã sã dovedeascã 
unei lumi uºor orbite de furia mediaticã ºi asurzitã de 
zgomotul aceloraºi chemãri cã mai existã moduri de 
cunoaºtere ale lumii accesibile tuturor celor care cautã nu 
calea facilã, ci celor care vor sã caute ºtiind cã la capãtul 
cãutãrilor ºi încercãrilor se vor fi apropiat de adevãr. Cãrþile 
Herald se adreseazã celor care ºtiu cã adevãrul trebuie lucrat, 
nu dezvãluit ºi revelat în întregime. Adevãrul trebuie 
descoperit, dezocultat, pãtruns, desãvîrºit în aºa fel încît la 
capãtul procesului eu însumi sã mã transform. Sigur, mulþi se 
vor întreba cui i se adreseazã rîndurile de mai sus; mai are 
omul modern, dar care este omul modern dincolo de cadrele 
strict istorice?, apetenþã pentru a rãspunde unor astfel de 
chemãri ? Mai are tocmai pentru cã interioritatea, imaginaþia 
activã ºi gnoza, acea sublimã combinaþie între cunoaºtere ºi 
credinþã, nu l-a pãrãsit pe omul modern. Cred cã aceastã 
convingere i-a cãlãzit pe diriguitorii Editurii Herald cînd la 
începutul toamnei au lansat noua colecþie Princeps, din care 
vom prezenta douã titluri, menþionînd cã între timp acestora 
li s-au mai adãugat ºi altele.

Cartea strãlucirii
Ca orice scriere fascinantã, Cartea strãlucirii (Sefer ha-

Zohar) , devenitã Biblia cabalismului din Evul Mediu pînã în 
zilele noastre, are o istorie tumultuoasã, un amestec de 
legendã ºi adevãr. Unii o atribuie lui Rabi ªimon ben Iohai ºi 

fiului sãu Rabi Eleazar, alþii 
considerã cã adevãratul autor 
este Moise de Leon, care a 
murit în 1305. Analizele 
fundamentale ale lui Gershom 
Scholem nu au fost contestate 
cu seriozitate pînã în prezent, 
încît vom abandona pentru 
început firul cãrþii pentru 
cîteva consideraþii despre 
Zohar. Moise de Leon a studiat 
celebra carte a lui Maimonide, 
Cãlãuza rãtãciþilor, apoi s-a 
consacrat studierii 
esoterismului. În analiza 
filologicã pe care o 
întrerprinde, Scholem distinge 
peste douãzeci de straturi din 
culturi diferite care s-au 
întrepãtruns de-a lungul 
secolelor. Primele ediþii ale 

Zoharului au apãrut în Italia la mijlocul secolului al XVI-lea 
ºi prezintã deja o anume unitate chiar dacã ideile despre 

marginea aforismelor lui Patanjali, aforisme despre yoga, 
structurate în patru capitole; primul vorbeºte despre definirea 
termenului yoga, scopul cãii yoga, mijloace de a dobîndi 
experienþa, metode de armonizare a minþii. Dar ce este yoga 
în viziunea lui Patanjali ? Yoga este suprimarea modificãrilor 
conºtiinþei. Fãrã explicaþiile lui Satyananda Paramahamsa, 
urmãtorii paºi ar fi dificil de fãcut; iatã cum trebuie înþeles 
fluxul minþii ºi al gîndurilor, dar ºi raportul conºtiinþã – trup: 
« Existenþa în noi a conºtiinþei este independentã de acest 
trup; ea însoþeºte trupul , dar se poate ºi lipsi de el, sau existã 
în afara lui. Ea este cea care 
trebuie blocatã, nu gândurile 
obiºnuite trebuie sã le 
suprimãm. Pare sã existe o 
zonã fantasticã a conºtiinþei, 
inimaginabilã, aflatã dincolo 
de trup, împreunã cu trupul, 
dar uneori în absenþa trupului, 
ºi ea este infinitã. O numim 
ananta-nesfîrºit, infinit ». 
Urmãtoarea serie de aforisme 
este despre tensiunile esenþiale 
ale vieþii, îndepãrtarea lor, 
calea cãtre cunoaºterea 
intuitivã, metoda de a þine sub 
control gîndirea negativã. 
Sigur, ºi fãrã a fi comentate 
unele aforisme dezvãluie 
aspecte ale vieþii din vremea 
compunerii lor, ca ºi din 
vremurile noastre: Ignoranþa, 
sentimentul eului, atracþia ºi 
repulsia precum ºi frica de 
moarte sunt cauzele suferinþelor. În comentariile sale, 
Satyananda Paramahamsa cautã sã gãseascã rãdãcinile 
suferinþei; acestea nu se aflã în mintea actualã, ci în trecutul 
îndepãrtat: « E greu de înþeles cã omul exterior diferã de 
omul interior. În psihologia abisalã se afirmã cã viaþa omului 
are mai multe niveluri, ºi cã Sinele lãuntric se comportã într-
un mod cu totul diferit. În timp ce omul rosteºte adevãrul în 
afarã, el minte înãuntru. » Capitolul despre puterile psihice 
conþine aforisme despre concentrare, meditaþie, 
supraconºtiinþã, natura aparenþei psihice, puterile psihice; 
ultima secþiune este despre non-dualitate, aforismele fiind 
despre mijloacele de obþinere a puterilor psihice, acþiuni ºi 
gînduri predestinate, teoria percepþiei, mintea ca instrument 
inconºtient, calea cãtre eliberare, eliberarea. Urmãrind fie 
doar ºi înºiruirea subiectelor aforismelor înþelegem cã ne 
aflãm în faþa unei alte cãi de a înþelege divinitatea, lumea ºi 
omul, o cale diferitã de cele urmate de europeni; poate cã aici 
este ºi una din explicaþiile atracþiei pe care o exercitã ºcolile 
orientale în lumea apuseanã: cãutarea unei alte cãi. Acest 
volum, Yoga Sutra, este una din cãile de a înþelege eliberarea 
nu numai din perspectivã metafizicã. (Patanjali, Yoga Sutra, 
traducere de Walter Fotescu, Bucureºti, Editura Herald, 
colecþia Princeps, 2012, 224 p.)

philosophia perennis

exemplu: ,,Un pâlc de cãprioare mi-a nãvãlit în ogradã,/ 
tremurau, foºnea pielea lor de roºii albine,/ nãrile 
adulmecau invizibila pradã,/ boturile lor rumegau 
absenþa din mine…/ Femeie, am zis ieºi în prag sã 
privim/ invazii de liniºti, ºi adã seninã în poalã/ grãunþe 
albastre, polenul satanic de crin/ sã curme doar ele a vieþii 
amarã greºealã.”(,,Cãprioara de teamã”)

Toposul bogdãnescian este mitic, etic ºi ideatic, 
înregistrând evadãri sporadice în alte culturi,iar gama 
sentimentelor oglindite nu are nici o notã lipsã.

În lungi ,,Insomnii”, ,,Între deziluzii” ºi ,,Idolatrie”, 
poetul cautã o ,,Femeie de târziu” dar descoperã o 
,,Cãprioarã de teamã” ºi într-un ,,Bilet de adio” aflã o 
,,Melancolie durã”; cu ,,Dioptrii de mâhnire” el aºeazã pe 
simeze o ,,Durere pictatã” ascultând o ,,Muzicã pictatã” 
fiind ros pânã la os de o ,,Gelozie” incurabilã: ,,Îi urãsc pe 
melci : îþi vor umezi sânii pe rouã,/ îi urãsc pe pruni: în 
fructele lor verzi îþi va licãri pielea,/ îi urãsc pe brusturi: 
sub frunzele lor îþi va sta respiraþia,/ o urãsc pe piatrã: îþi 
va sta la cãpãtîi cum eu nu þi-am stat,/  o urãsc pe vrabie: 
va palpita ca inima ta,/ o urãsc pe zãpadã: va fi mai 
aproape de tine./ Îþi va sta lângã piatrã cum eu nu þi-am 
stat. (,,Gelozie”)

Simion Bogdãnescu, dupã cum cititorul poate lesne 
observa, este deasupra altor curente ºi mode literare, 
pentru cã el este un poet transmodern, cu întinse ºi intense 
lecturi, cu studii temeinice ºi care se îmbracã în smoching 
sau frac, atunci când merge la vreo recepþie sau umblã 
desculþ ºi fluierã haiduceºte, asemenea cuvintelor lui 
Arghezi, atunci când hoinãreºte pe dealurile natale de la 
Hupca.

Mai rãmâne,totuºi, o întrebare: cum te poþi îmbolnãvi 
de ,,Spleen cãlugãresc”? ,,Dintr-o nimicã”: ,,Domnul lup 
ºtie ce face,/ Carne de prigor îi place./ Stã-n oglindã  ºi 
fumeazã/ prepeliþe de amiazã./ Stã pe zare-n cârjã surã/ 
þine-n gene o rãsurã./ ªi se piaptãnã aiure/ ºi se uitã la 
pãdure./ Cum se tremurã pe munte/ oaia de ninsori 
cãrunte./ Domnul Lup este poetul / care-adulmecã 
sonetul/ Simte c-o sã vinã seara/ ºi s-o termina þigara./ L-
o-njunghia, dintr-o nimicã,/ un cuþit de rândunicã.” 
(,,Dintr-o nimicã”)

Poetul Simion Bogdãnescu s-a vindecat de ,,Spleen 
cãlugãresc” scriind iar noi, cititorii, ne putem vindeca de 
spleen citindu-i ºi îndrãgindu-i opera.

În scurtã vreme, colecþia de poezie contemporanã 
,,Opera Omnia”, (Editura ,,Tipo Moldova”, Iaºi), pãstoritã 
de doi dãruiþi ºi renumiþi condeieri: Valeriu Stancu ºi 
Aurel ªtefanachi, ºi-a câºtigat un binemeritat prestigiu. 
Scriitorii care au avut ºansa de a-ºi vedea un volum tipãrit 
aici nu mai pot fi trecuþi cu vederea de autorii de 
dicþionare ºi de istorii literare.

Poetul Simion Bogdãnescu, eminent profesor de limba 
ºi literatura românã la liceul ,,Mihai Eminescu” din Bârlad, 
membru al U.S.R. din 1998, se bucurã de acest privilegiu, 
vãzându-ºi visul cu ochii în 2011, când i-a apãrut volumul 
antologic ,,Spleen cãlugãresc”. Autorul face o riguroasã 
selecþie din volumele anterioare, adaugã creaþii multe 
altele care nu vãzuserã pânã atunci lumina tiparului ºi 
oferã iubitorilor de poezie un volum consistent ºi valoros, 
numãrând 310 pagini.

Cunoscut cititorilor avizaþi de poezie, prozã ºi eseu din 
cele ºaisprezece volume de pânã acum, Simion 
Bogdãnescu traverseazã o etapã de spleen baudelaire-an 
pe care el însuºi îl numeºte cãlugãresc, un splin religios 
sau acedia de care fãcea vorbire Emil Cioran în ,,Lacrimi ºi 
sfinþi”: ,,Este un dezgust eleatic rezultat din pustiul inimii 
ºi înmãrmurirea lumii”, o lume inteligibilã ,,cunoscutã 
prin raþiune, lume absolutã, unicã universalã, imuabilã, 
eternã”, opusã lumii fizice ,,cunoscutã prin simþuri, 
caracterizatã de o aparenþã schimbãtoare, amãgitoare.” 
(Apud   DEXI- ,,Arc Gunivas”, 2007)

Debutând în plinã expansiune a optzeciºtilor orgolioºi 
ºi clamoroºi, mai mult vocali decât verb-ali, Simion 
Bogdãnescu ar putea fi considerat un poet postmodern dar 
nu-i. Edificiul postmodern a început deja sã se erodeze. 
Alexandru Paleologu este încã mai sever: ,,Pentru mine 
postmodernismul e zero, nu existã. E numai o vorbã care 
umple gura snobilor.” (Alexandru Paleologu în dialog cu 
Filip Lucia Iorga: ,,Breviar pentru pãstrarea clipelor”, 

,,Humanitas”, Bucureºti, 2006)
Simon Bogdãnescu nu neagã valorile naþionale 

batjocorindu-le, nu contestã ºi nu parodiazã capodopere, 
nu exaltã neozolismul pornografic ºi scatologic ºi nu dã cu 
barda în Dumnezeu pentru a proclama apoi nietzsche-an 
cã ,,Dumnezeu a murit!”; poetul nu repudiazã rima, nu 
denigreazã poezia cu formã fixã, nici nu proclamã 
primatul biologicului, al biografismului scandalos ºi al 
,,haosmosului”. Poezia sa se caracterizeazã prin armonie, 
puritate, sobrietate ºi claritate: ,,Toaca tot bate în veac - / 
Turlã, un munte vibreazã,/ Cerbii se-afundã în lac/ roºii 
pendule de-amiazã(…) Vântul prin cãrþi, uscãþiv,/ pierde 
alunii, se-mbatã,/ clopot în vid, milostiv,/ limba în sine 
uitatã…” (,,Ceasul din suflet”)

Cultul pentru valorile universale, de la antichitatea 
greco-latinã pânã în zilele noastre, dragostea faþã de patria 
numitã limba românã, setea cu care bea din izvorul curat 
ca lamura al artei populare ne îndreptãþesc sã susþinem cã 
Simion Bogdãnescu este un poet clasic, demn de a fi 
urmat. Dar poetul vine cu câteva elegii (,,Elegia lui 
Simion”, ,,Elegie de toamnã”, ,,Cumva elegie”,    ,,Elegie în 
vânt”, ,,Maximã elegie”, ,,Elegie”) pentru a ne convinge cã 
ºi cu recuzitã romanticã îi ºade bine: ,,Simioane, bate 
grindina prin sufletul tãu, Simioane,/ hainã avarã þi-e 
sufletul ponosit pe un drum!/ ocolit eºti de pãsãri, 
batjocorit de ortaci,/ în urma ta creºte cucutã ºi fum.” 
(,,Elegia lui Simion”)

Multitudinea simbolurilor din poeziile sale, 
muzicalitatea versurilor, dorul de depãrtãri, spleen-ul ne 
determinã sã afirmãm cã Simion Bogdãnescu este un poet 
simbolist. Chiar ºi numai o simplã înºiruire  a simbolurilor 
întâlnite poate fi convingãtoare: ºarpele, clopotul, toaca, 
nuca, grâul, prunul, lupul, calul, mânzul, oglinda, scoica, 
nisipul, fluturele, amurgul, apusul, marea, hiena, iarba, 
umbra, vântul, pãianjenul, steaua, melcul, icoana, 
numerele, visul, mãrul, albina, sobolul, cornul, curcubeul, 
lampa, sãmânþa, peºtele, ecoul, pupãza, iedera, pietrele, 
aurul, inelul, tãmâia, cumpãna, cãpriorul, cenuºa, 
demonul, câinele, racul, cãprioara, furnica, salcâmul, scara, 
prepeliþa, culorile – roºul, galbenul, negrul, albastrul, 
verzui –, rândunica, ramura, lebãda, neantul… Un singur 
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Activ de la sfârºitul anilor '90 în arta 
contemporanã, Cezar Lãzãrescu a realizat un numãr 
de 32 de lucrãri sau documentaþii ale performance-
urilor, la care se adaugã “Þesãtura Iaºi” (2011) ºi 
“Rural” (2012), prezente în cadrul expoziþiei 
retrospective “Îmi place  Periferic 3”, în noul spa?iu 
tranzit.ro din Iaºi, la etajul 7 al clãdirii IAªITEX în 
perioada 23 septembrie – 9 octombrie 2012. Aceasta 
reprezintã prima retrospectivã a artistului, dupã 15 
ani de activitate ºi este al doilea eveniment din seria 
“Fapt brut” conceputã ºi realizatã de tranzit.ro 
(coordonatoare Livia Pancu) în parteneriat cu 
Fundaþia ERSTE. Evenimentul va cuprinde ºi 
Propaganda Trips / plimbãri cu caracter de 
propagandã, în Ia?i, concepute ?i realizate de cãtre 
Cezar Lãzãrescu pentru artistul Matei Bejenaru ºi 
teoreticianul Vlad Morariu. Iniþiatã la Iaºi de Matei 
Bejenaru, ca modalitate de prezentare a contextului 
local, Propaganda Trips a fost continuatã de Livia 
Pancu în cadrul Vector ºi tranzit.ro.

La Festivalul Periferic 2, în timp ce se desfãºura un 
performace realizat de Dan Perjovschi, Cezar 
Lãzãrescu, discret, ironic, enigmatic, a inclus în 
spaþiul cultural, lucrarea personalã “Îmi place 
Periferic 3” (1998), o sacoºã inscripþionatã cu textul 
”ÎMI PLACE PERIFERIC 3”, pe care a purtat-o ca 
spectator în timpul evenimentului, anticipând 
evoluþia viitorului proiect artistic. 

Ne-am alãturat acestor plimbãri inþiatice în lumea 
curatorilor, acti- viºtilor, operatorilor, muncitorilor 
culturali ºi am admirat secvenþele de artã 
conceptualã, pe care ni le-a oferit artistul, invitându-
ne la mai multã implicare cu lucrarea Tricou UE 
(2005) - obiect (print pe tricou), prezentat prima oarã 
în expozi?ia Click-a-Cliché, de la Galeria Reiner Tisch 
din Berlin, Germania. Tricoul are inscripþionatã 
conjugarea în englezã a verbului a fi (în Uniunea 
Europeanã). Fiind înzestrat cu funcþie participativã, 
obiectul vestimentar a fost îmbrãcat  de unii 
spectatori ºi  purtat printre instalaþiile din galerie, 
pânã târziu în noapte, în timp ce eu mã plimbam cu 
un pahar de vin roºu, golit ºi umplut din cinci în cinci 
minute; avea funcþie participativã.

La intrarea în galerie, observãm o casetã 
luminoasã cu funcþii inver- sate, într-o societate în 
care ierarhia valorilor a fost rãsturnatã ºi oamenii 
sensibili îºi manifestã revolta dupã un anumit tipic. 
Cezar Lãzãrescu ne invitã într-o “lume pe dos”, 
marcatã de EXIT inside/ENTRANCE outside (2001), 
lucrare ce a fost expusã la Bienala Periferic. Semnul 
EXIT plasat la intrarea în Baia Turceascã, unul din 
spa?iile Bienalei ºi semnul ENTRANCE, la ieºire. 
Pentru a fi convingãtor, artistul aplicã pe un perete 
instalaþia MAI ÎNTÂI POLITICÃ ªI APOI 
ARTÃ/FIRST POLITICS AND THEN ART(2005), 
douã dreptunghiuri albe alãturate, în care identificãm 
inscripþii (în galben) în românã ºi englezã, printuri de 
30x40 fiecare, care au fost expuse la Rhetorical 
Situations de la Galeria Cupola, Iaºi, România.

În mai multe lucrãri remarcãm metafora timpului, 
reliefatã în forme melancolice, degradate, privite cu 
amãrãciune, uneori în linia unui para-lelism dureros, 
ca în fotografia  Nr. 55 (2012), unde alãturi de 
numãrul de casã, vechi, ruginit, se aflã numãrul nou, 
suprapus, aºa cum a stat multã vreme undeva pe 
Strada Eternitate. Fotografia a fost expusã în cadrul 
expozi?iei Ameninþarea oraºului – o privire criticã asupra 
spaþiului urban de la Facultatea de Arhitecturã 
“G.M.Cantacuzino” Iaºi, România. Dacã timpul are 
aici douã intrãri (ascensiune ºi prãbuºire), într-o altã 
lucrare acesta se aflã sub semnul misterului, marcajul 
vizual fiind ºters, existenþa fiind sugeratã auditiv. E 
un ceas vopsit în alb, unde nu se vãd minutarele, 
cifrele, un Timp ascuns (2009) - ceas de perete ºi 
spray culoare, ediþie în ºase exemplare, comisionatã 
de cãtre ULU|artã contemporanã, Iaºi, din expoziþia  

Friends of the Divided Mind de la Royal College of Art 
Galleries Kensington Gore, Londra, Marea Britanie.

Uneori, spaþializarea, aglomerarea devine 
sufocantã, iar intervenþia capãtã conotaþii politice, aºa 
cum se întâmplã în Dacã n-ar exista Casa Poporului 
(2005), unde doar metafora absenþei este salvatoare. 
Revoltat, autorul a ºters de pe fotografia aflatã pe 
calculator Casa Poporului, a coborât cerul la nivelul 
unui peisaj mirific ºi a completat spaþiul vid, într-o 
tonalitate retoricã; e o fotografie manipulatã digital, 
expusã la On Differences#1. Local Contests – Hybrid 
Spaces de la Württembergischen Kunstverein 
Stuttgart, Stuttgart, Germania

Altãdatã, artistul multiplicã microcosmosul 
sugerat de baloane albe într-o cutie de carton, 
închipuind marginile, limitele, imposibilitatea 
umanului de a-ºi depãºi condiþia, într-un univers 
transparent, frumos, curat, în afara timpului. Un copil 
din salã luã un balon, îl rostogoli în jocul lui 
nevinovat, pânã când obiectul fragil se sparse, 
amintind de condiþia efemerului, Alb 2 (1999).

Aproape de intrarea în galerie, o instalaþie 
intitulatã Rural (2012) înfãþiºeazã un gard rustic, 
verde, stilizat, în amintirea bunicilor, în ton cu 
vegetaþia luxuriantã, care îmbinã vizualul cu 
auditivul ºi oferã spectatorilor o atmosferã bucolicã la 
cascã: pãsãri în foºnetul copacilor, gâlgâitul apei ºi 
mai ales cântatul cocoºilor.

În contrast cu nota  ruralã, patru filme reliefeazã 
mãrturisirile vieþii cotidiene urbane. Primele trei sunt 
surprinse cu camera ascunsã, la Bucureºti, în cadrul 
unei Rezidenþe In Progress (2007), organizate de 
Centrul Internaþional de Artã Contemporanã. Mai 
întâi Strada cu paºii artistului, integraþi în cadenþa 

universalã, cu zgomot scurt, oscilând între siguranþã 
ºi neliniºte, sens ºi incoerenþã; Linia 32, filmatã de 
autor din tramvai, de la un capãt la altul, cu fisuri, 
buruieni, hârtii, grãmezi de pietre împrãºtiate aiurea, 
în timp ce în spaþiul interior se aud voci, zgomote, 
convorbiri; Parcul, redus la o singurã imagine 
încremenitã, într-o stare dezolantã, scoasã în relief de 
coji de seminþe, vocile triste, conversaþiile banale, 
jocul copiilor. Ultimul film Þesãtura Iaºi (2011) este 
un colaj de fotografii, executate la date diferite, care 
evidenþiazã degradarea zidului unei fabrici, asociat 
cu efemerul uman. Acesta din urmã a fost prezentat 
la OPEN AIR CINEMA – DEMOLITION, program de 
proiec?ii interna?ionale, Chiºinãu, Moldova, 2012.

Instalaþie intitulatã Vecinãtatea Palatelor (2007) ce 
constã în douã fotografii înrãmate, 50 x 80 cm ?i audio 
(cãºti) a fost prezentatã în cadrul concursului VISUAL 
EUROBAROMETER, NEIGHBORHOOD, proiect 
inþiat de Centrul Internaþional pentru Artã 
Contemporanã, finanþat de Uniunea Europeanã, 
Europe Fund 2006, ce a avut loc la Galeria “Etaj ¾”, 
Teatrul Naþional, Bucureºti, România. Instala?ia 
înfãþiºeazã Palatul Victoria (reprezentant oficial, 
Ponta) ºi Palatul Cotroceni (reprezentant oficial, 
Bãsescu). Vocile celor doi (la cascã) se amestecã, se 
completeazã, se suprapun, se intersecteazã, se 
confundã, contribuind la un schimb de replici între 
Palate (simboluri colective), ancorate în realitate, dar 
ºi în afara limitelor spaþiale, concrete ºi totodatã 
imaginare, în corpusul unor  dezbateri politice.

O fotografie înrãmatã prezentatã la expozi?ia Back 
to the future / Cu spatele la viitor la Galeria Nouã, 
Bucureºti, România, poartã numele generic Fãrã titlu 

(2007) ºi apeleazã la tehnica suprapunerii : mesajul de 
ieºire de urgenþã din autobuz este proiectat pe 
fundalul blocurilor muncitoreºti. 

Într-un colþ al galeriei, participanþii au apreciat o 
instalaþie, Transparenþa (2005) ce a luat menþiune în 
cadrul competiþiei BAROMETRUL VIZUAL – Valori 
româneºti / valori europene, organizatã de Delegaþia 
Comisiei Europene în România ºi Centrul pentru 
Artã contemporanã din Bucureºti, Spaþiul 
Experimental de pe strada Franklin, Bucureºti, 
România. Instalaþia oferã spectatorilor prima paginã 
din Tratatul de aderare a României la Uniunea 
Europeanã, în varianta englezã, acoperitã de sticlã 
transparentã, semnificând claritatea, profunzimea ºi 
în varianta românã, acoperitã de sticlã opacã, 
sugerând confuzia, incertitudinea, lipsa de 
transparenþã.

Mesajul ecologic “NU cãlcaþi iarba !” poate fi 
înþeles ca o falsã preocupare pentru naturã, în 
contextul unei viziuni culturale  a relaxãrii. În 
Proiectul / intervenþie : Cãlcaþi pe iarbã ! (2005), 
prezentat prima datã la UTOPIA FESTIVAL, 
Bucureºti, România, autorul fiind interesat ºi de o 
culturã a curãþeniei, se aflã în acord cu descoperirea 
unor spaþii înverzite, în vecinãtatea unor instituþii, cu 
rol de relaxare ºi transformã enunþul negativ, în unul 
imperativ, afirmativ. 

În dreptul ferestrei fusese atârnat Drapelul 
Uniunii Europene cu inscripþia Voroneþ Blue, 
România, invers, ca sã solicite privirea, în asociere cu 
albastrul cerului, iar pe parchet atrãgeau atenþia douã 
lucrãri vizuale (video): una, cu titlul Autoportret cu 
canapeaua lui Franz West, suprapunere, în loop, 
peste canapeaua lui Franz West, a unei imagini  a 
artistului, tãiatã de trei fotografii, care se completeazã 
într-o dinamicã perfectã, conturând un profil, într-un 
spaþiu cultural strãin ºi alta intitulatã 11 septembrie 
(2003), cu trimitere la tragedia americanã, un film 
prezentând în forme simplificate, simbolice, turnurile 
gemene, World Trade Center, atacate de un avion, 
dupã 7 secunde de la apariþia primei imagini. Dar 
aparatul de zbor se opreºte în faþa turnului ºi întreaga 
imagine este acoperitã de semnul “Accesul interzis”, 
exprimând totodatã ºi atitudi- nea de revoltã a 
autorului.

Înainte de a pãrãsi prima salã, spectatorul 
descifreazã câteva mesaje  care þin de arta 
conceptualã, interesante prin sensul politic dar ºi 
artistic: Apropo de situaþia din România ºi Pãianjen 
îngheþat (2011), 1 poster ºi 11 fotografii expuse în 
cadrul PROJECTS SPACES – Vector Association la 
VIENNFAIR, Viena, Austria. Posterul este un mesaj 
cu majuscule, CE BINE CÃ NU SE POATE 
CUMPÃRA NEMURIREA ! ca un avertisment, într-o 
þarã dominatã de spiritul mercantil, iar alãturi, poate 
nu întâmplãtor, un pãianjen (foto) ucis de 
dezlãnþuirea stihialã, surprins în activitatea sa 
obiºnuitã.

Dacã în Sala I am întâlnit mai multe instalaþii, în 
Sala II, salã de documentare, spectatorul are la 
dispoziþie fenomenul performance ºi aflãm dintr-un 
orar afiºat pe uºã, cã artistul a fost prezent, în cele trei 
zile de expoziþie, timp de un minut pe zi Un minut 
(2001) la Frontiera 2, Iaºi, România. Undeva pe un 
perete atârnã geaca artistului, inscripþionatã cu 
sintagma AESTHETICALLY CORRECT (2001), 
purtatã în timpul ºi dupã desfãºurarea expoziþiei 480 
Minutes. E o invitaþie la judecãþi corecte din punct de 
vedere estetic, într-un univers în care obiectele sunt 
valorizate dincolo de propria lor funcþionalitate, iar 
artistul este un homo aestheticus, exteriorizat, 
materializat, surprins în acþiuni publicitare. Alãturi o 
intervenþie provoacã un surâs amar, prin titlu ºi 
explicaþii ASCULTAÞI CUM SCÂRÞÃIE 
PARCHETUL (2004) ce a avut loc în Sala de Artã 
modernã ºi contemporanã româneascã din cadrul 
Complexului Na?ional Muzeal ”Moldova” Iaºi. O 
paginã de ziar, cu un pasaj evidenþiat cu verde, face 
luminã în ceea ce priveºte sensul intervenþiei, intenþia 
artistului ºi contextul apariþiei lucrãrii. Într-o salã, aºa 
numita de artã modernã ºi contemporanã parchetul 
scârþâia înlocuind orice comentariu acid, timp în care 
sunt introduºi în salã, în mod discret, fluturaºi cu 
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plan valoric egalul unor confraþi cu ceva mai vechi 
state de funcþionare, cum ar fi Dragoº Pãtraºcu sau 
Atena Simionescu. În acest fel, putem considera cã 
grafica ieºeanã dobândeºte cu fiecare nouã expoziþie 
de profil o echilibrare fireascã în raport cu majoritatea 
deþinutã de pictori.

Inclus în Grupul celor patru, amintind vechi modele 
interbelice, Mihail Voicu are capacitatea de a exprima 
o inventivitate permanentã ºi surprinzãtoare, precum 
ºi nevoia emancipãrii permanente a elementelor de 
limbaj. Aceastã fervoare imaginativã se motiveazã 
prin cercetãrile individuale de atelier, stãruinþa în a 
deschide noi orizonturi de dialog cu formele plastice. 
Acest insaþiabil apetit creativ vine din asumarea 
culturii domeniului, atelierul sãu pe care l-am vizitat, 
fiind un veritabil laborator al unei autentice 
creativitãþi.  Graficianul are simþul formei ºi, 
concomitent, pe acela al culorii, al unei libere ºi 
stenice fantezii, fiecare planºã fiind un document 
uman ºi intelectual destinat imediatului, dar ºi 
timpului infinit. Constructor de imagini marcate 
stilistic de fantezia autorului, imaginea ce rezultã din 
geometria formelor invitã la reflecþie ºi la asumare în 
plan estetic. În consecinþã, vãd în Mihail Voicu un 
creator sedus de universul formelor dinamice, de 
realitãþi virtuale, reinventând potenþiale universuri 
personale. Acurateþea, subtilitatea, patima pentru 
graficã fac din artist un virtuoz cu un potenþial de 
amplã anvergurã.     

Asocierea graficianului cu sculptorul Cãtãlin 
Târziu nu pare a fi deloc întâmplãtoare. Afinitãþi 
elective, umane ºi intelectuale, configureazã un cuplu 
artistic complementar, raportul dintre linie ºi culoare 
ºi forma sculpturalã fiind deplin rezonante. 
Congeneri, afini spiritual, Mihail Voicu ºi Cãtãlin 
Târziu se întâlnesc ºi în plan estetic unde geometria 
variabilã a gestului grafic consunã cu volumetria 
gracilã a sculpturii. Formele imaginate de Cãtãlin 
Târziu, rafinate ºi sugestive, au vitalitatea unui gând 
ºi supleþea unui vis. Ochiul privitorului urmãreºte 
forma gracilã, o mângâie asemenea unui îndrãgostit, 
ºi o oferã admiraþiei absolute. 

Compoziþiile în lemn, metal, piatrã sau asociate 
între ele face ca privirea sã lunece cu sfialã pe 
suprafaþa formei, urmând un traseu al idealitãþii ºi 
visului diurn. Semnele lui plastice sunt, prin graþia 
formei, elevate ºi desprinse de propria lor materie. 
Astfel devin veritabile concepte despre idealitate, 
sacru sau profan. Fiecare imagine devine un sanctuar 
unde se aduc ofrande...

Expoziþia graficianului Mihail Voicu ºi a 
sculptorului Cãtãlin Târziu a deschis sezonul 
expoziþional ieºean sub semnul creativitãþii ºi valorii. 
Nu ne rãmâne decât sã le arãtãm cuvenitul nostru 
respect...  
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invitaþia “Ascultaþi cum scârþâie parchetul”, ca 
alternativã.

Din lucrarea AER DE IAªI (2000), baloane 
umplute cu aer de Iaºi, transportate la Bucureºti ºi 
dezumflate în galeria “Eforie”, în timpul ex- poziþiei 
Via Bucharest, au rãmas câteva resturi marcând 
efemerul, nostalgia dupã atmosfera localã, implicarea 
individului în forme pure. Un alt obiect, Oglinda 
(2000), o oglindã purtatã de cãtre artist în timpul 
performance-urilor din cadrul Festivalului “Periferic 
4”, trimite la simbolistica poetului Ion Barbu, la 
motivul dedublãrii, la criza de conºtiinþã, dar ºi la 
autocontemplare, în linia anticilor, la cunoaºterea de 
sine. În timp ce participanþii asistau la un 
performance, imaginile lor se reflectau în oglindã, ca 
într-o conºtiinþã universalã, având la bazã tehnica 
fragmentarului.

Fãrã titlu (2001), un avion jucãrie agãþat cu 
extremitatea frontalã pe partea galeriei « Cupola », în 
cadrul expoziþiei “ARTIS”, face un zgomot asurzitor, 
dar nu poate strãpunge zidul, amintind în mod 
evident, tot de tragedia americanã. Forma zidului, un 
dreptunghi înalt, reprezintã, la altã scarã, turnurile 
gemene înainte de dezastru.

Câteva xeroxuri dupã Constituþia României oferã 
consistenþã lucrãrii Constituþia României (1998) 
performance realizat în Piaþa Constituþiei, în faþa 
Parlamentului, gãzduit de fosta Casã a Poporului, 
constând în citirea unor fragmente din Constituþia 
României ºi oferirea unor fascicule din respectivul 
document trecãtorilor. Asistãm la punerea în miºcare 
a maºinii de propagandã, multiplicarea, banalizarea 
mesajului, inutilitatea  unor atitudini ostentative, 
politizarea obositoare a vieþii zilnice. 

ªi ca o gurã de oxigen, apare într-un colþ al 
galeriei un recipient spray ce a fost folosit într-un 
performance de 25 min care a avut loc în cadrul 
Periferic 3, Iaºi, România. Performance-ul intitulat Alb 
(1999) a constat în vopsirea în alb a gunoiului dintr-
un coº de gunoi la Festivalul Periferic 3. Mesajul are o 
evidentã tentã ecologicã, exprimând revolta faþã de 
mizeria de orice fel, dincolo de salubritate ºi militând 
pentru triumful albului.

Un Insert (2006) oferã spectatorilor 6 fotografii 
publicate în cartea “Despre noi (ºi) ceilalþi”, editatã de 
h.arta Timiºoara : “Urme de capete pe un zid dintr-o 
garã”, urme rãmase în locul unde cãlãtorii îºi 
sprijineau cu indiferenþã capetele; “Fereastra unui 
bloc mutatã la locul dorit”, exprimând inventivitatea 
românului, care îºi zideºte fereastra ºi face alta 
alãturi, dupã necesitãþi ; “Suportul unui ciocan pentru 
spart geamul în caz de pericol”, în mijliacele de 
transport în comun, doar suportul, fiindcã ciocanul 
este mai întotdeauna furat ; “Saci cu pietriº folosiþi sã 
susþinã un panou publicitar” exprimã vocaþia 
românului pentru improvizaþii de duratã ; “Un 
bolovan proptind o uºã fãcutã la standarde 
europene” are un titlu ironic având la bazã antiteza 
între modernitatea la standarde înalte ºi caracterul 
rudimentar al muncitorului care, într-o altã 
fotografie, lucreazã sub steagurile UE ºi României.

Un poster ?i patru cãr?i po?tale adunate într-un 
Insert (2007) în cartea Dada East? The Romanians of 
Cabaret Voltaire editatã de cãtre E-cart.ro (Doina 
Anghel, Eduard Constantin, Angelica Iacob, Raluca 
Voinea) ºi Adrian Notz, prezentatã în expozi?ia cu 
acela?i nume la Färgfabriken, Stockholm, Suedia, au 
menirea sã semnifice mercantilul (1. CE BINE CÃ NU 
SE POATE CUMPÃRA NEMURIREA!), integrarea în 
UE (2. I am in EU), confuzia (3. Romania Blur), 
tradiþia culturalã româneascã exprimatã de 
mãmãligã, sarmale, fasole cu ciolan (4. Traditional 
Romanian Food) ºi albastru de Voroneþ devenit 
albastru de Europa (5. Voroneþ Blue, Romania).

Ultima lucrare din serie, Insert (2010), patru 
pagini în Vector-critical research in context, carte editatã 
de Cãtãlin Gheorghe ?i Livia Pancu, prezentatã în 
cadrul Frieze Projects la Frieze Art Fair, Londra. 
"Fitch Ratings awarded Friday BB+, the first grade in 
the non-investment category (junk bonds) to the five 
year Eurobonds issued on Thursday by the Romanian 
state, the rating being similar to that Romania 
received for long term foreign currency debt." 

(NewsIn Agency, 12 March 2010: Fitch awards BB+ to 
Romanian Eurobonds, grading them as junk).

Un insert cu lucrãri în corp de literã, cu mesaj 
politic referitor la aderare (Aderarea României la 
spaþiul Schengen), ratingul de þarã (textul BB+, 
ratingul României) ºi fotografii care sugereazã 
banalul, indiferenþa, dispreþul faþã de viaþa cotidianã 
(Un stâlp urinat de câine) sau degradarea, 
anacronicul, abandonul semnificat de un panou vechi 
ºi un altul nou, de peisajul cu vegetaþie sãlbaticã 
(Halta Brãhãºoaia).

Cezar Lãzãrescu are contribuþii în 4 fanzine 
ÎNCEPEM (2004/2005) : Îmbãtrânirea hârtiei în 
fanzinul cu tema Chimie, hârtie albã, provocatoare 
prin lipsa mesajului visual, misterioasã, în ton 
cromatic sugestiv  pentru senectute ; Hârtie în 
fanzinul cu tema Ieftin, reprezentatã de un bon de 
casã xeroxat, justificativ, la un preþ derizoriu; Agenda 
1989  în fanzinul cu tema Viitor, copie color dintr-o 
agendã din 1989, cu un inventar de obiecte ºi $ în 
fanzinul cu tema Fãrã titlu, lucrare înfãþiºând un 
dolar alb pe fond negru ºi euro negru pe fond alb, 
simboluri ale puterii în jocul financiar, în alternanþã ºi 
echilibru.

Prezente în cãrþi, reviste, cataloage, lucrãrile lui 
Cezar Lãzãrescu, membru al Uniunii Artiºtilor 
Plastici din România, pot fi vãzute ºi pe internet la 
adresa www.roclazarescu.blogspot.ro, în zilele de 
sãrbãtoare.

Pe fundalul ceva mai relaxat al unor expoziþii 
estivale, iubitorii de artã aºteptau cu interes legitim 
redeschiderea sezonului ºi relansarea în sens valoric 
al dialogurilor cu ceea ce numim creativitatea 
ieºeanã. Opþiunea pentru asocierea dintre un 
remarcabil grafician, Mihail Voicu ºi sculptorul 
Cãtãlin Târziu s-a dovedit inspiratã, numerosul 
public de la galeriile U.A.P, N. N. Tonitza validând un 
demers creator profesionist, convingãtor ºi incitant.

Cei doi expozanþi, cunoscuþi în planul creativitãþii 
artistice moldave, ºi-au onorat prezenþa pe simeze ºi 
în ambientul galeriei, fiecare fiind marcat de nevoia 
exprimãrii, cu notabile noutãþi de viziune, evoluþia 
fireascã spre integrare într-un parcurs individual 
ascendent. În acest efort creator se poate configura 
firesc nevoia unei permanente emancipãri stilistice, 
identificarea unor soluþii personale de conturare a 
arhitecturii elevate a imaginii.

 Dupã numeroasele sale expoziþii, interne ºi 
internaþionale, Mihail Voicu s-a impus cu autoritatea 
unui veritabil profesionist al domeniului, fiind în 

Elevate simetrii 
subiective ... 

Valentin CIUCÃ

Cãtãlin Târziu - „Pasãre de noapte“

Mihail Voicu - „Autoportret“

Octombrie 2012



CRONICA 7

Prozã
Clasele I-IV

Premiul I:    
Titienari Alexandru, cl. aIII-a C, ªc. „Alecu Russo”
Oþel Vladimir, cl. aIII-a C, ªc. „Alecu Russo”
Bârsan Nicoleta, cl. aIII-a C, ªc. „Alecu Russo”

Premiul II:   
Condurache Sabina Maria, cl.aIII-a, Lic. Teoretic 

„V.Alecsandri”
Cotea Mara, cl.aIII-a, Lic. Teoretic „V.Alecsandri”
Tamaº Andrei, cl.aIII-a, Palatul Copiilor Iaºi

Premiul III:  
Loghin Adelina, cl. a IV-a, Palatul Copiilor Iaºi
Ghiþescu Ecaterina, cl.aII-a, Palatul Copiilor Iaºi
Floricã Medeea, cl.aII-a, Palatul Copiilor Iaºi

Clasele V-VIII

 Premiul I:    
Patriche Miruna, cl. a VIII-a, Col. Naþ. „Emil Racoviþã”
Ionescu Ilinca Theodora, cl.aVIII-a, Sc. cu clase I-VIII,Nr.2. 

Piatra Neamþ.

Premiul II:   
Ganea Luiza,cl.aV-a, ªc. „ªtefan cel Mare” Dancu-Iaºi

Premiul III:  
Arghire Oana, cl. aV-a, ªc. „ªtefan cel Mare” Dancu-Iaºi

Clasele IX-XII

Premiul I:     
Caºcaval Amalia , cl. a X-a F, Col. Naþ. „Mihai Eminescu”
Chicoº Raluca ªtefana, cl. a IX-a B, Col. Naþ. „Emil 

Racoviþã”

Premiul II:   
Humã Laura, cl.aIX-a, Palatul Copiilor 

Eseu
Clasele I-IV

Premiul I:     
Andrei Mãdãlina Elena, cl. a VIII-a B, Gr. ªc. „D. Popa 

”Mogoºeºti
Borº Diego, cl. aIII-a C, ªc. „Alecu Russo”

Premiul II:    
Andrei Sofia Milena, cl aIII-a, Lic. Teoretic „V.Alecsandri”

Premiul III:  
Horeanu Ioana Cãtãlina, cl aII-a, ªc. „V. Conta” Iaºi

Clasele V-VIII

Premiul I:     
Mihailov Alexandra, cl. aVIII-a, Col. Naþ. „Emil Racoviþã”
Chiruþã Iustina, cl.aVII-a, Sc. cu clase I-VIII,Nr.2. Piatra 

Neamþ.
              
Premiul II:    

Roºu Sorana Ioana, cl. a VI-a, Gr. ªc. „D. Popa ”Mogoºeºti
Ursachi Rãzvan Cãtãlin, cl. a VIII-a B, Gr. ªc. „D. Popa 

”Mogoºeºti
Lãzãrescu Raluca Ioana, cl. a VIII-a, Col. Naþ. „C. 

Negruzzi”

Premiul III:  
Cãºuneanu Andrei Dan, cl.aVIII-a, Col. Naþ. „Emil 

Racoviþã”

Clasele IX-XII

Premiul I:    
Miron Mihnea, cl. a IX-a, Col. Naþ. „Mihai Eminescu”

Premiul II:   
Matei Bianca, cl.a X-a, Col. Teh. „Ion Holban”
Rotariu Andra, cl.a IX-a, Colegiul Naþional „Petru –Rareº” 

Piatra Neamþ.

Premiul III:  
ªalaru Giulia, cl. aXI-a, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”

Premii pentru cercuri ºi cenacluri literar- artistice

Premiul I:    
Cenaclul literar „Dimitrie Ghica” Comãneºti, ªc. „Dimitrie 

Ghica” Comãneºti
Cenaclul literar „Eurocultin”, Sc. cu clase I-VIII,Nr.2. Piatra 

Neamþ.
Cercul de picturã „Prietenii culorilor”, ªc. „V. Conta” Iaºi
Cercul de Picturã , ªc. „Andrei Mureºanu” – Ploieºti

 
Premiul II:   

Cenaclul literar „Luceafãrul”, Gr. ªc. „D. Popa ”Mogoºeºti

Premii pentru debut în volum

- Poezie: Roºu Flavian Mihnea, cl.aXII-a, Colegiul Naþional 
de Informaticã  Piatra Neamþ.

- Prozã: Popuþoaia Ruxandra, cl.aXII-a, Colegiul Naþional 
„Petru –Rareº” Piatra Neamþ.

Juriul concursului  „AUTORI:  COPIII! lumea ca metaforã  
ºi culoare”, ediþia 2012, în componenþa: Valeriu Stancu 
(preºedinte), Mihai Bogdan Mandache, Brodoceanu Irena, Acasandri 
Claudia, Chidovaþ Andra, ªuvãialã Daniel (membri), Mariana 
Stancu (secretar), a hotãrât acordarea urmãtoarelor premii:

Marele Premiu

Marele Premiu pentru 
literaturã: 

Stoleru Georgiana Ingrid, 
cl. a IX-a, Colegiul Naþional

Marele Premiu pentru 
picturã: 

Cercul de Picturã „N. N. 
Tonitza”, ªc. „B. Petriceicu 
Haºdeu” Iaºi.

Marele Premiu pentru 
graficã 

Leoba Daniel, cl.a XI-a, 
Colegiu Naþional de Artã  
„Octav Bãncilã” 

Premii pentru creaþie literarã

Poezie
Clasele I-IV

Premiul I:     
Rusu Dorin, cl. a III-a C., ªc. „Alecu Russo”
Drãjgan Mihaela, cl. a II-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti
Pavel Luiza ªtefania, cl. a IV-a, „Clubul Copiilor” - 

Comãneºti

Premiul II:   
Lateº George, cl. a III-a C., ªc. „Alecu Russo”
Ciocan Elena, cl.aII-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti
Drilea Georgiana, cl.aIII-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti
Iacob Ioana Daiana, cl.aIII-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti
Gânguþ Elena Daniela, cl.aIV-a, „Clubul Copiilor” - 

Comãneºti
Martin Iulia, cl.aIV-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti

               
Premiul III:  

Manole ªtefana, cl. a III-a C., ªc. „Alecu Russo”
Ghionea Anda-Maria, cl.aIV-a, „Clubul Copiilor” - 

Comãneºti
Achitei Ionuþ Teodor, Grãdiniþa „IRIS” Iaºi

Clasele V-VIII

Premiul I:   
Teodorescu Simina Ioana, cl. a VII-a, Col. Naþ. „Emil 

Racoviþã”
Vãrãreanu Teodor Bogdan, cl.aV-a, ªc. „Dimitrie Ghica” 

Comãneºti
Lãzãrescu Adriana Maria, cl.aV-a, ªc. „Dimitrie Ghica” 

Comãneºti
Ghicajanu Alexandra, cl.aVIII-a, „Clubul Copiilor” - 

Comãneºti
Nohai Claudiu, cl.aVIII-a, Sc. cu clase I-VIII,Nr.2. Piatra 

Neamþ.
 
Premiul II:   

Blãjuþi ªtefan, cl.aVI-a, ªc. „Alecu Russo”
Ignat Ana-Maria, cl.aVI-a, ªc. „Dimitrie Ghica” Comãneºti
Olteanu Alina –Nicoleta, cl.aV-a, ªc. „Dimitrie Ghica” 

Comãneºti
Cernat Veronica, cl.aVI-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti
Gabor Narcisa, cl.aVI-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti

Clasele IX-XII

Premiul I:    
Axinte Ramona Mihaela, cl. aXI-a E, Col. Naþ. „C. 

Negruzzi”
Fluturel Antia ªtefana, cl. a IX-a F, Col. Naþ. de Artã  

„Octav Bãncilã”
Moþei ªtefan, cl.aIX-a, „Clubul Copiilor” - Comãneºti

Premiul II:   
Vâlceanu Daniel, cl.aIX-a, Palatul Copiilor Iaºi
Asofiei Roxana, cl.aX-a, Col. Naþ. „C. Negruzzi”
Cernescu Marius, cl.aXII-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Stan Corina Roberta, cl.aIX-a, „Clubul Copiilor” - 

Comãneºti
Iftimie Iulia Alexandra, cl.aIX-a, „Clubul Copiilor” - 

Comãneºti

Premiul III:  
Cioclu Mirela Gabriela, cl. a X-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Radu Ionela, cl.a XII-a, Palatul Copiilor Iaºi.
Rotariu Andra, cl.a IX-a, Colegiul Naþional „Petru –Rareº” 

Piatra Neamþ.
Nuþu Irina, cl.a IX-a, Col. Naþ. „Calistrat Hogaº”, Piatra 

Neamþ
Ilca Dragoº, cl.a XI-a, Colegiul Naþional de Informaticã  

Piatra Neamþ.

Autori – Copiii! lumea ca metaforã ºi culoare
Premii pentru Reviste ªcolare

Premiul I:    
Revista „Lyceum” - Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”
Revista Haºdeenii 22- ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 
Revista  „Junior”- ªc. „Junior” – Universitatea „Al. I.Cuza”

Premiul II:   
Revista „Generaþia 9” - ªcoala Nr.2, Piatra Neamþ

Premiul III: 
Revista „Rug” - Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”

Premii pentru Creaþie Plasticã

Clasele I-IV

Premiul I:     
Sbera Andrei, cl aIII-a, Lic. Teoretic „Vasile Alecsandri”
Strîmbu Andrada, cl aIII-a, Lic. Teoretic „Vasile 

Alecsandri”
Butnariu Cosmin ªtefan, cl aIII-a,  Lic. Teoretic „Vasile 

Alecsandri”
Niþã Daria, cl a IV-a A, ªc. „Alecu Russo”
Cimpean Andra, cl. a III-a, ªc. „Andrei Mureºanu” – 

Ploieºti                                      
Frincu Beatrice, cl. a III-a, ªc. „Andrei Mureºanu” – Ploieºti         

Premiul II:   
Aldea Ilinca, cl aIII-a, Lic. Teoretic „Vasile Alecsandri”
Brînzanu Teodora Delia, cl aIII-a, Lic. Teoretic „Vasile 

Alecsandri”
Marcu Eduard, cl a IV-a A, ªc. „Alecu Russo”
Gavrilovici David, cl a IV-a A, ªc. „Alecu Russo”
Tãnase Romina, cl. a III-a, ªc. „Andrei Mureºanu” – Ploieºti         
Iftinuþã Nicoleta Gabriela, cl.aIV-a, ªc. „V. Conta” Iaºi

Premiul III:  
Iordãchioae Miruna, cl a IV-a A, ªc. „Alecu Russo”
Grecu Radu, cl a IV-a A, ªc. „Alecu Russo”
Grãdinaru Evelin, cl a IV-a A, ªc. „Alecu Russo”
Stanila Raluca, cl. a III-a, ªc. „Andrei Mureºanu” – Ploieºti         
Hordilã Andreea Alessandra, cl.aIV-a, ªc. „V. Conta” Iaºi

Clasele V-VIII

Premiul I:     
Pendefunda Elleny, cl.aV-a, Colegiu Naþional de Artã 

„Octav Bãncilã”
John Elizabeth Patricia, cl,a V-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 
Grosu Teodora, cl.a VI-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 
Condrea Bogdan, cl.aVIII-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 
Pricop Denisa, cl.aVII-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 

Premiul II:   
Creþu Cristina, cl.aV-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Ciorobea Alexandra, cl. a VI-a A, ªc. „Andrei Mureºanu” – 

Ploieºti         
Matei Denisa, cl. a V-a, ªc. „Andrei Mureºanu” – Ploieºti         
Benescu Sabina, cl.a V-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 
Trufanda ªtefan, cl.a VI-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 
Teleman Maria, cl.a VII-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 

Premiul III:  
Cîmpineanu Ioana, cl. a V-a, ªc. „Andrei Mureºanu” – 

Ploieºti         
Nistor Ariana, cl. a VI-a, ªc. „Andrei Mureºanu” – Ploieºti         
Munteanu Teodora, cl.aV-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”

 Clasele IX-XII
                   
Premiul I:    

Chiþescu Dragoº, cl. a IX-a, Gr. ªc. „Nicolina”
Sava Mãdãlina, cl. a IX-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Bîrzu Alexandra, cl a X-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Florea Simona, cl.a X-a Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”

Premiul II:  
Samson Elena, cl. a X-a, Gr. ªc. „Nicolina”

Premii pentru Creaþie Artisticã

Premiul I:     
Ponugheanu Mãdãlina, cl. a XI-a, Lic. Tehnic „C. Brâncuºi”
Seremet Elena, cl. a XI-a,  Lic. Tehnic „C. Brâncuºi”

                         

Premii pentru Graficã

Premiul I:     
Bosînceanu Alexandra Olguþa, cl.aXI-a, Col. Teh. „Ion 

Holban”
Tican Lenuþa, cl.aXI-a, Col. Teh. „Ion Holban”
Alecsa Eleonora, cl.aVII-a, ªc. „B.Petriceicu Haºdeu” 

Premiul II:   
Nechifor Dan, cl.a X-a Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Niamþu Angel, cl.a X-a Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Achion Monica, cl.aVIII-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”
Dorneanu Simona, cl.aVIII-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”

Premiul III:  
Fotache Roxana, cl.aVIII-a, Lic. Teoretic „Al. I. Cuza”

Vezeteu Ioana, cl.aII-a, ªc. „V. Conta” Iaºi
Amarandei Alessandro, cl.aII-a, ªc. „V. Conta” Iaºi

Premiile ediþiei 2012 a concursului  

Daniel LEOBA

Octombrie 2012



8 CRONICA

Dacã pânã mai zilele trecute am fost bântuit de o 
sumã de îndoieli despre ce ºi cum funcþioneazã 
întâmplarea în destinul unui  om, ºi în cazul nostru al 
unui scriitor, de douã zile aceastã îndoialã a dispãrut. 
Zicã cine ce vrea, ce doreºte, dar eu m-am convins, de 
fapt situaþia a fãcut sã fiu convins de faptul cã 
întâmplarea poartã un rol fundamental în destinul 
fiecãruia din noi. Poate cã am spun prea simplu sau 
poate uºor temãtor întâmplare ºi nu i-am spus de-a 
dreptul destin. Întâmplarea este mesagerul destinului 
sau este chiar destinul? Cu siguranþã cã da.

Douã plicuri, nici prea groase dar nici subþiri îmi 
sosesc acasã în aceeaºi zi ºi le gãsesc unul lângã altul 
în cutia poºtalã. Le deschid ºi descopãr, ºi vã rog sã 
mã credeþi cã nu exagerez nici un pic, cãrþile a ºi 
despre doi poeþi, prieteni la cataramã pe vremea cât 
hãlãduiau pe aceste tãrâmuri ºi care se pare cã 
hãlãduiesc ºi dincolo, dupã ce au trecut Styxul în 
Barca lui Caron,  pe tãrâmul celãlalt. Ce mister s-a 
produs între astre ca acele douã cãrþi, una trimisã de 
la Cluj-Napoca ºi cealaltã de la Vaslui , sã poposeascã 
în cutia mea poºtalã în aceeaºi zi?

 Deschid plicurile ºi descopãr flacãra  celor douã 
cãrþi. Nimic nou pânã aici. Dar de aici încolo intervine 
ceea ce am numit de la început, întâmplare.

Într-un plic, o carte pe care Doamna Vera Lupu 
mi-o trimite de la Cluj-Napoca, o antologie cu poeme 
ale poetului ºi prietenului meu Gheorghe Lupu,  
selecþie realizatã de bunul nostru prieten, criticul ºi 
istoricul literar Adrian Dinu Rachieru, iar în al doilea 
plic, o carte monografie semnatã de Elvira Lefter, 
despre poetul Ion Iancu Lefter. Sã se fi sfãtuit cele 
douã admirabile doamne ºi nu s-ar fi finalizat lucrarea 
lor divinã cu atâta precizie.

Cei doi, Gheorghe Lupu ºi Ion Iancu Lefter, 
vasluieni la origine, au fost temeinic legaþi în viaþã, 
pânã la un moment dat, de un destin asemãnãtor, de 
un destin cu adevãrat poetic. Apoi drumurile, cum se 
întâmplã în viaþã, s-au separat trimiþându-i, pe fiecare 
în alt loc. Ei aveau sã se întâlneascã, fizic rar, tot mai 
rar.

Personalitatea  lor liricã s-a construit treaptã cu 
treaptã, mai ales în lungile lor peregrinãri, prin 
diferite localitãþi pe unde au lucrat ca profesori,la 
început suplinitori, apoi titulari. În tinereþe au fost 
niºte adevãraþi pelerini de cenuºã ( vorba poetului ºi 
prozatorului Valeriu Stancu), aºa cum sunt aproape toþi 
poeþii, miruiþi de Dumnezeu.

La Periprava, în acel adevãrat gulag românesc, ºi-
au cioplit în ascunziºuri de pãsãri cãlãtoare poemele 
sau cuibul poemelor viitoare cei doi. ªi-au cioplit cu 
migalã viitoarele cãrþi. Acolo s-a conturat poezia lor 
cea puternicã, poezia care urma sã le îndãltuiascã 
numele în veºnicia poezia româneºti. 

 Doamna Vera Lupu, ca sã mã întorc la aceastã 
întâmplare, a fãcut, cu puterile ei financiare, ca opera, 
postumã mai ales, a poetului Gheorghe Lupu sã 
numere mai multe titluri decât cea antumã. Numai 
efortul, fie fizic, fie material, a fãcut posibilã apariþia 
celor 6 titluri ºi a antologiei ticluitã cu  criticul ºi 
istoricul literar Adrian Dinu Rachieru, ºi el un bun 
prieten al lui Gheorghe Lupu.

Una din cãrþile recent apãrute poartã un titlu 
minunat: „Umbra privighetorii”, carte care continuã 
cumva traiectoria celorlalte cãrþi postume ºi care 
defineºte întreaga operã poeticã a acestui poet de 
excepþie.

Caietele pe care îºi scria Gheorghe Lupu, cu scrisul 
lui extrem de îngrijit poemele, au cãpãtat chip de carte 
devenind, de fapt, adevãrate litanii ale poetului, mai 
ales când scria: „ Sãrmanii de noi, sãrmanii/ Mult ne-
mpuþineazã anii” într-un poem cu un acut caracter 
premonitoriu, aºa cum de fapt sunt multe dintre 
postumele editate. Sentimentul tragic este una dintre 
trãsãturile poeziei lui Gheorghe Lupu, fie antumã, fie 
postumã.

Legãtura continuã, aproape inseparabilã, de 
pãrinþi, de moºi ºi strãmoºi face ca poezia lui sã fie un 
adevãrat salon de aºteptare, o anticamerã în faþa 
eternitãþii, din care mereu ar vrea sã evadeze, sã se 
deprindã ºi sã devinã mai mult al lor.

Du-mã, Doamne-acasã ºi mã lasã/ Chiar în faþa uºii, 
când pãrinþii/ Dorm adânc în ceruri e mãtasã;/ Transpiraþi 
ºi fericiþi ca sfinþii.// Sã le-ating, fãrã sã ºtie, pragul/ 
Potolindu-mi mâna pe mâner/ Când ei dorm de þi-i mai 

condurul cenuºãresei

Emilian MARCU

jurnal cu scriitori

Gheorghe Lupu - Poetul...În umbra 
privighetorii

mare dragul/Aburindu-ºi liniºtea la cer.// În genunchi 
cuvântul meu a trece/Peste zarea lor opritã-n pernã/ Sã le-
aºeze semn de sclav ºi rege/ Cã m-au vãmuit la stea 
eternã//( Înflorind, p.12)

 ªi peste lumea depãrtãrilor, în care numai spiritul 
mai vieþuieºte, poetul Gheorghe Lupu este vãmuit de 
steaua eternã, galonându-l cu poeme eterne, pentru cã 
pentru el  lacrima este postumã.

Firea lui de permanent rebel ºi de teribil rãzvrãtit, 
dublat de un incurabil sentimental l-a situat în 
temperamentul de tip esenian, temperament care îl 
prindea atât de bine când spunea : „ Iubito, tu din 
derbedeu, /Nu mã mai scoþi ºi bine faci/Cã mã tot þin de 
raiul tãu/Cu sângele brãzdat de draci//Oricum ar fi, n-aº 
duce-o rãu/La sânii înstelaþi ºi dragi/Cât inima nu-i 
zurgãlãu/Printre poienile cu fragi.//Acolo, în 
devãlmãºie,/Cu nori ºi ape mã-nfãºori/Ofrandã alta? 
Numai mie.//Când carnea nu mai fi-va vie/Sã-mi sorbi 
lumina dintre flori/Spre marea ta împãrãþie.” (Sonet 
fãþarnic, p. 30.)

Am citat în întregime acest sonet pentru cã sub 
aparenta stare ludicã se poate observa cum se ascunde 
firea unui poet tragic, un poet care îºi prevesteºte ºi 
clipa de dincolo, când va fi „lumina dintre flori”, „când 
carnea nu mai fi-va vie”. 

Chiar dacã el acum hãlãduieºte „printre poienile de 
fragi”, noi cei de aici ºi mai ales doamna Vera, ºtim sã 
sorbim „lumina dintre flori” cu care el ne-a înzestrat 
prin poeziile sale, citind ºi re-citind aceste cãrþi care 
sunt editate, cu o ritmicitate, de invidiat. Sunt convins 
cã dacã Gheorghe Lupu ar fi lãsat 30-40 de caiete – 
manuscrise, anual doamna Vera ar fi venit la Suceava, 
la Iaºi sau la Vaslui, locuri de care Gheorghe Lupu a 
fost atât de apropiat, cu câte o nouã ºi proaspãtã carte, 
sã-i zideascã templul în care, ºi de care, sã putem sã 
ne bucurãm.

Iatã cum întâmplarea care nu mai este deloc 
întâmplare a fãcut ca Gheorghe Lupu sã o descopere 
pe doamna Vera ºi sã intuiascã faptul cã peste ani 
„lacrima lui postumã”, caietele lui cu poezii, va lumina 
din trupul acestor cãrþi devenite postume, care altfel 
ar fi rãmas doar niºte prãfuite caiete de matematicã, 
scrise frumos,  într-un sipet de þarã, pe care s-ar fi 
aºezat mirosul de busuioc  ºi de levãnþicã ºi, cu 
siguranþã, galbenul nemilos al timpului.

Astfel au cãpãtat viaþã aceste caiete ºi steaua lor 
eternã ºi-a pus de la ele lumina de candelã pentru cã 
Gheorghe Lupu a ºtiut, a simþit, a intuit, a trãit ºi ºi-a 
proorocit, ca nimeni altul, cu o precizie divinã, luna ºi 
aproape ºi data când…

„Târziu am aflat ce bine se moare/Pe 24.X. în fiecare 
an./Dacã nu mã nãºteam acestei zile./Aº fi pierdut 
totul;/Pãrinþii ºi prietenii,/Fraþii ºi surorile./Târziu am 
aflat cum coboarã/Carpaþii spre ºesuri de Sf. Dumitru./Dar 
ºtiu de când mã ºtiu/Cum rãsare soarele în ochii mamei./Sã 
te-apuci tu de copt gutuile,/De cãlcat strugurii ºi de fãcut 
must;/În deplin octombrie/Este minunata nedumerire/A 
zilei când te naºti ºi mori.”( 24. X. )

 Plecarea lui Gheorghe Lupu la stele s-a întâmplat 
sã fie pe 27 octombrie (2003) iar naºterea, cum reiese din 
poemul citat pe 24. Ce stranie ºi cât de precisã 
premoniþie. Numai un poet de valoarea ºi 
sensibilitatea lui putea sã aibã o asemnea precizie 
cosmicã.

 Ce rãmâne, antologia apãrutã la editura Grinta 
din Cluj-Napoca,  este riguros construitã, din cãrþile 
antume, dar ºi din cele postume, de Adrian Dinu 
Rachieru, cel care, într-o temeinicã ºi bine întocmitã 
prefaþã, intitulatã Gheorghe Lupu sau chemarea 
rãdãcinilor, spune: „Sã ne amintim cî Migraþia iluziei ( 
cartea de debut) încerca nu doar o afectuoasã radiografie a 
satului, poetuil invocându-ºi strãmoºii în sens blagian. 
Temperament viforos, Gheorghe Lupu pãtrundea în 
„ameþitorul april” ºi, biciuindu-ºi sentimentele, dorea „ a 
dezbrãca trupul florii”, încercând a spori tensiunea 
versului. Însetat de transparenþe ( cum s-a observat) poetul 
e, de fapt, un senzual. Îºi priveºte viaþa ca destin ºi 
interogheazã memoria istoriei, constatând, finalmente, cã 
singurãtatea „ nu se-mparte cu nimeni”.

Toate acestea dar ºi multe altele se pot scrie, dar 
mai ales se pot trãi citind poezia lui Gheorghe Lupu 
din cãrþile antume ºi postume. Cu siguanþã cã 
aºteptãm cu nerãbdare cartea pentru copii, în curs de 
apariþie, dar ºi antologia care va vedea lumina 
tiparului anul viitor. Pânã atunci ne rãmâne bucuria 
de a citi În umbra privighetorii poezia mare pe care 
ne-a lãsat-o dragul nostru prieten, poet de fibrã rarã ºi 
de mare sensibilitate:Gheorghe Lupu.

Despre Ion Iancu Lefter ºi despre cãrþile sale, 
antume ºi postume voi scrie într-un alt numãr al 
revistei.

 n.a.I
Gheorghe Lupu s-a nãscut în 24 octombrie 1940, la 

ªtioborãni-Vaslui, fiind primul dintre cei cinci copii ai 

lui Leonida ºi ai Leonorei Lupu. Publicã poezie în: 
Tomis, Iaºul literar, Luceafãrul, Tribuna, Convorbiri 
literare, Cronica, Ateneu, etc. Debuterazã editorial în 
Antologia poeziei ieºene contemporane (1968) ºi în 
Cerul în apã ( antologie a debutanþilor) 1970, Ed. 
Junimea, Iaºi. Publicã volumele antume:Migraþia 
iluziei, 198o, Ed. Junimea, Fior, 1987, Ed. Junimea, 
Bocet pentru Eminescu, 2000, Ed. Bolta Rece, Iaºi, 
Câmpul magnetic,2000, Ed. Augusta, Timiºoara, 
Rugãciuni profane, 202, Ed. Augusta, Timiºoara, 
Abatorul cosmic, 2003, Ed. Augusra, Timiºoara. 
Cãrþile postume apar sub îngrijirea doamnei Vera Lupu 
dupã cum urmeazã:  Incursiuni critice ( articole ºi 
studii critice despre operele unor scriitori), 2004, Ed. 
Napoca Star, Cluj-Napoca, Patria din codul genetic, 
2005, Dionisii apolinice,2006, Sãmânþa de sacrificiu, 
2007, Cupa cu mercur, 2008, Umbra privighetorii, 
2009 ºi  Ce rãmâne, 2010, toate apãrute la Ed. Grinta 
din Cluj-Napoca.

n.a. II. 
Despre Ion Iancu Lefter ºi despre cãrþile sale, 

antume ºi postume, voi scrie într-un alt numãr al 
revistei pentru a întregi aceastã fericitã întâmplare.

Jocul cu lucrurile serioase, alãturi de oscilaþia între 
vârste ºi coduri poetice, marcheazã noul volum al lui 
Marcel Mureºeanu*, în care se relativizeazã 
semnificaþia Semnului, evidenþiindu-se expresivitatea 
cuvântului. Corbul – paznic al cãilor de acces între 
sacru ºi profan – actualizeazã conotaþii magice ºi 
malefice, ãn contextul unei creaþii care ºi-a delimitat 
deja vecinãtãþile ºi deschiderile.

Într-un univers cotidian în care orice experienþã 
poate simboliza, eul liric îºi relevã fiinþa, dialogheazã, 
evolueazã ºi conferã cuvintelor un sensul paradoxal, 
abstract ºi , în egalã mãsurã concret. Opoziþia 
afirmativ / negativ suspendã contradicþia, lãsând loc 
pentru existenþa pur ºi simplu, care se situeazã ºi 
aceasta pe axa livrescului (Întotdeauna trei). Sunetul 
clopoþelului presupune obiectul ºi intenþia de a-l 
utiliza, presupune regula jocului ºi complicarea 
acesteia, adicã deschiderea cãtre tragic.

Tehnica multiplicãrii perspectivelor se aplicã ºi 
percepþiei asupra trecerii timpului, din care nimeni nu 
mai înþelege nimic, dar toþi încearcã, totuºi, 
profunzimile – spre ironia privitorului, cufundat în 
mãreþia lipsei de sens („proaste rânduieli se nimeresc 
sã fie în unele locuri”). Despãrþirea nu capãtã 
semnificaþie intrinsecã, dar conþine un gest, cãruia i-ar 
putea corespunde o explicaþie (în genul locului 
real/imaginar în care accidental iarba nu mai creºte: 
Rãscocorarea). 

Parabola edenicã este tãlmãcitã ºi desfãcutã în 
semnificaþiile sale multiple: Omul ºi femeia lui, sacrul 
manifest, nedumerirea. Experienþa este aceea a 
inocenþei care nu se poate pierde, deoarece în locul 
acesteia nu se aºeazã Cunoaºterea. Deschiderea spre 
marile sensuri este tangenþialã, asemeni cu Atlasul 
Cerului din camera studentului dispãrut, omagiat 
ocazional prin lacrimile rudelor rãmase, în preajma 
prânzului sau a cinei (Mama Luci ºi buni Rozi).

Înþelegerea se asociazã unor formule folclorice: 
„peana de corb”, „soarele din sus de rãzor” (Corbul ºi 
norul). Simbolul mitic ºi conotaþia biblicã se asociazã 
într-o parabolã a condiþiei umane limitate ºi a 
deziluziei, atunci când marea Oaie a Iernii naºte un 
miel alb, nu unul negru, cum ºi-l dorise pãstorul 
(Veriga ascunsã). Tonul ironic pune în evidenþã limita 
umanã a interpretãrii, faþã în faþã cu Sensul Total 
(divinitatea nu se aratã celor pregãtiþi sã o întâmpine).

Parabola comunicãrii se compune vizual prin 
forme ºi sugestii cromatice: sepia octogonalã de pe 
ecranul plumburiu al televizorului, pisica de ceaþã – 
componenete ale unei transmisii „direct din Cer”, al 
cãrei cod superior rãmâne nedezlegat.

Jocul cu obiecte ºi cu universul lor, jocul de 
conþinuturi ºi de expresii se dovedeºte a fi un joc cu 
esenþele: dincolo de subzistenþã, de voinþã, de cãutare 
mai rãmân foarte multe alte lucruri de fãcut, deci 
Limita poate fi depãºitã.

*Marcel Mureºeanu, Cu voia corbului. Cluj Napoca, 
Editura Eikon, 2012       

Lui Dumnezeu îi pãru rãu, dar nu 
plânse

Cristina CHIPRIAN
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Cã în ultima perioadã de timp situaþia 
comunitãþilor româneºti din afarã s-a degradat, cam 
ºtim cu toþii. Dar auzind asta chiar din ”gura 
Guvernului”, fiind o constatare oficialã, ne 
imaginãm cã realmente lucrurile stau cât se poate de 
prost în aceastã privinþã. ªi ca sã vedem cã nu 
rãmâne tocmai cu mâinile în sân, acelaºi Guvern, 
conform unui document postat pe site-ul 
Secretariatului General, de justificare a Strategiei 
Naþionale privind Românii de Pretutindeni 2012-
2016, a ”gândit” câte ceva care ar putea (mãcar) 
ameliora situaþia. Însã, orice misiune pe acest tãrâm 
este de-a dreptul dificilã, dacã avem în vedere 
capitalul negativ de imagine al þãrii în care ”am 
investit” din greu douã decenii la rând. Se adaugã 
aici ºi pietroiul legat de gâtul nostru, dat de rata 
crescutã a infracþionalitãþii în care sunt implicaþi 
cetãþeni români. Este drept, meritã fãcut orice efort, 
pentru cã altfel – aºa cum susþin ºi factorii 
Executivului – ”comunitãþile de români din diaspora 
pot fi expuse unui tratament injust, în baza unor 
prejudecãþi, antrenând îndepãrtarea acestora de 
apartenenþa la poporul român ºi sporirea gradului 
de asimilare de cãtre noul stat”.

Sã amintim cã la nivel internaþional practica în 
domeniul drepturilor minoritãþilor înregistreazã o 
tipologie diversã, de la nerecunoaºtere formalã, pânã 
la acordarea de drepturi colective. Ceea ce a fãcut ºi 
face România este sã îºi afirme susþinut condiþia de 
”stat înrudit” (fosta „þarã-mamã”) cu toate 
persoanele din exterior care ”îºi asumã apartenenþa 
la spiritualitatea româneascã, indiferent de 
etnonimul folosit în autoidentificare (român, 
aromân, vlah, moldovean)”. Dupã aderarea la 
Uniunea Europeanã (UE) s-a conturat ceva mai clar 
ºi o politicã guvernamentalã în domeniul relaþiilor cu 
”românii de pretutindeni”. Sintagma ca atare a fost 
inclusã chiar într-o lege, referindu-se la ”persoanele 
de origine românã ºi aparþinând filonului lingvistic 
ºi cultural românesc, care îºi asumã în mod liber 
identitatea culturalã româneascã” (Legea 299/2007). 
În mod concret, acestea pot aparþine minoritãþilor 
naþionale, minoritãþilor lingvistice sau grupurilor 
etnice autohtone care trãiesc în statele din vecinãtate 
ori comunitãþilor româneºti/originare din România 
aflate în emigraþie. Politica respectivã are în vedere ºi 
cetãþenii români cu domiciliul sau reºedinþa în 
strãinãtate care lucreazã în afara teritoriului naþional. 
Orientãrile acestei politici vizeazã stimularea 
eforturilor comunitãþilor româneºti din vecinãtate ºi 
Balcani (vlahi / aromâni) pentru pãstrarea identitãþii 
lor etnice, lingvistice culturale ºi religioase, 
susþinându-se realizarea a diferite proiecte cu impact 
aparte asupra mai multor laturi. Sunt þintite, în mod 
special, ºcoala 
româneascã ºi limba 
românã, mass-media 
ºi oficierea serviciului 
religios în limba 
maternã, pãstrarea ºi 
îmbogãþirea 
patrimoniului cultural 
românesc. Tot dupã 
2007, se încearcã ºi 
folosirea 
oportunitãþilor care 
decurg din noul statut 
al României - de 
membru cu drepturi 
depline al UE - în 
scopul promovãrii 
valorilor culturale 
româneºti ºi 
consolidãrii 
comunitãþilor 
româneºti din 
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braþe încruciºate (X)

Adi CRISTI

ALTHORN

Primit-am instrumentul de alamã:
oval ca formã suie în rafalã
întinderea lui la fãrã escalã
pânã la si bemol atol. Ce dramã!,

la din octava mare oriflamã
ºi si bemol octava-ntâi cabalã
închid cãderea mea auroralã
în muzica medievalã. Vamã

voi da pentru Ondina scandinavã
/contralto au mezzosopranã gravã/
o noapte pe seismele de cearã

improvozându-mi grea înmormântare.
(În tâmple graviteazã o fanfarã
falstafe semnele crepusculare).

Dan Hatmanu face parte din zestrea de culturã a Iaºilor. 
Este un reper fãrã de care riºti sã te rãtãceºti, sã orbecãi, sã nu 
te mai recunoºti în nici una dintre oglinzile timpului ieºite în 
cale. Dan Hatmanu a atins performanþa conºtiinþei timpului 
sãu. A devenit admiraþia necesarã unui spaþiu de a-ºi trãi 
veºnicia. Dan Hatmanu a oferit Iaºilor identitatea lucrurilor 
mãreþe, fãrã ca adjectivul sã eºueze lamentabil în sensul sãu 
peiorativ. Modul în care se exprimã artistul a reuºit sã egaleze 
simplitatea strãlucitoare a adevãratelor valori, ce þin exclusiv 
de imn, de odã, închinate recunoºtinþei. Suntem recunoscãtori 
Maestrului, aºa cum ºi el este recunoscãtor spaþiului care i-a 
dat voie sã devinã a sa conºtiinþã vie. Ne bucurãm de fiecare 
datã când ne întâlnim cu Domnia Sa, când reuºim sã-i auzim 
cuvintele, când reuºim sã-i observãm gesturile, tãcerile, 
privirile ºi, mai ales, schiþa zâmbetului pentru prietenie. Dan 
Hatmanu face parte din ºirul de monumente pe care Iaºii le-a 
memorat, din care cetatea culturii îºi hrãneºte nevoia de a da 
lumii repere indestructibile, astfel încât borna oraºului sã fie  
cel mai sigur reper necesar localizãrii precise a acestei 
capitale culturale a lumii. Nu ar mai trebui sã ne facem griji 
pentru statutul Iaºilor de capitalã culturalã a României sau a 
Europei, importanþa pe care acest oraº a demonstrat-o faþã de 
patrimoniul universal ne dã dreptul sã fim ceea ce suntem, 
unul dintre cele mai vii oraºe ale culturii mondiale. 

Este adevãrat, avem mari datorii ºi mari restanþe faþã de 
dezvoltarea proiectelor culturale, care sã ne permitã scoaterea 
din anonimat a acestei nestemate de nepreþuit. Nu este vina 
Iaºilor, nu este vina valorilor sale, ci, trebuie sã recunoaºtem, 
sã ne facem mea culpa, este vina celor care ºi-au asumat 
responsabilitatea gestionãrii acestui mesaj.

Dan Hatmanu vine sã se adauge motivelor importante care 

sã dea strãlucire ideii de a scoate Iaºiul dintr-un anonimat 
perfid, nedrept, datorat în primul rând neglijenþei femeii de 
serviciu, cea care nesocoteºte sã ºteargã praful de pe valorile 
mondiale, pe care Iaºii le deþin, ca parte din întreg. Din acelaºi 
întreg ce adunã în sinele sãu întreaga istorie de pânã acum. 

Ar trebui sã ne obiºnuim cu ideea cã valoarea în Iaºi nu 
este un accident, nu este o întâmplare. Ea existã sub formã de 
zãcãmânt. Face parte din structura de rezistenþã a cetãþii, din 
fundaþia care menþine la suprafaþã secolele de identitate, cu 
ajutorul cãrora Iaºii se recomandã a fi la el acasã, acolo unde 
se produce valoare într-un sistem integrat ºi nu doar se 
importã.

Expoziþia, care a inaugurat Galeria de Artã a Municipiului 
Iaºi, semnatã de Dan Hatmanu, sub numele: „Iaºul o nostalgie 
activã”,  a fost prezentatã de un alt corifeu al culturii 
mondiale, ieºeanul Dan Hãulicã, Preºedintele de onoare al 
„Asociaþiei Internaþionale a Criticilor de Artã”.  Pasajul de la 
Hala Centralã a reuºit astfel sã devinã un nou spaþiu cultural al 
Iaºilor, dezvoltând, de aceastã datã în adâncurile pãmântului, 
o incursiune arheologicã în timp, dar ºi o replicã pe care 
oamenii de culturã sunt datori sã o dea veºniciei. 

Dan Hatmanu a oferit Iaºilor aceastã poartã spre eternitate, 
prin talentul sãu, prin nemurirea sa, prin tot ceea ce magia 
liniei sale ºi a culorilor sale ne hipnotizeazã, fãcându-ne sã-i 
fim pãrtaºi la întreþinerea destinului Iaºilor, de a fi veºnic prin 
veºnicia valorilor pe care oraºul le hrãneºte, atât sentimental, 
cât ºi agroalimentar, cãci, pasajul acesta face legãtura directã 
cu Hala Centralã. 

Dan Hatmanu este deja, la rândul sãu, pasajul care ne 
scoate la luminã din vremurile noastre tulburi ºi greu de 
traversat pe la suprafaþã.

Ionel BOSTAN

Paºi (organizatorici) ai apropierii 
Cultelor de CulturãPasajul Dan Hatmanu

vecinãtate ºi emigraþie. Foiletând documentul sus 
amintit (Strategia Naþionalã privind Românii de 
Pretutindeni 2012-2016), observãm cã în perioada 
urmãtoare se are în vedere ºi ”întãrirea legãturilor 
dintre România ºi comunitãþile româneºti de peste 
hotare”. Cât priveºte setul de obiective de bazã 
stabilite, regãsim, între altele, ”consolidarea 
identitãþii româneºti”, ”creºterea prestigiului 
României”, ”promovarea valorilor culturale ºi 
spirituale româneºti la nivelul opiniei publice din 
statele în care existã comunitãþi româneºti” ori 
”încurajarea iniþiativelor comunitãþilor româneºti 
care vizeazã manifestarea liberã ºi necondiþionatã a 
apartenenþei la românitate”. Remarcãm cã se 
mizeazã ºi pe valorificarea potenþialului politic, 
economic, social ºi cultural pe care îl au aceste 
comunitãþi în beneficiul României ºi al tuturor 
românilor. Despre succesul unei asemenea strategii, 
desigur, nu vom putea vorbi decât dupã ce se va fi 
scurs perioada consideratã. Însã, dincolo de 
canalizarea eforturilor diplomaþiei noastre ºi ale 
intelectualilor implicaþi pe direcþiile arãtate, la fel de 
important este ºi ce face fiecare român de acum 
încolo. Aceasta, pentru cã, strategii având obiective 
prioritare pe zona bornatã de ”imaginea României”, 
”sprijin pentru diaspora”, ”protejarea drepturilor 
minoritãþilor” etc. am mai avut în intervalul post-
decembrist. Numai cã rezultatele întârzie ºi acum sã 
aparã, ca sã nu mai amintim nimic despre 
prejudecãþile actuale anti-români …

(Chisinau – Statuia lui „Stefan cel Mare”)

Foto: Imigranþi români în Irlanda - Kelvin Boyes, PressEye
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Cea mai recentã carte 
semnatã  de  reputatul  
etnolog ºi istoric literar Ion 
H. Ciubotaru, Ouãle de 
Paºti la rom?ni. Vechime, 
semnificaþii, implicaþii 
ritual-ceremoniale (Editura 
Presa Bunã, Iaºi, 2012), este 
una de excepþie. La fel ca ºi 
sintezele sale mai vechi (sã 
notez, aici, mãcar Marea 
trecere. Repere etnologice în 
ceremonialul funebru din 
Moldova, Editura „Grai ºi 

Suflet – Cultura Naþionalã”, Bucureºti, 1999; Catolicii din 
Moldova, I-III, Editura Presa Bunã, Iaºi, 1998-2005 ºi Petru 
Caraman. Destinul cãrturarului, Editura Universitãþii din 
Iaºi, 2008), ea se recomandã prin multiple calitãþi: e foarte 
bine documentatã ºi scrisã, riguroasã, dar elegantã, ºi în 
plus are o realã deschidere pluridisciplinarã – subiectul 
interesându-i deopotrivã pe specialiºtii în etnologie, 
antropologie culturalã, sociologie, dar ºi istorie sau 
istorie a mentalitãþilor. Un singur cuv?nt i se potriveºte 
cu totul: profesionalism. Nu-i vorbã, numele autorului 
este, în sine, un garant al seriozitãþii ºi al rigorii 
documentare, ambele absolut necesare într-un demers 
sintetico-analitic de asemenea amploare, în ciuda 
impresiei neaveniþilor convinºi cã pe marginea acestui 
subiect se poate glosa ad libitum ºi fãrã prea mult efort. 
Dovadã, între altele, at?t cumulul de notaþii 
conjuncturale, recte: „reflecþii” sprinþare, însã cu totul 
sterile intelectual, ce împ?nzesc blogosfera ºi în general 
media în perioada pascalã, c?t ºi seria de erori (abia 
acestea, cu adevãrat impardonabile) din lucrãrile unora 
dintre specialiºtii în domeniu. Pe care cercetãtorul ieºean 
îi corijeazã cu eleganþã, dar ºi fermitate, încã din 
Introducere („Pãrerea unor specialiºti cã tehnica gravãrii 
ouãlor colorate ar fi posterioarã celei a încondeierii 
propriu-zise, adicã a trasãrii desenului cu cearã topitã, 
nu este convingãtoare. Ea vãdeºte o examinare 
superficialã a fenomenului”. Sau: „Învãþatul ceh 
[Antonin Václavík, n.n.] ... a invocat ºi c?teva argumente, 
dar cum toate erau lipsite de substanþã, s-a grãbit sã 
conchidã: « La urma urmelor, gospodãriilor þãrãneºti nu 
le era specific obiceiul încondeierii ouãlor, considerat a fi 
mai degrabã agrar ». Evident, concluzia lui Václavík este 
pripitã ºi lipsitã de temei. Cum sã nu fie cultivatã datina 
în mediile pãstoreºti, adicã în zonele montane, c?tã 
vreme se ºtie cã la mai toate popoarele, acestea sunt, de 
fapt, cele mai conservatoare?” etc.).

ªi totuºi, un autentic specialist nu poate ignora 
aportul cercetãtorilor precursori la stabilirea 
principalelor direcþii de investigaþie proprii ariei sale de 
interes; în mod firesc, prin urmare, autorul cãrþii de faþã 
nu uitã sã îi aminteascã, reverenþios ori, dupã caz, 
polemic, pe autorii lucrãrilor – nu at?t de numeroase cum 
ne-am aºtepta – consacrate subiectului. Or, dupã cum 
aflãm din uvertura cãrþii – sensibilizatoare poveste a 
cãutãrii, cristalizãrii ºi fasonãrii subiectului – ne aflãm în 
faþa rodului „unor preocupãri ºtiinþifice care dãinuiesc 
de aproape patru decenii”. Prin urmare, aºadar, 
cercetãtorul a avut suficient timp pentru a-ºi completa 
cercetãrile temeinice, dar vii, de pe teren, cu travaliul 
riguros în biblioteci, arhive ori diverse alte fonduri 
documentare. De utilitatea apelului direct la sursele 
documentare cele mai sigure ne convinge, de altfel, mai 
înt?i capitolul numit Retrospectivã bibliograficã. Adicã un 
c?t se poate de util istoric tematic, jalonat de comentarea 
primelor menþiuni referitoare la „t?rgul ouãlor roºii, care 
se þinea în oraºul de pe Criºul Repede”, din memoriile de 
cãlãtorie prin Transilvania secolulului al XVII-le scrise 
de turcul Evlin Celebi, respectiv de analiza succintã a 
ultimei lucrãri av?nd ca subiect încondeierea ouãlor, ºi 
anume Carte de învãþãturã (I). Ouãle încondeiate de la Oboga, 
publicatã de Corina Mihãescu în 2010. Asupra celor mai 
substanþiale contribuþii în domeniu Ion H. Ciubotaru va 
reveni, de altfel, ºi în interiorul celorlalte capitole ale 
lucrãrii: Mitologia oului, Înþelesul legendelor, Oul în 
mentalitatea tradiþionalã, Redimensionãri ritual-
ceremonioale, Repere ale dãinuirii ºi C?teva concluzii. În 
fiecare dintre ele, însã, ceea ce primeazã este contribuþia 
ºtiinþificã personalã – în majoritatea copleºitoare a 
cazurilor, cel puþin marcantã, dacã nu chiar decisivã – a 
autorului acestei sinteze, aproape copleºitoare ca 
informaþie ºi cu totul spectaculoasã ca iconografie. 

Ca orice lucrare solidã, Ouãle de Paºti la rom?ni. 
Vechime, semnificaþii, implicaþii ritual-ceremoniale este 

Cãrþi de top distincte ale ornamentelor din tematica ouãlor de Paºti, 
ornamente divizate de cercetãtor în trei grupe: magice 
(subîmpãrþite în motive apotropaice ºi de tipul urãrii), 
culturale (împãrþite la r?ndul lor în precreºtine ºi creºtine), 
în sf?rºit, estetice (fie originare, fie estetizate prin devenire).

Fãrã nicio urmã de îndoialã, Ouãle de Paºti la 
rom?ni. Vechime, semnificaþii, implicaþii ritual-
ceremoniale este o carte de top, scrisã cu migalã ºi rarã 
dedicaþie, din care nu numai specialiºtii au multe de 
învãþat...

O nouã carte de prozã a lui Gheorghe Bãlãceanu mã 
îndeamnã, din start, sã iau aminte la o nouã ipostazã a 
umorului cu care îºi asezoneazã constant, profilul de 
scriitor. „Inventarul” titlurilor publicate pînã acum nu 
lasã niciun semn de îndoialã cã umorul este fondul 
cromatic pe care îºi þese canavaua povestirilor, cãrora li 
se abandoneazã cu voluptate ºi maliþie faþã de propria sa 
implicare. 

Eugen Barbu scria, într-un puseu de sinceritate, 
cum cã un prozator trebuie sã ucidã în el mai întîi un 
poet. În cazul lui Gheorghe Bãlãceanu, victima s-ar 
pãrea sã fie...epigramistul! Deºi, acesta din urmã, face 
idealã pereche complementarã cu prozatorul. Astfel cã, 
dupã Umor pe strada lui Pãstorel, o suculentã carte de 
epigrame ºi catrene umoristisce, y compris Pilule contra 
devierilor de caracter, pentru a spicui doar cîteva dintre 
cãrþile care îl reprezintã, am primit spre lecturã, o carte 
despre care am aºternut la vremea potrivitã cîteva 
impresii: Privind înapoi fãrã mînie. O carte care 
previziona un prozator de cursã lungã, cu palpitante 
subiecte ºi suficient ºarm narativ ºi despre care încã 
susþin cum cã are substanþã de perspectivã.

Primesc recent o altã carte, pentru care, sincer sã 
spun/scriu, nu eram, pregãtit. Adicã, pentru un melanj 
modern între niºte noi Învãþãturi pentru fiul 
sãu...Dragoº, pe fondul unor  exerciþii spirituale, dintr-
o filierã care conþine dialogurile d'anatan dintre Dan ºi 
Abrudan, personajele lui Luca Piþu, ori, mai 
proaspetele Alfa ºi Omega Popescu ale lui Leonard 
Gavriliu.

Bãtrînul ºi veºnic tînãrul auctore se simte obligat sã 
dea rãspunsurile la dilemele fundamentale la care 
se/nu se aºteaptã tînãrul Dragoº. Dialogul este de fapt 
un monolog, ca o partidã de ºah cu un singur jucãtor 
care trece de o parte sau alta a tablei de ºah în funcþie 
de cine trebuie sã facã mutarea.

Un pseudo dialog al generaþiilor, tratat inteligent ºi 
în care vîrsta înþelepciunii nu face exces de autoritate. 
De asemenea, un „cîmp de bãtaie” pe care autorul se 
simte în largul lui – profesional vorbind – acordînd cu 
realã plãcere „asistenþã psihologicã”: „Apoi, nepoate, 
timp se mai gãseºte, cã doar cei ce-l pierd aiurea spun 
cã n-au timp, dar dacã-l foloseºti cum trebuie, timp este 
destul pentru toate. ªi dacã nu prea ºtii cu ce sã începi, 
înseamnã cã ai multe probleme care te frãmîntã ºi asta 
e bine. E bine, pentru cã, vezi tu, sunt mulþi cei care 
cred cã le ºtiu pe toate ºi nu mai întreabã nimic pe 
nimeni.”

Este în acest citat mai lung, pretextul ºi contextul în 
care se construiesc scurtele dialoguri care se constituie 
într-un nonalog apodictic. „Dialogul”, pe care îl punem 
între ghilimete din motivele enunþate mai sus, este 
unul vioi, dinamic, fãrã excese terminologice ori 
plonjoane abisale într-o retoricã a eternei dispute dintre 
generaþii ºi pe care o declanºeazã Dragoº: „Atunci cred 
cã am putea începe chiar de aici: cu toate cã te admiram 
ºi credeam cã nimeni nu e mai deºtept decît tine, nu 
ºtiu ce s-a întîmplat cu mine de te-am considerat aºa 
deodatã depãºit de vremuri! ªi de ce vin eu la tine sã te 
întreb toate astea ºi nu mã duc la tatãl meu?”

Conciliant, „bunicul” admite cã dreptatea e undeva 
la mijloc ºi, cu acest captatio benevolentiae, se 
dezlãnþuie în lãmurirea cestiunilor legate de încrederea 
în sine, stres, relaþia cu ceilalþi, (abominabil eºuatã 
terminologic contemporan în „socializarea” clamatã de 
la tetinã la... rutinã într-un nou limbaj de lemn), succes, 
sondarea viitorului ºi, în fine, întrebarea pe care nu 
cred cã o mai pune vreun tînãr cu personalitate azi, 
dacã e timpul însurãtorii!

Concluzia ºolticã ºi previzibilã pentru umoristul la 
pîndã, care rãmîne Gheorghe Bãlãceanu,  este cum cã 
Viaþa-i complicat de simplã, tiltu de capitol ºi de carte.

Gheorghe Bãlãceanu este un narator prin excelenþã, 
chiar atunci cînd limiteazã spaþiul dialogului ºi 
posibilelor trame prin asemenea aventuri riscante. 
Cartea are cu certitudine un public cu adresã dar ºi 
deschidere cãtre posibile dezbateri, dialoguri – cu 
participare realã, nu ficþionalã, aºadar toate 
argumentele sã nu îmbãtrîneascã în raftul unei librãrii!

irezumabilã. ªi nici nu se poate citi altfel dec?t pe 
îndelete, cu creionul în m?nã ºi cu pauze lungi de 
respiraþie (citeºte: meditaþie). Garantez, însã, cã în urma 
lecturii, integrale ori secvenþiale, în tot cazul profitabile, 
cititorul îºi va ad?nci în special ideea complexitãþii 
autentice a simbolului încãrcat de semnificaþii multiple: 
etno-identitare, antropologice, religioase ori mitologice. 
In rest, cã va reþine mãcar unele din numeroasele date 
etnologice ºi etnografice ori argumente lingvistice, 
epigrafice º.a., menite a susþine, spre exemplu, raportul 
dintre simbolul ca atare ºi obiceiul înroºitului sau 
încondeiatului ouãlor. Obicei care, observã cu justeþe 
autorul, „pare sã aibã la bazã virtuþile obiectului 
respectiv: sursã primordialã a vieþii pe pãmânt, a 
pãmântului însuºi ºi chiar a întregului univers … la care 
se adaugã aspectul (indicând imaginea limitãrii spaþiale 
de tipul cercului magic) ºi valenþele pe care i le conferã 
culoarea, care, la început, a fost cea roºie, reprezentând 
sângele, adicã viaþa, dar ºi focul, puterea lui 
purificatoare. Încât, asocierea oului, ca factor dãtãtor de 
viaþã, cu culoarea roºie a focului semnificã viaþa lipsitã de 
primejdii. Oul roºu devine astfel simbol al tinereþii, al 
sãnãtãþii robuste, al vieþii senine”. 

În ceea ce mã priveºte, recunosc faptul cã am citit cu 
maximum de interes (justificat biografic!) paginile 
despre credinþele ºi practicile rituale cu totul speciale din 
comunitãþile huþule aflate în extremitatea nord-vesticã a 
judeþului Suceava. Un exemplu elocvent? Pãtãrania din 
Lupcina, av?nd-o drept eroinã pe bãtr?na datã dispãrutã, 
p?nã c?nd e descoperitã... clocind: „ªedea chircitã dupã 
sobã, sub niºte velinþe, cu un ou de puicã neagrã la 
subsoara st?ngã. Auzise de undeva cã, dacã îl clocea 

nouã zile – fãrã sã fie vãzutã ori sã vadã pe cineva, fãrã sã 
se închine ºi fãrã sã scoatã un cuv?nt – ar fi putut dob?ndi 
un pui de drac, gata sã-i îndeplineascã toate dorinþele, în 
schimbul sufletului pe care trebuia sã i-l dea dupã 
moarte. Clocise ºapte zile dar, spre supãrarea ei, planul îi 
fusese zãdãrnicit” (subl. aut.) Astfel de acte în centrul 
cãrora stã obligatoriu oul pãrãsit, adicã cel neterminat, acte 
practicate în stare de singurãtate autoimpusã ori pe sub 
poduri izolate, trebuie înscrise, ne atrage atenþia 
etnologul, „într-un registru de practici superstiþioase 
subsumate unui spirit malefic, cunoscut în demonologia 
popularã sub numele de Spiriduº”. Tot cu interes – deºi 
de alt ordin – am parcurs inventarul savuroaselor 
legende etiologice axate pe metamorfoza pietrelor 
(aruncate de duºmanii lui Iisus ori pregãtite de pãzitorii 
morm?ntului Sãu) în ouã roºii sau colorate. Dar ºi 
naraþiunile escatologice care „au în centrul lor virtutea 
excepþionalã a ouãlor de Paºti de a opri dezastrul în 
ultima clipã. Roata lumii porneºte astfel din nou. Dupã 
iarnã vine iarãºi primãvara, anotimp al renaºterii, noul 
început al ciclului vegetaþional. Are loc fenomenul de 
apocatastazã, de revenire la un stadiu iniþial, universul 
recãpãt?ndu-ºi valenþele sale fireºti” (subl. aut.). Apoi 
seria de redimensionãri ritual-ceremoniale ale ouãlor cu 
„focul cel nou ºi apa neînceputã”, semnificaþia 
încondeierii cu beþiºorul/ bijara/ capãtul de lum?nare/ 
chiºniþa/ condeiul/ motocul/ pana de g?scã/ pomeciul/ tcisiþa, a 
potcovirii ºi a împodobirii cu mãrgele a ouãlor, valenþele 
ciocnitului ºi rostogolitului... Ca sã nu mai vorbesc 
despre paginile substanþiale dedicate semnificaþiilor 

O nouã sintezã marca Ion H. 
Ciubotaru: Ouãle de Paºti la români

Gheorghe Bãlãceanu, Dragoº ºi 
maieutica

Val TALPALARU

Octombrie 2012
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Motto: Stã în vedere/ ochiul nou/ ca-ntr-un/cavou

….....4 octombrie 2012
Aud dinþii de lapte ai copiilor cãzînd
pocnind timpanele autostrãzii,
secunda neagrã suspendatã gemînd...
ochiul ºui al felinarului
mã atinge
ca pe-o piatrã bolnavã,
ca pe-un trunchi noduros,
inventîndu-mi culoarea
ºi forma
buzelor
ºi-a încheieturii mîinii
- ce joc curios! - 
* * *
... ca ºi cum
un înger
aº avea îngropat
în mãruntaie
ca ºi cum
partea stîngã
a trupului
ar refuza
despotismul
creierului
în partea lui stîngã
în care
ideile
nu-ºi mai înfig
strãlucirea,
ci ghearele...
* * *
Inel de cenuºã - gîndul –
popas al morþii
* * *
Dumnezeu de lut agãþat 
ca într-un ºtreang
în noaptea de cearã 
a gîndului
* * *
Înþepenit zeul
în lumina crudã a zilei
ca în tãiºul unui pumnal
 * * *
Gîndul - bici de întuneric
cancer al secundei 
 * * *
Piscuri încãtuºate
albastrul tãcerii
ºi colþii neantului
* * *
Ultimul 
  Semn
   Sfioasã
     Linia vieþii
       Sãrutã
         Adîncul
            De aer
               Prin care
                 Ne privim
                   Ca prin sticlã    
.................5 octombrie 2012
arºiþã, zor, neastîmpãr, cuminte, moarte, ranã, 
destul, ascuns, nepãsare, spaimã, sfîrºit, bagaje, ora 
5, ziua 5, 5. 5, 5, zbor, absenþã, neastîmpãr, nimic, 
pecetluit, zac, soare, epavã, mai departe, hotãrît, 
neputinþã, arcuire, vînat, vînãt, detaºare, amic, gol, 
grimasã, neîncredere, iederã, plecare, pãmînt, 
întoarcere, timp, timp, timp, fugã, ºoapte, izbîndã, 
izbîndã, izbîndã, neant, nimeni, gol, destul, 
convins, bãtrîn, singur, croi, ºir, arbori, pîrîu, 
pãmînt, rîsete, ºosea, nimeni, teamã, absenþã, 
întrebare, adînc, singur, nedrept, vãpaie, contur, 
pedeapsã, nimic, cãzut, ropot, regenerare, ºtirb, 
vînat, atît, minciunã, gol, prefãcut, canal, ropot, 
rostuit, reverberaþie, vãpaie, lipsã, genunchi, 
geamantan, zid, învolburare, cer, spital, poartã, 
galben, aiurit, mãtase, orb, cuminte, tiran, doar, 
larg, alb, jaf, nedrept, cine, nisip, amînare, piesã, 
lugubru, cortinã, acelaºi, rug, ban, ba nu, tumult, 
disperare, acoperiº, neprieten, rumoare, mulþi, 
ticãloºit, aspiraþie, aspiraþie, aspiraþie,  garã, 
mucegai, atenþie, întrebare,  curaj, atîrnã, frunzã, 
palid, plecare, cenuºiu, iascã.........
….................8  octombrie 2012
pe umeri, calde încã 
palpitind stîrvurile clipelor
de care mã lepãdasem

….................9 octombrie
locuiesc în afara mea
o armatã de îngeri mã aºteaptã la intrare
le sticlesc colþii ºi platoºele
joia se bulucesc prin venele mele
ºi-o þin aºa douã-trei zile
ca navetiºtii în vagoanele ieftine
aº putea sã desfac lacãtele
cu þipãtul orei 5,
pe culoarele pustii, frunze uscate ºi urme de cerbi  
mã privesc de pe celãlalt mal
cu lãcomia unui vultur bolnav
ochind coridoarele morþii

Vreau sã încep cu un descântec: nu aveþi fricã de 
cuvinte! Nimic dramatic într-o vocabulã, oricare ar fi 
ea. Este doar o încercare – fiecare cuvânt fiind, în 
esenþa lui, o metaforã – a vorbitorului de a defini o 
realitate existentã. Termeni (relativ) recenþi precum 
„Sfârºitul istoriei”, „Moartea autorului”, iar ceva mai 
devreme: „Amurgul zeilor” (ºi chiar afirmaþia 
nietzscheianã „Dumnezeu a murit”) nu indicã asupra 
unei Apocalipse pe care trebuie s-o aºteptãm 
tremurând, ci asupra unui fapt consumat sau existent, 
pe care autorul sintagmei a încercat sã-l defineascã. 

Apusul idolilor, despre care vreau sã vã spun, s-a 
produs de mult. Pur ºi simplu noi, închiºi în carapacea 
„unicitãþii” noastre,  nu am ºtiut. ªi, mai ales, n-am 
ºtiut cã nu-i nimic dramatic în asta. Matei Viºniec, 
prezent zilele acestea la Chiºinãu, constata (în contextul 
unei evocãri a lui Nichita Stãnescu) faptul cã în 
Occident azi nu existã „poeþi naþionali”. Umila (dar 
profunda) mea pãrere e cã ierarhia politicã ºi artisticã 
(gen piramidã) e un semn al lumilor apuse, imprimat 
adânc (ca un stigmat!), mai ales, în societãþile totalitare. 
Azi însã e o tâmpenie sã schimbi un totalitarism cu 
altul, pe niºte idoli cu alþii, ciopliþi în grabã.

Schimbarea de decor provocatã de lipsa idolilor 
naþionali a fost semnalatã în mod diferit. Oamenii 
normali îºi cautã de treabã. Dar cineva trage clopotele. 
Altcineva, dupã „amurgul zeilor”, îºi construieºte de 
urgenþã un CV demn de calitatea unui star naþional. Ca 
sã poatã sã rãsarã atunci când poporul debusolat îºi va 
dori un nou astru director. Iar pe drojdiile unei 
atmosfere decadente cresc nu numai idoli, ci ºi orgolii 
ale veleitarilor minusculi.

Apropo, despre „creºterea idolului”. Intermitent, 
unele instituþii statale, academice, artistice, acordã 
distincþii ºi titluri onorifice unor somitãþi. Ele sunt 
inutile personalitãþilor, dar gestul e de înþeles (mai ales 
cã el aduce „puncte” instituþiei, nu laureatului). 
Veleitarul însã crede cã se poate ºi invers: obþii 
distincþia / titlul ºi te transformi în celebritate. Este ca 
ºi cum ai îmbrãca toga lui Cezar sau bicornul lui 
Napoleon ºi le-ai repeta gesturile, sperând într-o 
reincarnare, intrând pe uºa din dos. Dar prin astea nu 
devii Napoleon ºi Cezar, ci caricatura lor. „Semnul de 
nobleþe” devine, pe capul cui nu-l meritã, un semn al 
ridicolului.

Nebunia mai trebuie analizatã, dar în sminteala asta 
a orgoliului nimeni nu înþelege cã lipsa unui idol e o 
stare normalã într-o societate liberã, în care construcþia 
piramidalã a relaþiilor e un anacronism periculos. 
Privind la vecinii din jur, vom descoperi ceva 
surprinzãtor. Nu numai þãrile occidentale nu au azi 
ceea ce s-ar numi, de exemplu, scriitor naþional. Sau 
„lider naþional.” Nu îl are nici orice stat postsovietic. 
Idolii nu se mai poartã! Singura excepþie sunt discuþiile 
despre nevoia unui „lider naþional” (a unui fel de 
führer) în Rusia, impuse de statul major al actualului 
preºedinte rus.

Partea proastã e cã noii „lideri”, nu mai au nimic 
din prestanþa olimpic-aristocraticã. Zeii de azi sunt de 
mâna a doua, contrafãcuþi, mimetici, cusuþi din stofã 
ieftinã ori second-hand, îºi divulgã originea foarte 
lumeascã la prima probã a inteligenþei, a gloriei sau a 
banului. ªi atunci pãþeºti o ruºine cumplitã, 
descoperind cã ai pariat pe o mârþoagã vopsitã.

Nu vã temeþi de cuvinte. Dar nici nu vã încredeþi 
totalmente în ele, nu le fetiºizaþi. Ele doar constatã stãri 
ºi uneori descântã de orgoliile exagerate ale cuiva. Iar 
atunci când cineva vã sperie sã nu rostiþi niºte cuvine 
cicã „periculoase”, sã ºtiþi cã nu i-au mai rãmas 

jurnal cu scriitoriPagini subiective
ªtefania HÃNESCU argumente ºi încearcã sã introducã o stare de psihozã 

prin bolboroseli de ºaman... A la Dandanache.

Pe 4 septembrie 2009 Liviu Moscovici împlinise 74 
de ani ºi aici, s-a oprit, ne-a pãrãsit!

Am întrebat-o pe Gabi când va avea loc 
comemorarea anualã la Cimitirul din Hedera. Ea mi-a 
spus cã va fi vineri 28 septembrie, la orele 10, dar cã nu 
a anun?at pe nimeni.

Ne-am întâlnit la Poarta Cimitirului familia, 
inclusiv to?i nepo?ii, ?i câ?iva prieteni apropia?i, Getta 
Beerghoff cu fiul ei Hanan, Sandu ?i Erna Anca ?i eu cu 
so?ul meu, Mirel.

Abia acum, parcurgând drumul cu ma?inile pânã la 
mormânt, ne-am dat seama cât este de departe 
mormântul de la intrarea în cimitir, anii au trecut ?i noi 
am înaintat în vârstã, scãzându-ne puterile. Dupã 
rugãciunile de riguare, singurul care a vorbit, la 
îndemnul meu, a fost nepotul Idan, care ?i-a serbat nu 
demult Bar-Mitzva ?i ne-a povestit ce fel de bunic a fost 
Liviu. Intr-o atmosferã relaxatã, înainte de ie?irea din 
Cimitir, la tradi?ionala gustare de pomenire a 
decedatului, am continuat sã vorbim despre Liviu cu 
multã dragoste.

L-am cunoscut pe Liviu, de abia aici, în Israel, la 
reuniunile literare ºi citindu-l în paginile ziarului 
„Viaþa Noastrã”. A fost ( nu-mi vine sã cred cã folosesc 
cuvântul „a fost”) un om care te cucerea de la prima 
vedere.  Cu dulcele grai moldovenesc, cu „tocul de 
aur”, pãtrundea în sufletele oamenilor, dovedindu-le 
dragoste ºi preþuire.

Rãsfoiesc în arhivã ºi, citesc la rubrica „Personalitãþi 
din aliaua noastrã” pe „Liviu Moscovici în dialog cu.... 
Bianca Marcovici, cu Dorel Shor, cu Tomy Sigler, cu 
Shaul Carmel, ºi, chiar cu ... Liana Saxone-Horodi ºi 
Mirel Horodi (lista e mult mai lungã). Cred, ºi o spun 
cu convingere, cã de fapt „personalitãþi” nu am fost noi 
cei intervievaþi, ci intervievatorul nostru - Liviu 
Moscovici. 

Se identifica cu omul cu care dialoga, ºtia sã întrebe, 
era gata sã asculte ºi, mai ales, nu se „lustruia” pe sine, 
cum scria Eminescu în „Scrisoarea I”, ºi cum fac, pânã 
în zilele nostre, mulþi din breasla scrisului, ci dãdea 
toatã atenþia celui pe care-l prezenta.

Am reþinut ºi câteva motto-uri: „Ca sã spui 
adevãrul adevãrat, nu e nevoie sã vorbeºti prea mult”. 
(în dialog cu Dorel Shor), sau „Marile opere ale 
literaturii române pot ºi trebuie traduse în ebraicã!” (în 
dialog cu Shaul Carmel).         

Liviu Moscovici, iubea oamenii ºi oamenii îl iubeau 
pe el. De nenumãrate ori îl puteai întâlni la reuniunile 
culturale, ca participant dar, mai ales, moderând, ori 
prezentând autori ºi cãrþi.

La prezentarea scriitorului Alexandru Anca din 
Hedera, la Haifa, autorul volumelor memorialistice 
„Destin ardelenesc” ºi „Din Bucureºti în Þara 
Fãgãduinþei”, Liviu Moscovici a scos în evidenþã 
valoarea istoricã ºi literarã, a acestor memorii. 
„Povestea unei existenþe individuale se transformã 
într-un veritabil roman, care-l captiveazã pe cititor”, 
spunea criticul.

Relatãrile lui despre viaþa culturalã din România, 
ne-au informat cu competenþã, pânã în ultima clipã, 
despre apariþiile editoriale ºi polemicile din revistele 
din þara de origine.

Câte planuri de viitor discutasem cu Liviu...voiam 
sã realizãm „saloane literare”, spera, aºa cum încheie 
dialogul cu mine ºi soþul meu, „sã ne reîntâlnim într-un 
viitor cât mai apropiat”, pentru a schimba idei, ºi de ce 
nu, pentru a bea un pahãrel de vin bun.

„Omul propune ºi Dumnezeu dispune !”. 
Dumnezeu a dispus ºi de astã datã „altfel”, decât ne-
am propus.

Am avut convingerea cã familia, soþia, Gaby, ºi 
copiii, Valeriu ºi  Steluþa, nu vor lãsa sã se prãfuiascã 
„slova scrisã” realizatã de Liviu Moscovici. Publicaþiile 
din ziare meritau sã fie din nou „adunate ºi la lume 
date”, într-o ediþie de lux. ? i, nu ne-au dezamãgit,  un 
an mai târziu, în 2010, a apãrut la” Editura Onyx” 
volumul ”Meridiane jurnalistice- Pagini alese din 
articolele scrise în perioada 2006-2009”.

Aºa cum scriau prietenii lui din Hedera, distinºii 
intelectuali Alexandru ºi Erna Anca, viaþa lui Liviu 
Moscovici a fost o viaþã dedicatã cãrþii ºi limbii române.

Au trecut trei ani de când  ne-am despãrþit de Liviu 
Moscovici ºi, continuã sã ne fie tare, tare dor, de el. Fie-
i amintirea binecuvântatã!

Apusul idolilor
Mircea CIOBANU

Au trecut trei ani de când Liviu 
Moscovici ne-a pãrãsit

Liana SAXONE-HORODI

Octombrie 2012
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Aripile nu se leagãnã pentru a chema somnul.
Servilul îºi tine cãciula în mânã pentru a nu-i cãdea când se apleacã

Papagalul nu poate imita ºi zborul vulturului.
Mierea? Nectar amestecat cu lacrimi de albinã.

Veselia usucã lacrima omului, tristeþea îl usucã pe omul lacrimilor.
Oaia rãzleaþã crede cã s-a rãtãcit turma.

Avarul are douã perechi de pantaloni: una e roasã de prea mult purtat, iar cealaltã de molii.
Pendula ceasului se miºcã de parcã ar cosi timpul.

E mai uºor sã pui Luna pe steag decât steagul pe Lunã.
Sãnãtatea – comoarã pe care ºi cei zgârciþi o risipesc.

“Jos alcoolul!” ar  putea deveni deviza celor mai mulþi oameni dacã am lipi-o pe fundul sticlei.
Cãsãtoria civilã poate fi începutul militãriei.

Aruncãm cu pietre în oglinzi ºi învinuim soarta când cãlcãm pe cioburi.
Leagãnul orfanului  –  o  barcã în furtunã.

Gardul ce te separã de vecin þi se pare când prea înalt, când prea jos.
Cãsãtoria-fulger nu-i urmatã doar de un tunet.

Poamele fac þuica… þuica face  ”poamele!” .
Când actorul tremurã, sufleorul asudã.

Nu îþi pune ochelari doar pentru ochii lumii.
Asudând, creierul se irigã singur

12 CRONICA

Bunicul era cioplitor în piatrã. În cariera de 
bolovani, cu ciocanul ºi ºpiþul în mâini, inhalând zece 
ceasuri pe zi praful fin ce odoriza aerul, el ºi-a 
exersat, o viaþã întreagã, un fel tãcut ºi retras de a fi. 
Glumele ºi poveºtile celorlalþi lucrãtori aºteptau la 
poarta conºtiinþei îngãduinþa de a intra, dar  bunicul 
nu le sesiza mai niciodatã. Atenþia lui era concentratã 
în permanenþã înspre înãuntru. Rumina reproºurile 
soþiei. Îºi imagina cã face altfel ceea ce era deja fãcut. 
Rederula de zeci de ori, în acelaºi fel, scene din viaþa 
trecutã. ªi cugeta la cãrþile citite de curând. Da, 
bunicul avea trei adicþii: alcoolul, tutunul ºi literatura. 
Prima îl lãsa ºi pe el, ºi pe amãrâþii adunaþi laolaltã ºi 
numiþi generic familia Bursuc, fãrã bani. A doua 
adicþie îl fãcea sã fie mai tot timpul acru, nervos, sã îi 
sarã þandura din toatã nimica, fiindcã neavând bani, 
nu putea sã îºi cumpere þigãri. A treia îl rupea cu 
totul de ceea ce se petrecea în jur. Dar dintre toate 
trei, pe cãrþi le-a urât bunica cel mai mult. De bãut ºi 
de fumat, beau ºi fumau toþi bãrbaþii. Dar de citit nu 
citea niciunul. ªi toþi ceilalþi bãrbaþi aduceau acasã 
bani, se jucau cu copii ºi râdeau zgomotos cu vecinii, 
în porþi. Dar bãrbatul ei fãcea prost orice lucru de 
care se apuca. Pesemne pentru cã citea. În plus, 
cãrþile o fãceau geloasã. Bunicul îºi petrecea nopþile 
cu ele. Ieºea cu ele în sat. Le strângea de pe drumuri 
ºi cu ele se culca în patul lor conjugal. Când bunicul a 
murit, cu plãmânii pietrificaþi din pricina prafului ce 
s-a cimentat pe ei decenii la rând, bunica ºi-a reglat 
conturile mai vechi. A luat-o pe Grazia Deledda de pe 
ºifonier, unde rãmãsese desfãcutã ºi neterminatã, 
uºuratica!. L-a apucat pe Albert Camus de-o ureche ºi 
l-a aruncat peste  Selma Lagerlof. I-a scos ºi pe 
Tolstoi, pe Dostoievski, pe Sienkiewicz ºi pe 
Galsworthy din dulãpiorul din colþ, a cãrui uºã nu se 
mai þinea pe balamale de vreo paisprezece ani. 
Bunicul o închisese cu piciorul în timpul unei cerþi 
mai aprinse, ºi, cum nimeni din casã nu se pricepea 
sã o repare, când veneau musafiri sau preotul de 
Boboteazã cu Iordanul, bunica o rezema la locul ei. 
Podelele însã glisau când cineva pãºea prin casã, ºi 
atunci uºa se rãsturna, ºi era aruncatã dupã lãdiþa cu 
lemne sau sub pat. Iar cum bunica avea nevoie, pe 
timp de varã, de un fund tare pe care sã taie urzici 
pentru bobocii de gâscã, uºiþa ºi-a gãsit o 
întrebuinþare precisã. Când, însã, veneau sãrbãtorile, 
uºiþa dulãpiorului redevenea ceea ce fusese sortitã sã 
fie; era rezematã la locul ei, înverzitã ºi brãzdatã de 
tãieturi…  Nici Francois Mauriac, nici Thomas Mann, 
nici Andre Gide nu scãparã de mânia bunicii. Se 
pomenirã cu toþii înghesuiþi în cel mai murdar ghetou 
al ultimei ere: latrina din dosul grajdului. Dupã ce 
intraserã în contact cu cea mai intimã parte a 
bunicului – sufletul sãu - , a venit vremea sã intre cu 
toþii în contact cu cea mai intimã parte a bunicii – nu 
mai spun nimic… Acolo, în fundul curþii, cea mai de 
preþ moºtenire a umanitãþii, se transforma, încet-
încet, într-o pastã închisã la culoare. Tot acolo, însã, 
avea sã descopere nepotul, dupã mulþi ani, Cartea 
Junglei, intactã, ºi Rudyard Kipling a fost primul 
supravieþuitor al Holocaustului  livresc, ascuns de 
copil sub paie, în fânar. Au mai scãpat vreo duzinã, 
pe aceeaºi filierã, dintre care Rabindranath Tagore ºi 
Herman Hesse, destul de afectaþi, sfâºiaþi pe alocuri 
de vreo mânã grãbitã.

Bunica nu ezita mai niciodatã sã îi spunã 
bunicului câte le aduna ea pe inimã. Bunicul rãbufnea 
spontan, ºi, adesea, la vreme de furie, amintea lucruri 
sfinte ori mari sãrbãtori. Aºa s-a întâmplat ºi în acel 
ajun geros de Crãciun. Copiii de prin vecini colindau 
la uºã. ªi bunica îºi gãsise momentul perfect, minunat 
de a-i face moralã bunicului, cu obiºnuitul sãu ton ce 
poliza direct în psihic. În sobã sfârâiau câteva lemne 
ude, aduse cu spatele de bunica – bunicul realiza cã 
nu mai sunt lemne uscate la trunchi doar atunci când 
îi îngheþau degetele pe filele vreunei cãrþi, dar 

problema se putea remedia simplu, trãgând peste el 
încã o pãturã. Lângã sobã se afla veºnic gãleata cu 
mâncarea porcului. În ea arunca bunica lãturile de 
prin casã, resturile de mâncare, - bunicul contribuia ºi 
el cu mucurile de þigarã -, ºi cum fãina era lucru de 
mare preþ la casa ei, bietului porc bunica îi dãdea mai 
tot timpul stroh. Strohul, la bucovineni, denumeºte, 
praful care se adunã pe podul cu fân, în care se 
rãtãcesc seminþe de iarbã sau frunzuliþe uscate. 
Gãleata cu stroh înmuiat i-a picat bunicului la 
îndemânã ºi conþinutul ei a ajuns pe tavanul proaspãt 
vãruit. Colindãtorii de dincolo de uºã se oprirã subit 
din cântat, zgomotele din casã i-au fãcut sã uite 
versurile, ºi cum ardeau de nerãbdare sã vadã ce se 
întâmplase, unul a strigat “La anul ºi la mulþi ani!” ºi 
au nãvãlit înãuntru. Se miºcau greu fiindcã erau gros 
îmbrãcaþi, erau îmbujoraþi, ºi priveau cu gurile 
cãscate numai înspre strohul verde care dãdea în 
mod interesant culoare încãperii. Bunica le-a dat 
câþiva bãnuþi, cu chipul roºu de ruºine, ºi dupã ce 
copiii ieºirã în curte ºi li se auzirã paºii scârþâind pe 
zãpadã, ºi cãþelul dupuros îi lãtrã zdravãn, femeia se 
întoarse în casã. Resentimentul nu îi îngãduia sã îºi 
mai priveascã bãrbatul în ochi. Înjuratã pe 
nerãsuflate, se apucã sã strângã mizeria de prin casa 
de curând dereticatã. Urarea colindãtorilor, menitã sã 
vibreze trei zile, în casele de oameni cu suflet bun, se 
risipise în inimile pustii ale bunicilor deîndatã ce a 
fost zãmislitã din buze: “Sãrbãtori fericite!!”

Ce i-a împiedicat pe aceºtia doi, timp de o viaþã, sã 
îºi spunã ceea ce îºi doreau cu adevãrat? Ce lucru 
greu ar fi fost sã încerce ceva nou: un zâmbet 
îngãduitor sau o vorbã de susþinere? Îi oprea însã o 

stânjenealã, un sentiment ciudat de penibil, de 
nefiresc, chiar ºi atunci când sufletele lor ardeau de 
nevoia unui gest de compasiune. Viaþa socialã a 
bunicului era aºadar un eºec veritabil. Când un 
bãrbat e cârpã în societate, acasã e un monstru. Iar 
femeia ºi copiii erau siliþi sã suporte descãrcãrile lui 
nervoase. Aºa cum s-a întâmplat ºi în noaptea aceea 
de varã, când luna mare ºi roºie împrãºtia lumina ei 
vrãjitã peste casã, peste merii ºi prunii bãtrâni 
dimprejurul ei, peste lanul verde de porumb ce abia 
dãdea în spic în grãdina din spate. Bunicul bãuse 
toatã ziua cu un vecin. Femeia aºtepta, cu dezgust, ca 
vecinul sã plece ºi bãrbatul sã adoarmã. Presimþea cã 
va fi iar scandal. Dar spera sã îl evite. Inima ei poftea 
dupã o noapte liniºtitã. Ca sã se asigure cã aºa va fi, 
îºi luã fetiþa – bãiatul se afla la rude, în Regat – ºi 
plãnuirã amândouã sã se culce în casa cea mare, 
lãsându-l pe bãrbatul duhnind de bãuturã sã doarmã 
în bucãtãrie. Abia se întunecase ºi þârâiau greierii în 
curte, în temelia casei. Fetiþa se strângea la pieptul 
mamei ºi somnul dulce abia o fura. Auzirã amândouã 
uºa bucãtãriei trântitã ºi un mers repezit prin ogradã, 
dar crezurã cã bãrbatul a ieºit sã se piºe. Furã 
nemulþumite când acesta nãvãli în casa mare. 
Pesemne le cãuta. Fetiþa mimã mai departe somnul, 
poate-poate tatãl îºi va vedea de treabã ºi se va duce 

sertarul cu manuscrise

înapoi sã se culce. Dar deschise ochii mari ºi privi mai 
întâi nedumeritã, mai apoi speriatã cum tatãl o 
apucase pe mama de pãr ºi striga la ea: “Curvã, cu 
cine mã înºeli?”. Femeia îi vorbea pe un ton 
plângãreþ, dureros, “Ce ai, omule, ce te-a apucat?”, 
dar cu cât ea îi cerºea mai mult îngãduinþã, cu atât el 
devenea mai furios. Avea chipul descompus de furie, 
ºi urla: “A cui e pãlãria asta?!”, “Nu ºtiu, de unde vrei 
sã ºtiu eu?...”, „Vã tai capul! La amândouã! Curvelor!! 
Unde e toporul? EU vã învãþ minte!” Bãrbatul se duse 
aþã în ºura de lemne. Femeia nu îl credea în stare de 
chiar aºa ceva, dar fetiþa era îngrozitã, plângea ºi se 
ruga “Sã fugim, mamã, pânã nu se întoarce! Repede, 
sã fugim!” Mama se contagie ºi ea de spaima fetiþei, 
aºa cã ieºirã amândouã sã fugã, femeia abia apucase 
sã îºi ia peste cãmaºa de noapte o bundiþã, ieºirã 
amândouã în uliþa cu iarbã ºi simþirã deîndatã 
rãcoarea de rouã pe picioarele goale. Uliþa era 

strãjuitã de douã garduri paralele, negre, din 
scândurele, ºi, într-un loc, era o spãrturã, pe unde 
treceau când mergeau la o vecinã. Bãrbatul le luase 
urma, era prea noapte ºi erau prea terifiate ca sã vadã 
dacã avea toporul sau nu, oricum, ele erau convinse 
cã are cu el arma fatalã, fetiþa se strecurã repede prin 
spãrturã, mama trecea mai greu, bunicul a prins-o de 
bundiþã, fetiþa a þipat atât de tare încât au lãtrat toþi 
cîinii satului, au auzit vecinii, fetiþa þipa întruna, 
mama a reuºit sã treacã ºi ea dincolo, a lãsat bundiþa 
în mâna urmãritorului. Nu ºtiau ce, o minune a fãcut 
ca bãrbatul sã înceteze sã le urmãreascã, poate þipãtul 
deznãdãjduit al fetei, sau, poate, în mintea lui s-a 
produs un click ºi a intrat pe ecranul conºtiinþei un alt 
soft, mai puþin agresiv, dar mama ºi fetiþa au dormit 
în porumb, zgribulind de frig. Fetiþa s-a strâns la 
pieptul mamei ºi toatã noaptea s-a zbãtut prin somn, 
în mintea ei se zãmisliserã monºtri chinuitori ce 
aveau sã o urmãreascã toatã viaþa. A doua zi soarele 
schimbã înfãþiºarea lumii, pãrea cã ceea ce s-a 
petrecut azi-noapte nu a fost nici pe departe atât de 
îngrozitor, sau cã nici nu s-a petrecut cu adevãrat, dar 
urmele lãsate de frica violentã susþineau contrariul. 
Bãrbatul ieºi boþit din casã, se duse la vecinul cu care 
bãuse ieri ºi îi mãrturisi râzând, cu oarecare ruºine 
chiar: “Vecine, cred cã asearã am încurcat pãlãriile...”
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incontestabil în maturizarea lui l-a jucat ºcoala, pânã la cel 
mai înalt nivel. Ca urmare, opus, în mare, oraºului, satul pe 
care-l regãseºte  (situat undeva în partea de vest a  þãrii, dar 
tipic pentru toate aºezãrile româneºti care au acest statut)  e 
prezentat în toatã realitatea lui (aproape) dramaticã, fiind 
locuit, în general, de oameni bãtrâni, bolnavi, puþini, fãrã, 
deci, multe speranþe, un loc al izolãrii, al singurãtãþii, unde 
se retrag sau eºueazã destui orãºeni care, de cele mai multe 
ori, dacã nu în totalitate, se întorc de unde au plecat 
cândva, dezamãgiþi de ceea ce le oferã oraºul contemporan.

Satul românesc postdecembrist, cu toate convulsiile pe 
care le suportã, cu ingenuitate copilãreascã, traversat în 
lung ºi-n lat de „investitori strategici”, veniþi sã profite de 
naivitatea, de dorinþa de câºtig ºi, pe ansamblu, de mai bine 
a oamenilor, e privit cu înþelegere ºi compasiune, fãrã ca 
aceste sentimente sã-i perturbe evaluarea corectã a 
profilului psihologic, în primul rând, al locuitorilor. Aºa 
cum îl dezvãluie Alexandru Vlad, satul nu seamãnã 
aproape deloc, în secvenþele din care se alcãtuieºte 
imaginea lui, cu aºezãrile þãrãneºti de altãdatã, cel puþin în 
felul cum au rãmas oglindite în artã sau în amintirile 
oamenilor. Ceea ce regãseºte în sat intelectualul scriitor, 
publicist, care are încã legãturi de sânge cu aceastã lume, e 
dezamãgitor, însã naratorul doar constatã, ia pulsul 
întregului ºi pe al inºilor care îl compun, cartea fiind, mai 
degrabã, un lung eseu despre speranþã, dezamãgire ºi 
resemnare, despre o lume aflatã la o rãscruce de vremuri, 
când mica înºelãciune – furtul câtorva cepe de pe tarlaua 
vecinului venit de la oraº, trasarea liniei gardului dintre 
douã proprietãþi cu mijloace mai mult decât rudimentare, 
având ca reper un muºuroi de furnici sau de cârtiþã, furtul 
ierbii sau fructelor ori, dupã sezon, tãierea pomilor altcuiva 
pentru lemne de foc etc. – trece în ochii majoritãþii drept 
manifestare a inteligenþei sau, oricum, a unei forme de 
superioarã adaptare la viaþã a unora faþã de ceilalþi. 

Spiritul mioritic, resemnarea, acceptarea unor situaþii în 
mare parte nefavorabile, adaptarea, mai mult sau mai puþin 
caricaturalã la vremuri, manifestatã inclusiv prin uºurinþa 
de a se lipsi de pãmântul pentru care, demult, înaintaºii se 
jertfeau, sau încercarea eºuatã a unora de a pleca în alte zãri 
(cum e ciobanul, revenit sã priveascã lumea din vârful 
dealului, de lângã oile sale, dupã ce a încercat sã facã 
acelaºi lucru în Spania, dar s-a izbit de tehnologizarea 
excesivã de acolo, de alte mentalitãþi, de hrãnirea oilor 
exclusiv artificial etc., încât scepticismul legat de beneficiile 
venirii Europei peste viaþa lumii lui a devenit incurabil), 
dar, pânã la urmã, împãcarea cu foarte puþin sunt alte 
câteva dintre numeroasele aspecte legate de viaþa satului 
românesc de azi asupra cãrora priveºte cu acuitate 
scriitorul. 

În ceea ce-l priveºte, naratorul actorial, întors în satul 
natal dupã un periplu prin culturã, trãieºte o ipostazã a 
dezrãdãcinãrii moderne, exprimatã în scindarea resimþitã la 
nivel psihic de cel în cauzã, ale cãrui atuuri ºi, totodatã, 
cauze vin din apartenenþa, într-un anume fel, dar, 
concomitent, neaderarea totalã la niciuna, aºa cum noteazã, 
la un moment dat: Vin înapoi la þarã cu gustul oraºului pe 
buze: de acolo lipsesc deja chiar ºi atunci când sunt 
prezent.

Capitolele cãrþii, care pot fi citite ca episoade cu 
oarecare autonomie unele faþã de altele, au savoare, deºi – 
sau poate tocmai de aceea – aduc aproape exclusiv laturi 
negative ale comportamentului unei lumi idilizate adesea 
în artã, dar reprezentând aici un fel de autoflagelare, fãrã 
mizã coercitivã, mãcar la  nivel moral. Nu poate sã fie 
ignoratã însã o anumitã dozã de pitoresc a lor, ca, de 
exemplu, în episodul în care, în amintirea trecutului (când 
ca tânãr cu mijloace materiale precare suferise din pricina 
insensibilitãþii unor posesori de mijloace de transport la 
care apelase ca autostopist), hotãrãºte sã-i ajute pe tinerii 
care, acum îi cer lui sprijinul, dar transportã un manelist, al 
cãrui ghinion de a i se strica banda cu muzica favoritã îl 
încântã, spre disperarea aceluia. Tot la fel, savuroase sunt 
episoadele în care o prezintã pe baba Florica, vecina lui de 
peste nouãzeci de ani care îi ºterpeleºte zarzavaturi sau alte 
obiecte de prin curte, dar se vrea un reper moral în sat ºi 
apeleazã, ca ultim argument în confruntãrile verbale ad-
hoc, cu mai tinerii ei adversari la blesteme crunte, lipsite de 

culoare, dar oricum mai rele decât orice pedeapsã 
administrativã pentru conturbarea liniºtii publice, pentru 
a încheia apoteotic cu Ajunge-ar ca mine! Sau: Sã 
surzeascã! Nu scapã – nici n-ar avea cum! – neobservaþi 
þiganii vecini ai naratorului, Costan ºi ai lui, cu viaþa lor 
aparte, priviþi tot cu un fel de resemnare de cãtre vecinul 
lor venit de la oraº.

ªi pentru cã febra tranziþiei este ridicatã ºi în sat, 
intruziunile noilor mentalitãþi lucrative sunt evidente peste 
tot, efectele scontate ale pãtrunderii Europei aici fiind 
dintre cele mai felurite. Spre exemplu, prin zonã urmeazã 
sã treacã o autostradã ºi încep sã aparã samsari de pãmânt  
sau încep sã înveþe unii dintre localnici sã se ocupe de 
terenurile care pot aduce câºtigul în stare sã le schimbe 
viaþa. Pentru alþii, adicã pentru aproape toþi, un camion de 
pubele, aduse pentru ecologizarea satului, de un olandez 
(îndrãgostit de o dãscãliþã trupeºã, care-l face sã mai 
întârzie aici, sã se bucure de puritatea plaiurilor româneºti), 
devine un nesperat dar, pe care, aºa cum chiar mãrturisesc, 
n-au de gând sã îl foloseascã în scopul pentru care a fost 
primit, ci pentru a depozita, de pildã, carnea de porc la 
proximul Crãciun, fiindcã gunoiul, atât de murdar, poate fi 
adunat în gãleþi sparte, în lighene sau în alte vase care, 
dupã obºteascã ieºire din uzul normal, îºi încep o altã viaþã. 

Extraordinar cunoscãtor al comportamentului ºi al 
psihologiei þãranului român contemporan – de 
pretutindeni! –, Alexandru Vlad nu-l demitizeazã însã, nu-l 
demonizeazã, ci doar, prin prezentarea unor scene de viaþã, 
îi dã la ivealã un portret cât se poate de verosimil, fãrã 
cinism, demonstrând, poate fãrã sã vrea, cuvintele lui 
Nicolae Filimon scrise în Dedicaþie la romanul sãu, care, 
fãcând o trecere în revistã a categoriilor sociale, spre a o 
gãsi pe cea mai potrivitã ca sã-i închine cartea, mãrturisea: 
am vorbit cu þãranii bãtrâni ºi tineri; ce e drept, sunt plini 
ºi ei, sãrmanii, de mârºãvii pânã între urechi… 

Cruzimea – involuntarã, uneori, paradoxal ingenuã, 
alteori – este, chiar dacã, de obicei, e eludatã, o componentã 
a vieþii care se deruleazã, de multe ori, cu acordul tacit sau 
mãcar cu simularea ignorãrii de cãtre ceilalþi. Capitolul care 
dã titlul romanului, la fel ca ºi alte (destule) întâmplãri, o 
demonstreazã fãrã dubii: un profesor pensionar, de 
filozofie, cu oarecare anvergurã publicisticã, literarã, se 
mutã în sat împreunã cu mama lui, sedus, fireºte, de 
toposurile formulate în timp în legãturã cu acest spaþiu, 
deºi bãtrâna nu e prea încântatã de schimbare, netrãind 
niciodatã la þarã. Cumpãrã o casã de la un þigan, o 
renoveazã etc. ºi se mutã în ea, fiind trecut ca ºi alþi venetici 
prin furcile caudine ale bârfei locale. Se întâmplã ca destul 
de repede fiul sã aibã un atac de apoplexie ºi sã moarã, 
mama, ºi aºa destul de vulnerabilã rãmânând de tot 
singurã, pânã când, în plinã zi, când majoritatea oamenilor 
sunt la muncã pe  câmp, iar cei rãmaºi acasã sunt ori 
neputincioºi ori nepãsãtori, þiganul care le-a vândut casa 
vine la bãtrânã, îi mai cere niºe bani, e beat, pleacã, se 
întoarce, îi smulge cerceii de aur din urechi, o schingiuieºte, 
o violeazã ºi o omoarã, iar „gura satului”, departe de a 
manifesta mãcar compasiune pentru ceea ce s-a petrecut, îºi 
dã drumul, fãcând din victimã adevãratul vinovat: se purta 
curatã ca o femeie tânãrã, se îmbrãca îngrijit, avea cercei de 
aur ºi, pe deasupra, gestul de care îºi aminteau unii cã îl 
fãcea fiul – rugat de narator sã taie flori de la acesta din 
curte ºi sã i le ducã mamei, fostã profesoarã la Cluj – de a-i 
aduce flori vine ca argument peremptoriu în ochii 
majoritãþii, cã fiul ºi mama ar fi avut o legãturã incestuoasã! 
Aºadar, fascinat de imaginea curcubeului vãzut 
întâmplãtor în aceste locuri, Ioan Horotan nu avusese ºi 
intuiþia gunoaielor care se adunau în albia râului… 

La cele douã lumi între care oscileazã naratorul, se 
adaugã, în roman, încã una: a cãrþilor, a cãror existenþã, ca 
fenomen intrinsec, al unei societãþi pentru care – înainte de 
Decembrie 1989 –  a însemnat una dintre principalele forme 
de rezistenþã la agresiunile a ceea ce numim generic rãu, 
pentru ca, dupã acest moment, sã-ºi piardã treptat statutul, 
ajungând, de cele mai multe ori, sã fie sau dispreþuite sau 
ignorate.

Scriere postmodernistã, prin urmare, conþinând 
suficiente elemente de metaroman (scriitorul îi dezvãluie 
cititorului „secrete” ale procesului de creaþie, ale relaþiei 

dintre ficþiune ºi realitate etc.:  
Am uneori impresia cã 
personajele mele nãvãlesc în 
viaþa mea realã…), cartea lui 
Alexandru Vlad cuprinde 
observaþiile ºi analiza 
profundã întreprinsã de autor 
asupra satului românesc 
actual (fiind comparabilã în 
multe privinþe cu Moromeþii 
lui Marin Preda), putându-se 
afirma, fãrã exagerare, cã e o 
epopee a lumii rurale 
contemporane, cu toate 
avatarurile pe care  le trãieºte 
aceasta, ireversibil, într-un 
timp care nu mai are rãbdare 
cu nimeni. 

În realitatea  – 
Alexandru Vlad: 

idilicului sat românescidilicului sat românesc
Curcubeul dublu

Mioara BAHNA

Sintetizatã într-o frazã deloc optimistã, imaginea 
României, care, de altfel, transpare din întreaga carte – 
Curcubeul dublu, Editura Polirom, Iaºi, 2008 – a scriitorului 
clujean Alexandru Vlad, este a unei lumi condamnate parcã 
la a rãmâne mereu în urma celorlalte (Viitorul vine în 
România cu mare vitezã ºi te claxoneazã din spate sã te 
retragi pe banda din dreapta, banda cãruþelor ºi a 
camioanelor obosite), fiindcã, dincolo de latura narativã, 
alcãtuitã dintr-un numãr incalculabil de întâmplãri, unele 
spectaculoase, altele banale, acest roman subiectiv, este o 
scriere postmodernistã reprezentativã, în care, diegeza 
înglobeazã ºi pagini eseistice,  de memorialisticã, jurnal, 
reportaj cu tematicã socialã, politicã, economicã etc., 
alcãtuind radiografia unei lumi aflate într-o tranziþie 
nesfârºitã spre normalitate. 

Întoarcerea naratorului în satul copilãriei constituie 
trama / intriga romanului, acest fapt impunându-i, 
aparent, o permanentã nevoie de a compara trecutul cu 
prezentul, satul cu oraºul, dar, de fapt, acesta traverseazã 
cele douã repere temporale ºi cele douã areale, al 
maturitãþii (conºtiente de limitele suportabilitãþii între care 
se strãduieºte sã rãmânã omul lucid, inducându-i chiar un 
acut sentiment de vinovãþie) ºi al copilãriei (care, prin 
inocenþã, indiferent în ce epocã s-ar derula, netezeºte 
involuntar asperitãþile realitãþii). De aceea, în subsidiar, în 
privinþa ideii de vinovãþie, dezvoltatã în capitolul mea 
culpa, aduce, de pildã, explicaþia psihologilor – Psihologii 
bâiguie ceva despre violarea standardelor superegoului, 
aceasta ducând la sentimente de vinovãþie sau anxietate, 
la nevoia de compensare ºi ispãºire –, iar, cu nostalgie faþã 
de pierderea ireversibilã a candorii, se întreabã retoric: Cât 
o fi durat inocenþa aceea din copilãrie în care nu m-am 
simþit vinovat cu nimic? 

O deosebitã vocaþie a observãrii detaliului ºi naturaleþea 
relatãrii aspectelor care compun fluxul existenþei constituie 
trãsãturi care se remarcã încã de la început când, mutat 
într-o casã la þarã, coexistenþa cu o incomensurabilã 
populaþie de zburãtoare, vrãbii, în primul rând, bucuria de 
a fi acceptat în colonia lor, reacomodarea cu un mediu 
cunoscut de mult ºi, totuºi, nou, înseamnã pentru personaj 
paºi inevitabili spre descifrarea corecta a „paradisului 
pierdut”, pentru cã, aºa cum noteazã în primele pagini, 
orice obiect pierdut se cautã refãcând traseul, începând de 
la ultimul loc în care putem fi siguri cã l-am pierdut.

Extraordinara plãcere a emiþãtorului de a transmite este 
evidentã în atenþia pe care o acordã aproape oricãrui  
obiect, sentiment, personaj, gest, oricãrei probleme 
personale sau colective etc.,  raportate, în spiritul cãrþii, la 
cele douã jaloane care conteazã pentru lãuntrul 
personajului-narator, prezentul ºi trecutul. Din aceastã 
confruntare mutã, desigur – ca la romantici! – de pierdut 
are prezentul, trãit de un  alt fel de þãran decât cel pe care îl 
ºtia, meschin, necinstit, vizând câºtigul imediat, gata în 
orice moment sã-ºi vândã tocmai pãmântul, emblema 
strãmoºilor sãi. În opinia naratorului, fãrã a exagera câtuºi 
de puþin, imaginile pe care le aduce în carte sunt ale 
României profunde, în ciuda cãrora, totuºi, subliniazã cã 
intelectualii noºtri au reuºit sã se sincronizeze din foarte 
multe puncte de vedere cu Europa, prin performanþe 
recunoscute. 

Realismul cãrþii e susþinut, pe de altã parte, de 
numeroasele inserþii, conþinând note redate în stil 
gazetãresc sau de jurnal, referitoare la tot felul de subiecte, 
de la marinãrit, pânã la situaþia cãtinei – consideratã plantã-
panaceu, înainte de '89, pentru care se realizase chiar o 
strategie naþionalã, secretã de cultivare ºi valorificare, sub 
cel mai înalt patronaj – sau la nevoia ecologizãrii satelor.  

În ciuda acestui realism covârºitor, lirismul este o 
particularitate inalienabilã a cãrþii, chiar dacã se manifestã 
sporadic, de obicei în câteva rânduri care apar într-un fel 
de concluzii sui-generis la sfârºitul fiecãrui capitol, in timp 
ce titlurile acestora, scrise cu 
iniþialã micã, sugereazã 
absenþa vreunei ierarhii în 
selectarea evenimentelor 
existenþiale care compun 
textul, cu excepþia celei 
instaurate de memoria 
afectivã.

Având drept pretext 
inadecvarea oraºului ºi, în 
primul rând a Clujului în care 
locuieºte, la aspiraþiile lui 
minimale de confort psihic – 
din moment ce Clujul este un 
oraº cãruia îi lipseºte ceva –, 
naratorul retrãieºte experienþa 
ruralã, dar dupã ce a cunoscut 
mediul citadin în variante 
oferite în þarã ºi în strãinãtate 
ºi, bineînþeles, dupã ce un rol 
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jurnal cu scriitori

frânturi de gânduri
· 
faþa nevoii de pace edenicã.
· De n-ar fi fost Muza, am fi adus elogii nesafârºite doar intelectului prizonier al limitelor, cãci EA duce la poetic, la o 
aventurã liricã fãrã de care actul creaþiei ar fi doar o reverie vulnerabilã.
· Deseori, un filosof preferã doar formalizarea ideilor care cautã sã recompunã adevãrul, refuzând aventura minunatã a 
deschiderii, consideratã un simplu vector al primejdiei intelectuale.
· Din toate cele scrise în istoria umanitãþii, probabil referinþele evanghelice vor fi întotdeauna cel mai puþin seducãtoare în 
economia asumãrii unui mod de viaþã, dar cu sigranþã crucea perpetuã a preocupãrilor ºi neînþelegrilor noastre.
· Una din marile virtuþi ale poporului român este faptul de a nu fi obosit vreodatã sã oboseascã, astfel încât nenorocul a 
ajuns o stare de mândrie.
· Încercarea de a descifra sensul realitãþii dãuneazã grav sãnãtaþii sufleteºti atâta vreme cât dãm uitãrii starea de graþie.
· Dacã acum mai bine de 2000 de ani am avut de-a face cu rãstignirea lui Iisus Hristos pe Cruce, acum suntem martori 
rãstignirii privirii umane prin spectacolul funest al strivirii puritãþii la care luãm parte.
· A fi e o provocare. Nu a ºti ºi nici a avea ori a face, ci a fi. Asta e adevãrata tainã ºi adevãratul scandal al lumii.
· Cel ce vrea sã puncteze întru veºnicie dincolo de vãzut va cãuta sã meargã pânã în dezþãrumirea tuturor celor catafatice.

Scânteia inspiraþiei ancestrale este cea care dã vigoare minþii, o scoate de sub tirania exorcizãrilor ideatice ºi o pune în 

Tudor PETCU

Octombrie 2012
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MOTTO:
„Eu cunosc ca Patrie a mea toatã acea întindere de loc unde se 

vorbeºte româneºte ºi ca Istorie naþionalã: istoria Moldovei întregi, 
înainte de sfâºierea ei, a Valahiei ºi a fraþilor din Transilvania.”

(Mihail Kogãlniceanu, Cuvânt introducãtor la cursul de 
istorie naþionalã, rostit la 14 Noiembrie 1843 la Academia 
Mihãileanã din Iaºi)

I. GREªELI SÃVÂRªITE

Rãzboiul balcanic
Prãbuºirea Turciei europene, prezisã ºi aºteptatã ca o 

scadenþã istoricã, este astãzi un fapt îndeplinit.
Ea s-a sãvârºit provocând o zguduire care a cutremurat toate 

Statele, mari ºi mici, interesate în echilibrul de mai înainte, 
pentru menþinerea cãruia diplomaþia a depus pânã în ultimul 
moment zadarnice stãruinþe. Dispariþia Turciei din cuprinsul 
Europei nu putea sã nu provoace acest zdruncin.

Locul Turciei europene a fost luat de cele patru State creºtine 
din Balcani, care au crescut ºi s-au întãrit în vederea acestei 
moºteniri. Uitând interesele care le despãrþeau ºi rivalitãþile care 
le fãceau sã se duºmãneascã, aceste State ºi-au dat mâna spre a 
porni împreunã lupta contra Turciei. Rãzboiul a fost pornit, în 
derâdere, în numele Crucii ºi cu scopul mãrturisit de a obþine 
reforme pentru creºtinii subjugaþi de Semilunã. Dar þinta lui 
adevãratã a fost cucerirea teritoriilor turceºti din Europa ºi 
posesiunea marilor lor bogãþii.

Turcia, sleitã de revoluþiuni interne, dezorganizatã de lupte 
intestine ºi slãbitã de un conflict în afarã, pentru ultima ei 
posesiune africanã, n-a putut rezista, loviturii. Fãrã armatã 
organizatã ºi bine servitã, ea a înregistrat înfrângeri peste 
înfrângeri, iar când, mai târziu, s-a putut reculege ºi adãposti în 
locuri întãrite, n-a mai avut bani ºi nici alte mijloace spre a putea 
schimbã soarta rãzboiului.

Azi este nevoitã sã încheie o pace, care este sinonimã cu 
sfârºitul Turciei în Europa, dupã o existenþã glorioasã de aproape 
cinci secole.

Cu plecarea Turciei din Europa, Statele creºtine din Balcani 
lichideazã azi — cu concursul pãrtinitor al Puterilor Mari — mai 
tot ce a rãmas dintr-o dominaþiune care se întindea odinioarã 
pânã sub zidurile Vienei.

Rãzboiul balcanic a tras o cortinã istoricã peste o tragedie 
care a zguduit de multe ori Europa.

Interesele româneºti periclitate
Sub ochii noºtri ºi în preajma noastrã s-a petrecut acest 

eveniment. S-a petrecut în afarã de noi, cu toate cã ºi noi eram 
printre cei chemaþi a ne spune cuvântul. S-a petrecut în dauna 
noastrã, fiindcã lipsiþi de patriotism, de energie ºi de orientare, n-
am ºtiut sã apãrãm interesele þãrii ºi ale întregului neam.

De mult era stabilit ca o axiomã ºi pentru noi ºi pentru alþii, 
cã orice schimbare în Balcani ºi, mai cu seamã, o schimbare 

echivalentã cu însãºi desfiinþarea Turciei europene, nu va putea 
avea loc fãrã o validitate a intereselor noastre.

Fãrã a fi un stat balcanic, România are interese multiple în 
Balcani.

În primul rând are interesul ca ea, la gurile Dunãrii, în 
apropierea imediatã a Peninsulei Balcanice, sã-ºi pãstreze rolul 
preponderent la care e chematã de numãrul populaþiei sale, de 
forþa ei de Stat ºi, mai ales, de serviciile pe care le-a adus, în 
aceastã parte a Europei, civilizaþiei apusene. În al doilea rând, 
România are un numãr însemnat de conaþionali în dreapta 
Dunãrii, a cãror soartã n-o poate jertfi. ªi, în fine, România are un 
contact direct cu Peninsula Balcanicã prin Dobrogea, posesiunea 
ei transdunãreanã. Aceastã provincie, care i-a fost redatã în urma 
rãzboiului din 1877-'78, în schimbul Basarabiei rãpite, i-a fost 
redatã în condiþii care nu-i asigurã posesiunea în deplinã 
siguranþã. Abãtându-se de la principiile enunþate în sânul 
Congresului din Berlin, Comisiunea europeanã care a delimitat 
graniþa sudicã a Dobrogei, a lãsat aceastã graniþã fãrã nici o 
apãrare strategicã ºi, îndeosebi, fãrã cetatea Silistra care, prin 
poziþiunile sale dominante ºi îngrozitoare, constituie cheia 
Dobrogei noastre.

Asupra acestei cetãþi noi avem ºi drepturi istorice vechi, de 
pe vremea lui Mircea cel Bãtrân, care a fost stãpânitorul ei ºi al 
întregii Dobroge româneºti ºi dreptul recent juridic, bazat pe 
prescripþiunile Congresului din Berlin. Numai faptului cã în anul 
delimitãrii graniþei sudice a Dobrogei, noi am fost prea slabi — 
ca orice Stat în urma unui rãzboi —, spre a pretinde cu succes 
dreptul nostru, se datoreºte împrejurãrii cã cetatea Silistra a rã-
mas din nenorocire a Bulgariei, aºa cum a voit reprezentantul 
Rusiei în comisiunea de delimitare.

De atunci însã noi n-am renunþat niciodatã la aceastã cetate, a 
cãrei posesiune ne este necesarã pentru apãrarea strategicã a 
Dobrogei ºi dacã am lãsat sã treacã momente favorabile, fãrã a 
profita de ele, cum a fost rãzboiul bulgaro-sârb din 1885 sau când 
Bulgaria ºi-a anexat Rumelia, nu urmeazã de aici cã ne-am 
împãcat cu gândul ca cetatea Silistra, cheia Dobrogei noastre, sã 
rãmânã a Bulgariei pentru totdeauna.

Neglijarea unei datorii patriotice
Cu deosebire era indicat ca la începutul rãzboiului balcanic 

ºi, mai ales, atunci când am prevãzut cã Bulgaria se va alege cu o 
mãrire atât de considerabilã, pânã a deveni ameninþãtoare pentru 
noi, era indicat ca noi sã formulãm pretenþiile României ºi sã le 
manifestãm cu toatã energia de care poate dispune forþa noastrã 
de Stat organizat.

N-am fãcut însã aceasta; n-am fãcut nici mãcar ce a fãcut 
guvernul român din 1903, care folosindu-se de tulburãrile de 
atunci din Macedonia, cel puþin, a trimis Puterilor o notã 
circularã prin care le expunea în mod vag cã România n-ar putea 
tolera o schimbare în Balcani fãrã o luare în consideraþie a 
intereselor româneºti.

La începutul rãzboiului balcanic þara n-a fost la înãlþimea 

Silistra etc., au o populaþie însemnatã româneascã.
Mai numeroºi sunt românii din Macedonia, urmaºii direcþi ai 

colonilor romani din Dacia Aurelianã. Aici numãrul românilor 
este chiar dupã statisticele cele mai controversate, de mai bine de 
un milion. Ei sunt rãspândiþi în toatã valea Pindului ºi în re-
giunile care vor reveni Albaniei viitoare.

Românii macedoneni
Românii macedoneni constituie majoritatea populaþiei 

oraºelor din Macedonia, cãrora le dau un colorit românesc. Ei au 
mari aptitudini comerciale ºi un dar deosebit pentru artele 
industriale. Cele mai de seamã dintre lucrãrile de artã din Balcani 
se datoreazã geniului românesc.

Românii macedoneni nu se mãrginesc, de altminteri, numai 
la îndeletnicirile comerciale ºi industriale. Având o mare 
înclinare pentru literaturã ºi pentru luptele politice, ei au dat un 
mare contingent de notabilitãþi pe aceste tãrâmuri. O bunã parte 
dintre oamenii noºtri politici sunt — ca ºi mulþi din burghezimea 
noastrã comercialã — de origine macedo-românã. Ei au dat figuri 
mari ºi românilor transcarpatini, ca mitropolitul ªaguna ºi fraþii 
Mocioni, familia Dumba, care a ocupat o situaþiune proeminentã 
la Viena, a fost de asemenea de originã româno-macedoneanã.

Dar — ºi aceasta o însemnez cu întristare — românii 
macedoneni au dat o serie întreagã de oameni mari duºmanilor 
lor celor mai înverºunaþi: grecilor.

Pe vremea când conºtiinþa naþionalã a românilor macedoneni 
nu se trezise încã bine, atunci când nesuferitul jug turcesc 
cimentase legãturi trainice de solidaritate creºtinã, mulþi români 
macedoneni, pierzând firul etnic, au avut o mare înclinare pentru 
helenism, care reprezenta pe atunci singura culturã creºtinã în 
Balcani.

Cu multã iscusinþã, pionierii pan-helenismului au ºtiut sã 
atragã în orbita lor pe aceºti români macedoneni, în care au vãzut 
valoroase elemente de cucerit.

Primindu-li-se copiii în ºcolile greceºti, îmbibându-se cu 
ideile ºi sentimentele greceºti, românii macedoneni s-au simþit 
atât de atraºi de helenism, încât mulþi dintre dânºii au fãcut 
operã de adevãraþi patrioþi greci. Întemeietorul Academiei 
Naþionale din Atena a fost românul macedonean Sina. 
Întemeietorul ªcolii Politehnice din capitala Greciei a fost tot un 
român macedonean. Unitatea cea mai preþioasã a flotei militare 
greceºti poartã numele unui român macedonean, al lui George 
Averof, care ºi-a lãsat toatã averea Statului grecesc.

A trebuit un concurs fericit de împrejurãri, a trebuit sã vinã, 
mai ales, opera de expansiune româneascã în Balcani, începutã 
de Mihail Kogãlniceanu în 1864, ca aceºti români macedoneni sã 
revinã la conºtiinþa naþionalã ºi sã scape încetul cu încetul de 
mrejele helenismului.

Duºmãnia greceascã ºi bulgãreascã
Astãzi toþi românii macedoneni înþeleg, îºi dau seama, cã cel 

mai primejdios duºman al lor este helenismul ºi de aceea ei luptã 
cu hotãrâre împotriva lui.

Aceastã luptã a luat proporþiile unui adevãrat martirolog. 

Rãsunã ºi astãzi strigãtele de durere ºi de jale ale românilor 
macedoneni împotriva prigonirii greceºti. Cu o sãlbãticie 
adevãrat balcanicã, favorizatã de incapacitatea administrativã a 
turcilor, grecii s-au dedat la cele mai cumplite acte de cruzime îm-
potriva românilor din Macedonia. N-au respectat nici vieþile, nici 
avutul, nici cinstea familiilor macedo-române.

ªcolile româneºti din Macedonia au fost închise, bisericile 
româneºti au fost pângãrite cu binecuvântarea patriarhului grec 
din Constantinopol, iar astãzi aceste urgii s-au înzecit pe urma 
faptului cã grecii au ajuns stãpânii teritoriilor locuite de români.

În mijlocul ticãloºiilor ºi destrãbãlãrii din Balcani, românii 
macedoneni n-au avut alþi prieteni decât pe turci ºi pe albanezi. 
Dar turcii au fost prea incapabili spre a le putea da un ajutor 
eficace, iar albanezii au gemut ºi ei de pe urmele tiraniilor admi-
nistrative.

Acolo unde românii macedoneni nu erau persecutaþi de 
greci, erau maltrataþi de bulgari. Cãci ºi bulgarii, care au avut 
totdeauna veleitãþi asupra Macedoniei, au vãzut cu ochi rãi pe 
românii de acolo. Bande bulgare au devastat, de câte ori au 
putut, casele românilor macedoneni; ele ºi-au întins acþiunea 
criminalã pânã ºi în inima României, în capitala Bucureºti, unde 
câte un român macedonean, la adãpostul legilor româneºti, lucra 
pentru consângenii sãi din þara natalã.

Garanþii pentru românii macedoneni
Întrebarea ce se pune astãzi este urmãtoarea: Care trebuie sã 

fie soarta românilor transdunãreni?
Rãspunsul e simplu, firesc, dictat de însãºi împrejurãrile de 

peste Dunãre.
În statele limitrofe, Bulgaria ºi Serbia, unde numãrul 

românilor este mai mic, românii trebuie sã se bucure de toate 
libertãþile pe care principiile civilizaþiei moderne le recunosc 
tuturor naþiunilor. Ei trebuie sã fie feriþi de orice tendinþã de 
deznaþionalizare, ca sã-ºi poatã cultiva limba ºi pãstra datinile 
naþionale. Deºi de aceeaºi religie cu bulgarii ºi sârbii, românii 
trebuie sã aibã biserica lor naþionalã.

ªcolile româneºti din Serbia ºi Bulgaria trebuie sã primeascã 
ajutorul Statului român, ajutor recunoscut ºi consacrat de 
guvernele din Sofia ºi Belgrad. ªcolile, bisericile ºi aºezãmintele 
de binefacere ale românilor din Bulgaria ºi Serbia trebuie sã fie 
recunoscute persoane morale ºi juridice, ca sã poatã primi legate 
ºi sã poatã sta în faþa tribunalelor.

Acesta e minimul cererilor pe care trebuie sã le formulãm în 
favoarea românilor din Bulgaria ºi Serbia ºi datoria guvernului 
român e de a fi intransigent în aceastã privinþã.

Cât despre românii macedoneni, postulatele noastre merg 
mai departe.

În haosul macedonean, haos cãruia ultimul rãzboi balcanic 
nu-i pune capãt, fiinþa etnicã a românilor macedoneni nu poate fi 
jertfitã, pierdutã. Ei au acolo drepturi aborigene ºi condiþiunile 
politice ºi etnografice îndreptãþesc a cere pentru dânºii cea mai 
largã autonomie.

împrejurãrilor. Partidele politice erau preocupate numai de 
existenþa ºi întãrirea lor. Trecuserã aproape douã luni de la 
izbucnirea conflictului balcanic ºi n-a aflat nimeni, nu s-a spus de 
cãtre nimeni cã, în aceastã fazã hotãrâtoare a conflictului, 
România ºi-ar fi formulat vreo pretenþie, c-ar fi pus vreo condiþie.

Abia târziu de tot guvernul ºi-a adus aminte de datoria lui de 
a preciza postulatele României, dar fiindcã nu le-a precizat ºi 
impus la timpul oportun, a trebuit sã le expunã în urmã cu 
timiditate ºi rezervã, într-un chip care trãda dezorientare ºi o to-
talã jertfire a intereselor româneºti.

În schimb, nu ne-au lipsit manifestãri de mândrie. Mesajul de 
deschidere a Corpurilor legiuitoare a asigurat cu emfazã pe 
reprezentanþii Naþiunii cã „glasul Þãrii va fi ascultat”. Cuvântul a 
fost apoi repetat deseori de cãtre primul ministru, iar organele 
chemate a vorbi în numele guvernului asigurau în toate pãrþile cã 
„suntem gata”.

Adevãrul era însã altul. Adevãrul era, cã pierzând momentul 
prielnic: de a pune condiþii la începutul rãzboiului, ba chiar 
înainte de declararea lui, umblam — cuvântul e crud, dar 
exprimã realitatea — umblam cu cerºitul. Ne-am pus sub pul-
pana protectoare a Monarhiei austro-ungare, la a cãrei politicã 
suntem înfeudaþi cu preþul atâtor interese vitale ale Neamului ºi 
am primit, fãrã sã roºim, vestea cã Austro-Ungaria se declarã 
gata a se face avocatul cauzei noastre. Ba am primit cu 
mulþumire aceastã veste ºi am respirat uºor când am aflat-o.

Concursul Austriei
Este evident cã în schimbul serviciilor ce i-am adus ºi a 

necesitãþii absolute pentru dânsa, de a avea prietenia noastrã, 
aveam dreptul de a cere concursul Austriei, ca ºi de altminteri al 
celorlalte Puteri din Tripla Alianþã cu care mergem. Dar Austria 
ne-a dat un concurs pe care nu-l putem aprecia. Tot ce a fãcut 
pentru noi, a fãcut cu jumãtate de inimã, tot ce a cerut pentru 
noi, a cerut cu jumãtate de gurã. Când a propus ca sã fim ºi noi 
chemaþi la Conferinþa Ambasadorilor din Londra, alãturea de 
celelalte State, care deºi interesate în Balcani au pãstrat 
neutralitatea, a fost de ajuns gestul negativ al unei singure Puteri, 
ca Austria sã-ºi retragã propunerea. Când a intervenit la Sofia, 
aºa zicând, în favoarea noastrã, a intervenit pe un ton care în-
gãduia orice refuz din partea Bulgariei.

Prin noi înºine
Recunosc cã nici nu se putea altfel ºi au fost naivi aceia care 

au aºteptat mai mult. Fiecare Stat îºi apãrã, în primul rând, 
propriile lui interese. Demonstraþiile de prietenie vin în urmã. 
Ori Austria, care este în conflict cu Serbia, n-are nici un interes sã 
se punã rãu cu Statul bulgar. Are destui duºmani, ca sã nu-ºi 
creeze cu tot dinadinsul duºmani noi. De prietenia noastrã e 
sigurã. I-am dovedit-o cu prisosinþã în curs de treizeci ºi cinci de 
ani ºi i-am dat aceastã dovadã cu atâta umilinþã, cã nici nu se 
poate aºtepta la un gest ireverenþios din partea noastrã. Vina e a 
noastrã, cãci n-am înþeles cã apãrarea intereselor româneºti nu 
poate privi, în primã ºi ultimã instanþã, decât pe Statul român.

Nu sunt dintre aceia care trimit lãncii Monarhiei habsburgice. 
Recunosc cã în împrejurãrile geografice în care ne gãsim ºi datã 
fiind politica ameninþãtoare a Imperiului rus, nu ne rãmâne altã 
soluþie decât de a merge cu Austro-Ungaria. Admit aceastã 
soluþie, cu toate cã mã doare prigonirea la care sunt supuºi 
românii din Ungaria. Dar dacã tratamentul lor este atât de aspru, 
vina e ºi a noastrã, cãci nu cutezãm a face sã se audã protestul 
nostru ca Stat. Dacã am formula un asemenea protest, el ar avea 
rãsunet ºi la Viena ºi la Budapesta. Ar stârni oarecare vâlvã. Dar 
vâlva ar trece ºi ar rãmâne numai convingerea cã sistemul 
trebuie schimbat. De represalii nu avem a ne teme. Austro-
Ungaria are de noi aceeaºi nevoie ca ºi noi de dânsa. Supãrarea i-
ar trece; ba sunt chiar încredinþat ca i-ar urma raporturi mai 
normale, mai prieteneºti. Cu o atitudine demnã, un Stat, ca ºi un 
om, nu poate decât câºtiga.

Dar pentru a avea o asemenea atitudine ºi spre a putea apãra 
interesele româneºti în toate direcþiile, trebuie ca în mintea 
conducãtorilor þãrii sã fie înrãdãcinatã convingerea cã interesele 
româneºti nu pot avea alt apãrãtor decât pe însuºi Statul român, 
cã România nu-ºi poate pãrãsi destinele în alte mâni strãine.

ªi o asemenea convingere trebuie sã fie însoþitã de o 
conºtiinþã clarã a acestor interese româneºti. Numai în asemenea 
caz vom fi feriþi de dibuiri vãtãmãtoare ºi de ºovãieli care 
înjosesc ºi taie orice avânt.

Dacã bãrbaþii de stat, care decid în vremea de faþã de soarta 
României, ar fi avut o asemenea convingere ºi o asemenea 
conºtiinþã limpede a intereselor româneºti, ei n-ar fi avut faþã de 
evenimentele din Balcani o atitudine dibuitoare, care a lãsat calea 
deschisã unor mari primejdii ameninþãtoare pentru întregul 
Neam românesc.

ROMÂNII TRANSDUNÃRENI
Pentru românii transdunãreni
Când a izbucnit conflictul balcanic, datoria guvernului 

român era cu totul indicatã. Chiar sau tocmai luând de bunã 
aserþiunea Statelor balcanice cã urmãresc numai obþinerea de 
reforme pentru creºtinii din Turcia, guvernul României trebuia sã 
încheie o convenþie cu guvernele din Sofia, Belgrad, Atena ºi 
Cetinie, dupã care reformele proiectate nu puteau face abstracþie 
de drepturile dobândite de românii din Balcani sub 
dominaþiunea otomanã. Din contra, aceste drepturi urmau sã fie 
lãrgite.

Aceasta era prima datorie a guvernului nostru în ceea ce 
priveºte pe românii de peste Dunãre, mai ales cã guvernul nu se 
putea înºelã asupra intenþiunilor Statelor balcanice.

În dreapta Dunãrii locuiesc de veacuri mase compacte ºi 
importante de români.

În Serbia, ei ocupã întreaga vale a Timocului, rezematã de 
Dunãre, unde numãrul lor este, dupã ultimele statistici, de 
350.000.

În Bulgaria se aflã aºezaþi de-a lungul þãrmului Dunãrii ºi 
multe din oraºele limitrofe bulgãreºti, ca Vidinul, Turtucaia, 

Vasile M. Kogãlniceanu

fondul principal al culturii române

Octombrie 2012



15CRONICA

Imediat dupã declararea rãzboiului, noi trebuia sã facem 
cunoscut la Sofia, fãrã reticenþe, cã n-am putea privi cu 
indiferenþã creºterea puterii Statului bulgar. Trebuia sã cerem 
compensaþii.

Când zic compensaþii, înþeleg Cadrilaterul Ruseiu- Silistra-
ªumla-Varna, pe care trebuia sã-l ocupãm militãreºte, dacã nu 
ne-ar fi fost dat de bunã voie.

Am fãcut o datã greºeala de a nu-l lua, în 1878, când ne-a fost 
oferit ºi nu trebuia s-o repetãm acum, renunþând la ocuparea lui.

Dar dacã am pierdut din nou prilejul de a ne spori þara cu un 
teritoriu a cãrui populaþiune, în majoritate musulmanã, preferã 
dominaþiunea românã celei bulgãreºti, nu trebuia, cel puþin, sã 
comitem greºeala de a reduce cererea de compensaþiuni la o 
derizorie cesiune de teritoriu de-a lungul graniþei dobrogene ºi 
pe þãrmul Mãrii Negre.

O asemenea cesiune are aparenþa unei compensaþiuni, fãrã a 
fi altceva decât o parodie de compensaþiune. Ce ne trebuie nouã 
o fâºie îngustã ºi stearpã de-a lungul graniþei actuale? Ce ne 
trebuie nouã câþiva noi kilometri la Marea Neagrã?  Sã construim 
un port militar la Mangalia? Dar avem localitãþi mai indicate 
pentru un asemenea port: avem Tekir-Ghiolul, cu totul în 
apropierea Constanþei, port uºor de apãrat cu tunul din douã 
pãrþi: ºi de la Mangalia,  ºi de la Constanþa.

Nu trebuia sã venim cu o asemenea cerere, care constituie — 
o repet — o adevãratã derâdere.

Neocupând Cadrilaterul Ruseiu-Varna, ne rãmânea o singurã 
pretenþie de formulat: sã ni sã dea cetatea Silistra, bineînþeles, cu 
o zonã la sud care sã ne asigure deplina stãpânire a acestei cetãþi 
ºi a podului militar ce va trebui sã-l construim în faþa ei.

Valoarea Cetãþii Silistra
Pentru mine, cetatea Silistra are o valoare primordialã. Pun 

atâta preþ pe cetatea Silistra, cã dacã Bulgaria nu s-ar fi mãrit, aº 
fi aplaudat dacã, pentru obþinerea cetãþii Silistrei, ar fi fost sã 
cedãm noi o parte din teritoriul nostru dobrogean actual. Am fi 
dovedit astfel ºi mai bine cã nu lãcomia sau invidia dicteazã 
atitudinea noastrã, ci o necesitate supremã, o absolutã nevoie 
pentru apãrarea noastrã naþionalã. Fãrã cetatea Silistra, orice 
mãrire de teritoriu de-a lungul graniþei actuale lasã graniþa tot 
deschisã, fãrã apãrare.

A vorbi de însemnãtatea militarã a cetãþii Silistra, este astãzi 
inutil. Strategi eminenþi au pus-o în evidenþã. Þarul Nicolae I a 
numit-o „Cheia Dunãrii”. Mareºalul Moltke, în ale sale Note din 
Turcia, scrise pe vremea rãzboiului Crimeii, relevã importanþa ei 
strategicã. De fapt, în rãzboiul Crimeii cetatea Silistra a avut un 
rol de primã ordine, oprind înaintarea ruºilor. În rãzboiul ruso-
turc din 1828, cetatea Silistrei a fost, de asemenea, de o valoare 
hotãrâtoare pentru mersul operaþiilor militare.

ªi militarii din veacurile trecute ºi-au dat seama de 
importanþa strategicã a cetãþii Silistra. Aici ºi-a concentrat grosul 
trupelor Principele rus, Sviatoslav. Aici s-a întãrit militãreºte 
Mircea cel Bãtrân. În acest loc sultanii turci au dat lupte îndârjite.

De altminteri, Silistra e vechea cetate Dorostorum a 

romanilor ºi sunt doar ºtiute intuiþia militarã ºi priceperea 
strategicã a romanilor.

Congresul de la Berlin
Aceastã cetate care este virtual a noastrã, prin dreptul nostru 

istoric, datând de la Mircea cel Bãtrân, era sã ne fie redatã de 
Congresul din Berlin, care a pus pe tapet întreaga chestiune a 
graniþei dobrogene.

La acest Congres, când a fost vorba sã ni se dea Dobrogea 
drept compensaþie pentru rãpirea Basarabiei, s-a adus în 
dezbatere fixarea graniþei sudice a Dobrogei. Reprezentanþii 
Puterilor, neputând trece cu vederea eficacitatea concursului ce 
am dat Rusiei, au opinat ca graniþa Dobrogei sã fie întinsã cât 
mai spre sud ºi sã cuprindã ºi cetatea Silistra.

Îndeosebi, delegatul Franþei, Waddington, a pledat cauza 
noastrã cu multã cãldurã. Fãcând apel la simþãmintele de echitate 
ale guvernului rus, care dupã ce ne oferise singur, la început, 
toatã Dobrogea împreunã cu cetatea Silistra (ne oferise ºi 
Vidinul), se opunea, la Congresul din Berlin, unei întinderi prea 
mari a Dobrogei retrocedatã nouã, Waddington declarã cã 
românii au fost trataþi cam aspru ºi cã compensaþiunea ce li se 
oferea nu era îndestulãtoare. Waddington îºi încheia cuvântarea 
cerând sã se acorde României „o întindere de teritoriu la sudul 
Dobrogei, care sã cuprindã cetatea Silistra ºi Mangalia.”

În acelaºi sens a vorbit ºi contele Andrassy, reprezentantul 
Austro-Ungariei ºi contele Corti, reprezentantul Italiei, care a 
precizat, de asemenea, ca teritoriul cedat României „sã cuprindã ºi 
cetatea Silistra, printr-o mai mare sporire a fruntariei meridionale a 
Dobrogei.”

Relevând acest apel, principele Gorceacow, primul delegat al 
Rusiei, întrebã „în ce fel s-ar putea exercita generozitatea Rusiei, 
fiindcã sporirea teritoriului Dobrogei s-ar face în dauna Bulgariei, deja 
considerabil redusã.”

Principele Bismarck, preºedintele Congresului, propunând 
numirea unei comisiuni speciale care sã se ocupe cu fixarea, în 
principiu, a liniei de graniþã, principele Gorceacow respinge 
numirea unei asemenea comisiuni ºi cere sã se rezolve chestiunea 
séance tenante, „chiar cu preþul vreunui act de generozitate din partea 
Rusiei”. Aceastã declaraþie a lui Gorceacow lãsa sã se înþeleagã cã 
Rusia n-ar fi departe de a adera la propunerea Waddington-
Corti.

Dar contele Schuvalow, al doilea delegat rus, de conivenþã cu 
Gorciacow, luã cuvântul ºi declarã cã Rusia n-ar putea consimþi 
la propunerea Franþei, „sprijinitã ºi de restul Europei” ºi ceru ca 
cetatea Silistra sã nu fie datã României.

O vie discuþie urmã, în cursul cãreia Waddington apãrã cu 
energie punctul sãu de vedere, dar Rusia opunându-se, 
Germania trecu de partea ei, Austro-Ungaria o urmã, Anglia se 
þinu departe de discuþie, Turcia nu era chematã sã se pronunþe, 
aºa cã Franþa ºi Italia au rãmas în minoritate. Numai astfel am 
fost deposedaþi, la Congresul din Berlin, de cetatea Silistra, dupã 
ce, la un moment dat, majoritatea Puterilor fusese de pãrere ca 

Dacã unii oameni politici de la noi fãrã crez naþional, fãrã 
judecatã criticã ºi fãrã putere de muncã, îºi închipuie cã românii 
din Macedonia sunt meniþi pieirii, ei se înºealã amar.

Puterea de rezistenþã naþionalã e invincibilã. O vedem la 
polonezi, la finlandezi ºi la toate celelalte neamuri subjugate. O 
vedem la evrei, care dezrãdãcinaþi de pe pãmântul þãrii lor ºi 
împrãºtiaþi peste tot globul, îºi pãstreazã fiinþa lor etnicã, 
rezistând tuturor vicisitudinilor, tuturor prigonirilor, fãrã nici un 
sprijin ºi fãrã nici o speranþã de a mai avea un Stat.

Cum am putea crede cã românii macedoneni, stabiliþi de 
douã mii de ani pe pãmântul lor ºi dupã ce au rezistat atâtor 
prigoniri, ar putea înceta de a fi tocmai azi, când ideea de 
naþionalitate înregistreazã atâtea izbânzi. Statul român nu poate 
rãmâne indiferent faþã de soarta lor. Românii macedoneni nu-i 
pot servi drept obiect de precupeþire politicã ºi România are 
datoria de a-ºi înzeci sforþãrile pentru apãrarea românismului 
transdunãrean.

Dacã socotelile Europei nu vor îngãdui sã se creeze, în 
Macedonia, o stare de fapt ºi de drept, la fel cu cea din Elveþia, cu 
cantoane naþionale ºi cu respectarea tuturor drepturilor ce decurg 
din caracterul etnic al locuitorilor, atunci românii macedoneni sã 
fie alipiþi noului Stat albanez. Dar aceastã alipire sã nu fie o 
subjugare. Un dualism albano-român e singura soluþiune 
echitabilã, cu atât mai uºor de realizat cu cât înºiºi albanezii sunt 
partizanii lui.

Sã nu uitãm cã noua stare de lucruri din Balcani, creatã de 
rãzboiul contra Turciei ºi de intervenþia Europei, nu poate fi 
decât provizorie. Prea sunt mari competiþiunile, rivalitãþile ºi 
chiar duºmãniile dintre aliaþii balcanici de azi, ca noua stare de 
lucruri sã poatã durã mult timp. Noi lupte crâncene sunt în 
perspectivã. Cazanul balcanic va continua sã fie în fierbere ºi, în 
aºteptarea luptelor ce se anunþã, românii macedoneni nu trebuie 
sã renunþe nici la speranþele, nici la dezideratele lor. Ei vor avea 
un punct de sprijin în Statul albanez ºi dacã vor ºti sã ducã o 
politicã cuminte, vor sfârºi prin a obþine preponderenþa ce li se 
cuvine.

Pânã atunci Statul român nu trebuie sã-i piardã din vedere, ci 
dimpotrivã, sã le acorde sprijinul cel mai franc ºi mai eficace. 
Dacã State strãine, ca Italia ºi Austro-Ungaria, nu se sfiesc, din 
motive pur politice ºi strategice, sã ia apãrarea albanezilor; dacã 
State mari îºi creeazã colonii îndepãrtate, spre a le apãra apoi, 
fãcând jertfe enorme de sânge ºi de bani, cu atât mai mult se 
cuvine ca Statul român sã-ºi apere consângeni de ai sãi, stabiliþi 
de milenii în locurile unde trãiesc.

Pentru aceastã apãrare Statul român sã nu cruþe nici un 
sacrificiu, cãci o parcelã din organismul românesc atrofiatã, va 
slãbi întregul organism.

II. GRANIÞA DOBROGEANÃ. POSESIUNEA CETÃÞII 
SILISTRA

Raporturile noastre cu Bulgaria
Cu intervenþia în favoarea românilor transdunãreni, Statul 

român n-a epuizat însã seria obligaþiunilor ce decurg pentru 
dânsul din mersul noilor evenimente din Balcani. O altã 
problemã, tot atât de gravã, dacã nu ºi mai gravã, fiindcã 
priveºte direct siguranþa lui ºi deci ºi existenþa românismului 
întreg, trebuie sã-i solicite atenþia: problema raporturilor sale cu 
Bulgaria.

Dintre toate þãrile balcanice, Bulgaria are cele mai multe 
puncte de atingere cu România, fiindcã graniþa româno-bulgarã 
este cea mai lungã. În cursul timpurilor trecute, când Bulgaria nu 
era încã un stat format, raporturile dintre noi ºi dânsa au fost 
bune. Bune în sensul cã noi am servit totdeauna de adãpost 
bulgarilor în contra prigonitorilor lor turci, bune în sensul cã am 
împãrtãºit pe bulgari cu binefacerile culturii noastre ºi bune mai 
ales prin faptul cã bulgarii n-avuseserã încã chip sã-ºi manifeste 
adevãratele lor sentimente pentru noi.

Dar de când bulgarii au venit la viaþa modernã, de când noi 
ne-am vãrsat sângele spre a le da libertatea, am avut prilejul sã 
cunoaºtem acest popor ºi ne-am putut convinge cã el este 
incapabil de orice sentiment; chiar sentimentul recunoºtinþei, pe 
care îl au ºi oamenii primitivi, îi lipseºte. De origine fino-
mongolã, creºtinaþi de slavi, bulgarii au zelul neofitului ºi se 
aratã mai slavi decât toþi slavii, fiind duºmanii cei mai 
neîmpãcaþi ai adevãratei civilizaþiuni. De bunurile acestei 
civilizaþiuni ei se servesc numai întrucât pot servi scopurilor lor 
barbare ºi josnice.

Pe acest tãrâm se întâlnesc cu inspiratorii lor ruºi care, de 
asemenea, au numai o fereastrã deschisã spre Europa ºi care au 
pãstrat tot fondul lor asiatic. Tot aºa ºi bulgarii. În Peninsula 
Balcanicã, nu turcii au reprezentat adevãratul asiatism, ci 
bulgarii. Crime peste crime, pumnal ºi mãceluri, bombe ºi 
incendii, iatã istoria cea mai modernã a Bulgariei contemporane.

Mânaþi de aceste sentimente sãlbatice, bulgarii întâlnesc în 
calea lor civilizaþia noastrã latinã, cu care nu se pot împãca. Ei 
vãd în þara noastrã o panã vârâtã între dânºii ºi ruºi. ªi fiindcã 
tendinþa lor este sã trãiascã în imediatã vecinãtate cu ruºii, pentru 
ca împãrtãºirea sufleteascã slavã sã fie desãvârºitã,  ei sunt 
duºmanii de moarte ai României. Agitaþia criminalã bulgarã de 
acum doisprezece ani, care a culminat în asasinarea unui bun 
român macedonean ºi care a fost, de fapt, îndreptatã în contra 
siguranþei Statului român, n-a fost decât începutul duºmãniei 
bulgare. În viitor vom avea întregimea acestei duºmãnii.

Mãsuri de apãrare
De aceea se cuvine sã luãm din timp mãsurile noastre de 

apãrare. Câtã vreme Bulgaria a fost o þarã micã, turbulentã, 
frãmântatã de patimi, duºmãnia bulgarã nu avea pentru noi 
decât o importanþã relativã. Dar cu o Bulgarie mãritã, aºa cum va 
ieºi din actualul rãzboi, aceastã duºmãnie devine un factor de 
cãpetenie, de care va trebui sã þinem într-una seama. De aceea — 
o zic încã o datã —, sã ne luãm mãsurile noastre.

Luarea acestor mãsuri se impunea din primul moment al 
rãzboiului balcanic.

aceastã cetate sã fie datã României.
Când, mai târziu, Comisiunea Europeanã însãrcinatã cu 

delimitarea graniþei dobrogene îºi începu lucrãrile, se fãcu din 
nou propunerea ca cetatea Silistra sã ne fie încorporatã. 
Îndeosebi, delegatul Italiei, colonelul Orero, pledã cauza noastrã 
cu multã stãruinþã.

Dar opoziþia brutalã a Rusiei fãcând orice înþelegere cu 
neputinþã, lucrurile au ajuns în cele din urmã la o mediaþiune 
propusã ºi înfãptuitã de Austro-Ungaria, care se opri la o 
soluþiune dupã care fortul Arab-Tabia ne fu cedat nouã, pe când 
cetatea Silistra cu celelalte forturi înconjurãtoare fu lãsatã 
Bulgariei.

Din cele ce preced reiese pânã la evidenþã cã cele mai multe 
dintre Puterile europene erau de acord, ca o datã cu Dobrogea sã 
ne fie datã ºi cetatea Silistra ºi cã numai opoziþia Rusiei a creat 
împrejurarea cã noi n-avem încã aceastã cetate.

România – Stat dunãrean
Ceea ce a îndemnat mai toatã Europa sã fie de partea noastrã 

n-a fost o noþiune de dreptate abstractã, dupã care se cuvenea ca 
noi sã fim mai bine rãsplãtiþi ºi pentru participarea noastrã la 
rãzboiul din 1877-'78 ºi pentru pierderea Basarabiei, pe care ne-o 
rãpirã aceia care ceruserã cu o umilitoare stãruinþã concursul 
nostru.

Atitudinea Puterilor europene a fost dictatã ºi de alt 
considerent.

Noi avem în constelaþia Europei caracterul unui Stat 
dunãrean per exellentiam. Situaþiunea noastrã geograficã, faptul cã 
suntem aºezaþi la gurile Dunãrii, a îndemnat Puterile europene sã 
ne încredinþeze nouã apãrarea bazinului Dunãrii de jos. Tratatul 
din Paris, care a urmat rãzboiului din Crimeea ºi care a dat 
naºtere României moderne, ne-a redat trei judeþe din Basarabia 
de sud, tocmai spre a preciza intenþia Europei de a ne încredinþa 
nouã stãpânirea gurilor Dunãrii.

Instituirea Comisiunei europene a Dunãrii, de cãtre acelaºi 
tratat, a fost o manifestare mai mult a acestei intenþii. Iar faptul cã 
tratatul din Berlin, care ne-a recunoscut independenþa, atribuie 
României un loc în sânul comisiunii dunãrene, alãturea de 
celelalte Puteri, consacrã în mod ºi mai luminos rolul nostru de 
Stat dunãrean, cu misiunea de a garanta libertatea navigaþiunii 
pe Dunãre.

Dar aceastã libertate devine iluzorie cât timp existã de-a 
lungul Dunãrii fortãreþe. Pentru acest cuvânt Congresul din 
Berlin a cerut cu stãruinþã raderea tuturor fortãreþelor de pe 
þãrmul drept al Dunãrii. Raderea acestor fortãreþe era o garanþie 
pentru siguranþa României. Însuºi Principele Gorceacow a re-
cunoscut aceasta când a declarat cã „România nu va obþine numai 
în urma rãzboiului la care a luat parte recunoaºterea independenþei, ci 
ºi distrugerea fortãreþelor care ameninþau siguranþa ei.”

De aici urmeazã cã, în intenþia Puterilor, era sã se dea 

României toate mijloacele de apãrare. Printre acestea ºi 
posesiunea cetãþii Silistrei, care, prin poziþiunea ei, dominã 
întreaga Dunãre de jos.

Ergotãri nu încap.
Cetatea Silistra trebuie sã fie a noastrã ºi pentru apãrarea 

siguranþei noastre ºi pentru apãrarea Dunãrii de jos. Cu atât mai 
mult trebuie sã fie azi, cu cât e notoriu cã bulgarii, nici dupã 
treizeci ºi cinci de ani n-au distrus forturile cetãþii Silistrei, în 
ciuda tratatului din Berlin, care a cerut raderea lor în rãstimp de 
un an. (va urma)

O Crizã Naþionalã - România ºi conflictul balcanic

fondul principal al culturii române

Vasile M. Kogãlniceanu, O Crizã Naþionalã - România 
ºi conflictul balcanic, BUCUREªTI, TIPOGRAFIA 
PROFESIONALÃ DIMITRIE C. IONESCU, 1913
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ANA AHMATOVA
In memoriam Alexandru Pintescu

e trist în Moscova ºi tremur ºi strig
e atât de-ntuneric, de amar ºi de frig

ºi nu se vindecã nu se mai vindecã rana
chiar dacã stau la taifas cu ahmatova ana

tot mai curge sânge de poeþi pe alei
siberia fluierã, cerneala îngheaþã-n condei

iar mumia scoate din raclã un dinte, o ghearã
ºi numai într-un vers mai e primãvarã

dar versul nu poate sã vindece rana
zadarnic ne plânge pe umãr ahmatova ana

CATEDRALE DE FULGI

vino sã rãtãcim prin jungla imaginarã
mi s-a fãcut dor de sãlbãticia unui ostrov
spre care fregata spintecã pecetea serii
sã te poarte 
ca pe o prinþesã în mov

de clipe ce n-au fost, de ierburi îngenuncheate
de poteci de-azur – mi s-a fãcut dor...
vino sã trecem desculþi apele tulburi
sã ne încãlzim mâinile îngheþate la 
imaginarul nostru ecuator

hai sã ne spãlãm amintirile de echimoze ºi fum
sã le limpezim cu detergent pur, cu alcool
sau mai bine sã ne zidim într-o catedralã de ninsoare
cu trecutul, 
cu sufletul gol

PE SOMEª ÎN JOS...

pe someº în jos
o femeie 
doarme în iarbã

trezeºte-te!

nu ºtiu cum
ºi mi-e teamã
sã-þi veghez
singur
fãrã vorba ta
somnul

POEZIA

o dârã luminoasã lãsatã de un avion de hârtie 
lansat în copilãrie pe cer
un semn luminos care a devenit vers
într-o þarã plinã de umor
unde în rãstimpuri
se naºte un poet trist
ca semn
cã totul este OK

restul est poezie – 
strigãtul intern
al unui om normal
dar
care 
s-a lãsat copleºit mai mult decât alþii
de frumuseþile ºi de tristeþile 
reale sau imaginare 
ale lumii

ALTER EGO

ascuþindu-mi creioanele

cu un bisturiu agresiv
(ºi inflexibil ca un terorist
kamikaze)
mi-am tãiat o fãrâmã de carne din arãtãtor

stã acum
abandonatã
ca o literã nouã
pe fila albã

arvunã luntraºului
început de drum
?
ingratule
crud
nu voi ajunge pânã la capãt împreunã cu tine!

o,
celulele murind
încã mã strigã

CI UNDE MERGEM?

“Vãzut-am zbuciumul pe care l-a dat Dumnezeu 
fiilor oamenilor, ca sã se zbuciume“ 
(Ecclesiastul, 3,10)

tot ce-i frumos e ros de îndoialã
ºi tot ce-i drept ºi sfânt e aruncat la ghenã
izvorul pur e sechestrat sub yalã
înving doar decibelii din sirenã

nu mai poþi plânge pe umãrul nicicui
cuvântu-ngheaþã-n lacrima de veghe
ºi îngerul cel negru face pui
tot pipãindu-ºi coltul de sub zeghe
ºi iar din noi ºi peste noi se varsã
lavã-ngheþatã, 
gheaþã arsã

în codrul cu vertebre alcaline,
prea multe-omizi ºi frunze prea puþine,
pustiul se întinde, se lãþeºte vina
egrete cad în smârc verzui
iar morile nu macinã fãina
ci viaþa mea ºi-a ta ºi-a lui
ºi-atâta fum din viitor coboarã
ºi înlãuntru ºi-n afarã

prin nervii mei cad poduri ºi palate
dar ºi petarde amorsate
ºi-atâta sânge curge iar
parcã se-ntoarce secolul barbar
iar mâinile în sânge mi le ºterg

ci unde mergem, Doamne,
unde merg?

ATLANTIDELE VÃZDUHULUI

1. 
voi arcuri cãlãtoare ale gândului,
voi atlantide din oglindã,
blana de-argint vã sclipeºte în lumina soarelui
voi manuscrise ale vãzduhului ºi lumi ale tãcerii 
clãdite pe verticalã!...

am fost ºi eu pe limbul de pãmânt dintre viitor ºi 
trecut
ºi vã caut ºi vã recunosc 
dar nu dupã mirosul de glod
ci dupã urmele arse de sãrutul visului meu

rãtãcitor sunt încã ºi mai caut
deºi atât de-aproape sunt
ºi-aromele din via cerului
mã limpezesc

Ioan NISTOR
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2. 
obiecte, fiinþe, speranþe – toate absorbite de un 
turbion absurd ºi duse pe apa sâmbetei

am retrãit continentele scufundate înainte de soroc 
am privit cum rãmân în locul lor doar niºte semne 
vagi 
sã aminteascã despre niºte existenþe concrete

am aflat de fericiþii salvaþi în stomacul chitului
necercetaþi de nimeni precum fãpturile imaginare din 
hãurile oceanelor, precum 
ascuþiºurile albe înalte ale munþilor

unde este scrisã singurãtatea voastrã?
în noi se închid ºi potecile fricii ºi culmile gloriei
fãrã sã ne cunoaºtem îndeajuns 
noi 
pe noi înºine

3. 
voi atlantide ale vãzduhului – 
dealuri scufundate în magma albastrã
acolo unde strigãtul se pierde în spumã, 
dorinþele strãmutate în scoici vii 
sunt gata sã nascã poemul unic – potir de crin 
nevãzut de nimeni

memorie a sentimentului pur!
glasul privighetorii în crugul de-azur nu e simplu 
sunet
ci spaþiu ºi timp

4. 
am fost ºi eu pe limbul de pãmânt dintre viitor ºi 
trecut
am pus aici sângele meu împreunã cu felii din inimã 
tãiate prelung, sã doarã, sã întãrâte nervii pietrificaþi
le-am frãmântat cu cristale de soare

pentru voi, atlantide ale vãzduhului – sãgeþi 
neaºezate în arc
þinuturi spre care voi nãzui mereu
cum tânjeam în copilãrie dupã cubul de zahãr pus de 
mama într-un loc sigur pentru vremuri ºi mai grele

5. 
fulgere necoapte! 
în turbionul vostru realitatea concretã devine fluidã,
poemul e paratrãsnet întors
ca sã-mi soarbã spaimele, sã le prefacã în arc malign 
de
cãrbune

am fost ºi eu 
ºi-am vãzut
cum rãmânem neºtiuþi în noi înºine 
prea încrezãtori cã vor sosi exploratorii cu lunete 
sã scotoceascã în mãruntaiele vieþii noastre
sã ne explice nevolnicia – 

zaruri ale sorþii mai mult
ºi sãgeþi mult prea rar!

6. 
am fost ºi eu pe limba de pãmânt dintre viitor ºi 
trecut
sã vãd viaþa cu nesfârºite plecãri de la 
kilometrul zero mereu spre un alt orizont
sã aud veºnicia ronþãind clipele
ºi plescãind de plãcere

mi-am savurat raþia de hãu din ceaºca amarã
cu speranþele refugiate în interstiþiile fiinþei, 
învãþând
cum albul iluzoriu al zãpezii poate sã-ngroape
ºi lutul negru ºi crizantema

când ochiul nu se mai saturã sã vadã

7.
am cules ºi eu flori negre cu miros de priapritã
neagrã
adusã de vânt din oraºul fantomã 
de aceea nu-þi voi murmura în urechi tirade serafice
ºi nu voi scrie ode pe aripi de funigei

þarã de la marginea gândului
cu climã rece
cu gheþuri pure

prin asonanþele buldozerului strãlucitor
voi culege pietre ºlefuite de râu pentru castele 
imaginare
îþi voi spune cum respirã pomii obiºnuiþi
cum se prãbuºesc în nisipul fratern
sinucigaºe
balenele

supus al umbrelor cu stetoscop
care-mi bat cu degetul în geam seara
voi desena doar imagini permise

nu ºtiu ce se întâmplã cu mine
dar mi se va scrie un diagnostic uºor de acceptat
ºi îl voi transforma în ºoapta unei interjecþii
iatã
parcã aº fi pierdut la ruletã totul ºi ceva în plus 
ºi doar un vers ca un ban de argint mi-a rãmas rãtãcit 
prin buzunarele memoriei
atât de puþin pentru voiajul permis în atlantidele
vãz
du
hu
lui

8.
ce rãmâne dupã ce mâinile tale s-au împreunat pe 
piept

a renunþare sau a rugã
ce rãmâne dupã ce cuvintele tale
s-au înãlþat
împreunã cu flacãra lumânãrii

lumile întrezãrite
vãzul tãu
ºi duhul lucrurilor
se vor scufunda în aerul dens

cenuºã
sau cristale 
risipite în vânt de pe un pod 
sau de pe malul
unui râu

9.
fericit
ostenind sã intri cu mintea 
în lanul vãzduhului

vãz-
duhul
de la marginea realitãþii
unde imaginile se îmbracã în razele neºtiutului
unde polenul florilor se înalþã ºi se transformã în roi 
de stele
unde gândurile mele trec prin alambicul singurãtãþii,
transformându-se în litere

un land întemeiat din cuvinte
un þinut pe care-l cuprind cu mintea tot mai puþin

în vãzduhul acela se poate zidi un templu
acolo se pot depozita gândurile
lumea aceea nu-i decât o rouã imaginarã
prin care trec desculþ la fel ca în copilãrie
iar rãnile se vindecã brusc
lumea aceea unde valurile realitãþii se sting

lãsând pe plaja cerului numai oase albe ºi scoici 
spãlate 
de spumã
unde glãsuirea clopotelor cautã odihna pe 
rarele fire de iarbã
apoi se înalþã în cer 
cãlcând pe ochii nimicului 

nu poate fi trecãtor tot ceea ce ai vãzut odatã
nu se poate risipi tot ceea ce þi-a umplut ochii 
pânã la marginea lor
interioarã

10.
“unde este lupta cu tine însuþi?”
“unde e lupta cu pulberea care þi-a intrat pe geam 
ºi pe uºã cu aere de prinþesã?”
“unde e timpul tãu rãpit zeilor,
bolovanul rostogolit din pisc unde e?”
“unde se duce durerea cu frâiele ei,
unde pleacã ea dupã ce te-a încãlecat ºi te-a dat cu 
capul 
de toþi pereþii, 
unde-ºi are ea castelul de refugiu, un loc, o colibã?”

în taverna mohorâtã
la rãspântia norilor
cavalerii alcoolului contrafãcut
beau
ºi fac planuri
beau ºi filosofeazã
beau cupa de eternitate 
sau de neant

în taverna tot mohorâtã
unii vin, alþii pleacã
din cei plecaþi câte unul nu se mai întoarce niciodatã
iar noii veniþi pun mereu aceleaºi întrebãri încurcate
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sub impulsul foamei. O, sã nu uitãm cã Iisus era Om, ºi 
va fi fost ostenit. De atîtea trebi ºi minuni va fi avînd 
mintea supusã erorii. Altfel cum  mîna lui a rãsturnat 
mesele pline de bani din faþa Templului,  aceeaºi mînã a 
condus biciul care lovea în stînga ºi în dreapta, a oprit 
trecerea cãlãtorilor nepãsãtori prin Casa Tatãlui sãu. 
Avea resurse sã procedeze altfel?... Posibil, dar cine sã-ºi 
punã întrebarea. Într-un spaþiu rezervat gîndirii închise 
nu spunem decît ceea ce trebuie, adicã adevãrul în care 
credem. Cel plin de emoþie. În acest spaþiu lumina se 
cãzneºte sã lumineze, ºi cuvîntul sã lipezeascã fãptura. 
Cred cã Iisus era ostenit, ºi a acþionat ca un om mînios, 
nevrotizat de rãul lumii prin care îºi propovãduia 
Învãþãtura. În acest sens, omenirea poate merita mai 
mult. Inconºtientul smochin de ce n-o fi rodit tocmai la 
vremea aceea?!... Fals cum cã bestemul Domnului i-a dat 
jos poleiala, ºi l-a arãtat în adevãrata lui luminã de pom 
înºelãtor. Smochinul nu minte, cel înºelãtor poate fi 
omul. Noi mîncãm în Grãdina Faustinei, sub semiroata 
cea mare a Teatrului din Milet, mîncãm smochine din 
smochin ºi-i binecuvîntãm roada. Aºa am ales!

Dar, iatã cã Apollo, însetat fiind, trimte un corb sã-i 
aducã într-o cupã apã de la rîu. Vãzînd un smochin ºi 
fructele acestuia corbul se aºeazã sub copac ºi se 
ospãteazã uitînd de misunea la care a fost trimis. Îºi dã 
seama cã a întîrziat ºi cã va fi pedepsit pentru aceasta, de 
aceea recurge la un tertip: el umple cupa cu apã ºi-i 
aduce zeului ºi pe ºarpele Hydra din mare, pe care a dat 
vina pentru întîrziere... Apollo nu s-a lãsat pãcãlit ºi a 
aruncat  pe cer ªarpele, dimpreunã cu corbul ºi cupa cu 
apã datã în grija acestuia, mereu însetat sã nu ajungã la 
apã. Aruncãm ochii pe cer ºi vedem cele trei constelaþii. 
Într-un ºir mistuitor: Corbul, Hydra ºi Cupa.  Nicidecum 
smochinul cel înºelãtor, care este cauza sui... Doar pe aici, 
pe undeva, dupã cãderea în pãcat, Adam ºi Eva îºi 
acoperã goliciunea cu frunze de smochin. 
Smochinul lui Apollo musteºte de vitalitate, nu e 
nicidecum searbãd ºi lipsit de roadã, nici uscat, nici 
blestemat... Aici accentul cade pe corb, ºarpe ºi cupã, o 
triadã simbolicã, din care smochinul, chiar dacã nu 
apare, iese fericit. Ici, colo, fondatorii Romei,  Romulus ºi 
Remus se odihnesc sub acelaºi smochin, la care au 
adãstat, fugãriþii din rai Adam ºi Eva. În timp ce cei 
patruzeci de mucenici încã mãnîncã smochine din 
grdinile Faustinei, cu gîndul spre calea sacrã. 

Am primit de la Ion N. Oprea trei cãrþi: Strãmoºii din 
arhive. Restituiri, Prietenie, Academia bârlãdeanã ºi Vasile 
Voiculescu, un dar de preþ echivalent cu gestul generos, 
care vine de la omul consacrat cercetãrii de arhive ºi 
biblioteci, spaþii ale cunoaºterii în care se simte stãpân 
deplin ºi inatacabil. Lista lucrãrilor lui este 
impresionantã ºi mã întreb de unde atâta energie ºi 
pasiune, de unde arta ºi ºtiinþa lecturii mormanelor de 
scrieri, mai vechi ºi mai noi, din care scoate la luminã 
idei, gânduri ºi fapte esenþiale. Publicistul ºi istoricul 
literar Ion N. Oprea ºi-a „irosit” viaþa pentru a-i da un 
sens dar sensul acesta s-a extins frumos ºi asupra altora. 
Reþin din „Omagiul omului”, sub semnãtura Anei 
Dumitrescu, faptul cã scriitorul este un adevãrat 
deschizãtor de noi orizonturi în cercetarea documentarã, 
un domeniu vast de explorare în Moldova ºi nu numai, 
obsesiva sa preocupare reflectându-se cu dezinvolturã în 
depistarea evenimentelor din locuri labirintice, a 
oamenilor de altãdatã, unii dintre 
ei uitaþi pe nedrept, o istorie 
pierdutã în negura timpului, 
peste toate însã planeazã mereu 
încercarea de a desluºi rãspunsul 
la întrebãrile „cine suntem” ºi 
„de unde venim?”. Medicul ºi 
scriitorul Ion Hurjui îi remarcã 
„condeiul prolific, combativ, 
competitiv, cu drag despre 
istoria locurilor”, neuitând sã 
aminteascã principalele sale 
realizãri editoriale: Bucovina în 
presa vremii, Personalitãþi moldave, 
Vaslui. Tradiþionalism, Bârladul în 
presa vremurilor, Ioan Antonovici – 
depozitarul – opere, Huºul în presa 
vremii, Carte..., mii de pagini 
memorabile, scrise migãlos, cu 
trudã, cu acribie, cu vocaþie, din 
care cercetãtorii viitorului vor 
putea extrage cu mult folos date, 
idei, întâmplãri, descrieri cu un 
bogat conþinut documentar, 
arhivistic, istorico-literar ºi 
memorialistic. Îmi revine 

întrebarea: de unde atâta rigoare, perseverenþã, aplecare, 
de unde cultul pentru valoare ºi cuvântul tipãrit, de 
unde bucuria retrãirii atâtor momente revelatoare de 
istorie ºi crez în destinul neamului ºi al omului 
adevãrat?

Mã opresc, sã spun într-un mod special, asupra 
volumului Strãmoºii din arhive. Restituiri, din lectura 
cãruia am desprins, încã o datã, rafinamentul 
publicistului recunoscut, dublat de omul raþional, 
discret, optimist de cele mai multe ori, sensibil, cu stilu-i 
fluent ºi limpede în ceea ce are de spus, profesionist în 
tot ce decodificã prin lecturã, descoperã ºi constatã 
obiectiv ºi înþelept din resursele literare ale vremii, din 
numeroasele izvoare documentare. Ion N. Oprea are 
darul selecþiei, analizei ºi sintezei, îºi scrie textele în 
proiecþia adevãrului, aºa se întâmplã ºi cu volumul mai 
sus amintit. Parcurgându-i paginile, am senzaþia cã m-
am înscris ºi eu unui timp de forma cercului. Timpul nu 
este altceva decât o scurgere nesfârºitã redatã prin 
succesiunea de unitãþi sau segmente ale anotimpurilor. 
Dar aceastã scurgere ia forma cercului cu diametrul mai 
mic sau mai mare, dacã avem în vedere anul, deceniul, 
secolul, mileniul... Timpul devine cerc? Aceastã 
sintagmã cu iz filosofic poate fi speculatã la maximum, 
pornindu-se de la abstracþiune ºi ajungându-se la 
concreteþea palpabilã a existenþei – fiinþa. Roata timpului 
multiplicã viaþa, o învârte în cercuri ameþitoare, o naºte 
ºi o distruge. ªi totul se repetã la infinit. Parcã nu mai 
contrariazã formula cã timpul e un cerc!

La Ion N. Oprea timpul doare ºi iritã pentru cã ochii 
poartã în priviri tristeþea ºi nostalgia vremii scurse ca un 
cerc turtit, bucuria revine o datã cu întoarcerea la forma 
lui normalã, dar cercul este mereu lovit ºi deformat sub 
presiunea timpului violent. Timpul evocãrilor din carte 
ne trimite la începuturi, ne face pãrtaºi ai istoriei care 
urcã ºi coboarã pe potecile înseninate sau învolburate, 
ne aduce în clipa prezentului ºi iar ne trimite în ceaþa 
începutului. Prin acest cerc întâlnim figuri demne de 
neuitare, personalitãþi ale cãror creaþii au rãmas în 
panteonul axiologic, pilde ºi fapte care pot fi modele 
pentru contemporani. Structura Strãmoºilor din arhive 
poartã semnele ecourilor ce vin din „istorie, culturã, 
politicã”, în fond restituiri ale unor oameni 
reprezentativi, îi întâlnim aici pe Eminescu ºi Ibrãileanu, 
Cuza Vodã ºi pe cei de la „Academia bârlãdeanã”, apoi 
pe Radu Rosetti, Ion Slavici, B.P. Hasdeu, Vasile Pârvan 
pânã la Al. Zub, Ion Grãmadã, Ion Popescu-Sireteanu, 
Viorica Mihai, Anton Vraciu, Gheorghe Ghimpu, Gligor 
Haºa, Liviu Moscovici, Const. Huºanu ºi mulþi alþii. 
Reþin atenþia în mod deosebit capitolele „Învãþãm istoria 
poporului român de la strãini?”, „Pierit-au dacii?” sau 
„Rãsfoind în arhive” ºi serialul „În controversã” (I-IX) 
bine organizat, articulat, convingãtor.

ªi încã un element esenþial desprindem din cartea lui 
Ion N. Oprea – morala. Un paradox constatat în zilele 
noastre pe care-l simþim cã funcþioneazã din plin ºi noi 
nu ºtim ce atitudine sã luãm, mai exact rãmânem 
indiferenþi. Paradoxul este cã se tot aminteºte de valorile 
morale într-o lume uluitoare, care lume prin însãºi 
structura ei anuleazã tocmai valorile. Rezultatul acestui 
„conflict” este eºecul straniu al eficienþei principiului: o 
societate normalã se bazeazã pe valorile ei. Un lucru 
simplu, din moment ce aceste valori, începând cu cele 
morale, dispar înseamnã cã societatea este în 
descompunere. Citim aceastã carte ºi rãmânem cu mari 
semne de alarmã. Comparãm trecutul aºa cum a fost cu 
prezentul puþin luminos, ce sã mai spunem de viitor?

fascinaþia lecturii

Nicolae BUSUIOC

nãscocitorul de gânduri
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ªi, totuºi,   Faustina a existat... ªi Pygmalion, ºi 
Mozart, ºi Menelau, ºi Troia, dar mai ales Miletul, ºi 
pururea mitul... E aici un oraº palpabil, cu un teatru 
mare cît universul, singur într-un imperiu 
incomensurabil, iar pietrele sporesc taina  unei 
comunicãri cu absolutul ºi cu istoria. E un limbaj al 
pietelor care induce nu tãcerea, ci cantitatea de infinit 
care sã îmbogãþeascã inima. Spun simplu, Anaforeea, 
inima, pentru cã, iatã vizitãm bãile acestei doamne 
împãrãtese, dotatã cu simþul caritãþii, intrãm în 
frigidarium ºi descoperim bucãþi de marmurã tãiatã de 
timp, pe undeva zace trupul lui Hadrian hãrãzit iubirii 
pidosnice, ºi pe victima sa, Vibia Sabina, obligatã sã se 
cãsãtoreascã cu un homosexual, fie el ºi împãrat, la 
vîrsta de paisprezece ani... Zac pretutindeni, în golul 
apelor, care nu mai susurã, ºi nici nu mai împlinesc 
dorinþe, resturi de marmorã, niºte lei ciuntiþi de culoarea 
cenuºii la care Anaforeea se roagã, pentru cã ea iubeºte 
pisicile, ºi asta-i aminteºte de niºte fiare care se ascund 
în memoria inconºtientului sãu, ºi eu prind aceste 
imagini în pelicula ochiului pentru a le satura cu 
proiecþiile mele deloc maligne... Capul împãrãtesei a fost 
descoperit la ºase metri distanþã de unde fusese prinsã 
statuia împãratului homosexual, printre ruinile acestei 
bãi cutremurate de întunericul timpului... Noi cãlcãm 
curioºi prin acest frigidarium, fiind goniþi de soarele 
ucigaº, ºi  suntem uimiþi de nobleþea acelui cap  de 
marmurã cu nasul spart.  Dincolo de spaþiul învolburat e 
visul, materia mitului, smochinul din faþa Marelui 
Teatru din care mîncãm cu lãcomie...

Anaforeea le ºtie pe toate , ºi dupã ce sparge sîmburii 
ºi înghite zeama alburie îmi spune cã smochinul este 
printre primele plante cultivate de om, îmi mai spune cã 
s-au descoperit smochini fosilizaþi de acum zece  mii de 
ani, undeva prin Valea Iordanului...,  ºi cã fructele 
domesticite pot avea culoarea roºie, neagrã, mov ºi  
verde, iar eu spun cã smochinile pe care tocmai le-am 
mîncat aveau culoarea  mov. În spatele Bãilor Faustinei 
vedem o pãdure de smochini sãlabatici, ºi luna august la 
pîndã... Ne înspinãm, dintre  frunzele cerate rupem 
fructele  ºi le ducem la gurã, sunt atît de dulci ºi 
zemoase. Studiez smochinul ºi spun cã aceastã tufã de 
aer verde , cu frunze palmate, cu peþiolul lung, ºi cu 
priºori pe ambele pãrþi, se ascund  florile verzi care  se 
autopolenizeazã. Arbustul, care nu depãºeºte o înãlþime 
de opt metri, are nevoie de cãldura Mediteranei, pentru 
a supravieþui, atunci cînd se simte la cald rodeºte de 
douã ori pe an, o datã primãvara tîrziu ºi încã o datã 
toamna , cînd vara este lungã... Cei care-l vor fi cultivat 
în alte zone decît cele sortite de zei, vor trebuie sã se se 
inspire din cãrþile sacre...  Mãnînc smochine din 
smochin, sub Teatrul cel Mare din Milet, ºi-l vãd 
aproape pe Thales... Înþeleptul.  Sub talpa cea mare a 
timpului am întîlnit smochinul cel roditor, plin de sevã 
mãiastrã, hrãnitor ºi dãtãtor de speranþã... Nu sunt în 
pielea lui Iisus, ºi nu blestem smochinul, pentru cã cei 
patruzecei de mucenici ai cãlãtoriei noastre, în acest 
spaþiu meandric, simt binefacerea, gura de sevã beneficã 
din deºert, pe cînd pentru Iisus  va fi fost zãdãrnicia...  
Blestemul smochinului... Intrînd în Ierusalim,  Iisus 
blestemã un smochin pentru cã acesta nu avea rod... În 
Evanghelia dupã Matei smochinul se usucã imediat  
atunci cînd  Domnul i-a spus: sã nu mai faci fructe 
niciodatã! ªi smochinul s-a uscat imediat. Ce cruzime! 
Iarãºi, ciudat, ucenicii s-au minunat, pentru ce?  ne 
întrebãm. Vine rãspunsul: pentru neroadã, pentru glorie 
sau obedienþã, eu aº zice prostie! Supunere oarbã. Aºa 
va fi spus Dumnezeu:

Dacã veþi avea credinþã ºi  nu vã veþi îndoi, veþi face nu 
numai ce s-a fãcut cu smochinul, ci ºi muntelui acestuia de-i 
veþi zice: Ridicã-te ºi aruncã-te în mare, ºi va fi aºa! Dacã veþi 
crede, veþi primi ce veþi cere prin rugãciune.

În Evanghelia dupã Marcu copacul este observat ca 
fiind uscat a doua zi. 

A doua zi pe cînd ieºeau  ei din Betania, Iisus era flãmînd. 
ªi vãzînd de departe un smochin care avea frunze, a mers 
acolo pentru a vedea dacã acesta avea vreun fruct în el. Cînd a 
ajuns la el, n-a gãsit în el decît frunze, pentru cã nu era 
sezonul smochinelor. Atunci i-a spus copacului: nimeni sã nu 
mãnînce rod din tine în veac. ªi ucenicii l-au auzit spunînd 
aceasta. 

Mîncãm, în grãdina Faustinei, smochine din 
smochin. Sunt dulci ºi zemoase. L-am negat pe Iisus. Ce 
îndrãznealã! ªi gîndim cã va fi fost flãmînd foarte 
sãrmanul Mîntuitor, ºi se va fi revoltat de absenþa 
fructelor acelui pom. Va fi fãcut la mînie blestemul, care 
iatã, dupã douã milenii nu s-a pus nicidecum în miºcare. 
Poamele sunt zemoase ºi dulci... Iisus va fi greºit 
anotimpul roadelor?  Interpreþii textelor biblice însã au 
vãzut altceva, ei, apologeþii! Normal, nu? Le-au vãzut pe 
toate, mai puþin omul. N-o fi fost vremea roadelor, spun 
unii exegeþi biblici, iar alþii cred într-o slãbiciune a 
Domnului, una pur umanã, care a blestemat smochinul 

Vasile POPA HOMICEANU

Mîncãm smochine din smochin

TIMPUL DOARE ªI IRITÃ 
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Zâna primãvarã      
Nicoleta BÂRSAN 

Primãvara fiica cea mai tanara a bãtrânului An, cea aducatoare de bucurie si buna voie 
a sosit si la noi cu alaiul ei de flori, lumina si culoare.

Totul e invaluit in mantia de lumina a soarelui, care mângâie blând pãmântul si toate 
vietãþile. Bolta albastra se oglindeºte in apele limpezi ale râurilor. Zilele sunt mai lungi, iar 
nopþile mai scurte.

Primãvara a aºternut peste tot un covoraº multicolor. Câmpurile si dealurile au 
înverzit, iar livezile se pregãtesc sa dea in floare. In pãduri, muºchiul copacilor e moale ca 
o perna, iar brazii care abia si-au lepãdat mantia de nea privesc mândri cãtre soare. In 
sesisuri a albit floarea ghiocelului si un parfum frumos de toporasi si se rãspândeºte in 
adierea vântului din amurg.

A sosit primãvara care ne-a adus in dar soarele strãlucitor si cãlduros. Ea ajuta natura 
sa se trezeascã din somnul adânc al iernii. Miile de muguri se despica si imbraca livezile 
cu marame de flori. Animalele ies din bârlogul lor, iar 
pasãrile vin din depãrtãri si ne înveselesc cu trilurile lor 
îmbietoare. Copacii pãdurilor se imbraca cu straiul lor verde. 
Bucuroºi greierii ne cânta la chitara, mierla cânta in zãvoi, iar 
cucul isi striga numele lui. Venirea primãverii ajuta la 
înflorirea ghioceilor si a multor plante, furnicile se pun pe 
treaba, iar albinele umbla din floare in floar dupa nectar. Se 
pune samanta sub brazda sa rodeascã îmbelºugat la toamna, 
iar rândunica isi face cuibul si ursul se plimba prin pãdure.

Primãvara a sosit. Soarele ne mângâie cu razele lui 
cãlduroase, vin randunelele, berzele, dar mai ales vin 
cocoriicare anunþa venirea primãverii. Copacii se gãtesc cu 
straie albe si iarba înverzeºte. Prin pãduri se aud trilurile de 
pasãri. Copiii ies sa se joace cu mingea, sa se plimbe cu 
bicicleta si se duc la scoalã.

Chipul copilãriei mele
Raluca ªtefana CHICOS

Vremea a trecut, iar acum sunt o adolescentã, prinsã în vârtejul vieþii, al ºcolii ºi al 
cunoaºterii.

O veste tristã îmi întrerupe tumultul vieþii ºi mã lasã 
împietritã de durere.Încerc sã-mi aduc aminte de bunici, de 
casa copilãriei mele, de soarele blând ce-mi ocrotea zilele de 
vacanþã.

Pentru câteva momente îmi zboarã mintea.Vreau cu 
ardoare sã-mi amintesc de uan dintre cele mai dragi 
fiinþe.Bunica a fost cea care m-a ajutat sã cred în mine, în 
forþele mele, sã nu cedez în faþa greutãþilor vieþii.Mi-a 
devenit  cea mai buna prietenã,, datoritã înþelepciunii, 
bunãtãþii ºi sufletului ei curat.Ea m-a învãþat ce este mila ºi 
dragostea pentru semeni.

Chipul bunicii îmi devine mai clar, mai luminos, mai 
aproape ºi dau sã o iau în braþe, sã o sãrut ºi sã-I spun tot ce 
nu i-am spus atâþia ani…

Dar din pãcate, acesta este un miraj al sufletului meu 
care cere dragostea bunicii.Sufletul îmi sângereazã de 
durere, dorind o ultimã fãrâmã de copilãrie.

Primul amurg din lumea adolescenþei mele va rãmâne veºnic în jurnalul minþii mele…

Regãsire
Miruna PATRICHE

Nu ºtiu de unde vin. Dar ºtiu cã m-am nãscut undeva sus, în albul norilor unde 
crestele munþilor nu rãzbesc, unde lumina nu are hotare, unde vântul îmi ºopteºte 
descântece ºi puzderie de aur cutreierã vãzduhul. E un loc fãrã nume care îþi dã un  glas ºi 
un destin, iar pecetea rãmâne sã þi-o pui singur. Clepsidra de lemn împarte veacurile la 
cine îi iese în cale, fãrã sã cearã nimic în schimb. Copile cu ochii de stele ºi pãrul iubire se 
aleargã în jurul ei, aruncând zaruri fermecate în calea omenirii.

Voi nu mai ºtiþi. Nu. V-aþi prins cu ghearele de lumea de jos, atât de palpabilã ºi tristã. 
Aþi uitat cine sunteþi. De ce aþi coborât? Nici voi nu mai ºtiþi. V-aþi pierdut glasul,     
adâncindu-vã în necurat. Nu vã mai amintiþi? Nu era nimic la început. Nu existam. Atunci 
a rupt o floare brodatã în fir de argint suflat în chihlimbar ºi a înãlþat-o în absolut ºi înapoi. 
M-a creat pe mine, suflet strãveziu ºi-n palmã i-am stat pânã am cãpãtat un trup. Eram 
neasemuit de frumos. O mantie de fluturi îmi cãdea pânã 
spre soare, iar mâinile-mi erau bogãþii. Mergeam agale 
pentru cã îmi plãcea sã simt cum bucuriile mã gâdilau în 
tãlpi. Priveam spre alte zãri, spre alte lumi imaginând zei cu  
pocale de gheaþã în mânã ºi pãsãri nãscute  din cenuºã 
spintecând vãzduhul cu glasuri de fier. În nemãrginita 
libertate cetãþi de aramã luau locul castelelor de nisip unde 
trandafirii purtau pe spini sonatele timpului. În miez de 
noapte pictam în toc albastru conturul ochilor  pierduþi pe 
cãrãri prãfuite din pãdurile minþii unui plop. ªi lupii care 
alergau liberi pe paginile arse de atâta dragoste când limba-
mi valsa spuse dulci ºi EL...ascultând. Îi plãcea sã-I ghiceºti 
în palmã, când grãiam magii nerostite pânã acum. M-a iubit. 
Atât de mult încât mi-a dat o lume de nãscocit. Era jos, un 
imperiu pustiu, cu porþi fierbinþi ce ardeau. Din momentul 
în care porþile s-au deschis secundele au început sã-mi batã 
în piept ºi mi-am pierdut þara ºi m-am pierdut pe mine. La 
început, nu înþelegeam. Bucuriile care mã gâdilau au 
dispãrut, soarele cãuta rãzbunare, iar fluturii nu-mi mai þineau tovãrãºie. N-aveam cui sã 
ghicesc în palmã. Fericirea absolutã care sãlãºluia în mine mã pãrãsea. Eram confuz ºi trist 
pentru prima oarã în eternitate. Vedeam zidurile albe de marmurã ale casei mele, dar erau 
închise. De fiecare datã când mã apropiam de ele furtunã cobora asupra lumii, aprinzând 
vâlvãtaie în cer, aºa cã am fugit ºi nu m-am mai întors niciodatã la ziduri. Mulþi ani 
trecurã când am înþeles cã rostul meu era sã vã zic ºi vouã ce am vãzut eu dincolo de 
ziduri, de soare ºi de cer. Sã vã zic de EL.

De ce tocmai eu? Pentru cã sunt scriitor. Acum sunt fericit pentru cã m-a trimis pe 
mine. M-a trimis pe mine ca sã vã regãsiþi pe voi prin EL. Aºezaþi-vã pe un scaun. 
Povestea abia a început.

Autori – Copiii! lumea ca metaforã ºi culoare
Sfârºit ºi început

În clar de lunã,
Sub o razã de luminã,

Înainte de rãsãritul unei speranþei
Se scurge-ncetiºor

O lacrimã.

Orice lacrimã amarã
Are o poveste,

Orice poveste are un sfârºit,
ªi acesta nu se ºtie cum va fi.

O stea ascultã
Cuvinte de mult pierdute
Ascultã lacrimi care dor

Dacã aº putea
Alege între trecut 

ªi viitor
Aº alege
Trecutul.

Poate totul ar fi altfel...
Cu siguranþã aº putea
Da un sfârºit fericit.

Oare aº putea 
Uita vreodatã

Prima dragoste ?
Nu,

Nu voi putea uita…

Simina Ioana TEODORESCU

Sunt...
Sunt 
Luceafãrul strãlucind 
deasupra 
unui templu japonez...

Sunt
lacrima de aur a unui poet 
cãlãtor printre aºtri...

Sunt
un copil 
ce a vãzut lumina zilei mai ieri...

Sunt
o învãlmãºealã 
de gânduri curate,
o floare de cireº 
ce încântã priviri
ºi naºte speranþe...

Sunt
o zare fãrã sfârºit...

Sunt,
pânã la urmã,
un om ca toþi oamenii, 
cu visuri mãreþe
aici ºi acum.

Antia ªtefana FLUTUREL

Beatrice FRINCU

File de jurnal (fragment)
    Amalia CAªCAVAL

Sâmbãtã, 11 iunie 2011
Hola, mi amigo! Ce urât e cerul! Ah... mã 

înspãimântã culoarea lui cenuºie ce posomorãºte pe 
toatã lumea. Vântul rece se crede stãpân peste întreg 
þinutul. Frunzele copacilor se lasã zdrobite în pumnul 
adierii lui.

Privesc pe fereastrã ºi nu-mi place ce vãd. 
Cenuºiul cerului stricã totul ºi mã face sã mã simt 
rãu. Þi-am mai spus vreodatã ce mult mã enerveazã 
sorã-mea? Da, cred cã da... ªi acum stã lângã mine ºi 
scrie pe un caiet fel de fel de tâmpenii. Mã necãjeºte 
pe mine... Aº vrea sã fiu singurã...

În legãturã cu aceasta, sã-þi spun ceva interesant. 
Ne-a spus domnul de mate. Newton voia sã-ºi fiarbã 
un ou. ªi-a luat cu el ºi cronometrul, ca sã vadã când 
trec cele trei minute de fierbere, dar gândurile lui 
erau la probleme matematice. Dupã un timp ºi-a dat 
seama cã þinea oul în mânã (ca sã vadã timpul trecut), 
în timp ce cronometrul fierbea în apã. Mi s-a pãrut 
amuzantã chestiunea aceasta...

ªtii, mã gândesc sã mai fac o încercare de roman. 
Pãcat cã nu am laptop. Eh... mai bine fac manuscris. 
Mã tot gândesc la un subiect, dar în capul meu se 
învârt mai multe idei. Nu pot „construi” „romanul” 
în gând. N-am rãbdare, cred. Atunci când pun o idee 
pe foaie, o dezvolt ºi-mi vin apoi idei pentru a realiza 
o poveste lungã. Problema e cã mã chinui puþin pânã 
ce pun în scris acea idee...

Marþi, 14 iunie
...M-am gândit deja la noua mea încercare de 

roman... Se vede mai ciudat scrisul meu cu pixul ºi 
nu cu stiloul, nu? ªtii de ce fac aceasta? Penru cã 
pixul dureazã pe foaie ºi peste ani, în schimb, cu 
stiloul, risc sã i se ºteargã scrisul. ªi n-aº dori.

Apropo, în acest moment ascult muzicã ºi cântã 
chiar Justin Bieber: „Never say never”. Uh... ce 
frumos cântã acest bãiat! Aratã ºi superb! E atât de 
drãguþ! Oare cum aratã în realitate? Chiar aº dori sã-l 
întâlnesc, sã vãd dacã e aºa cum îl vãd eu la TV...

Joi, 16 iunie
A mai trecut un an de ºcoalã. Nu pot sã cred. 

Am crescut chiar destul de mare. În curând voi avea 
17 ani. Wow! Mai am un an ºi jumãtate pânã sã 
devin majorã. Nu-mi surâde aceastã idee. E mai bine 
sub protecþia pãrinþilor.

Apropo. Am fãcut o promisiune: dacã voi lua 
media 9,50, voi încerca sã mã înþeleg mai bine cu sora 
mea, Diana. Nu ºtiu cum voi reuºi, dar promisiunea e 
fãcutã lui Dumnezeu. ªtii, deºi mã îndoiesc de multe 
lucruri legate de religie, ºtiu cã cineva vegheazã 
asupra mea ºi mã ajutã. Niciodatã nu m-a lãsat când 
l-am rugat sã mã ajute... Sunt multe incidente din 
viaþa mea care m-au fãcut sã cred cã nu sunt singurã.

Joi, 23 iunie
Am început sã citesc romanul „Femeia în roºu” 

ºi abia sunt pe la jumãtatea cãrþii. Are vreo 400 de 
pagini, dar mã plictiseºte. Mai gãsesc din când în 
când câte o paginã care-mi capteazã aenþia, dar foarte 
rar.. Uh... o citesc mai mult obligatã. Recunosc faptul 
cã mai existã ºi lucruri interesante în carte, dar în rest, 
plictisealã. Uneori simt cã voi muri cu aceastã carte în 
mânã...

Vineri, 1 iulie
Am mai luat „Maitreyi”, de M.Eliade ºi „Ultima 

noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi”, de 
Camil Petrescu. Momentan am acasã cinci romane ºi 
am socotit cã am de citit 2306 pagini! Cam multe, 
nu?...

Joi, 4 august
Ghici unde mã aflu acum? Sunt într-o încãpere  

unde se aflã o bãtrânicã stând pe pat întinsã, iar 
alãturi de ea stã un bãtrânel. Eu stau ºi scriu pe patul 
alãturat. Aceastã încãpere se aflã într-o frumoasã casã 
din Castel del Piano, din Italia. 

Mã aflu aici de ieri, pe la amiazã. Sã-þi povestesc 

Daria NIÞÃ

Andra CÎMPEAN

cum am ajuns. Luni mama trebuia sã plece în Italia, 
la locul de muncã la care a mai fost, deoarece mãtuºa 
se întoarce în þarã, iar mamei i-a venit ideea sã vin cu 
ea. 

Miercuri, 17 august
Ieri a fost ziua de naºtere a Ultiminei (bãtrâna). A 

împlinit 79 de ani. Tortul afost delicios, dar tot în 
România e mai bun. Am stat ºi m-am gândit într-o zi 
ºi m-a cuprins un sentiment pe care nu credeam cã-l 
am: dragostea de þarã. De fapt, nu. Dragostea de þarã 
oricum o aveam. Sentimentul este altul. Mã gândeam 
ºi comparam lucrurile ºi gãseam România mai 
frumoasã în orice. ªi când mã gândeam la þarã, mã 
simþeam acasã. Nu ºtiu cum sã-þi explic, dar e un 
sentiment frumos...

Sâmbãtã, 3 septembrie
Ghici unde sunt acum! Din fericire, sunt în 

camera mea, din casa mea, din România. Ura!
Zilele acestea au fost cam agitate ºi n-am putut 

lua legãtura cu tine. Vineri searã, pe 26 august, am 
plecat împreunã cu mami la mãtuºa Tatiana din 
Saturnia (a venit unchiul cu maºina ºi ne-a dus). Am 
mai fost acolo în urmã cu doi ani. Acum mãtuºa avea 
doi cãþeluºi negri ºi micuþi. Dupã trei sãptãmâni, am 
putut vedea postul „Acasã TV”. Mã simþeam foarte 
bine.

Am trecut pe lângã mare. Oh! Era atât de 
frumoasã! Iubesc marea! Când valurile se loveau de 
stânci, îi simþeam parcã mângãierea firavã pe pielea 
mea. Peisajul mã atrãgea mult. Aº fi vrut sã cobor 
acolo, sã alerg prin nisip ºi sã îmbrãþiºez valurile. 

Îmi doresc sã mã plimb seara pe malul mãrii, sã 
mã joc cu picioarele în nisip, în timp ce firiºoarele 
subþiri îmi gâdilã degetele; sã ating apa cu vârful 
degetelor, sã simt parfumul mãrii, sã aud cântecele 
valurilor, mai ales când se îndrãgostesc de vreo 
stâncã.

Duminicã, 25 septembrie
ªi aceastã zi e pe sfârºite. Mai este o sãptãmânã ºi 

va trece ºi luna septembrie. Îþi vine sã crezi cã pe 13 
noiembrie voi avea 17 ani? Încã un an ºi sunt majorã. 
Oare sã mã bucur? Nu cred cã e un motiv de bucurie 
faptul cã mã distanþez de copilãrie...

În curând va trebui sã mã descurc singurã... ªtii, 
nici nu ºtiu ce sã-þi mai spun... Am rãmas fãrã 
cuvinte... Sunt aºa de ... plictisitã... Mã gândesc sã 
renunþ la acest tip de jurnal. Nu prea mai am ce 
scrie... Cred cã mi-a ajuns sã scriu cinci ani la rând, 
zilnic, plus un an pe sãrite. Mi-am epuizat toate 
ideile! Cred cã acesta e ultimul meu jurnal de acest 
tip.

Sã ºtii, dragã Justin, cã mi-a fãcut plãcere sã-mi 
împart ideile, gândurile ºi sentimentele cu tine... Mi-ai 
fost un bun prieten timp de ºapte luni... prietenul 
meu tãcut... ªi cei din trecut, care m-au sprijinit încã 
din vacanþa de varã de la sfârºitul  clasei a IV-a mi-au 
fost prieteni tãcuþi. Cu toþii m–aþi ajutat sã-mi pot 
exprima opiniile. Vã mulþumesc!

ªi acum pentru un eventual cititor elev:
Dragã colegule de ºcoalã, dacã citeºti aceste rânduri 

înseamnã cã ai o oarecare atracþie pentru jurnale sau poate 
curiozitate...

Încearcã sã scrii ºi tu în jurnal cât mai des, deoarece 
îþi va folosi cândva. Pe mine, scrisul în jurnal m-a ajutat ºi 
te va ajuta ºi pe tine. Nu ºtiu exact ce sã fac, dar cred cã 
nu voi mai scrie în jurnal. Nu voi renunþa la cel intim, dar 
la acesta, da. Pentru orice rãsãrit existã ºi un apus. Acum 
sã-þi spun ceva: tu reprezinþi viitorul.

Ai grijã cum te construieºti. Lumea devine tot mai 
rea, dar tu îndrãzneºte sã spui NU nedreptãþii. Nu 
renunþa la ceea ce-þi doreºti. Dacã renunþi ºi tu, cine mai 
luptã pentru ceva bun? Gândeºte-te în ce lume vrei sã-þi 
trãiascã viitorii copii ºi construieºte-o! Imaginaþia nu-þi 
lipseºte!

Poate vei mai citi rânduri de-ale mele, poate nu, dar sã 
nu uiþi ceea ce þi-am spus pânã acum Un sfat din propria 
experienþã: preþuieºte ce ai, pentru cã nu vei avea mereu...
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nãzuit la o fraternitate universalã prin crearea unui imperiu 
universal. Invazia mongolo – tãtarã nu poate fi opritã la Kalka 
(1223), unde trupele ruseºti ºi cumane sunt zdrobite, iar în 
1241 (Genghis Han murise în 1227), a avut loc marea invazie 
asupra Europei (armatele mongole trec ºi prin Transilvania), 
stopatã providenþial de moartea marelui han Ogudai, armata 
mongolã ºi comandanþii Batu-han ºi Subutai s-au retras pentru 
a asista la încoronarea noului han Guiuk, în 1246. O mãrturie 
contemporanã impresioneazã: „Cneazul, împreunã cu mama, 
soþia, copiii, boierii ºi slujitorii sãi, fãrã deosebire de vârstã sau sex 
au fost mãcelãriþi cu cruzime, suferind rãzbunarea mongolã; unii au 
fost traºi în þeapã sau li s-au înfipt cuie sau aºchii de lemn sub 
unghii. Preoþii au fost arºi de vii, iar cãlugãriþele ºi fecioarele 
pângãrite în biserici, în faþa rudelor lor. Niciun ochi nu a rãmas ca 
sã-i plângã pe morþi” (pp. 39 – 40). Suedezii profitarã, la fel 
cavalerii livonieni, dar sunt respinºi de Alexandr Nevski. 
Moscova fusese întemeiatã în 1147 de Iuri Dolgoruki, cneaz de 
Suzdal, care pune bazele viitorului Kremlin. Jugul mongol a 
durat aproape douã secole (cu o singurã defecþiune la 
Kulikovo, 1380), iar în zorii noului veac al XV-lea (1410), 
Marele Duce Vitovt (ginerele lui Vasile I, 1389 – 1425), învinge 
pe cavalerii teutoni la Grünwald (Tannenberg) bãtãlie la care 
au participat de partea ducelui, polonezii ºi un corp 
expediþionar trimis de Alexandru cel Bun, lucru nemenþionat 
de Paul Dukes: „victoria de la Grünwald, din 15 iulie 1410, se 
datoreºte, în parte, ºi corpului de oaste trimis în ajutor de domnul 
Moldovei”, în Istoria românilor, 2, 1976, p. 96, de Constantin C. 
Giurescu ºi Dinu C. Giurescu. A se vedea ºi A. D. Xenopol 
Istoria românilor din Dacia traianã, II, 1986, p. 132. În 1422 (la 
Marienburg) Alexandru cel Bun i-a ajutat pe polonezi contra 
aceloraºi cavaleri teutoni. Perioada 1462 – 1645 este divizatã în 
patru etape: Ivan III, Ivan IV cel Groaznic, Timpurile Tulburi, 
Mihail Romanov. În 1497 este impus unul dintre primele 
coduri de legi Sudevnik, valabil pânã în 1550. Dintre cnezii 
acestei perioadei, Ivan IV cel Groaznic este primul þar al 
Rusiei, care s-a remarcat prin instituirea unui regim despotic 
în interior, urmãrind slãbirea nobilimii, începe colonizarea 
Siberiei, cucereºte hanatele tãtãreºti Kazan ºi Astrahan. În 1613 
ajunge la conducerea Rusiei prin Mihail Feodorovici, dinastia 
Romanov, care a durat pânã la 1917. În 1645 îºi începe domnia 
Alexei Mihailovici, încheiatã în 1676. Demn de remarcat cã sub 
domnia acestuia, cãrturarul român Nicolae Spãtarul Milescu 
(care a devenit astfel unul dintre primii orientaliºti europeni), 
este trimis în 1675 într-o expediþie în China, de unde revine în 
1678 (v. Radu ªtefan Vergatti, Nicolae Spãtarul Milescu – 
viaþa, cãlãtoriile, opera, Editura Paideia, 1998). Domnia lui 
Petru I aduce un suflu nou în istoria Rusiei prin încercarea de 
modernizare a þãrii, efectuând în acest sens douã cãlãtorii în 
Occident în 1697 ºi 1717. Petru I s-a angajat în multe rãzboaie, 
între care Rãzboiul Nordului a durat cel mai mult (1700 – 
1721), Petru obþinând o victorie la Poltava (1709), dupã care 
Carol XII ºi armata suedezã s-au refugiat în Imperiul Otoman, 
trec prin Bucureºti ridicând Turnul Colþei, apoi, de la Piteºti 
au plecat spre Suedia. Scrie, deci Paul Dukes: „Recãpãtându-ºi 
moralul pierdut în urma înfrângerii de la Narva, din 1700, odatã cu 
splendida victorie de la Poltava, în 1709, Petru a crezut necesar sã-i 
urmãreascã pe Carol XII al Suediei ºi pe aliatul sãu ucrainean 
Hatmanul Mazepa, pânã pe teritoriile Imperiului Otoman, unde s-a 
trezit înconjurat, pe râul Prut, de turci” (p. 105). Însã, dupã 
Poltava, Petru s-a aliat cu domnul Moldovei Dimitrie 
Cantemir, au încheiat un tratat de alianþã (13 aprilie 1711, 
Luþk), l-a vizitat pe Cantemir la Iaºi, iar confruntarea armatã 
de la Stãnileºti s-a încheiat cu înfrângerea ruºilor, dupã care 
domnul moldovean a luat drumul pribegiei, devenind spre 
sfârºitul vieþii consilier secret al lui Petru I. Fiul lui Dimitrie 
Cantemir, Antioh a fost ambasador al Rusiei la Londra ºi la 
Paris. Dimitrie Cantemir este menþionat in extremis la pagina 
112, iar în Index (p. 442) este menþionat Cantemir, A. D., adicã 
fiul prinþului român. Tot lui Petru I i se datoreazã construirea 
Sankt Petersburgului care a devenit capitalã a Rusiei. Spre 
sfârºitul secolului al XVIII-lea o nouã confruntare militarã 
majorã între ruºi ºi turci (1768 – 1774) încheiatã cu pacea de la 
Kuciuk Kainargi (1774), ruºii încercând fãrã sã reuºeascã, sã 
anexeze Moldova la imperiu (a se vedea în acest sens ºi cartea 
istoricului american George F. Jewsbury Anexarea Basarabiei 
la Rusia: 1774 – 1828, Polirom, 2003). Eºecul lui Napoleon în 
Rusia a favorizat naþionalismul rus, creându-se mitul 
invincibilitãþii armatei ruse. Secolul al XIX-lea este prin 
excelenþã perioada favorabilã a emancipãrii, apar gânditorii 
politici, scriitorii care vor contribui la creºterea faimei Rusiei în 
strãinãtate, dar nu e mai puþin adevãrat cã Rusia era zguduitã 
de opozanþi ai puterii absolutiste – decembriºtii, cercul lui 
Petraºevski –, care vor fi aspru reprimaþi. Tot în acest secol al 
XIX-lea, Rusia a mai avut douã rãzboaie care au marcat-o: 
Rãzboiul Crimeii (1853 – 56) încheiat cu un eºec, Rusia 
pierzând cele trei judeþe din Sudul Basarabiei: Cahul, Bolgrad, 
Ismail, ºi Rãzboiul ruso-turc din 1877 – 78 despre care se 
vorbeºte tangenþial – „Mai mult decât alte personalitãþi, Miliutin 
a ajutat armata rusã sã-ºi recapete încrederea ºi eficienþa dupã eºecul 
din Rãzboiul Crimeii. Performanþele sale în rãzboiul ruso – turc din 
1877 – 1878 n-au fost, fãrã îndoialã, mãreþe, dar reprezentau totuºi 
un progres” (p. 161) –, a fost câºtigat de ruºi cu ajutorul armatei 
române, solicitatã printr-o celebrã telegramã trimisã de marele 
duce Nicolae, iar dupã încheierea ostilitãþilor, Rusia a reluat 
judeþele din Sudul Basarabiei pierdute în 1856. Dacã tentativa 
de asasinare a lui Alexandru II n-a reuºit în 1866, asasinarea 
þarului în 1881 a zdruncinat din temelii statul rus, represalii ºi 
pogromuri antievreieºti, fabricarea în laboratoarele poliþiei 
secrete ruseºti (Ohrana) a Protocoalelor Înþelepþilor Sionului 
de cãtre cãlugãrul Serghei Nilus, apariþia panslavismului, 
constituirea alianþei dintre Germania ºi Austro-Ungaria în 
1879, care s-a transformat în Tripla Alianþã (1882), la care a 
aderat ºi România în 1883, deºi Dostoievski în Scrieri politice. 
Evenimentele internaþionale (Polirom, 1998) aminteºte de o 
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ut pictura poesis

Ionel SAVITESCU

restituiri

„Deºi aceastã Istorie a 
Rusiei nu are pretenþia de a fi mai 
bunã decât numeroasele lucrãri 
similare care au precedat-o, ea îºi 
propune sã ofere o interpretare 
diferitã, nu neapãrat prin 
aducerea unor noutãþi absolute, 
cât mai degrabã prin schimbarea 
unghiului din care privim 
lucrurile” 

(Paul Dukes)

Cum am observat ºi cu alt 
prilej, existã o ºcoalã britanicã 
de istorie, puternicã, care a 
invadat, bunãoarã, piaþa cãrþii 
din România prin câteva 
realizãri de prestigiu: Istoria 
Greciei pânã la Alexandru cel 
Mare (de J. B. Bury ºi Russell Meiggs), Istoria Romei pânã la 
domnia lui Constantin cel Mare (M. Carry, H. H. Scullard), 
Istoria secretã a lumii (Jonathan Black), în fine, Istoria Rusiei 
/ 882 – 1996 de Paul Dukes*, tom impunãtor, ca ºi celelalte, de 
altfel, de 365 de pagini, exceptând notele, bibliografia selectivã 
ºi indexul. Cartea în chestiune se aflã deja la a treia ediþie 
(1974, 1990, 1998), dispune de o Introducere generalã ºi trei 
pãrþi (Rusia medievalã: De la Kiev la Moscova, Rusia 
modernã: Imperiul Þarist, Rusia contemporanã: URSS ºi 
perioada ulterioarã), urmate de note, bibliografie selectivã, 
index ºi hãrþi. Am început, aºadar, lectura cu o infinitã 
curiozitate: Rusia a constituit dintotdeauna pentru Occident o 
enigmã, încât poate cã nici astãzi nu este altfel – spre finalul 
lucrãrii sale, Paul Dukes scrie: „Sã precizãm însã cã niciun 
investigator strãin al istoriei Rusiei nu a ºtiut vreodatã totul despre 
aceastã þarã, întrucât bariera limbii este doar unul dintre 
numeroasele obstacole care trebuie trecute pentru a avea vreo 
contribuþie semnificativã asupra subiectului”, p. 362 –, iar 
bibliografia consacratã acestei þãri este imensã, de-ar fi sã-i 
amintim numai pe Marchizul de Custine, Mark Taplin, Hélène 
Carrère d'Encausse, Henri Troyat, Dmitri Merejkovski, Leon 
Donici, Nadejda Mandelºtam sau Vladimir Bukovski ale cãror 
cãrþi se gãsesc în librãriile ºi bibliotecile româneºti. Din pãcate, 
traducerea acestei cãrþi nu este însoþitã de o notiþã informativã 
asupra autorului, eventual ce cãrþi a mai scris, însã în 
bibliografie mai figureazã cu douã titluri, despre care aflãm de 
pe coperta a patra a cãrþii cã este profesor de istorie la 
Universitatea Aberdeen (Scoþia), care în 1995 ºi-a serbat cinci 
secole de existenþã. Cercetãtor onest, îi menþioneazã de-a 
lungul lucrãrii sale pe toþi istoricii consultaþi cu opiniile lor, 
Paul Dukes scrie în Prefaþã la ediþia întâi: „Mai mult, aceastã 
carte încearcã sã dezvãluie limitele izvorâte dintr-o abordare exclusiv 
naþionalã a istoriei Rusiei ºi sã contribuie la analiza evenimentelor 
într-un cadru general, comparativ. Pe scurt, intenþia mea a fost sã 
mã alãtur viziunii asupra istoriei promovate de E. H. Carr. Erorile ºi 
interpretãrile greºite care apar în aceastã carte mi se datoreazã, 
exclusiv” (p. 9). Într-adevãr, parcurgând cartea în chestiune, 
am constatat, deseori, cu insatisfacþie, cã aportul, contribuþiile 
româneºti la istoria europeanã, în genere, sunt necunoscute, 
ignorate, nemenþionate, aspecte pe care le vom releva la 
momentul oportun. De la bun început se observã cã Rusia este 
un stat uriaº, întins pe douã continente, cu o climã asprã, 
permanent obsedatã de ieºirea la mãri calde ºi aflatã într-o 
continuã expansiune. Dacã începuturile istoriei multor þãri 
sunt învãluite în legendã, nici Rusia nu se abate de la 
imprecizia de datare. Fiecare dintre cele trei pãrþi este 
precedatã de o introducere, apoi, capitole în care se discutã 
situaþia politicã, economicã ºi culturalã a epocii respective. 
Aºadar, se admite cã primele formaþiuni statale ruseºti apar în 
secolele al VII-lea, al IX-lea – „Uriaºa câmpie eurasiaticã, ale cãrei 
margini nu sunt larg delimitate, cu excepþia râurilor ºi a munþilor 
Urali, a constituit o scenã largã pentru procesul continuu de 
colonizare pe care marele istoric prerevoluþionar Kliucevski îl 
identificã drept o temã majorã a istoriei ruseºti... Aceastã zonã, care 
este foarte largã în vest, dar se îngusteazã cãtre Urali, a fost centrul 
civilizaþiei ruseºti începând cu primele entitãþi statale apãrute aici, 
deºi nu oferã condiþii propice pentru agriculturã” (pp. 15 – 16) –, 
Novgorodul ºi Kievul fiind printre primele aºezãri. Se 
stabilesc contacte cu alte populaþii slave, germanice ºi vikinge, 
ultimul contact cu vikingii (normanzii, varegii) „a fost cel mai 
cunoscut ºi mai important pentru istoria Rusiei” (p. 17). Se 
observã, astfel, potrivit Cronicii vremurilor trecute cã trei fraþi 
varegi sunt invitaþi sã domneascã peste Kiev – Riurik, stabilit 
la Novgorod, pune bazele unei dinastii domnitoare dupã 882 
peste Kiev. În ceea ce priveºte contactele cu lumea exterioarã, 
Paul Dukes infirmã tradiþia cã pânã la Petru cel Mare, Rusia ar 
fi rãmas izolatã: „De fapt, au existat legãturi strânse atât cu 
Occidentul, cât ºi cu Orientul, încã de la începutul perioadei 
medievale, atât în sfera politicã, cât ºi în cea economicã sau 
culturalã” (p. 18). Dupã prãbuºirea Rusiei Kievene (secolul 
XII), începe o perioadã grea pentru istoria Rusiei 
(asemãnãtoare cu Timpurile Tulburi), când formaþiunile 
statale sunt presate dinspre Est de mongoli, iar dinspre Vest 
de germani, polonezi, lituanieni, suedezi. Se succed, astfel, 
decenii ºi secole de rivalitãþi, succesiuni la domnie, asasinate, 
rãzboaie pustiitoare, nelipsind perioadele de foamete, 
epidemii, incendii (Kiev, Novgorod), care pun la grea 
încercare existenþa umanã. Începutul secolului al XIII-lea este 
dominat de marea invazie mongolã (tãtarã) condusã de 
Genghis Han, comparatã de istoricii mongoli cu Alexandru cel 
Mare, cu observaþia cã expediþia regelui macedonean era o 
replicã la invaziile persane din 490 ºi 480 î.Hr., Alexandru a 

iniþialã alianþã între Germania, Austria, Rusia, suveranii þãrilor 
respective vizitându-se ºi încheind acorduri militare ºi statale. 
Ulterior, Rusia se va retrage ºi se va alia cu Franþa la care va 
adera Anglia, formând Antanta (Tripla Înþelegere). Începutul 
secolului XX este marcat de revoluþia din 1905, înfrângerea 
Rusiei în conflictul militar cu Japonia, deteriorarea stãrii 
interne a Rusiei, încât ministrul Stolpîn, ºi consilierul þarului P. 
N. Durnovo estimau cã angajarea Rusiei într-un conflict 
european ar duce þara spre un dezastru cu consecinþe 
neprevãzute (p. 192), lucru, de fapt, întâmplat în 1917 ºi 
prevãzut încã din 1895 de Kliucevski: „Cu Nicolae al II-lea se va 
încheia dinastia Romanovilor; dacã el va avea un fiu, acesta nu va 
domni niciodatã” (p. 208), În 1905, dupã Duminica Sângeroasã, 
Kliucevski a adãugat: „Nicolae al II-lea este ultimul þar. Alexei nu 
va domni”. În sfârºit, partea a III-a este consacratã perioadei 
contemporane, din secolul al XX-lea, atât de nefericit ºi 
terifiant, care a fost marcat de o revoluþie catastrofalã ºi douã 
rãzboaie mondiale ce au secãtuit statele participante, în fine, 
dupã 1990 lumea a revenit la vechea organizare anterioarã 
anului 1917. Dacã istoricii sovietici au considerat cã „Marea 
Revoluþie Socialistã din Octombrie a inaugurat o nouã erã în istoria 
popoarelor sovietice ºi în cea a omenirii, marcând debutul tranziþiei 
de la societatea veche exploatatoare la sistemul nou, socialist” (p. 
209), chestiunea nu rezistã unei analize lucide, socialismul ºi 
comunismul au dispãrut în þara care le-a creat, înseamnã, cã 
erau o pistã eronatã de dezvoltare a istoriei umanitãþii, încât 
eventualii nostalgici plâng dupã privilegii, nu sistemul ca 
atare. Profitând de slãbirea puterii þariste din anii Primului 
Rãzboi Mondial, Lenin revine în Rusia cu ajutor financiar 
occidental, deºi Paul Dukes se îndoieºte – „Dolarii americani au 
venit prea târziu pentru a salva Guvernul Provizoriu, iar mãrcile 
germane (dacã ele au venit vreodatã, cãci încã nu s-a demonstrat cu 
certitudine acest lucru) nu erau necesare pentru a asigura succesul 
bolºevicilor”, p. 225 –, ºi dupã incidentul din 4 iulie, la 24 / 25 
octombrie 1917, Lenin reuºeºte sã preia puterea, uimit de 
uºurinþa cu care s-au petrecut lucrurile: „Victoria rapidã a 
Revoluþiei din Octombrie a fost dobânditã cu o uºurinþã 
surprinzãtoare... Revoluþia din Octombrie triumfase cu mult mai 
puþinã vãrsare de sânge decât cea din februarie... Cu toate acestea, cei 
care susþin cã Revoluþia din Octombrie n-a fost altceva decât un puci 
sau cã nu a urmat absolut deloc modelul marxist se înºealã” (pp. 
226 – 27). Rãzboiul civil, impunerea unei noi politici 
economice (N.E.P.) reprimarea unor revolte þãrãneºti 
(Tambov), revolta marinarilor din Kronstandt, vor zdruncina 
noul stat, nerefãcut din suferinþele rãzboiului. Înainte de a 
muri, Lenin face o caracterizare veridicã a lui Stalin, 
recomandând îndepãrtarea sa, însã Stalin, abil, a promis cã se 
va îndrepta, apoi, ºi-a consolidat puterea îndepãrtându-ºi toþi 
opozanþii prin procese politice: vechi activiºti de partid, 
generali ºi ofiþeri ai Armatei Roºii, apoi, ºefi ai poliþiei secrete. 
Situaþia internaþionalã s-a deteriorat, în 1936 Germania încheie 
un pact cu Japonia la care a aderat Italia (1937), iar în august 
1939 este semnat la Moscova pactul de neagresiune între 
Germania ºi Uniunea Sovieticã: „Ca ºi în cazul pãcii de la Tilsit, 
încheiate cu Napoleon în urmã cu mai bine de un secol, ºi acest pact 
a fost considerat de ambele pãrþi doar un prilej de respiro. ªi tot ca la 
Tilsit, acordul sovieto-nazist conþinea protocoale secrete prin care se 
creau sfere de influenþã” (p. 261). În ceea ce priveºte situaþia 
economicã a Uniunii Sovietice se constatã eºecul unei 
economii nefuncþionale, criza acutã, recoltele slabe, penuria de 
bunuri de larg consum ºi alimente etc. Toate acestea 
contribuiau la viaþa cetãþeanului obiºnuit sã fie tot mai grea ºi 
lipsitã de speranþa de mai bine. Atacarea Uniunii Sovietice de 
cãtre Germania pe 22 iunie 1941 s-a datorat mai mult unor 
condiþii climatice nefavorabile (atacul fusese prevãzut iniþial în 
luna aprilie ºi amânat succesiv de mai multe ori), iar Stalin, 
deºi era luat prin surprindere, fusese informat de iminentul 
atac. Desfãºurarea rãzboiului a pus la grea încercare toate 
þãrile beligerante, iar atacurile aeriene aliate au zdruncinat 
maºina de rãzboi germanã, nevoitã sã lupte pe douã fronturi. 
Bombardamentele sãlbatice asupra oraºelor germane 
întreprinse de aviaþia anglo-americanã au constituit un 
avertisment la adresa Uniunii Sovietice, dupã cum lansarea 
bombelor atomice la Hiroshima ºi Nagasaki s-a fãcut în acelaºi 
scop: „Aceste evenimente teribile nu au fost privite doar ca o 
loviturã de graþie aplicatã Japoniei, ci mai ales ca un prim 
avertisment la adresa Uniunii Sovietice în ceea ce avea sã rãmânã în 
istorie drept < Rãzboiul Rece >” (pp. 274 – 75). De necrezut, 
dupã încheierea pãcii, foºtii aliaþi se vor afla în tabele 
ideologice ºi politice diferite, apar blocuri militare opuse, iar 
Europa a fost împãrþitã în sfere de influenþe care au durat cu 
unele manifestãri de revoltã, pânã în 1990, când Zidul 
Berlinului se prãbuºeºte, iar Uniunea Sovieticã se 
descompune. Însã, între 1945 ºi 1990 au existat câteva decenii 
când la cârma Uniunii Sovietice s-au perindat, dupã moartea 
lui Stalin, alþi câþiva conducãtori comuniºti (Hruºciov, Brejnev, 
Andropov, Cernenko, Gorbaciov), ultimul dorind o ameliorare 
a sistemului, însã Boris Elþîn i-a dat lovitura de graþie, colosul 
rusesc devine Federaþia Rusã sau Rusia, iar lovitura de stat din 
16 august 1991 a sfârºit lamentabil. Evident, Istoria Rusiei – 
882 – 1996 de Paul Dukes este un util instrument de lucru, cu 
toate scãderile semnalate mai sus, autorul scriind în final: „În 
mãsura în care a fost posibil lucrarea de faþã a început sã fie 
consecventã cu canoanele scrierilor ºi cercetãrii istorice ºi cu definiþia 
datã de E. H. Carr: <Istoria reprezintã îndelungata luptã dusã de 
om, prin intermediul raþiunii sale, pentru a înþelege mediul ºi a 
acþiona asupra lui>” (p. 365). Semnalãm in extremis douã 
dezacorduri: „În mod similar, deºi viaþa cotidianã a cetãþenilor din 
Kiev ºi alte oraºe erau guvernatã mai ales de principiul forþei ºi 
tradiþiei...” (p. 29), ºi „Armate de voluntari a început sã înainteze 
spre Don” (p. 228). 

* PAUL DUKES, ISTORIA RUSIEI 882 – 1996. Traducere de 
Gabriel Tudor, Editura ALL, 2009, 451 pagini. 
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ANDREI BURAC: Multstimate domnule Eugen Ionescu, 
cu toate intemperiile prin care au trecut, cãrþile Dvs., sunt 
cunoscute ºi în Basarabia. Ce-i drept, cãile lor pânã la cititor au 
fost foarte anevoioase. Am trãit vremuri când literatura românã 
era interzisã în aceastã regiune. Acum, graþie celor întâmplate în 
ultimii ani, la Chiºinãu funcþioneazã un teatru profesional ce 
poartã numele lui Eugène Ionesco, unde sunt jucate de 
preferinþã piesele dramaturgului Eugène Ionesco. Iar noi, 
românii-moldoveni de aici, suntem mândri de acest fapt. Aº dori 
sã vã întreb dacã aþi cunoscut artele ºi, în special, literatura din 
Basarabia.

EUGEN IONESCU: Dragã Prietene îndepãrtat, Dragã 
Andrei Burac!

Scuzaþi-mã cã vã scriu în francezã, cunoscând româna. 
Pur ºi simplu mã doare mâna dreaptã ºi nu pot scrie. Sunt 
sigur cã trebuie sã cunoaºteþi franceza, secretara mea 
neºtiind româna.

M-am bucurat foarte mult aflând cã aþi citit ºi apreciat 
cãrþile mele. ªtiu cã românilor din Basarabia li se interzicea 
sã citeascã operele scriitorilor români ºi mã bucur sã 
constat cã aceastã limbã a supravieþuit ocupaþiei sovietice.

ªtiu de asemenea cã aveþi nu puþine dificultãþi trãind 
împreunã cu ruºii.

M-am bucurat cu un fel de sfialã („Je me rejouis aussi 
avec sfialã” – scris în original, n. n.) cã teatrul care îmi 
poartã numele monteazã piesele mele. Din pãcate, cunosc 
extrem de puþin literatura ºi artele din scumpa Basarabie.

A. B.: Sperãm sã ne înþelegeþi, deºi sunteþi considerat de o 
lume întreagã scriitor francez, noi, românii din Basarabia, vã 
credem român. Un scriitor român stabilit în Franþa, la Paris... 

E. I.: De fapt mã consider mai mult francez, deoarece, 
cu toate cã m-am nãscut la Slatina, la 26 noiembrie „stil 
nou”, am plecat cu pãrinþii în Franþa înainte de a avea doi 
ani ºi o parte din copilãria mea am stat la Paris, dar cred cã 
cea mai interesantã parte a copilãriei mi-am petrecut-o 
într-un sat din Mayenne. Am fost fericit acolo ºi, în mod 
normal, consider cã Franþa este Patria mea. Copilãria cred 
eu, este timpul în care de fapt se formeazã un om...

Acestea fiind spuse, mãrturisesc cã m-am simþit român 
mult mai târziu, în epoca în care majoritatea francezilor 
credeau mai mult ideologiei decât realitãþii ºi aveau, o 
mare parte din „intelectuali”, simpatii deosebite vai! 
pentru Rusia Sovieticã, fiindcã nu înþelegeau nimic din 
ceea ce se întâmpla în U. R. S. S.

A.B.: ªtiu cã aþi avut o cu totul altã pãrere despre ideologia 
comunistã.
E. I.: Am luptat întotdeauna împotriva unei asemenea 

atitudini ºi eram tratat nefavorabil. Dar în þãrile libere, din 
fericire, nu am fost arestat ºi deci am continuat sã scriu – 
în revista Figaro ºi, apoi, în unele din cãrþile mele – care 
este adevãrul ºi câþi intelectuali francezi se înºealã. Acum, 
dupã ani ºi ani de iluzii bolnave, ei au înþeles, în sfârºit...

A. B.: ªtiu cã nu o datã ne-aþi luat apãrarea ºi nouã, 
basarabenilor.

E. I.: Am încercat, dupã cum v-am mai spus, sã 
informez francezii asupra realitãþii sovietice. Am înþeles cã 
drama voastrã, a basarabenilor, a fost de-un tragism aparte 
ºi ºtiu cã aþi suferit mult. Ceea ce s-a petrecut în Basarabia 
depãºeºte toate nenorocirile posibile.

A. B.: Dar ce imagine au francezii acum despre Republica 
Moldova, stat apãrut recent pe harta lumii?

E. I.: Francezii n-au avut nici o informaþie  despre ceea 
ce s-a întâmplat în Basarabia, ei nu cunosc aproape deloc 
aceastã frumoasã provincie româneascã, pe care o 
considerã ruseascã dupã ce Napoleon a dãruit-o  þarului.

A. B.: Ce credeþi despre încercarea de „neunire” a Basarabiei 
cu Patria-Mamã?

E. I.: Eu cred cã n-a venit momentul, dar el va veni. 
Lucrurile, în general, sunt foarte neclare („impures”) în 
România, care deocamdatã continuã sã fie „regizatã” de 
vechii agenþi ai Securitãþii, rãmaºi în toate structurile 
societãþii.

A. B.: Dar sã revenim la vremurile când aþi stat în 
România...

E. I.: De la 13 ani pânã la 25 de ani am locuit în 
România, unde am învãþat din nou româna  ºi am scris 
cãrþi, o carte micã, Elegii pentru fiinþe mici. La 25 de ani am 
revenit în Franþa, stabilindu-mã aici definitiv.

A. B.: Pe atunci la sigur cã aveaþi  statut de scriitor român 
la Paris...

E. I.: V-am spus cã m-am simþit din nou român dupã 
evenimentele care    le-au deschis, de asemenea, ochii  ºi 
francezilor. Prãbuºirea vecinului nostru rãuvoitor din Est 
ne-a fãcut sã ne bucurãm mult.

A. B.: Unii din scriitorii regãþeni, precum ºi intelectualii din 
generaþia Dvs. în tinereþea lor de pânã la '44, au cunoscut, cu 
diverse ocazii, Basarabia. Aþi avut vreun prilej ºi Dvs. sã ne 
vizitaþi meleagurile? Dacã nu, atunci cum vã imaginaþi – de la 
distanþã, bineînþeles  - acest spaþiu românesc?

E. I.: Din pãcate, nu am putut pleca în Basarabia, cu 

toate cã am fost numit profesor la Cetatea Albã. Numirea 
mea ca profesor tocmai a coincis cu chemarea în armatã, 
bineînþeles serviciul militar având prioritate. Cunosc 
geografia ºi istoria Basarabiei ºi iubesc aceastã þarã pentru 
cã a redevenit a mea.

A. B.: Ce v-a fãcut  sã pãrãsiþi România, fiind un scriitor 
tânãr, dar cu un nume destul de cunoscut, mai ales dupã 
apariþia în 1934 a celebrului volum Nu?

E. I.: La vârsta de 25 de ani am plecat în Franþa 
deoarece, precum am spus ºi în piesa mea Rinocerii, 
România era „Regatul” dependent pe viaþã ºi pe moarte 
(„jusqu'a la vie, jusqu'a la mort”) de Garda de Fier, de 
orientare nazistã. M-am refugiat cu soþia în Franþa, la 
Paris, întrucât, din fericire, n-am fost atins de „rinoceritã”, 
asemeni unei mari  pãrþi de intelectuali occidentali.

A. B.: Aþi scris la început versuri, criticã literarã, apoi 
dramaturgie, prozã...

E. I.: ...dar este adevãrat cã am recurs ºi la picturã, dat 
fiindcã fusesem asediat de cuvinte, cuvinte... Între timp am 
scris, pe când aveam  77 de ni, o carte intitulatã La quete 
intermittente (Cãutarea intermitentã) ºi un libret de operã 
pentru preotul Maximilian Kolbe, care a murit salvând 
viaþa unui alt prizonier în lagãrul de concentrare 
Auscwitz. Am scris ºi versuri, niºte poeme mici, cãrora nu 
le atribui o valoare deosebitã, înainte de a scrie cartea mea 
Non, adicã Nu, ºi o viaþã aproximativã a lui Victor Hugo, 
Fiica mea a dat titlul acelei cãrþi – Hugoliades.

A. B.: Aþi suferit de singurãtate printre oameni? Andre 
Malraux v-a calificat drept „acest vechi maestru al singurãtãþii”. 
Afirmaþia v-a ofensat, v-a lãsat indiferent sau v-a bucurat?

E. I.: N-am resimþit singurãtatea, fiindcã în Franþa 
existau totuºi destui oameni care nu gândeau „nazi”. 

L-am cunoscut pe Andre Malraux, dar nu ºtiam cã o fi 
spus despre mine cã sunt un vechi profesor al solitudinii.

A. B.: Ce a însemnat pentru Eugen Ionescu pe parcursul 
vieþii sale „a fi liber”?

E. I.: A fi liber înseamnã, în afara definiþiei bine 
cunoscute, sã fie ceea ce vreau pânã la libertatea altuia.

A. B.: ªtim cã marii scriitori nu sunt tentaþi sã activeze în 
diferite asociaþii, societãþi, uniuni scriitoriceºti. Cu toate acestea, 
aº vrea sã vã întreb dacã sunteþi membru al Asociaþiei Mondiale 
a Scriitorilor (P. E. N. Internaþional). Noi, oamenii scrisului de 
aici, nu cunoaºtem multe despre  aceastã instituþie. Dar dupã 
marea deschidere spre Occident ºi bruma noastrã de literaþi din 
Basarabia a fost cooptatã în P. E. N.-ul Internaþional. Credeþi cã 
ar fi real un contact al nostru cu P. E. N. – Centrul din Franþa? 

E. I.: Aþi procedat bine, de fapt, înscriindu-vã printre 
membrii P. E. N. Clubului.

A. B.: Aþi cãlãtorit mult prin lume? Dacã da, atunci ce 
înseamnã pentru Dvs. aceastã pasiune?

E. I.: Am cãlãtorit foarte mult prin America Latinã,  
Italia, Mexic, Statele Unite, Canada, Anglia, Islanda, Israel, 
Tunis, Hong-Kong, Thailanda etc. Am cãlãtorit extrem de 
mult din urmãtorul considerent: simþeam nevoia de a 
renova lumea sau, dacã vreþi, viaþa pe care am avut-o în 
aceastã lume. Vai! lucrurile devin tot mai asemãnãtoare 
pretutindeni, aceleaºi frigidere, aceeaºi încãlþãminte, 
aceleaºi maºini etc., etc. Lumea nu mai are pitorescul de 
altã datã („Le monde n'avait plus de pittoresque”).

A. B.: Fiind nãscut într-o zonã a Europei unde pe parcursul 
istoriei s-au depus trei straturi mari de culturã (romanã, 
orientalã ºi slavã), ce a însemnat pentru începuturile literare ale 
scriitorului Eugen Ionescu marea culturã rusã?

E. I.: Nu am cunoscut ºi iubit Rusia decât prin 
Dostoevski, Tolstoi, Cehov, scriitori care-mi plac mai mult 
decât autorii francezi, cu excepþia lui Nerval, Rimbaud, 
Baudelaire ºi Proust.Þin de asemenea la un autor care nu 
este rus ºi pe care-l cheamã Kafka. Dar afirmând cã þin la 
acest autor, nu e neapãrat sã se considere cã þin în aceeaºi 
mãsurã ºi la compatrioþii lor. Dupã cum v-am mai spus, 
francezii m-au decepþionat mult în perioada lor 
„gauchistã”.

Aº putea numi ºi alþi autori: Rebelais, Pascal,  Claudel 
etc. Dar vã sfãtuiesc sã-i citiþi mai puþin pe autorii citaþi.  
Trebuie  sã adaug cã-mi plac mult de tot Andre Breton ºi 
suprarealiºtii, precum ºi Tzara, care era român.

A.B.: Dar dintre autorii români?
E. I.: Dintre autorii români þin mult la Creangã, 

Eminescu, Urmuz ºi Caragiale.
A. B.: Sunteþi un om religios?
E. I.: Încerc sã fiu religios. Aceastã problemã mã 

preocupã ºi pe mine  în ultima mea carte, La quiete 
intermitente.

A. B.: Ce a însemnat pentru Dvs. imprevizibilul în viaþã?
E. I.: Posibilitatea de a reveni în Franþa, a fost 

imprevizibilã pentru mine ºi a constituit un adevãrat noroc 
al meu.

A. B.: ªi în final, doar câteva cuvinte cititorilor ºi 
spectatorilor din Basarabia, care vã cunosc  ºi vã admirã....

E. I.:  Eu îi salut ºi-i îmbrãþiºez pe toþi cititorii ºi 
spectatorii mei din Basarabia. Îi admir ºi sunt fericit cã au 
o viaþã ceva mai bunã ca altãdatã, Vã mulþumesc din 
inimã pentru faptul cã îmi cunoaºteþi opera ºi vã promit sã 
vã scriu din nou dacã mai trãiesc. Vã mulþumesc încã o 
datã ºi vã îmbrãþiºez, dragã Andrei Burac.

Paris, 5 mai 1992

AM TRÃIT

Nu simt
sã împart – sã despart.
Nu pot
sã plec, fãrã sã ºi rãmân.
Nu înþeleg
fãrã sã creascã-n memorie
tot ce departe
ºi aproape de inimã
am trãit.

NU CRED

... Mai apoi, nu cred
sã-mi gãseascã cineva urmele
prin labirinturile de gunoaie
ale secolului. ªi la ce bun?
ªtiu / acesta-i preaplinul! /
cã vrãjitã-i viaþa celuia
ce-ºi face chip din cuvinte.
E imperioasã chemarea de sine
prin simþire. Sunt taina
ce-ºi face ruga.

ªI MÂNA

Sunt zile când zilele mele
mi se par niºte bolovani de zgurã. Inutile.
Niºte colþi veninoºi de înger vechi ºi agresiv
înfipþi în a 13-a coastã.
Sunt zile când zilele mele
continuã sã zuruie ºi sã hodorogeascã
ca niºte butoaie noi prin istorii strâmbe.
Una împotriva alteia.
Chinuitele zile
conglomerate de imagini ºi litere
continuã sã se rostogoleascã-n sus.
În foarte sus. Abia de le mai pot zãri
prin ungherele întunecate ale somnului.
Coamele lor au miros
de stele-nãcrite.
Doar memoria târzie a zilelor mele
îmi lasã în cãile respiratorii
o putere cu gust de rocã-nfierbântatã.
La finele unor astfel de zile
stau cu ochiul înfipt în apus ºi mã tot gândesc
ce o fi oare avut în vedere
ºmecherul acela de apostol
scriindu-ºi una din puþinele
ºi cutremurãtoarele sfârºituri de fraze:
„… ºi mâna care face
ºi mâna care stricã.”

AICI ªI ASTÃZI

Tãcere în douã cu un gust
de rãscolitoare luminã.
ªi nimic mai important
decât vãzul nostru
pe dungile Apusului.
Aici ºi astãzi
sã nu mai mãcinãm tristeþi
dar nici aromitoare bucurii.
Sã ne dãm întâlniri
în Marele Acolo
în anticamera-poianã
a unui sfârºit de veghe
ºi început de somn.

DUPÃ CELE TRÃITE ªI TRÃITE

finalul a fost …
cum sã vã spun …
ca o singurã trãsãturã de pensulã
ca o ploaie
care a repictat întreg peisajul.
A fost îmblânzitã orice umbrã de tângã.
Iar timpul, timpul, un pitic
nãbãdãios
s-a ascuns într-un labirint
plin de oglinzi
al unei picãturi de apã
tot anunþând lumii
de pe o arenã improvizatã
cã anume acolo de fiece datã
renaºte muzica apelor.

Andrei Burac Lumea nu mai are pitorescul de altãdatã

Andrei Burac în dialog cu Eugène Ionesco

„Am înþeles cã drama voastrã a basarabenilor a fost de-
un tragism  aparte ºi cã aþi suferit mult. Ceea ce s-a petrecut 
în Basarabia depãºeºte toate nenorocirile posibile”.
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orãºeni care, de cele mai multe ori, dacã nu în totalitate, se 
întorc de unde au plecat cândva, dezamãgiþi de ceea ce le 
oferã oraºul contemporan.

Satul românesc postdecembrist, cu toate convulsiile pe 
care le suportã, cu ingenuitate copilãreascã, traversat în 
lung ºi-n lat de „investitori strategici”, veniþi sã profite de 
naivitatea, de dorinþa de câºtig ºi, pe ansamblu, de mai 
bine a oamenilor, e privit cu înþelegere ºi compasiune, fãrã 
ca aceste sentimente sã-i perturbe evaluarea corectã a 
profilului psihologic, în primul rând, al locuitorilor. Aºa 
cum îl dezvãluie Alexandru Vlad, satul nu seamãnã 
aproape deloc, în secvenþele din care se alcãtuieºte 
imaginea lui, cu aºezãrile þãrãneºti de altãdatã, cel puþin în 
felul cum au rãmas oglindite în artã sau în amintirile 
oamenilor. Ceea ce regãseºte în sat intelectualul scriitor, 
publicist, care are încã legãturi de sânge cu aceastã lume, 
e dezamãgitor, însã naratorul doar constatã, ia pulsul 
întregului ºi pe al inºilor care îl compun, cartea fiind, mai 
degrabã, un lung eseu despre speranþã, dezamãgire ºi 
resemnare, despre o lume aflatã la o rãscruce de vremuri, 
când mica înºelãciune – furtul câtorva cepe de pe tarlaua 
vecinului venit de la oraº, trasarea liniei gardului dintre 
douã proprietãþi cu mijloace mai mult decât rudimentare, 
având ca reper un muºuroi de furnici sau de cârtiþã, furtul 
ierbii sau fructelor ori, dupã sezon, tãierea pomilor 
altcuiva pentru lemne de foc etc. – trece în ochii 
majoritãþii drept manifestare a inteligenþei sau, oricum, a 
unei forme de superioarã adaptare la viaþã a unora faþã de 
ceilalþi. 

Spiritul mioritic, resemnarea, acceptarea unor situaþii 
în mare parte nefavorabile, adaptarea, mai mult sau mai 
puþin caricaturalã la vremuri, manifestatã inclusiv prin 

uºurinþa de a se lipsi de pãmântul pentru care, demult, 
înaintaºii se jertfeau, sau încercarea eºuatã a unora de a 
pleca în alte zãri (cum e ciobanul, revenit sã priveascã 
lumea din vârful dealului, de lângã oile sale, dupã ce a 
încercat sã facã acelaºi lucru în Spania, dar s-a izbit de 
tehnologizarea excesivã de acolo, de alte mentalitãþi, de 
hrãnirea oilor exclusiv artificial etc., încât scepticismul 
legat de beneficiile venirii Europei peste viaþa lumii lui a 
devenit incurabil), dar, pânã la urmã, împãcarea cu foarte 
puþin sunt alte câteva dintre numeroasele aspecte legate 
de viaþa satului românesc de azi asupra cãrora priveºte cu 
acuitate scriitorul. 

În ceea ce-l priveºte, naratorul actorial, întors în satul 
natal dupã un periplu prin culturã, trãieºte o ipostazã a 
dezrãdãcinãrii moderne, exprimatã în scindarea resimþitã 
la nivel psihic de cel în cauzã, ale cãrui atuuri ºi, totodatã, 
cauze vin din apartenenþa, într-un anume fel, dar, 
concomitent, neaderarea totalã la niciuna, aºa cum 
noteazã, la un moment dat: Vin înapoi la þarã cu gustul 
oraºului pe buze: de acolo lipsesc deja chiar ºi atunci 
când sunt prezent.

Capitolele cãrþii, care pot fi citite ca episoade cu 
oarecare autonomie unele faþã de altele, au savoare, deºi – 
sau poate tocmai de aceea – aduc aproape exclusiv laturi 
negative ale comportamentului unei lumi idilizate adesea 
în artã, dar reprezentând aici un fel de autoflagelare, fãrã 
mizã coercitivã, mãcar la  nivel moral. Nu poate sã fie 
ignoratã însã o anumitã dozã de pitoresc a lor, ca, de 
exemplu, în episodul în care, în amintirea trecutului (când 
ca tânãr cu mijloace materiale precare suferise din pricina 
insensibilitãþii unor posesori de mijloace de transport la 

Sintetizatã într-o frazã deloc optimistã, imaginea 
României, care, de altfel, transpare din întreaga carte – 
Curcubeul dublu, Editura Polirom, Iaºi, 2008 – a 
scriitorului clujean Alexandru Vlad, este a unei lumi 
condamnate parcã la a rãmâne mereu în urma celorlalte 
(Viitorul vine în România cu mare vitezã ºi te claxoneazã 
din spate sã te retragi pe banda din dreapta, banda 
cãruþelor ºi a camioanelor obosite), fiindcã, dincolo de 
latura narativã, alcãtuitã dintr-un numãr incalculabil de 
întâmplãri, unele spectaculoase, altele banale, acest roman 
subiectiv, este o scriere postmodernistã reprezentativã, în 
care, diegeza înglobeazã ºi pagini eseistice,  de 
memorialisticã, jurnal, reportaj cu tematicã socialã, 
politicã, economicã etc., alcãtuind radiografia unei lumi 
aflate într-o tranziþie nesfârºitã spre normalitate. 

Întoarcerea naratorului în satul copilãriei constituie 
trama / intriga romanului, acest fapt impunându-i, 
aparent, o permanentã nevoie de a compara trecutul cu 
prezentul, satul cu oraºul, dar, de fapt, acesta traverseazã 
cele douã repere temporale ºi cele douã areale, al 
maturitãþii (conºtiente de limitele suportabilitãþii între care 
se strãduieºte sã rãmânã omul lucid, inducându-i chiar un 
acut sentiment de vinovãþie) ºi al copilãriei (care, prin 
inocenþã, indiferent în ce epocã s-ar derula, netezeºte 
involuntar asperitãþile realitãþii). De aceea, în subsidiar, în 
privinþa ideii de vinovãþie, dezvoltatã în capitolul mea 
culpa, aduce, de pildã, explicaþia psihologilor – Psihologii 
bâiguie ceva despre violarea standardelor superegoului, 
aceasta ducând la sentimente de vinovãþie sau anxietate, 
la nevoia de compensare ºi ispãºire –, iar, cu nostalgie faþã 
de pierderea ireversibilã a candorii, se întreabã retoric: 
Cât o fi durat inocenþa aceea din copilãrie în care nu m-
am simþit vinovat cu nimic? 

O deosebitã vocaþie a observãrii detaliului ºi 
naturaleþea relatãrii aspectelor care compun fluxul 
existenþei constituie trãsãturi care se remarcã încã de la 
început când, mutat într-o casã la þarã, coexistenþa cu o 
incomensurabilã populaþie de zburãtoare, vrãbii, în 
primul rând, bucuria de a fi acceptat în colonia lor, 
reacomodarea cu un mediu cunoscut de mult ºi, totuºi, 
nou, înseamnã pentru personaj paºi inevitabili spre 
descifrarea corecta a „paradisului pierdut”, pentru cã, aºa 
cum noteazã în primele pagini, orice obiect pierdut se 
cautã refãcând traseul, începând de la ultimul loc în care 
putem fi siguri cã l-am pierdut.

Extraordinara plãcere a emiþãtorului de a transmite 
este evidentã în atenþia pe care o acordã aproape oricãrui  
obiect, sentiment, personaj, gest, oricãrei probleme 
personale sau colective etc.,  raportate, în spiritul cãrþii, la 
cele douã jaloane care conteazã pentru lãuntrul 
personajului-narator, prezentul ºi trecutul. Din aceastã 
confruntare mutã, desigur – ca la romantici! – de pierdut 
are prezentul, trãit de un  alt fel de þãran decât cel pe care 
îl ºtia, meschin, necinstit, vizând câºtigul imediat, gata în 
orice moment sã-ºi vândã tocmai pãmântul, emblema 
strãmoºilor sãi. În opinia naratorului, fãrã a exagera câtuºi 
de puþin, imaginile pe care le aduce în carte sunt ale 
României profunde, în ciuda cãrora, totuºi, subliniazã cã 
intelectualii noºtri au reuºit sã se sincronizeze din foarte 
multe puncte de vedere cu Europa, prin performanþe 
recunoscute. 

Realismul cãrþii e susþinut, pe de altã parte, de 
numeroasele inserþii, conþinând note redate în stil 
gazetãresc sau de jurnal, referitoare la tot felul de subiecte, 
de la marinãrit, pânã la situaþia cãtinei – consideratã 
plantã-panaceu, înainte de '89, pentru care se realizase 
chiar o strategie naþionalã, secretã de cultivare ºi 
valorificare, sub cel mai înalt patronaj – sau la nevoia 
ecologizãrii satelor.  

În ciuda acestui realism covârºitor, lirismul este o 
particularitate inalienabilã a cãrþii, chiar dacã se manifestã 
sporadic, de obicei în câteva rânduri care apar într-un fel 
de concluzii sui-generis la sfârºitul fiecãrui capitol, in timp 
ce titlurile acestora, scrise cu iniþialã micã, sugereazã 
absenþa vreunei ierarhii în selectarea evenimentelor 
existenþiale care compun textul, cu excepþia celei 
instaurate de memoria afectivã.

Având drept pretext inadecvarea oraºului ºi, în primul 
rând a Clujului în care locuieºte, la aspiraþiile lui minimale 
de confort psihic – din moment ce Clujul este un oraº 
cãruia îi lipseºte ceva –, naratorul retrãieºte experienþa 
ruralã, dar dupã ce a cunoscut mediul citadin în variante 
oferite în þarã ºi în strãinãtate ºi, bineînþeles, dupã ce un 
rol incontestabil în maturizarea lui l-a jucat ºcoala, pânã la 
cel mai înalt nivel. Ca urmare, opus, în mare, oraºului, 
satul pe care-l regãseºte  (situat undeva în partea de vest a  
þãrii, dar tipic pentru toate aºezãrile româneºti care au 
acest statut)  e prezentat în toatã realitatea lui (aproape) 
dramaticã, fiind locuit, în general, de oameni bãtrâni, 
bolnavi, puþini, fãrã, deci, multe speranþe, un loc al 
izolãrii, al singurãtãþii, unde se retrag sau eºueazã destui 

care apelase ca autostopist), hotãrãºte sã-i ajute pe tinerii 
care, acum îi cer lui sprijinul, dar transportã un manelist, 
al cãrui ghinion de a i se strica banda cu muzica favoritã îl 
încântã, spre disperarea aceluia. Tot la fel, savuroase sunt 
episoadele în care o prezintã pe baba Florica, vecina lui de 
peste nouãzeci de ani care îi ºterpeleºte zarzavaturi sau 
alte obiecte de prin curte, dar se vrea un reper moral în sat 
ºi apeleazã, ca ultim argument în confruntãrile verbale ad-
hoc, cu mai tinerii ei adversari la blesteme crunte, lipsite 
de culoare, dar oricum mai rele decât orice pedeapsã 
administrativã pentru conturbarea liniºtii publice, pentru 
a încheia apoteotic cu Ajunge-ar ca mine! Sau: Sã 
surzeascã! Nu scapã – nici n-ar avea cum! – neobservaþi 
þiganii vecini ai naratorului, Costan ºi ai lui, cu viaþa lor 
aparte, priviþi tot cu un fel de resemnare de cãtre vecinul 
lor venit de la oraº.

ªi pentru cã febra tranziþiei este ridicatã ºi în sat, 
intruziunile noilor mentalitãþi lucrative sunt evidente 
peste tot, efectele scontate ale pãtrunderii Europei aici 
fiind dintre cele mai felurite. Spre exemplu, prin zonã 
urmeazã sã treacã o autostradã ºi încep sã aparã samsari 
de pãmânt  sau încep sã înveþe unii dintre localnici sã se 
ocupe de terenurile care pot aduce câºtigul în stare sã le 
schimbe viaþa. Pentru alþii, adicã pentru aproape toþi, un 
camion de pubele, aduse pentru ecologizarea satului, de 
un olandez (îndrãgostit de o dãscãliþã trupeºã, care-l face 
sã mai întârzie aici, sã se bucure de puritatea plaiurilor 
româneºti), devine un nesperat dar, pe care, aºa cum chiar 
mãrturisesc, n-au de gând sã îl foloseascã în scopul pentru 
care a fost primit, ci pentru a depozita, de pildã, carnea de 
porc la proximul Crãciun, fiindcã gunoiul, atât de murdar, 
poate fi adunat în gãleþi sparte, în lighene sau în alte vase 
care, dupã obºteascã ieºire din uzul normal, îºi încep o 
altã viaþã. 

Extraordinar cunoscãtor al comportamentului ºi al 
psihologiei þãranului român contemporan – de 
pretutindeni! –, Alexandru Vlad nu-l demitizeazã însã, 
nu-l demonizeazã, ci doar, prin prezentarea unor scene de 
viaþã, îi dã la ivealã un portret cât se poate de verosimil, 
fãrã cinism, demonstrând, poate fãrã sã vrea, cuvintele lui 
Nicolae Filimon scrise în Dedicaþie la romanul sãu, care, 
fãcând o trecere în revistã a categoriilor sociale, spre a o 
gãsi pe cea mai potrivitã ca sã-i închine cartea, mãrturisea: 
am vorbit cu þãranii bãtrâni ºi tineri; ce e drept, sunt plini 
ºi ei, sãrmanii, de mârºãvii pânã între urechi… 

Cruzimea – involuntarã, uneori, paradoxal ingenuã, 
alteori – este, chiar dacã, de obicei, e eludatã, o 
componentã a vieþii care se deruleazã, de multe ori, cu 
acordul tacit sau mãcar cu simularea ignorãrii de cãtre 
ceilalþi. Capitolul care dã titlul romanului, la fel ca ºi alte 
(destule) întâmplãri, o demonstreazã fãrã dubii: un 
profesor pensionar, de filozofie, cu oarecare anvergurã 
publicisticã, literarã, se mutã în sat împreunã cu mama 
lui, sedus, fireºte, de toposurile formulate în timp în 
legãturã cu acest spaþiu, deºi bãtrâna nu e prea încântatã 
de schimbare, netrãind niciodatã la þarã. Cumpãrã o casã 
de la un þigan, o renoveazã etc. ºi se mutã în ea, fiind 
trecut ca ºi alþi venetici prin furcile caudine ale bârfei 
locale. Se întâmplã ca destul de repede fiul sã aibã un atac 
de apoplexie ºi sã moarã, mama, ºi aºa destul de 
vulnerabilã rãmânând de tot singurã, pânã când, în plinã 
zi, când majoritatea oamenilor sunt la muncã pe  câmp, 
iar cei rãmaºi acasã sunt ori neputincioºi ori nepãsãtori, 
þiganul care le-a vândut casa vine la bãtrânã, îi mai cere 
niºe bani, e beat, pleacã, se întoarce, îi smulge cerceii de 
aur din urechi, o schingiuieºte, o violeazã ºi o omoarã, iar 
„gura satului”, departe de a manifesta mãcar compasiune 
pentru ceea ce s-a petrecut, îºi dã drumul, fãcând din 
victimã adevãratul vinovat: se purta curatã ca o femeie 
tânãrã, se îmbrãca îngrijit, avea cercei de aur ºi, pe 
deasupra, gestul de care îºi aminteau unii cã îl fãcea fiul – 
rugat de narator sã taie flori de la acesta din curte ºi sã i le 
ducã mamei, fostã profesoarã la Cluj – de a-i aduce flori 
vine ca argument peremptoriu în ochii majoritãþii, cã fiul 
ºi mama ar fi avut o legãturã incestuoasã! Aºadar, fascinat 
de imaginea curcubeului vãzut întâmplãtor în aceste 
locuri, Ioan Horotan nu avusese ºi intuiþia gunoaielor care 
se adunau în albia râului… 

La cele douã lumi între care oscileazã naratorul, se 
adaugã, în roman, încã una: a cãrþilor, a cãror existenþã, ca 
fenomen intrinsec, al unei societãþi pentru care – înainte 
de Decembrie 1989 –  a însemnat una dintre principalele 
forme de rezistenþã la agresiunile a ceea ce numim generic 
rãu, pentru ca, dupã acest moment, sã-ºi piardã treptat 
statutul, ajungând, de cele mai multe ori, sã fie sau 
dispreþuite sau ignorate.

Scriere postmodernistã, prin urmare, conþinând 
suficiente elemente de metaroman (scriitorul îi dezvãluie 
cititorului „secrete” ale procesului de creaþie, ale relaþiei 
dintre ficþiune ºi realitate etc.:  Am uneori impresia cã 
personajele mele nãvãlesc în viaþa mea realã…), cartea lui 
Alexandru Vlad cuprinde observaþiile ºi analiza profundã 
întreprinsã de autor asupra satului românesc actual (fiind 
comparabilã în multe privinþe cu Moromeþii lui Marin 
Preda), putându-se afirma, fãrã exagerare, cã e o epopee a 
lumii rurale contemporane, cu toate avatarurile pe care  le 
trãieºte aceasta, ireversibil, într-un timp care nu mai are 
rãbdare cu nimeni. 

George Popa - un om 
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de abil iscoditor ºi bun ascultãtor a domnului Vasile 
Diacon. Acesta stãpâneºte ºtiinþa dialogului ºi are harul 
stimulãrii vocii confesive. Prin reflecþiile ºi comentariile 
sale, se ridicã de la starea de ucenic la rangul de mentor. 
Periplul confesiv al magistrului G. Popa are, desigur, 
funcþie testamentarã ºi reprezintã o piatrã de colþ pentru 
templul unui spirit renascentist contemporan cu noi ?i cu 
veºnicia.

Semnatã de Vasile Diacon, George Popa - homo 
universalis este nu doar o carte de dialoguri ci o lecþie 
despre devotament, perseverenþã, rigoare, onoare, spirit, 
visare, valori care au ghidat o viaþã ºi un om.

Viaþã „dublã” cum spune profesorul G. Popa, 
dedicatã, pe de o parte, comandamentului faustic, al 
faptei puse în slujba omului ca fiinþã materialã ºi, pe de 
alta adresatã sufletului ºi spiritului omului prin 
tãlmãcirea marilor creaþii (literare, muzicale,de artã) ºi 
prin propria creaþie poeticã ºi literarã de cea mai înaltã 
vibraþie. Ridicând medicina la rang de artã ºi slujind-o 
«filosofic» cu meditaþii asupra dramatismului vieþii ºi cu 
dorinþa corectãrii erorilor naturii ºi împletind-o cu 
poezia încearcã sã vindece maladiile ºi sã realizeze o «a 
doua genezã» a trupului ºi spiritului.

Dialogul ne poartã prin largi spaþii metafizice ºi ne 
aminteºte definiþii esenþiale formulate de profesorul G. 
Popa de-a lungul timpului. Misterul creaþiei în care 
momentul inspiraþiei este perceput ca dicteu, ca o 
comuniune cu ºoapta divinitãþii, arheul ca identitate 
eternã a omului, spiritul hyperionic, ca viziune ºi 
altitudine a gândirii poetului nepereche, timpul mitului, 
ca rãscruce între timpul astral ºi cel uman, spaþiul 
absolutului sau aripile zborului interior  sunt doar câteva 
dintre ele.

Subtila maieuticã practicatã de Vasile Diacon ne 
dezvãluie, în interlocutorul sãu, dincolo de creator, omul 
George Popa, cu crezul ºi credinþele sale. Un om care-ºi 
percepe un prieten, asemeni lui Leonardo, ca pe „alt tu 
însuþi”. Ce definiþie mai frumoasã ar fi putut da 
prietenului decât gândindu-l ca cel, „de care doar 
amintindu-þi, o luminã spiritualã se aprinde la fereastra 
sufletului tãu”?

Filosofia sa de viaþã a fost sã meargã „din creastã-n 
creastã”. ªi, într-adevãr, crestele profesiei au rezonat cu 
cele ale spiritului ºi ale cuvântului. A ales compania 
titanilor în filosofie (Platon, Spinoza, Schopenhauer, 
Nietzche ºi Heidegger), în poezie (Dante, 
Petrarca,Leopardi, Shakespeare, Tagore ºi, dincolo de 
limite, Eminescu) , ale artelor plastice (Fidias, El Greco, 
Rembrandt ºi Rodin).

În vacarmul zilelor noastre temerile profesorului G. 
Popa sunt legate de „desfigurarea” cuvântului, a 
gândului, a sunetelor, a formelor... ªi de absenþa 
armoniei. Anticuvântul ºi dizarmonia sunt stihii ale 
neliniºtii în aºteptarea unui catharsis pentru care 
pledeazã neîncetat.

Mesajul din finalul dialogului îndeamnã la gãsirea 
unui sens superior vieþii prin creaþie, ca antidot al 
nonsensului ºi autodistrugerii. Existenþa ca implicare în 
„fluxul creator cosmic, care este însuºi Dumnezeu” este 
Calea iar iubirea ºi etica afirmativã a vieþii sunt condiþia 
libertãþii ºi sensul în lume.

„Homo intelectualis este un model ºi un ghid 
spiritual” spunea Profesorul însuºi într-un recent eseu, 
este „bucuria comunicãrii frumosului, a sublimului, 
despre care vorbeºte Kant în definirea intelectualului ca 
om superior”. L-am recunoscut cu toþii în aceastã 
definiþie ºi meritul domnului Vasile Diacon este de a fi 
strâns într-o carte-document istoria vieþii model a 
omului renascentist al timpului nostru ºi al celui ce va 
veni.

activitatea de medic, eul intramudan ºi-a îndeplinit 
datoria de oaspete al luminii”, iar prin opera sa scrisã 
„conºtiinþa transmundanã s-a realizat pe sine în lume ºi 
dincolo de ea”. Despre opera omnia a lui G. Popa putem 
spune, împreunã cu Spinoza, sed omnia praeclara tam 
difficilia quam rara sunt.

Cugetãrile despre literaturã ºi artã au valoare 
arhetipalã ºi constituie o cale regalã de înþelegere a 
creaþiei sale artistice. Poezia, spune G. Popa, este „modul 
sãu de existenþã” pentru cã „poemul e cuvântul nerostit 
al lui Dumnezeu”. Zeii „dezvãluie prin poet intenþiile 
nereuºite din ziua dintâi”. Poezia este „a doua creaþie a 
lumii” ºi împlineºte o „mutaþie existenþialã”, 
preschimbând exterioritatea în interioritate. Poezia 
„trezeºte memoria obositã a eternitãþii”, cãci cuvântul lui 
Dumnezeu ne-a trecut din nevãzut în vãzut, iar 
„cuvintele poetului ne poartã din nevãzut în negrãit”. 
Inspiraþia este o stare de graþie sau, cum spune Democrit, 
„un suflu divin”, o stare de entuziasm, adicã, etimologic, 
en theos „a fi în zeu”. Interpretul poeziei, spune G. Popa, 
relevã înþelesuri intrinseci ale operei, dar ºi sensuri 
induse din textul analizat. O cale eficientã este 
„comparatismul complex” pe care G. Popa îl cultivã cu 
rafinament, surprinzând în pagina „locuitã de zei” 
înfrãþirea dintre poezie, arta plasticã ºi muzicã. Eseurile 
sale despre Rodin ºi Brâncuºi sunt magistrale. Exegetul 
trebuie sã aibã harul sublim de a descoperi energiile 
inefabile ale actului poetic.

Reflecþiile lui G. Popa despre arta de traducãtor, 
despre exegeza eminescianã sau despre lume ºi viaþã 
pun în luminã un înþelept îndrumãtor de conºtiinþã ºi, 
implicit, un înalt arhetip antropologic. Traducãtorul de 
poezie se cuvine sã fie el însuºi poet cu mare rãspundere 
eticã ºi esteticã. De la Cicero ºi Ieronim ºtim cã 

traducerea poeziei nu trebuie sã reproducã verbul, ci sã 
echivaleze corola de lumini metafizice. Tãlmãcirile lui G. 
Popa din Khayyam. Hafiz, Tagore ºi Rilke sunt 
transfigurãri conforme cu originalul. Traducerea, 
considerã G. Popa, este metafora unui poem, dar ºi o 
metaforã a propriului spirit, un catalizator transcendent 
al sinelui cãtre sine.

Referindu-se la exegeza eminescianã, G. Popa 
consunã cu interpreþii care au un ochi transcendental 
pentru a înþelege deschiderile filozofice ºi estetice ale 
marelui nostru poet. Conceptele originale din poezia lui 
Eminescu sunt, dupã G. Popa, numeroase. Disociazã 
selectiv geniul, entitate transmundanã, arheul, entitate 
intermediarã între om ºi geniu, iubirea, confundatã cu 
divinul anterior genezei, armonia prozodicã unitã cu cea 
cosmicã ºi, de asemenea, convertirea lãuntricã a lumii 
exterioare. Alãturi de acestea menþioneazã ºi tragicul 
înþeles ca sacrificare umanã a Fiinþei sau, în altã ipostazã, 
ca spaima funestã, sisificã a unei morþi repetate la infinit, 
sacralizarea lumii, libertatea metafizicã, înþeleasã ca depãºire 
a absolutului ºi, în cele din urmã, natura frumosului, ca 
proporþie în miºcare, nu ca „secþiunea de aur” staticã. 
Toate aceste concepte definesc spiritul hyperionic.

Slujitor al lui Hipocrat ºi culegãtor de stele, G. Popa 
este un filozof al culturii care a înþeles cã omul este o 
capodoperã a naturii ºi cã, în avântul sãu spre sublim, 
concureazã zeii. Conºtiinþa valorii omului în lume este 
condiþia libertãþii ºi a bucuriei creaþiei. Prin fapta ºi 
gândul sãu, omul e un demiurg ºi prin existenþa sa, o 
binecuvântare a naturii. G. Popa, prin filozofia sa stenicã 
ºi prin opera sa polimorfã, este un arheu al culturii 
româneºti ocrotit de Olimp.

Lectura acestui macrointerviu relevã nu numai 
virtuþile confesive ale magistrului G. Popa, ci ºi calitatea 

A apãrut de curând un volum de excepþie în lumea 
editurilor ieºene, anume George Popa – homo universalis, 
care include convorbirile magistrului cu eseistul Vasile 
Diacon. Este o carte de confesiuni, referitoare la formaþia 
ºi profilul intelectual al unui om cu vocaþie renascentistã 
– medic, istoric literar, critic de artã, exeget al lui 
Eminescu, traducãtor inspirat, poet cugetãtor ºi filozof al 
culturii, personalitate strãlucitã a spiritualitãþii româneºti 
contemporane.

Volumul se deschide cu un argument semnat de 
Vasile Diacon. Acesta precizeazã notele semantice a 
sintagmei homo universalis ºi defineºte macrointerviul 
tipãrit ca „roman al vieþii ºi al spiritului” unui creator 
proteic. Convorbirea este completatã cu corespondenþa 
magistrului G. Popa cu eminescologi consacraþi ºi, de 
asemenea, cu o impresionantã iconografie.

Confesiunile lui G. Popa, polarizate pe un ax 
cronologic ºi pe altul axiologic, reconstituie etape ale 
culturii româneºti interbelice filtrate prin memoria unui 
martor ocular. Scene de viaþã marcante, personalitãþi 
memorabile, mentalitãþi publice ºi private însoþite de 
judecã?i de valoare cu rol paideutic fac din aceastã carte 
un op paradigmatic al unui aristocrat al spiritului 
românesc de azi.

Magistrul G. Popa evocã satul natal, pãrinþii, 
copilãria mirificã, adolescenþa, lecturile fundamentale, 
studiile preuniversitare la Seminarul din Roman, studiile 
universitare la Facultatea de Litere ºi la Facultatea de 
Medicinã din Iaºi, se referã la cãrþile sale de medicinã ºi 
la cãrþile despre Eminescu, la opera sa literarã, la 
activitatea de critic de artã, la cultura românã ºi 
europeanã ºi, în sfârºit, formuleazã judecãþi de valoare 
luminate de logos, ethos ºi pathos, cu o singularã forþã 
aforisticã. Paginile confesiunilor lui G. Popa alcãtuiesc 
un jurnal biografic care sporeºte opera sa umanistã cu o 
nouã specie literarã.

Dincolo de valoarea lor documentarã, aceste 
confesiuni au valoare axiologicã. Sunt testamentul unui 
suflet romantic aprins de torþa gândului sublim. 
Imaginea sa olimpianã acoperã neliniºti existenþiale. 
Mãrturiile sale dezvãluie un spirit predestinat 
aspiraþiilor spre absolut, dar ºi cultivãrii candorii ºi a 
valorii estetice în lume. G. Popa este un spirit neîmpãcat, 
nu faþã de sine, ci faþã de semenii din jur, ocoli?i de 
strãfulgerãri etice ºi estetice. Întrupeazã, în lumea 
noastrã centrifugã, principiul ideal al kalokagathiei. Este, 
în singurãtatea sa meditativã, un incurabil slujitor al 
utopiei, un sentimental lucid, grav ºi suav în care 
conºtiinþa valorii ºi decenþa compor?ãrii resping parada 
ºi slãvesc încrederea în valorile terapeutice ale culturii ºi 
ale înãlþãrii spiritului dincolo de transposibil.

Destinul umanist al lui G. Popa s-a împlinit în 
centrele tutelare ale formaþiei sale spirituale, Vrancea, 
Roman ºi Iaºi. Prin studiile sale superioare de litere ºi 
filosofie ºi de medicinã umanã a adunat, într-un conclav 
interdisciplinar, gândul, cuvântul ºi fapta care au rodit 
mirific.

Medicina, spune G. Popa, este o filozofie aplicatã, 
care, ca ºi filozofia teoreticã, se ramificã în ontologie, 
gnoseologie ºi eticã ºi contribuie la promovarea vieþii. 
Omul total, cu soma ºi psyché, are nevoie de vindecarea 
trupului ºi, simultan, de înãlþarea spiritului. Medicul 
dotat cu har este, cum spune Heidegger, un zeu care 
întoarce omul din pragul morþii la viaþã. Cugetãrie lui G. 
Popa despre virtuþile axiologice ale medicinei, ca ºtiinþã, 
artã ºi filozofie, s-ar cuveni sã fie învãþate ºi preþuite ca 
Jurãmântul lui Hipocrate, de toþi medicii tineri, cãci 
spiritul lui G. Popa coboarã din stirpea lui Zamolxis, care 
era, cum ºtim, zeu ºi rege, medic, filozof ºi profet al 
tracilor. Medicul, în ultimã instanþã, restabileºte acordul 
dintre om ºi onticitate, aºa cum poezia stabileºte acordul 
dintre om ºi univers.

Sintagmele aforistice referitoare la cultura românã, la 
profilul sãu spiritual, sunt, de asemenea, antologice. 
Vrancea ºi Ipoteºti, spune G. Popa, sunt poli ai 
spiritualitãþii româneºti care, prin Mioriþa ºi Luceafãrul, 
asigurã universalitatea culturii noastre. Vocaþia 
meditativã ºi conºtiinþa de „oaspete al luminii” îl înalþã 
în lumea axiologiei, în afara istoriei sfâºiatã de conflicte, 
la înþelepciunea luminoasã a pãstorului din baladã. 
Filozoful G. Popa, definindu-ºi profilul spiritual, afirmã, 
ca Faust, cã nu cuvântul a fost la început, ci fapta ºi 
citeazã un aforism din Baghavadgita: „Tu eºti rodul 
propriilor fapte. Eºti ceea ce înfãptuieºti”. Fidel acestei 
sentinþe, G. Popa se autocaracterizeazã astfel: „prin 
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Animalul evitã moartea din instinct, nu înþelege ºi nici nu 
prea conºtientizeazã implicaþiile morþii. Omul e o bestie 
aparte, îºi dã seama cã moare, cã se topeºte în neant, cã nu 
îºi va mai vedea niciodatã familia, ori prietenii sau iubiþii. 
Omul nu e niciodatã mai viu decât în acele clipe în care îºi 
concentreazã toatã fiinþa în actul supravieþuirii. Toþi 
oamenii mor singuri, sau oricum, aproape toþi, cei uciºi de 
el aveau... hmm... companie. ªtia cã e un monstru, dar 
asta nu îl deranja, la naiba, nu e ca ºi cum ceruse sã fie 
astfel. Avea un hãu imens în sine, o imensã gaurã neagrã 
care risca sã-l absoarbã în orice clipã, o nevoie compulsivã 
de a fi în preajma morþii, de a arunca o privire furiºã 
dincolo, de a-ºi oglindi pãcatele în ochii plini de groazã ai 
celor ce mor. Îi iubea pe toþi. Cum sã nu-i iubeascã pe cei 
care fãceau supremul sacrificiu pentru cã el sã trãiascã, 
pentru cã el sã simtã, sã potoleascã fluxul negru ce i se 
revãrsa neînduplecat în toate celulele corpului.

Îºi aprinse o þigarã. Trase cu nesaþ un fum ºi privi 
groapa noroioasã pe care o cãscase în întunericul pãdurii.

Cãcat. Dacã începe ploaia o sã mã umplu de noroi. Pãdurile 
astea. Te fac sã vorbeºti singur, mama lor. ªi aºa nu te aude nici 
dracu aici. Poþi sã zici ce rahat vrei. Uuu. Mamã, priveºte-þi 
fiul. Tocmai îngroapã o tipã în pãdure. Fiul tãu drag ºi ºef de 
promoþie Ivy League e un rahat de ucigaº în serie. Sfinte rahat 
ce cretin sunã. Numai în filme monoloagele astea sunã miºto ºi 
profund. Uuuu, sunt o bestie bla bla. Spãlaþi-vã pe cap cu 
normele ºi cu societatea vieþii.

Rostogoli cu piciorul cadavrul frumos împachetat în 
plastic ºi îl fãcu sã disparã în groapa proaspãt sãpatã. 
Stinse þigara, dar nu aruncã chiºtocul. Îl împachetã 
frumos într-o punguþã ºi-l depozitã în buzunar. ªansele ca 
cineva sã gãseascã cadavrul erau mici, însã în 
eventualitatea în care aºa ceva s-ar întâmpla, nici o 
dovadã nu îl va putea lega de acest loc. Nu era chiar 
ucigaºul în serie tipic, nu avea o profundã dorinþã 
subconºtientã de a fi prins ºi nici nevoia compulsivã de a 
lãsa indicii criptice anchetatorilor. În fapt, nimeni nu 
cautã criminali pentru crime despre care nu ºtie nimeni cã 
s-au întâmplat. 

Iubea acest secol al inovaþiilor ºi tehnologiei, al 
soluþiilor aproape miraculoase la probleme ce au bãtut la 
cap generaþii. Sã luãm, de pildã, izolaþiile fonice ale 
apartamentelor New York-eze. Nici nu ar fi visat acum 20 
de ani cã va putea tortura, abuza ºi ucide pe cineva în 
intimitatea propriului apartament. Tehnologia asta... o 
nebunie. Evident, nu era un apartament oarecare. Un 
CEO câºtigã bine, mai ales unul atât de influent ca el, îºi 
permitea deci sã locuiascã în una dintre cele mai 
exclusiviste clãdiri din oraº. Nu numai cã avea o intrare 
privatã numai a lui, ci ºi un lift la fel de privat ºi o parcare 
asemenea. Îºi construise o faorte utilã imagine de geniu 
retras, de mare inovator al tehnologiei care vrea sã stea 
cât mai departe de viaþa publicã. Merita fiecare centimã 
din chiria exorbitantã, doarece a putut cãra nestingherit 
pânã în apartament trupul tranchilizat al victimei, fãrã ca 
mãcar sã-ºi facã vreo grijã cã ar putea fi vãzut, ca ºi cum 
te-ai plimba duminica prin parc, ce-i drept, cu un viitor 
cadavru dupã tine, lucru pe care probabil nu ar trebui sã-l 
faci într-un parc. 

Privi femeia imobilizatã pe masa din living, o femeie 
de aproximativ 30 de ani, dar cine dracu mai ºtia. Cu 
atâtea implanturi ºi operaþii disponibile ar fi putut foarte 
bine sã aibã ºi 50 de ani. Îºi alegea victimele aproape la 
întâmplare, nu avea un ºablon strict în care trebuiau sã se 
încadreze. Prefera totuºi femeile din motive logistice... 
erau mai uºoare ºi deci mai uºor de cãrat. Oricum, alegea 
oameni plini de viaþã, cu un caracter puternic, oameni ce 
promiteau sã se agaþe straºnic de viaþã. Au fost ºi nopþi 
dezamãgitoare, când intuiþia l-a indus în eroare. Încã îºi 
amintea superba brunetã care, sub masca zâmbitoare, îºi 
doarea cu ardoare sã moarã. Ce patetic. Aproape cã a 
refuzat sã o ucidã. I-a retezat scârbit gâtul ºi cretina 
zâmbea. Ce noapte oribilã...

Sper sã nu fii ºi tu vreo reclamã la prozac. Nu cred cã mai 
suport încã o deprimatã scârbitã de viaþã ºi cu gânduri 
sinucigaºe. Ah, da, evident cã nu-mi poþi rãspunde cu un cãluº 
în gurã.

Bun, acum îþi voi scoate cãluºul. Sunt curios ce ai de spus. 
Femeia începu sã urle cu o forþã care-l fãcu sã zâmbeascã. 
Încã urla isteric când se întoarse în camerã cu un pahar de 
scotch.

Gata? Am terminat cu urlatul? Apartamentul este atât de 
bine izolat fonic, încât ai putea folosi o goarnã de tren ºi tot nu 
ai rezolva nimic. Dar nah, urlã vaco! Hai, bagã mare, bagã ca ºi 
cum cãcatul tãu de viaþã ar depinde de asta. 

Cine eºti ºi ce vrei de la mine? Poþi lua orice, îþi pot da bani, 
orice doar dã-mi drumul. Nu þi-am fãcut nimic, nici mãcar nu 
te cunosc... Dã-mi drumul ºi nu voi spune nimic... te implor!

O vai, dar ce ofertã superbã. Nu suntem oare un pic, dar 
doar un pic, retardaþi? Deci mi-am bãtut capul sã te rãpesc, sã 
te car pânã în pula mea tocmai pânã aici, sã te leg de o masã, sã 
acoper tot livingul cu folii de plastic pentru a-þi da drumul pe 
baza unei promisiuni pe care ºi un retardat ar refuza sã o ia de 
bunã. De ce pizda mãsii nu vreþi sã gândiþi? Pff, ºi cicã eu sunt 
ãla rãu. Ar trebui sã primesc o medalie, recompensã pentru 
efortul de a scãpa lumea de cretini. Ah, ºi cretine, sã nu fim 
sexiºti.

Atunci ce vrei de la mine?
Sã mori, încet, în chinuri, ca o curvã tembelã ce eºti. Vreau 

Pãdurea Blilib ºi Vânãtorul -
Vitrinã

Mircea BOBOC
 

Într-o lume în care broaºtele þestoase mor de 
bãtrâneþe, tigrii zboarã dând din aripi de muscã, trãsurile 
sunt trase de libelule ºi magia se întâmplã la orice pas, 
erau trei 

Zâne-Leu de Pãdure, niºte fiinþe fermecate cu pãrul 
lung ºi buclat ºi cu un nas mic ºi rotunjit ce le asemãna 
unor jucãrii. Ochii le erau aurii ca un soare, iar pleoapele 
atent fardate cu tincturi de ierburi parfumate.

Amalda, Zora ºi Tila, cãci aºa se numeau eroinele 
noastre, protejau Pãdurea Blilib, un þinut plin de 
vieþuitoare pe cât de fascinante, pe atât de fragile. De ce? 
Pentru cã erau fãcute din sticlã. Erau acolo vulpi-bibelou, 
urºi-ceaºcã de ceai, lupi-porþelan, ciocârlii-puºculiþã ºi 
multe alte fãpturi care zburdau vesele toatã ziua.

Dar vai, într-o bunã zi… Vorba vine „bunã zi”, cãci 
aceea era de fapt o zi blestematã. Paºi strãini se auzirã 
prin Pãdurea Blilib ºi, ca printr-o minune, toþi ºtiurã cã un 
musafir nepoftit pãtrunse pe tãrâmul lor. Nimeni altul 
decât Vânãtorul-Vitrinã venise pentru a înhãþa bietele 
creaturi, fãcându-le prizoniere în interiorul lui 
transparent, unde acestea ar fi încremenit de teamã 
pentru totdeauna. Cling cling cling peste tot! Iar monstrul 
alerga hohotind cu zornãiri de geamuri groase, care se 
deschideau lacom ca o gurã înfiorãtoare ºi se închideau la 
fel de brusc atunci când victima nu mai avea cale de 
scãpare.

Teroare în Blilib! Tot mai multe animale de sticlã 
înghiþite pe nerãsuflate! Vânãtorului-Vitrinã, cu cât se 
îndopa mai mult, cu atât îi sporea ºi foamea, ºi devenea 
tot mai mare ºi mai urât. Etajele de sticlã ºi 
compartimentele pentru animalele-bibelouri se 
înmulþeau. Amarnic se mai lãuda ºi ameninþa în stânga ºi-
n dreapta:

– Veniþi, copii ai Blilibului! Vã voi pãpa unul câte 
unul! Eu, vitrina mâncãtoare, înspãimânt ºi lupi ºi urºi, 
cãci decât orice fiarã sunt mai grozavã!

– Nu ºi pe noi! se auzirã deodatã trei voci.
Zânele-Leu de Pãdure stãteau semeþe în faþa 

agresorului, iar animalele se pitularã buluc în spatele lor, 
zgribulite de spaimã.

– Credeþi cã pe voi nu vã pot înhãþa, pentru cã nu 
sunteþi de sticlã, aºa-i? râse Vânãtorul-Vitrinã. Poate c-
aveþi dreptate, zânelor, dar nici sã mã opriþi nu puteþi. 
Sunt mai puternic decât toate trei.

Atunci Amalda fãcu un pas mai în faþã ºi spuse:
– Nici nu trebuie sã te oprim noi. Am chemat o 

prietenã din Pãdurea Uneltelor. Pe Ciocãnitoarea-Ciocan.
ªi Zora, sora Amaldei, începu sã cânte niºte triluri 

magice, iar o pasãre de metal apãru în zare ºi se nãpusti 
asupra Vânãtorului-Vitrinã, spãrgându-i geamurile ºi 
eliberând animalele de sticlã.

De atunci nici cã se mai pomenise vreodatã de vreun 
Vânãtor-Vitrinã prin Pãdurea Blilib. Ba se spune cã toate 
Vitrinele, auzind acea poveste, au înmãrmurit de fricã ºi 
stau de-atunci liniºtite în casele oamenilor. Mai sunt 
hrãnite din când în când cu câte-un bibelou. Sau animal-
sticlã sã fie? Cine ºtie? Încercaþi sã îi vorbiþi, poate vã va 
rãspunde.

Pollock

Victor ÞUÞUIANU

Îngropã pisica într-o micã poieniþã, încadrându-i 
frumos mormântul cu pietre mari, albe. Eventualii 
martori la tristul eveniment ar fi fost probabil înduioºaþi 
de grija arãtatã micului animal defunct. Dar nu erau 
martori, un lucru de altfel fericit, având în vedere cã 
pisica nu era a lui, ci a vecinilor, ºi moartea survenise nu 
atât natural, cât prin asfixiere mecanicã. Deloc bizar, 
pisica se împotrivise temeinic demersului, urme adânci 
brãzdând mâinile ucigaºului. Acesta fluierã un cântecel 
trist pe drumul spre casã, unde pãrinþii îl aºteptau la cinã. 
Ar fi vrut sã mai zãboveascã pe afarã, dar viaþa nu e 
întotdeauna dreaptã cu dorinþele puºtilor de 12 ani, mai 
ales când dorinþele acestora se centreazã pe omorât, 
mutilat ºi îngropat diverse umblãtoare.

Inima îi galopa nebuneºte, gâfâia ºi ºiraguri de 
sudoare îi întunecau privirea. Trãise. Pentru prima oarã în 
searbãda lui existenþã trãise. Dumnezeule, câtã energie, ce 
talaz de senzaþii, strânsoarea degetelor pe gâtul alb ºi 
subþire, icnetul surprins ºi groaza oglinditã în ochii mari 
ºi albaºtri, acum holbaþi obscen ºi cvasi-scabros. Trebuia 
sã o îngroape pe undeva, nu putea sã o lase pur ºi simplu 
pe marginea drumului. 

Sau putea? Meritã totuºi liniºtea unei gropi, dãduse 
un spectacol fantastic, se agãþase de viaþã cu energia unui 
animal sãlbatic. Nimic nu se comparã totuºi cu moartea 
umanã, cu stingerea unei fiinþe conºtientã de sine. 

sã-þi observ strãlucirea aia bovinã stingându-se încet în ochi.
Avea de gând sã o sugrume încet, pânã aproape de 

limitã ºi îi va da drumul. O va sugruma aºa de atâtea ori, 
încât momentul când o va ucide sã fie o surprizã, sã vadã 
speranþa unei noi amânãri spulberatã. Luã un frumos ºi 
ascuþit cuþit de vânãtoare ºi îi tãie adânc în coapsã. Carnea 
rozalie mustea de sânge, care începu sã-ºi croiascã drum 
cãtre podeaua acoperitã de plastic. Þipãtul ascuþit de 
durere al victimei îi gâdila auzul, implorãri ºi vaiete se 
amestecarã într-un hohot de plâns. Nu îi plãcea sã-ºi 
rãneascã astfel victimele, însã anii de experienþã l-au 
învãþat cã victima trebuie sã ºtie cã pericolul e iminent, 
real, de netãgãduit.

Or sã te gãseascã animalule... or sã te gãseascã... soþul meu 
o sã... vezi tu... bestie.

Tremur.  
Adevãrul e cã avusese o problemã în urmã cu 2 luni. 

Fusese descoperit pe când scãpa de un cadavru ºi a 
trebuit sã ucidã martorul într-un mod destul de grosolan. 
Reuºise sã scape fãrã sã fie vãzut, însã cadavrele au fost 
descoperite. 

Câteva zile a fost practic în stare de ºoc, însã iatã cã 
trecuserã 2 luni ºi nimic nu se întâmplase. Scãpase. 
Blestemaþii de executori nu descoperiserã nimic. 
Tehnologia îi conferise atuuri importante, însã tehnologia 
crease ºi executorii, poliþiºtii neobosiþi ai noului mileniu. 
Fiecare secþie avea la dispoziþie câþiva executori. 

Primeau câte un caz ºi îl urmau pânã în pânzele albe, 
nu dormeau, nu mâncau, doar arãtau uman, în rest erau 
la fel de organici ca ºi Televizorul lui. Executorii nu ar fi 
fost o problemã dacã nu ar fi dat-o-n gard atunci. ªtia cã, 
dacã e descoperit, va fi sfârºitul vieþii sale. Nu era genul 
care sã îºi petreacã viaþa în închisoare, unde sã fie privit ca 
un fel de monstru de speriat copiii, un exemplu clasic de 
patologie deviantã. La dracu' cu asta.

Se apropie de femeia terifiatã ºi se aplecã sã o strângã 
de gât. Auzi paºi ºi se întoarse. Observã arma lucioasã 
îndreptatã spre capul sãu ºi îngheþã. Cum pizda mãsii a 
intrat fãrã  un sunet? 

Predã-te ºi nu vei fi rãnit.
La naiba. E gata. Ah, da, era aici în tot timpul ãsta, 

probabil ascuns prin dormitor sau aºa ceva. Ucigaºul 
începu sã zâmbeascã. ªtia cã va veni ºi momentul ãsta, se 
pregãtise, avea o ultimã delicioasã surprizã pentru 
imbecila care hohotea acum de uºurare.

Bãnuiesc cã e un pic prea târziu sã-mi cer scuze ºi sã ne 
prefacem cã nu s-a întâmplat nimic. Zâmbi animalic ºi apãsã 
un mic buton de pe marginea mesei. Se repezi spre executor 
urlând: Sã te fut în gât de prãjitor de pâine retardat. Un 
pocnet surd ºi corpul solid al talentatului informatician se 
prãvãli pe podea. Dacã ar fi avut un dram de simþ artistic, 
executorul ar fi observat cã materia cenuºie violent 
evacutã din craniul ucigaºului se împrãºtiase pe perete 
amintind de un Pollock monocrom.

Sfinte Dumnezeule. Am crezut c-o sã mã ucidã. Slavã 
domnului cu voi, executorii. Dã-mi drumul acum, te rog.

Executorul o privi rãstimp de câteva secunde, îºi 
introduse arma în toc ºi porni cu paºi mãsuraþi cãtre 
femeia încã legatã de masã. Ocoli tacticos cadavrul de pe 
podea ºi se opri lângã masã. Examinã îndelung rana 
sângerândã de pe piciorul femeii. Întinse un deget ºi îl 
introduse violent în carnea rozalie. Femeia urlã animalic. 

Ce faci? Mã doare. Înceteazã în momentul ãsta. Îþi ordon 
sã-mi dai drumul. Auzi? Maºinãrie tâmpitã. Dã-mi 
DRACULUI drumul! În crucea mã-ti, DÃ-MI DRUMUL!!

Executorul o privi ºi tremurând ciudat începu sã 
vorbeascã.

Vã rugãm sã rãmâneþi calmi, e suficient du-te-n p... mea 
pentru toatã lumea. Pisica dumneavoastrã e în siguranþã. Sunt 
o cutie de conserve ºi mama era un aspirator stricat. Te rog sã 
nu opui rezistenþã. Îmi place sã te te te... Mulþumim cã aveþi 
încredere în noi. Poli, pol, poliþia vã mulþumeºte. 

Doamne nu, a luat-o razna, porcãria asta a luat-o razna. 
AJUTOOOOOOOR!!! 

Executorul se miºcã greoi ºi o smulse dureros pe 
femeie de pe masã. Bolborosind haotic se îndreptã cãtre 
terasã ºi sãri peste margine cu tot cu femeia ce i se 
zvârcolea în braþe. Executorul începu sã râdã nebunesc ºi 
urlã: Vã mulþumim cã aþi ales sã zburaþi cu noi. Vã dorim o 
aterizare plãcutã. Nu au avut o aterizare plãcutã.

***
Veteranul fãrã adãpost se aºezã tacticos în faþa vitrinei 

plinã de ecrane imense. Experienþa televiziunii 3D era la 2 
metri distanþã, însã, pentru el, ar fi putut fi ºi la 2 milioane 
de ani-luminã. Mãcar de ar fi avut suficient mãrunt 
pentru un corn ºi o cafea. O moderatoare cu o faþã sobrã 
tocmai anunþa ºtirea-bombã a zilei. Un mare mogul s-a 
dovedit a fi un criminal sadic ºi a fost ucis de un executor. 
Pff... banii ãºtia prea mulþi tâmpesc omul. Aha, chiar aºa. 
Uite, eu sunt un om bun, poate locuiesc într-o cutie de 
carton ºi nu am fãcut duº din primãvarã, dar nu dau la 
nimeni în cap. Pãcat cã executorul nu a ajuns la timp sã 
salveze ºi ultima victimã a psihopatului. Ce dracu' s-a 
întâmplat acolo??

Morala: E bine sã ai un antivirus bun, se evitã 
„zboruri” neplãcute.
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File de jurnal

Mãdãlina-Elena ANDREI                                               
Luni, 20 iunie 
Vacanþã, vacanþã ºi iar vacanþã! Mi-am luat de la bibliotecã 

o carte despre România. Mie-mi place sã explorez citind. Este 
aºa de plãcut. Când citesc, parcã sunt în peisajul descris, pentru 
cã visez cu ochii deschiºi! Este aºa de plãcut!...

Vineri, 24 iunie
Azi n-am putut sã merg la ºcoalã, fiind la mãtuºa. Ce rãu 

îmi pare, mai ales cã domnul diriginte nu ºtie din ce cauzã nu 
mã duc la “Întâlnirile de vineri”.

Este ora 23,37. E cam târziu pentru mine, dar vreau sã scriu 
pentru ziua de astãzi în jurnal. Dis-de-dimineaþã m-am trezit ºi 
am plecat spre ºcoala de lângã blocul mãtuºii mele din Dancu. 
Mai bine spus, am fost pe teren ºi am jucat handbal împreunã 
cu Roxana, cu Andra, cu Alina, cu Mirela… În total am fost 10 
fete…

Joi, 30 iunie
Bunã, Lolly! Aº vrea ca Eminem sã vinã ºi sã concerteze în 

România. A…! Oricum, nu pot urmãri concertul, decât dacã 
este la site-ul original de internet. Ce mult mi-aº dori ca Iaºul  
sã fie capitala României, dar nu este. Poate cã este mai bine aºa, 
Lolly…

Sâmbãtã, 10 iulie
Weekend! Oricum, este vacanþã, Lolly. Ce frumos este 

atunci când îþi scriu! Parcã aº uita de toate.
Vremea e de nota 10! Acest lucru mã încântã. Spre searã am 

ieºit la troiþã cu Simona, Alex, Mihaela ºi cu Felix. Frumoasã, 
ziua de azi, nu glumã! Am stat pânã la ora 22,30. Am povestit 
multe lucruri frumoase. Ne aduceam aminte de zilele când 
eram mici cu toþii. Acum toþi sunt la liceu, doar eu am rãmas, 
dar în curând ºi eu îi voi ajunge din urmã. Pe mâine, Lolly!

Duminicã, 14 august
Am fost la bisericã. N-a fost aºa de multã lume. Adicã a 

fost, dar nu colege sau amice de-ale mele. Am stat pânã la 
sfârºit. A fost frumos. M-am mai relaxat ºi eu…

Când am venit acasã, m-am odihnit puþin. Iuliana trebuie 
sã aparã din clipã-n clipã. O aºtept. Va veni ºi veriºoara ei, 
Manuela. Eu îi spun Manu. Se pronunþã mai uºor…

Joi, 1 septembrie
La mulþi ani, Alex! Astãzi este ziua vecinului meu, 

Alexandru. Împlineºte 17 ani. Ce repede mai creºtem!
Azi am ieºit cu Iuliana ºi cu Manuela. Ne-am dat cu rolele 

ºi totul a fost OK. Spre searã am primit un telefon  prin care 
Alexandru m-a invitat la ziua lui. Pe la ora 20,30 m-am dus la 
el. Invitaþii erau cunoscuþi. Toþi ne-am înþeles de minune… A 
fost o searã de neuitat. Sunt cam obositã, dar e bine...

Duminicã, 4 septembrie
Hola! De mâine, mai avem o sãptãmânã ºi vom începe 

ºcoala. Ce bine! Abia aºtept. Mult am mai aºteptat-o… M-am 
plictisit de vacanþã… Vreau ºcoalã!

A fost o zi frumuºicã astãzi. Am stat cu Doruþu în camerã ºi 
ne-am scris amândoi în jurnal pe ziua de astãzi. Trebuie sã 
recunosc cã m-am mirat de faptul cã Doruþu a scris în fiecare zi 
în jurnal, pe toatã vacanþa. Acest lucru este unul foarte bun, 
mai ales cã din când în când mai ºi citeºte. Este bine! ªi atunci 
când se uitã la un film, ºi acolo citeºte. Îºi dã interesul… Mã 
bucur cã am un frate bun! Noapte bunã, Lolly!

Luni, 5 septembrie
Am mai stat cu Manuela ºi cu Iuliana. Mâine, Manuela va 

pleca la Bucureºti. Cu toþii îi vom duce dorul, ei ºi lui Ilie 
(fratele ei). Abia  la anul viitor vor mai veni, dar vom þine 
legãtura prin telefon ºi prin internet.

Am povestit o grãmadã de lucruri interesante. Ce greu este 
sã-þi iei rãmas-bun de la cineva drag þie…Tot azi, mai spre 
searã, am sunat-o pe Nicoleta din Basarabia. Am vorbit. Ce dor 
îmi este de ea ºi ei de mine! Cu siguranþã cã ne vom mai 
întâlni. Am vorbit cu ea ºi prin e-mail. Ce frumos! Ea deja a 
început ºcoala…

Marþi, 6 septembrie
Offf! Rãceala asta! Colegul meu, Rãzvan, sâmbãtã va 

ajunge-n România. Va fi frumos! Sincer, nu mi-aº dori sã am 
pãrinþii plecaþi în altã þarã, fiindcã mi-ar fi foarte dor de ei. Eu 
cred cã ºi acum îi este greu lui Rãzvan, ºtiind cã ei sunt departe 
de el…

Am mai fost la troiþã. Deja îmi este dor de Manu…
Miercuri, 7 septembrie
Iar s-a luat curentul, Lolly! Ce plictisealã este! Eu mi-am 

pus muzicã pe telefon ºi sciu în jurnal. Toate sunt bune ºi 
frumoase.

Astãzi a venit Iuliana la mine. Am vorbit ºi cu Manu la 
telefon. A ajuns cu bine în Bucureºti. Îmi lipsesc campionatele 
de handbal. Abia aºtept sã încep ºcoala, Lolly!...

Luni, 12 septembrie
Bunã, Lolly! Astãzi am început ºcoala. Ce fericitã sunt! O zi 

foarte frumoasã! Afarã a fost cald ºi bine.
M-am revãzut cu colegii…. Am vorbit cu ei. Abia aºteptam 

cu toþii ºcoala, Lolly! Vreau sã-þi spun cã astãzi am revãzut-o pe 
doamna Ramona. Era foarte fericitã…, la fel ca mine, dar ºi ca 
minunaþii mei colegi. Ne-am îmbrãþiºat cu toþii. A fost un 
moment de neuitat, Lolly. ªi doamna Camelia s-a reîntors. Ce 
bine! Parcã îmi amintesc ºi acum cum eram în clasa a III-a, când 
am participat la parada de modã de la “Tirigong”. O emisiune 
interesantã. Când eram micã, de obicei mã uitam la acea 
emisiune.

Totul a fost nemaipomenit astãzi. Am fãcut multe poze: cu 
Sorana, Miruna, Iuliana, Clau, Estera, Iuli, Cristi, Rãzvan… 
Amintiri frumoase!

Vineri, 25 noiembrie
Vreau sã-þi spun ceva… nu ºtiu cum sã-þi spun, dar sper cã-

þi va plãcea. Este un fel de descriere a mea...
Degeaba lumea îmi spune cã sunt frumoasã, degeaba am 

ochii minunaþi, degeaba fac sacrificii, dacã nu am liniºte ºi nu 
am pe cineva care sã-mi fie aproape. Liniºte e tot ceea ce-mi 
doresc mai mult ca oricând. O caut peste tot, dar nu am parte 
de ea niciodatã. Atunci când cred cã într-adevãr am gãsit-o, 

apare ceva ºi stricã tot. Dau numai peste oameni care sunt rãi ºi 
fãrã suflet, care îºi vãd doar de ei ºi, fãrã sã se gândeascã ºi la 
mine, la sufletul meu.

Cu toate acestea, nu-mi pierd speranþa ºi merg mai departe. 
Urãsc minciuna ºi rãutatea, în viaþa mea acestea nu îºi au locul. 
Când simt cã ceva nu este în regulã, stau ºi-mi tot pun mii ºi 
mii de întrebãri, ciudate, pentru unii.

Am trecut prin multe greutãþi ºi am învãþat din propriile 
mele experienþe, din greºeli ºi din deciziile pe care le-am luat în 
momentele de disperare.

Lolly, sper cã þi-a plãcut. Am muncit puþin la ea, dar odatã 
ce-þi pui pixul sau stiloul în mânã ºi îþi aminteºti anumite 
lucruri sau simþi în suflet acele lucruri, totul vine de la sine.

Am dat teza astãzi. Totul a  fost frumos. Teza a fost una 
uºoarã, zic eu. Ultima orã a fost una foarte interesantã, 
deoarece am scris ce simþeam. Mi-a plãcut foarte mult, 
deoarece a fost un fel de relaxare, cel puþin pentru mine. I-am 
spus domnului diriginte cã voi face una ºi în jurnal,una 
asemãnãtoare. ªi... iatã! Am fãcut. Mie nu-mi place sã nu mã þin 
de promisiunea fãcutã...

                                                                               

Pe fereastra timpului...
 Mihnea MIRON 

Mã uit pe fereastra timpului.Vãd cum prezentul se 
transformã în trecut,alungat de clipele necunoscute ale viitorului 
care, deºi departe, încearcã, indiferent, sã stingã flacãra plãpândã 
a vreunei speranþe.

Încerc ºi eu sã aud bãtãile inimii,dar nu aud decât o 
implorare repetatã sacadat:sã trãiesc, sã trãiesc, sã trãiesc.ªi-
atât.Încerc sã iubesc,sã observ existenþa celui care se luptã cu 
lumea, cu viaþa lui, care simte diferenþa dintre real si ficþiune, 
raþiune ºi pasiune, dar...numai o lacrimã.Vezi cum flacãra 
eternã smulge infinitul, aduce moarte si viaþã,dezamãgiri ºi 
dor, rãpeºte sentimentul pe care însa, îl aruncâ în cer.

Încerc sã scap din punctul grav al maturitaþii, urmãrind 
uºor paºii, deja conturaþi, ai necunoscutului.Taci!...ºi ascultã 
ºoaptele divine ale destinului, care încearca sã te poarte panã 
pe podiumul înalt al fericirii, sã te salveze din lumina orbitoare 
a intunericului, care însã e sugrumatã de vraja nepãtrunsului 
ascuns,în adâncimi de întuneric.

Acum, cu un oftat de plãcere, respir uºurat si mã gândesc 
intens asupra absolutului,vrând sã cunosc limitele existenþei 
umane, cele ale rafinamentului, eleganþei, sensibilitãþii.Pot sa 
fiu înca focusat asupra idealului,asupra motivului esenþial al 
trãirii omeneºti: viaþa,dar nu mai rezist.Încerc din nou sã 
veghez asupra viitorului, sã percep lumea ca pe un pãrinte 
spiritual ce m-a invaþat sã simt, sã strig, sã râd, sã plâng,...tot. 
Acesta e un moment special, în care se stabileºte soarta 
omenirii, motivul de a trãi.

Respirã ºi priveºte in jur,cum dai vise, fericire, dar pe care 
le opreºti, apoi, indiferent.Respirã ºi ascultã cum ritmul 
monoton al fericirii se-ntrerupe intens. De ce? Respirã ºi simte 
faptul cã traieºti,urmeazã-ti emoþia.ªi acum, respirã ºi atinge 
coroana eternului, adresându-te afectului,nu raþiunii!...Respirã!

Regãsire
Miruna PATRICHE

Nu ºtiu de unde vin. Dar ºtiu cã m-am nãscut undeva sus, 
în albul norilor unde crestele munþilor nu rãzbesc, unde lumina 
nu are hotare, unde vântul îmi ºopteºte descântece ºi puzderie 
de aur cutreierã vãzduhul. E un loc fãrã nume care îþi dã un  
glas ºi un destin, iar pecetea rãmâne sã þi-o pui singur. 
Clepsidra de lemn împarte veacurile la cine îi iese în cale, fãrã 
sã cearã nimic în schimb. Copile cu ochii de stele ºi pãrul iubire 
se aleargã în jurul ei, aruncând zaruri fermecate în calea 
omenirii.

Voi nu mai ºtiþi. Nu. V-aþi prins cu ghearele de lumea de 
jos, atât de palpabilã ºi tristã. Aþi uitat cine sunteþi. De ce aþi 
coborât? Nici voi nu mai ºtiþi. V-aþi pierdut glasul,     
adâncindu-vã în necurat. Nu vã mai amintiþi? Nu era nimic la 
început. Nu existam. Atunci a rupt o floare brodatã în fir de 
argint suflat în chihlimbar ºi a înãlþat-o în absolut ºi înapoi. M-a 
creat pe mine, suflet strãveziu ºi-n palmã i-am stat pânã am 
cãpãtat un trup. Eram neasemuit de frumos. O mantie de 
fluturi îmi cãdea pânã spre soare, iar mâinile-mi erau bogãþii. 
Mergeam agale pentru cã îmi plãcea sã simt cum bucuriile mã 
gâdilau în tãlpi. Priveam spre alte zãri, spre alte lumi 
imaginând zei cu  pocale de gheaþã în mânã ºi pãsãri nãscute  
din cenuºã spintecând vãzduhul cu glasuri de fier. În 
nemãrginita libertate cetãþi de aramã luau locul castelelor de 
nisip unde trandafirii purtau pe spini sonatele timpului. În 
miez de noapte pictam în toc albastru conturul ochilor  pierduþi 
pe cãrãri prãfuite din pãdurile minþii unui plop. ªi lupii care 
alergau liberi pe paginile arse de atâta dragoste când limba-mi 
valsa spuse dulci ºi EL...ascultând. Îi plãcea sã-I ghiceºti în 
palmã, când grãiam magii nerostite pânã acum. M-a iubit. Atât 
de mult încât mi-a dat o lume de nãscocit. Era jos, un imperiu 
pustiu, cu porþi fierbinþi ce ardeau. Din momentul în care 
porþile s-au deschis secundele au început sã-mi batã în piept ºi 
mi-am pierdut þara ºi m-am pierdut pe mine. La început, nu 
înþelegeam. Bucuriile care mã gâdilau au dispãrut, soarele 
cãuta rãzbunare, iar fluturii nu-mi mai þineau tovãrãºie. N-
aveam cui sã ghicesc în palmã. Fericirea absolutã care sãlãºluia 
în mine mã pãrãsea. Eram confuz ºi trist pentru prima oarã în 
eternitate. Vedeam zidurile albe de marmurã ale casei mele, dar 
erau închise. De fiecare datã când mã apropiam de ele furtunã 
cobora asupra lumii, aprinzând vâlvãtaie în cer, aºa cã am fugit 
ºi nu m-am mai întors niciodatã la ziduri. Mulþi ani trecurã 
când am înþeles cã rostul meu era sã vã zic ºi vouã ce am vãzut 
eu dincolo de ziduri, de soare ºi de cer. Sã vã zic de EL.

De ce tocmai eu? Pentru cã sunt scriitor. Acum sunt fericit 
pentru cã m-a trimis pe mine. M-a trimis pe mine ca sã vã 
regãsiþi pe voi prin EL. Aºezaþi-vã pe un scaun. Povestea abia a 
început.
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interpretãri
Dezbrãcarea de Lume

Lumea – fiinþa aceasta fãrã trup, locul acesta fãrã graniþe, 
dar cu o prezenþã atât de concretã încât nu poate fi ignoratã. 
Trãim în lume ºi, de multe ori, conºtient sau nu, trãim pentru 
lume. Ne adaptãm, ne supunem, ne integrãm. Ne croim un 
alter-ego social pe care ajungem sã-l confundãm cu sinele cel 
mai lãuntric. Dar nu este decât o mãnuºã care s-a lipit atât de 
tare de piele încât a devenit un alt strat al epidermei. Cãci 
dincolo de orice, liniile existenþei noastre înseamnã raportare 
la Celãlalt, acest Celãlalt care, multiplicat, se transformã în 
Lumea cea exigentã ºi necruþãtoare. Ochii Lumii vãd totul, 
gura Lumii spurcã ºi înfiereazã. 

Nimeni nu are scãpare. Ostracizãrile nu sunt concrete, dar 
sunt definitive ºi usturãtoare. Regulile sunt nescrise, dar 
obligatorii. Orice sfidare se plãteºte, pe moment sau mai 
târziu. De aceea, ieºirea din rând poate deveni un act nebunesc 
de kamikaze, o sinucidere socialã. E preferabilã atitudinea 
cãlduþã a abandonãrii Sinelui, a renunþãrii la pãlãriuþa fistichie 
ºi a integrãrii gregare în Marea Mulþime. 

Sã fim înþeleºi. Nu vorbim aici de legile morale care 
trebuie respectate, deºi, la rândul ei, moralitatea a fost 
perceputã în fel ºi chip, în funcþie de epocã ºi loc, de religie 
sau politicã. Existã acel substrat de bun simþ care nu poate ºi 
nu trebuie sã fie eludat pentru ca ritmul convieþuirii sociale sã 
rãmânã unul în liniile armoniei ºi ale bunei înþelegeri. Însã 
dincolo de cinste ºi bunã creºtere, Lumea, atotstãpânitoarea ºi 
infailibila Lume, îþi cere mai mult, mult mai mult. Îþi cere sã 
fii disciplinat ºi cuminte. Sã nu alergi în ploaie, sã nu sari prin 
bãlþi, sã nu-þi vopeseºti pãrul verde, sã nu cânþi pe stradã, sã 
nu te dai în leagãn dupã 18 ani, sã nu rãmâi singur dupã 30, sã 
nu porþi roºu dupã 50, sã nu, sã nu, sã nu...Degetul 
ameninþãtor al acestui pãrinte nevãzut, dar autoritar, se agitã 
frenetic ori de câte ori vreun copil ºturlubatic iese din 
îngrãdire. De ce? Pentru cã „nu se cade”...pentru cã „ne vede 
Lumea”! ªi, într-adevãr, Lumea, ca o hidrã cu o mie de capete, 
monstruoasã în ubicuitatea ei, te vede. ªi nu doar atât. Te vede 
ºi te judecã. Uitatul în curtea altuia ar fi poate inofensiv în 
sine, dar cu siguranþã mult mai anost, dacã nu ar fi dublat de o 
sãnãtoasã ºi delicioasã judecatã a semenului. Acesta din urmã 
pãcãtuieºte prin a fi imperfect în faþa perfecþiunii absolute a 
celui care se autoerijeazã spontan în reprezentant al Lumii. 
Nimic nu se comparã cu voluptatea de a da sentinþe cãci 
întotdeauna cel care alege sã arunce cu pietre nu o face pentru 
cã el însuºi este pur, ci pentru cã acest lucru îl face sã parã 
pur. Critica devine, în acest sens, o autovalidare a 
superioritãþii,  asigurându-i celui care o practicã o confortabilã 
posturã deasupra celuilalt, însoþitã desigur de o hiperbolizare 
a paiului din ochiul strãin ºi ignorarea completã a bârnei 
personale. Din acest punct se dezlãnþuie trufia judecãtorului 
care, în perfecþiunea sa artificialã, uitã de sine ºi îºi emite 
condamnãrile cu o seninã condescendenþã care, uneori însã, 
degenereazã în sadism sau chiar în prostie. E sâmburele care 
naºte totodatã intoleranþa oarbã ºi iraþionalã. 

ªi atunci... unde fugim de Lume? Este posibil sã te ascunzi 
de limbile otrãvite ale balaurului cu zeci de capete, sã ignori 
judecãþile deghizate în „sfaturi binevoitoare”, sã te fereºti de 
omniscienþa acestui Big Brother social? În general, nu. 
Posibilã e doar disimularea, ascunderea, tãcerea. Cãci 
dezbrãcarea de Lume nu se poate face decât în intimitate. ªi 
poate nici atunci dacã eul social l-a cotropit pe cel profund, 
dacã tu, ca fiinþã unicã ºi irepetabilã, nu te mai regãseºti decât 
prin prisma regulilor generale care omogenizeazã totul. Dacã 
ai intrat, iremediabil ºi ireversibil, în „rândul Lumii”. Încã o 
capitulare, încã o punere la punct, esenþialã poate la nivel 
individual, dar aproape nevãzutã în plan colectiv. Buruiana a 
devenit plantã de casã, izbânda aceasta adãugându-se zecilor 
de mii din panoplia universalã. Iar Lumea...Lumea îºi 
continuã marºul triumfal, cu scurte sentinþe definitive, 
nesãtulã ºi monstruoasã, rigidã ºi sfidãtoare. 

Monica BOÞOIU

Octombrie 2012
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Academia Pãstorel
Stãteam pe terasã ºi ne mângâiam sufletele cu un Aligote dintr-un an secetos. Bine 

frapat, fãcut tocmai ca sã participe la gonirea vipiei care cotropise sfârºitul acelei zile 
de august. Eram trei bãrbaþi, unii dintre acei care nu scapã paharul din mânã ºi nici de 
ispitele vieþii nu au fugit vreodatã, acum însã cam toropiþi de cãldurã, poate ºi de 
trecerea anilor, deºi foºnetul frunzelor de vie ale bolþii rãcorea parcã aerul încins ºi te 
cam îndemna la poveºti 

Înþelegând subtila chemare, domnul Moldovan, profesor de matematicã absolut 
nespecific, om cu mult umor ºi farmec, îºi drese puþin glasul ºi începu:

- Mi-aduc aminte cã în urmã cu mai mulþi ani am urmat un regim de slãbire, numit 
ºi de alimentare raþionalã, ce-i drept nu singur ci împreunã cu un grup de oameni, un 
grup mai mãricel ce se cheamã de fapt popor. Regimul era atât de bine alcãtuit cã 
purta chiar numele inventatorului sãu, omul care se ocupa ºi de aplicarea lui, un tip 
foarte priceput, vestit în acele vremuri pentru modul genial în care fãcea praf tot ce 
atingea. Pânã la urmã ar fi reuºit ºi cu noi, numai cã proºti cum suntem, n-am înþeles 
valoarea ºtiinþificã a experimentului, toatã ziua umblam dupã crãpãu, pârlind tot ce 
pãrea comestibil ºi evident eram plini de boli ºi belele, aºa cum ne asigurau 
nutriþioniºtii vremii. Pânã la urmã disperat de încãpãþânarea cobailor, directorul 
experimentului a fãcut o cãdere nervoasã ºi se pare cã a cerut unor trupeþi sã-l împuºte 
la un zid, ceea ce ãia chiar au fãcut cu un entuziasm sincer, dar cu foarte puþinã 
îndemânare. Sensibilã, soþia omului, cea cu care el împãrþise tot felul de bogãþii, titluri 
ºi onoruri, mai puþin alimentaþia raþionalã, dar asta numai din cauzã cã doamna era 
perfectã ºi n-avea nevoie de astfel de prostii, ce ºi-a zis ea în mintea ei perfectã :- Ia, sã 
împart eu cu ãsta al meu ºi ultima afacere, dar mai lacomã, (mde, ca orice femeie) ºi-a 
însuºit cea mai mare parte a trasoarelor expediate de rãcani. La sfârºit, în mod cu totul 
surprinzãtor,  pãrea destul de mulþumitã de câºtigul acela neaºteptat.

Din toatã povestea asta,  scãpat eu întreg la trup, cã la minte mi-e greu sã-mi dau 
seama, am jurat sã nu mai þin regimuri de slãbire, sã trãiesc normal, mâncând dupã 
puterea buzunarului ºi am constatat foarte uimit cã, iatã, chiar ºi dupã douãzeci de ani, 
nu mã loviserã bolile acelea cumplite pe care mi le prevesteau specialiºtii, având toate 
drept cauzã, îmbuibarea. Vã daþi seama deci, cam cu ce sentimente am primit mai 
zilele trecute, anunþul foarte înþepat al soþiei, cã ea, împreunã cu un grup de doamne 
de cea mai bunã condiþie, care citesc reviste de specialitate, la coafor, unde au ºi sediul, 
au luat hotãrârea fermã de a se hrãni sãnãtos respectând cu sfinþenie preceptele unui 
regim de slãbire prezentat într-o revistã americanã de o blondã superbã, beneficiarã a 
acestor miracole, ce se cheamã sparanghel, pãtrunjel ºi mai ales fenomenalul ceai de 
troscot . 

- Femeie, nu-l mânia pe Dumnezeu, nu ºtii cã orice tâmpit care flãmânzeºte va  
slãbi chiar dacã nu vrea ºi doar cei înþelepþi se pot bucura de savoarea bucatelor ºi 
totuºi sã nu se îngraºe ? „Femeia” mã priveºte cu scârbã ºi pleacã la club, cartierul 
general, de unde arhanghelii alimentaþiei raþionale vor mântui lumea de pãcatul 
poftelor trupeºti. Intru oarecum în depresie constatând cu tristeþe cã mult mai are de 
muncit creatorul pânã când îºi va desãvârºi opera. Ca de obicei când simt angoasa 
bãgându-ºi ghearele în sufletul  meu dau telefon  unui prieten, mare specialist în 
tãmãduiri pe profil ºi îl invit a doua zi, sâmbãtã, sã punem de un descântec, de o vrajã, 
ceva, sã nu cumva sã rãmân în halul ãsta ºi sã mã apuc de scris poezie oniricã. 
Prietenul meu înþelege rapid despre ce este vorba ºi, a doua zi, pe la ora prânzului, 
vremea când la clubul femeilor se cãdea în extaz pentru salata de anghinarã, se 
prezintã cu sculele ºi toatã ºtiinþa sa de mag. De fapt prietenul meu este scriitor de 
umor, gastronom, nu  varsã nici o picãturã din paharul  care-i stã în faþã, cu mare dar 
în a povesti tot felul de snoave care de care mai hazoase, pe scurt cel mai potrivit 
remediu în asemenea situaþii. 

Omul vine, precum mã ºi aºteptam, bine pregãtit (este desigur prietenul care se 
cunoaºte la nevoie), mã priveºte, declarã cã-s pe ducã ºi-mi propune o terapie de 
salvare, una cititã de el pe un papirus  din Regatul vechi al Egiptului. Treaba e simplã 

Mihai BATOG-BUJENIÞÃ

Regimul de slãbire
ºi lipsitã de durere: libaþii ºi jertfe. Fug iute în cãmarã ºi scot o sticlã cu þuicã de Vãleni, 
galbenã ca mierea, înnobilatã de iubirea doagelor de dud care au þinut-o în braþe 
doisprezece ani. Plini de grijã pentru sãnãtatea noastrã, fiindcã ºi vraciul trebuie sã se 
apere de relele influenþe, tragem primele gâturi direct din sticlã. Depresia mea începe 
sã chiþcãie înspãimântatã, iar lui îi vin puterile tãmãduitoare. Aprind ºi jertfelnicul din 
fundul grãdinii în timp ce magul pune pe farfurii puþinã brânzã de oaie, câteva 
mãslinuþe ºi niºte cârnaþi afumaþi, de Pleºcoi, aceia care poartã în ei aromele pãcatului 
ºi ºtiinþa vrednicilor munteni din pãrþile Buzãului. În felul acesta alte câteva pãhãrele 
de þuicã iau drumul sufletului chicotind vesele. Între timp se face ºi jarul pe care arunc, 
fãrã zgârcenie, o pãstrãmioarã de batal, câteva felii de pulpã de porc pe care le-am 
frecat cu usturoi ºi mirodenii, câþiva cârnaþi graºi, aroganþi, cu aere de nobili, aureolaþi 
de aroma cimbrului, apoi, aºa sã fie acolo ºi niºte cotlete cu steluþã de grãsime la mijloc 
ºi os tânãr numai bun de ros. Fumul jertfei se înalþã spre cer, Dumnezeu se milostiveºte 
de mine, depresia cade zdrobitã la pãmânt ºi nici nu mã grãbesc sã o calc în picioare cu 
dispreþ. Susþinem digestia bucatelor cu o pâine neagrã fãcutã la vatrã ºi un Cabernet de 
zile mari, tot dintr-un an secetos, pe care o pãstrez eu în sticle îngropate în rãcoarea 
pivniþei, special pentru asemenea zile de crizã. Curg bancurile, râdem de întâmplãri pe 
care nici nu prea mai putem sã le  povestim, pânã ºi Ramses, boxerul meu auriu, pare 
vesel deºi  n-a bãut nimic, dar s-a  ghiftuit ca un porc. Spre searã când începusem sã 
devenim deja melancolici ºi ne curãþam gura cu niºte mere roºii ºi crocante ca obrajii 
unei blonde care a fugit prin ger, apare nevasta mea afiºând un aer victorios ºi o 
culoare cam pãmântie. Ne priveºte evident cu milã ºi dispreþ apoi se duce sã se 
schimbe. Peste zece minute se întoarce schimbatã mai mult la faþã ºi rade tot ce a 
scãpat de la noi, apoi sparge niºte nuci ºi le cinsteºte cu vinul cel vârtos. Spre norocul 
ei noi nu mai putem rosti cuvântul troscot, despre sparanghel ce sã mai spun, aºa cã nu 
ne arãtãm curioºi asupra virtuþilor noului regim de viaþã lungã, promovat de blonda ºi 
apetisanta americanã. Umanizatã complet dupã al doilea pahar de vin, draga de ea ne 
face niºte cafele groase, cu caimac pe care le onorãm pufãind  þigãri de foi cu banderolã 
aurie.

Ne despãrþim când luna ne cam aratã obrazul, îl conducem  pe terapeut iar la 
întoarcere îmi trec braþul peste talia destul de plinuþã a dragei mele soþii. Mesajul a fost 
bine înþeles ºi, în aceeaºi searã, am ajuns la concluzia sã  recomandãm ceaiul de troscot 
unei vecine de peste drum, o babã þicnitã care ne aruncã melci în grãdinã.

- ªi de unde, mã rog ai tu vinul acela despre care-mi vorbeºti de-a dreptul cu 
evlavie, cã uite, viticultor nu te ºtiu, rude la þarã nu ai, ba, mai mult, nici din oraº nu 
pleci, decât cel mult la Amara, la nãmol!? Cârcotaºul de Teo, un cartezian excesiv, 
întotdeauna pus pe lãmurit orice, dar tip de ispravã ºi bun cozeur, pusese întrebarea, 
cam cum o fãcea de obicei, fãrã menajamente.

- Teo, dragã, îþi voi spune secretul, cã este totuºi un secret doar pentru tine, numai 
dacã îmi mai torni un pahar din acest elixir care de fapt tot de acolo provine. Cum Teo 
este întotdeauna foarte darnic cu ce nu-i a lui, umple paharul golit cam de multã 
vreme. Mai precis de cinci minute!

- Mulþumesc spune profesorul ºi începe sã bea încet, cu temei, aºa cum se cuvine cu 
un vin de clasã… Teo spumegã, dar nu poate face nimic deoarece un asemenea ritual 
nu poate fi întrerupt. Ar fi un fel de blasfemie…

- Ei, iatã, nu vã mai chinui ºi vã spun… De câþiva ani, cam vreo zece, sus în dealul 
Copoului, niºte oameni vrednici, dar ºi foarte pricepuþi, s-au apucat de fãcut vin. Nu 
ºtiu cum le merge, însã pot sã vã spun cã marea lor grijã este nu câºtigul ci faima. Cam 
aºa cum fãceau în vremurile de demult strãbunii noºtri de la care ne-au rãmas 
legendele despre vin, asta deoarece lor li se pãrea cã un nume bun face mult mai mult 
decât un câºtig în bani. ªi uite cã au avut dreptate…

Ce sã mai facem? Oftãm cu toþii, mai închinãm un pahar ºi în inimi ne apare 
speranþa cã poate oamenilor de calitate nu le-o fi rezervatã soarta dinozaurilor. 

Fir-ar el sã fie de marketing!    

ªi-n zori, când ziua sta sã dea în 
geanã,
Ne nãpãdirã frunze ca-ntr-o ploaie
ªi-am adormit cu câinii prin 
gunoaie!

REVERII PANTAGRUELICE
(fragmente)

⋯Poem de-aperitive ºi de vinuri,
Baladã cu antreuri ºi fripturi!
Visam de mult magnifice festinuri
Spre bucuria prea cinstitei guri…

⋯O, ascultaþi cum se deºartã vinul,
Din damigene, sticle, din butoi!
De-aicea nu mai plec nici mort, eu-
unul,
Decât la Judecata de Apoi.

 Cã poþi sã bei de care îþi convine:
Vin roºu, negru, galben ca lãmâia,
Când tragi o duºcã, juri cã, lângã 
tine,
Optzeci de popi îþi cântã: Aleluia!...

⋯Iar când la gurã duci, cu sârg, 
paharul
O lume-ntreagã stã ca sã se mire:
Eºti ca Hercul' gigantul, legendarul,
Care secã un râu dintr-o sorbire!...

Nicolae Paul Mihail-Nicomah

UNUI  TIP  CURIOS
I-am dat din vinul de pe masã,
N-a vrut ºi fuge ca de râie
Cãci nu consumã Tãmâioasã
Fiindcã ºi aºa-i… tãmâie.                                            

MISTER  BAHIC

Sã deguºti un vin, discret,
E un dar, rãmas secret,
Îl avea doar Pãstorel
Însã l-a luat… cu el.

CALITÃÞI  INCONTESTABILE
Azi Cotnaru-i lãudat
Prin culoare ºi buchet,
Dacã-i de pomanã dat
Sã mai fie berechet.
UNUI  VEªNIC  TURMENTAT
Ispitei nu a rezistat,

Bãut-a mult ?i-i om ratat,
De-aceea dânsul poate zice
Cã numai vinul i-e complice!

Sorin Cotlarciuc

FORTINIA
Înnobilat, prin învechire
ªi de luminã purtãtor,
Bãut prea mult, ne dã de ºtire
Cã poate fi ...înºelãtor.

PODU VERDE
Când soiul ,,Viorica" intrã-n joc
ªi-ajunge sã se cheme ,,Podu 
Verde",
Aroma lui i-o simþi, de busuioc
ªi-observi, cã niciodatã, nu se 
pierde.

Vinul  PÃSTOREL
Ajustat, cu dulce must,
Soiul alb, Aligote
Se transformã-n vin robust
Demisec, cum  ºtim cã e.

PICNIC
Pe mese vezi ºi sticle ,,PÃSTOREL",
În jur, peisaj frumos cum altul nu-i,

Iar la proþap se-nvârte un viþel
ªi toþi ceilalþi...se-nvârt în jurul lui.

BRAND MARCA VINICOM
Cu-amicii la un pãhãrel,
De vrei s-alungi al tãu necaz,
În clipe de umor ºi haz,
Bea numai vinul ,,PÃSTOREL"!

COMPARAÞIE NEFERICITÃ
I-am spus nevestei, nu cu teamã:
,,Bãrbatul e ca vinul care,
Cu vârsta-i creºte-a sa valoare"...
ªi-atunci m-a sechestrat în cramã!

Mihai Haivas

RONDELUL VINULUI   

Mã simt bogat în eul meu,
Iubiri înalte cresc în mine,
Cu spada mea înving pe-oricine...
De-aceea, cred, cã sunt un zeu.

Pe to?i îi înfloresc în bine
Am loc ales în Empireu
Mã simt bogat în eul meu,
Iubiri înalte cresc în mine.

Pe râul vie?ii merg cu tine

Sã-?i ?in curajul treaz mereu,
? i sper s-ajungi la apogeu
Pe drumul de capcane pline

Cãci sunt bogat în eul meu.

RONDELUL VINULUI FETEASCA 
REGALA

Cu obraji vopsiþi de lunã
ªi cu sânii plini de flori
Vinul stoarce dulci fiori

Pe a tinereþii strunã

Prin ai vieþii noastre nori
El ne-aduce zâna bunã
Cu obraji vopsiþi de lunã
ªi cu sânii plini de flori

Rama vieþii, în cununã,
Se încarcã-n prag de zori
Toate clipele-s viori
Ce-si încearcã a lor strunã

Pe obraji vopsiþi de lunã.

RONDELUL VINULUI 
CABERNET

Prin a pietrelor altare
Se ridic-o mandrã lavã
Care-aduce multa slavã
Zeilor zidiþi din soare.

Rochia-n rubine rare
Pune jar încins pe tavã
Care-aduce multa slavã
Zeilor zidiþi din soare.

Vasul fost cândva epavã
Iºi ridicã mândra-n zare
Aripi noi, cuceritoare,
Ce vor pune mâna bravã

Pietrelor de prin altare.

AVERTISMENT BAHIC
Misiunea mea e mare
Datã de la Cerul sfânt ;
Cin'mã bea prea des, prea tare,
Intrã iute în... pãmânt!

                    
Constantin Profir

CERCETÃTORUL ABSOLUTULUI
Ofteaz-adânc ºi parcã în neºtire
Cercetãtorul, ce-mbrãcat în frac,
Trudise cu elan aproape-un veac
Oprindu-se, doar rar, ca sã respire.

Mai mult, chiar renunþase la iubire
Baricadând intrarea în iatac,
Visând ca-n schimb, lungit într-un 
hamac,
Sã soarbã doar un strop de 
nemurire…

Elaborase deci un algoritm
Sofisticat, bazat pe logaritm,
Sperând cã, azvârlindu-ºi masca

Va prinde adevãrul absolut,
Amestecând în vasul sãu de lut,
Cu-n strop din vinul PÃSTOREL… 
Feteasca! 

Eugen Deutsch

BEÞIE DE OCTOMBRIE

(în amintirea aezilor Tudor George 
ºi Tudor Pâcã)

Se potopise toamna prin rãstoace,
Tânjeau pe dealuri viile-ntr-o rânã,
Molanul sfânt se rãzvrãtea în troace
Când Bachus mi-apãru c-un tâlv în 
mânã:

- Bã, Nicomah, pramatie bãtrânã,
Client de sindrofii ºi iarmaroace,
Ia un clondir ºi vin' la nen-tu-ncaoce
Sã vãd de mai eºti tare în þâþânã…

ªi-am înºfãcat atuncea o stacanã,
ªi între noi am tras o damigeanã
Ca sã vedem care din doi se-nmoaie;

Cântare vinului

Octombrie 2012



literaturã universalã
Prezentul ºi viitorul, mlãdiþe ale trecutului

„Pornesc
Pentru a câta oarã pornesc
Pe urmele paºilor tatãlui meu
………………….
ªi acum dupã paºii mei
ªi ai tatãlui meu
Merge fiul meu...”

Izet Shala, Paºii tatãlui meu

Lumea a strãbãtut un drum interesant, plin de 
meandre care au cãpãtat, în timp, alte nuanþe, alte 
lumini aruncând alt fel de umbre. Astfel, de multe ori, 
ceea ce la un moment dat pãrea un „nod”, un punct de 
la care se putea merge spre mai bine, la un altul, ulterior, 
era, dacã nu blamat, cel puþin considerat de domeniul 
trecutului, cumva retrograd/ caduc sau, poate, chiar 
dãunãtor. Aºa este azi, în ochii unora, ºi cu 
naþionalismul, ºi, printr-o stranie extrapolare, chiar cu 
patriotismul. Pentru alþii, ca Izet Shala, cel puþin aºa cum 
se vede din acest volum, a crede în neamul tãu ar putea 
fi esenþa vieþii. Cãci, scrie autorul: „Nu se ard literele 
albaneze/ Nici nu se ucid, nici nu se taie/ Ele au 
mireasmã de Libertate”. Poate putem vorbi ºi de un 
autor „angajat”, dacã citim aceste cuvinte: „Trimiteþi 
poruncã/ Kosovo este Albania” sau texte ca: În flacãra 
scrierilor mele, Anul melodiei naþionale. Izet Shala vine 
dintr-o regiune frãmântatã de conflicte, de încercãri 
pentru toþi cei care locuiesc acolo, indiferent de 
naþionalitate, etnie. Privitã din afarã „dreptatea” poate 
pãrea ca o oglindã cu mai multe feþe. Cine ar ajunge pe 
acele meleaguri ºi ar încerca sã vorbeascã cu oamenii, 
sã înþeleagã dincolo de cuvinte ºi cliºee, ar putea vedea 
tot atâtea feþe ale oglinzii câte naþii îi împart þãrna. 

La o primã analizã, poate cea mai bunã laturã a 
textelor din volum e legatã de dragostea de patrie, de 
neam, de sufletul pe care îl pune în cuvintele din care 
creeazã construcþii versificate uneori mai reuºite, alteori 
mai puþin. Nume de locuri/ personaje din istoria 
albanezilor (regele Longari, Câmpia Mierlei, Câmpia 
Himarei, Iliria, Dardania, Isa Boletini, Rozafat, Gjergj 
Fishta etc.) sunt evocate, chemate parcã în sprijinul 
acestor idei naþionale; ex: „Pentru fii ce realizeazã 
idealurile/ Cauzei Naþionale/ Continuã cântecul/ lui 
Isa Boletini”; sau: „Sã vãd cetatea lui Rozafat/ Muzeul 
din Kruia/ Casa lui Fishta”.

Din punct de vedere literar, al frazãrii/ expresiei este 
o discuþie mai lungã, volumul având ºi bune (unele 
metafore/ imagini/ alãturãri de cuvinte interesante). 
Sunt ºi „cãutãri”. 

Volumul este structurat în douã secþiuni, Florile care 
nu vorbesc, despre care am vorbit pânã acum, ºi Poezia – 
artã filosoficã.  În a doua parte, sunt ºi poeme (mai puþine, 
comparativ) care aduc aminte de tematica primei (ca: 
Bucãþi de viaþã, Continuã cântecul meu, Acum aparþin 
patriei, Cãlãtorie, Cronica legendelor noi), dar ºi altele (ca 
Buzunarele timpului, Trei serii ale zilei, în fluciul golit, 
Eu sunt eu, Þipete, Filosofia mea) din afara acestei arii 
tematice. Dacã ar fi sã alegem acel ceva care uneºte textele 
din acest volum, atunci poate cã am putea opta pentru ideea 
de continuitate, ca ºi cum privind în acele „buzunare ale 
timpului” poþi vedea prezentul ºi viitorul ca mlãdiþe ale 
trecutului, în ideea unei continuitãþi clamate ºi de autor, 
cântate. În acest sens, un text definitoriu, din mai multe 
puncte de vedere, aº spune, pentru concepþia, pentru ce 
vrea sã spunã, în final, aceastã carte este Paºii tatãlui 
meu.

Pentru Izet Shala a scrie înseamnã a-þi spune 
crezul, cu mijloacele pe care le ai la îndemânã, a crede 
în istoria, în prezentul, dar ºi în viitorul neamului tãu 
poate sã fie esenþa actului creaþiei.

Izet Shala, Buzunarele timpului/ Xhepat e kohës, versuri, 
biblioteca „Literatura albanezã”, versiunea românã: Baki 
Ymeri, prefaþã: M. Chelaru, consilier de carte: Luan Topçiu, sub 
egida Uniunii Culturale a Albanezilor din România, Bucureºti, 
2012

Turcia. Literatura turcã

Oraºul ºi oamenii
Pe un format mare, fotografiile selectate de Halil 

Ibrahim Özdemir, la început din arhive, apoi din propria 
colecþie, efectuate chiar de el, contureazã ca pe o simezã 
istoria celor „trei oraºe” Erzincan. Prima secþiune aratã 
oraºul înainte de cutremurul devastator din 1939, a doua 
dupã cutremur. A treia parte conþine imagini care aratã 
oraºul înainte de sinistrul din 1992.

Dacã fotografiile vechi (cu „parfumul” lor aparte) m-
au interesat pentru a înþelege nu doar momentul 1939, ci 
ºi cum s-a construit oraºul, viaþa regiunii înainte de acest 
an, pe cele din 1992 le-am privit dintr-o altã perspectivã. 
Remarcasem practic lipsa clãdirilor vechi în ansamblul 
arhitectonic al Erzincan-ului. Vãzut astãzi, oraºul are 

Balcanica

personalitatea lui dar aceasta este datã mai curând de 
felul de a fi al oamenilor, de modul în care au construit 
clãdirile, cum aratã zonele comerciale sau rezidenþiale 
etc. ºi mai puþin de secvenþele care þin de trecut. Sigur, 
clãdirile noi sunt în spiritul locului – impresionanta 
moschee care poartã numele lui Tezi Baba este un 
exemplu. Dar este limpede – cutremurele succesive au 
fãcut cu adevãrat ravagii. Privind fotografiile selectate 
de Halil Ibrahim Özdemir am putut sã îmi întregesc în 
minte imaginea regiunii, a oraºului. 

Este un album interesant, care ne oferã ºansa de a 
vedea dincolo de clipa de faþã cum arãta oraºul înainte 
ca furia pãmântului sã-i surpe clãdirile vechi. Oamenii 
au reuºit însã sã treacã peste fiecare astfel de moment ºi 
cine viziteazã zi oraºul poate înþelege de ce ºi cum. 

Erzincan üç ºehir, „ºehir ve insan”/ „Trei oraþe Erzincan. 
Oraþul þi oamenii”, album fotografic realizat de Halil Ibrahim 
Özdemir, Editurile Doðu, Erzincan, 2011, 262 p.

Cãlãtorie prin Erzincan dincolo de timp ºi spaþiu
În prefaþa sa, guvernatorul Abdülkadir Demir 

susþine acest demers pornind de la premiza cã în pofida 
faptului cã din punct de vedere cultural, al istorie ºi 
operelor literare, oraºul ºi regiunea Erzincan sunt bine 
reprezentate, „operele de artã vizualã care descriu 
Erzincan-ul ºi prin intermediul fotografiilor” încã „nu 
sunt de ajuns”.

Lütfi Özgünaydin oferã celui care rãsfoieºte cartea sa 
prilejul unei „excursii” prin spaþiu ºi timp prin Erzincan, 
începând cu prezenþa lui Atatürk. „Vizitãm” astfel 
strãvechea Taºci Hamam, apoi sate ca Binkoc ori 
Sarigüney, cu mormintele Akkoyunlu, ne oprim la 
mausoleul lui Terzibaba, apoi morminte strãvechi, unele 
poate chiar din timpurile civilizaþiei Urartu, ne plimbãm 
prin Munþii Munzur sau urcãm pe alte creste din 
regiune. Poate o clipã ne lãsm obrajii mângâiaþi de aerul 
de deasupra unor lacuri ca Aygor sau „Cele ªapte 
Lacuri”, Yedi Göller, ori alergãm încercând sã prindem 
din urmã clipele care curg pe apele Firat-ului… Dupã o 
vreme poate ne oprim la Ekºisu ori ne bucurãm de 
splendoarea de la Cascada Giverlik… Ori ne uitãm la 
costumele populare, muncim alãturi de oamenii 
locului…

Lütfi Özgünaydin „completeazã” impresia pe care o 
lasã fotografiile care contureazã o imagine a ce înseamnã 
Erzincan cu scurte eseuri. Un album frumos, bine 
realizat ºi din punct de vedere tipografic, cu imagini 
dintr-o regiune despre care am putut constata ºi la faþa 
locului cã este de o frumuseþe deosebitã. 

Lütfi Özgünaydin, Erzincan, Photographs-Essay, ediþie bilingvã 
turcã-englezã, versiunea englezã Lucy Wood ºi Baksi Adedi, 
ediþia a II-a, Istanbul, 2009, 160 p.

Poemele iubirii
Unul dintre marii poeþi ai literaturii turce este Yûnus 

Emre (1240/1241-1320/1321). Considerat fondatorul 
liricii anatoliene de expresie turcã, ºi prototip al poetului 
prin excelenþã, a fost o personalitate emblematicã, cu 
viaþa învãluitã în legendã. Se considerã cã a  iniþiat un 
curent poetic cu profunde implicaþii în spaþiul de limbã 
turcã, folosind o limbã foarte muzicalã, identicã cu cea 
vernacularã vorbitã de populaþia oðuzo-turcmenã în 
Anatolia secolelor XIII-XIV. Creaþiile lui s-au pãstrat 
doar prin intermediul cópiilor – mã refer la un dîvân 
(antologie de poezie), în care sunt inserate, fãrã nici un 
fel de explicaþie, poeme ale diverºilor epigoni. A scris ºi 
un tratat cu tentã didacticã, în genul care se practicã în 
epocã, ºi în spaþiul arabo-persan, numit Risaletü 'n-
Nushyye (Cartea poveþelor), pentru cã acest titlu apare în 
versurile de început. În versiunea stabilitã de Mustafa 
Tatçi poemul cuprinde circa 600 de distihuri.

În 1991 apãrea la noi Yûnus Emre, Güldeste; 
„traducerea ºi adaptarea” în versuri fiind semnatã de 
cãtre de Enver Mahmut, Nedret Mahmut ºi Liliana Botez 
– cei care au ales titlul în românã Poemele iubirii –, 
prefaþa: Namîk Kemal Zeybek, ºi studiul „Viaþa ºi 
personalitatea poetului” de Sevgi-Ayvaz Gökdemir. În 
2004 Nedret Mahmut ºi Enver Mamut publicã volumul 
Yunus Emre, poetul iubirii. 

Structura cãrþii: 1. Povestea copilãriei, 2. Poetul 
iubirii, 3. Litanii. Ilahiler, Postfaþã, indice de nume ºi 
glosar.

Despre viaþa lui Yunus Emre se ºtiu puþine. Mai mult 
a scris despre alþii, vorbind despre sine mai mult printre 
rânduri. Din versurile lui ne dãm seama cã s-a întâlnit cu 
Jalaluddin Rumî (Celâleddin/ Gelaledin Rumî) în anul 
1273. În textul din ediþia apãrutã la Kriterion, Sevgi 
Ayvaz Gökdemir scrie cã, din poemele lui, pare cã poetul 
a fost instruit, ar fi studiat araba, persana, ºtiinþa ºi istoria 
islamului, probabil ºi în Konya, un mare centru cultural/ 
ºtiinþific atunci. Deci e posibil sã se fi întâlnit cu Rumî.

Poate pentru cã se ºtiu atât de puþine despre poet, 
Nedret Mahmut ºi Enver Mamut încep volumul cu o 
naraþiunea romanþatã despre copilãria lui, încheiatã cu 
unele consideraþii. Cei doi descriu pe bunicul poetului 
cum îi povesteºte despre plecarea de pe meleagurile 

strãmoºeºti, dupã ce au cerut sfatul lui Ahmed Yesevi, 
sosirea în Turcia, pe atunci în Imperiul Selgiucid. Cei doi 
autori/ traducãtori ai poemelor, povestind despre 
copilãria poetului, ºi-au dorit sã re-creeze atmosfera 
acelor vremuri, felul de a fi, de a gândi, cu obiceiurile, 
deprinderile oamenilor.

Despre poezia lui Yûnus Emre s-a scris ºi în Turcia, ºi 
în alte þãri, subliniindu-se diferitele aspecte ale creaþiei 
sale, felul în care sunt ºi azi cântate de popor, faptul cã 
reprezintã o epocã, unul dintre momentele 
fundamentale ale existenþei ºi devenirii poporului turc, 
culturii acestuia. 

Avem aºadar, încã o carte în limba românã despre un 
mare poet, Yunus Emre, care cuprinde ºi poeme din 
opera sa.

Nedret Mahmut, Enver Mamut, Yunus Emre, 
poetul iubirii, Editura Ex Ponto, Constanþa, 2004, 
186 p.

Din literatura persanã

Firdousi ºi Cronica ºahilor
Abul Qâssim Firdawsî (Firdousi), este una dintre 

figurile de seamã ale literaturii persane ºi unul dintre 
marii poeþi ai lumii. Totuºi, nu sunt clare multe din viaþa 
sa, ficþiunea împletindu-se în timp cu realitatea. 

Nu se ºtie precis data naºterii lui. Ar putea fi anul 
940 sau 941, pentru cã avea 58 de ani în timpul 
ascensiunii lui Mahmûd din Ghazna, în 997. Ahmad 
Tamindari scrie cã poetul nota în ªah-name: „De cum am 
ajuns la vârsta de 71 de ani/ Ajuns-am cu ale mele 
poeme la final”. Aºadar, conchide el, putem spune cã 
atunci când terminase epopeea, în anul 400/ 1009, avea 
71 de ani, deci data naºterii poate fi 940 sau 941. Variante 
sunt multe. De pildã Noeldeke a sugerat 934 sau 935. 
Dupã Nizâmî Arûzî, poetul a trãit mai mereu în totalã 
sãrãcie (cum de altfel ºi Firdousi spune în poem) pe 
meleagurile natale. 

Reuben Levy (1891 – 1966) a studiat turca, persana, 
limbile semite. A lucrat în armatã în Orient. A fost 
profesor de persanã la universitãþile din Oxford (1920-
1923), Cambridge, din 1926. A scris mai multe cãrþi 
despre literatura persanã („Literatura persanã”, 1923, „O 
cronicã din Bagdad”, 1929 – despre evul mediu islamic 
ºi califatul abasid, „Sociologia islamului”, în douã 
volume, 1931-1933, retipãritã cu titlul „Structura 
islamului” – consideratã cea mai importantã operã a sa), 
a tradus/ realizat diverse ediþii critice între care, în ce ne 
priveºte acum, „ªah-name”, 1966. 

Shahnameh, The Epic of kings. The National epic of 
Persia, by Ferdowsi (Cronica ºahilor/ Regilor. Epopeea 
naþionalã a Persiei, de Firdousi), în versiunea de faþã, 
începe cu un Prolog (despre operã, autor, originea 
epopeii, conþinut, personaje º.a.), apoi Nota 
traducãtorului, textul dupã epopeea propriu zisã, 
deschis de Introducerea poetului.

Sunt discuþii despre viaþa, educaþia, sursele poetului 
etc. Voi discuta mai ales pornind de la cãrþi apãrute în 
Iran, care spun cã era familiarizat cu literaturile arabã ºi 
persanã, deºi nu e clar cât de profund. Cât priveºte 
sursele epopeii, Tamindari, în acord ºi cu alþi autori, 
spune cã a fost versificatã dupã uciderea lui Daqîqî. 
Citând diverse izvoare, spune cã „evident, unul dintre 
prietenii lui Firdousi i-a oferit cartea de referinþã pe care 
Daqîqî, poetul ucis, a folosit-o pentru poemul lui”, dar el 
ºi-a scris epopeea pornind de la ªah-name a lui Abû 
Mansûri. Iranienii considerã cã între surse ar fi Avesta, 

 dar ºi alte compilaþii, ca Bundahišn , Denkard.
Sunt, iatã, elemente care aratã de ce iranienii o 

considerã epopee naþionalã, dar ºi de ce Firdousi este 
unul dintre marii poeþi ai lumii.

În România, Firdousi a fost tradus/ „tãlmãcit” pânã 
azi fragmentar; amintim: Vitejiile lui Rustem. Repovestire 
de Romulus Dinu, dupã ªah Nameh (Cartea ªahilor) de 
Firdousi, 1978, R. Dinu, „Cartea Regilor” de Firdousi, 1992, 
Firdousi, ªah-name (Cronica ªahilor), Culegere din 
epopeea persanã întocmitã ºi tãlmãcitã de George Dan, 
Cuvânt înainte de Virgil Cândea, 1969. 

În 14 mai 2012, la Bucureºti, la colocviul dedicat 
„aniversãrii poetului epic iranian Ferdousi”, am amintit 
cã Eminescu a fost interesat de poezia acestuia.

Aºadar, rãsfoind aceastã reeditare a volumului 
realizat de Reuben Levi (o realizare tipograficã 
deosebitã, cu reproduceri dupã vechi ºi frumoase 
miniaturi persane) sper ca nu peste mult timp cititorul 
român sã aibã la îndemânã ºi alte ediþii, cât mai aproape 
de versiunea completã.

Shahnameh, The Epic of kings. The National epic of Persia, by 
Ferdowsi, translated by Reuben Levy, revised by Amin Banani, 
Yassavoli Publications, Tehran, ed. a IV-a, 2009, 190 p.

prezentare ºi traduceri Marius CHELARU
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degustãri cultural - literareCopacii împinºi spre marginea 
cîmpiei se gudurã doborîþi de 

1mirosul fînului cosit

Somelier de serviciu,

Alexandru Dan CIOCHINÃ
1 Selecþie din revistele primite la redacþie ºi din cele 

aflate în colecþia autorului.
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Vatra, nr. 6-7(495-496), este deschis de Angela 
Marinescu („hemoragie masivã de neputincioºi între 
malurile/ înalte ale unui dumnezeu lichid ºi ironic. 
Uitau cã aveau familii ºi le abandonau/ în casele lor 
ºubrede ºi pline de apã.”) ºi Claudiu Komartin: („Au 
fost întîlniri ºi planuri, promisiuni ferme,/ bugete/ idei 
revoluþionare care nu au condus la nimic:/ lumea/ ºi-a 
urmat cursul ireversibil”). Prezentul numãr îi este 
dedicat lui George Banu printr-un „instantaneu 
biobibliografic ºi critic” alcãtuit de Iulian Boldea, care 
cuprinde, „ca repere structurante, o succintã notã 
biobibliograficã, un interviu ilustrativ pentru concepþia 
criticului teatral, douã texte teoretice (Privirea de aproape 
ºi atracþia miniaturilor; Tãcere afectuoasã ºi plecare 
asumatã), un text confesiv (Un manuscris regãsit), un 
discurs Laudatio rostit de Sorin Criºan cu prilejul 
acordãrii titlului de Doctor Honoris Causa de cãtre 
Universitatea de Arte din Tîrgu-Mureº ºi un set de 
întrebãri ºi evocãri care ºi-au propus sã fixeze locul ºi 
rolul omului ºi teoreticianului George Banu în relieful 
cultural contemporan” (am citat din Argument). De 
reþinut ºi textele oferite de Gheorghe Perian (Ideia de 
generaþie în teoria literarã româneascã. Al doilea moment 
„generaþionist”), Iulian Boldea (Norman Manea ºi estetica 
sa), Claudiu Turcuº (Cauza ignoratã – Scandalul Sebastian, 
1998-2000), Sonia Elvireanu (În labirintul exilului 
newyorkez), Gabriela Chirilã (Anxietatea influenþei ºi 
influenþa anxietãþii în scrierea istoriei literaturii române. 
Studii de caz), alãturi de Eugen Lakatos (Eugen Lovinescu, 
personaj-cheie al gîndirii europeniste), Maria Pasincovschi 
(Paul Goma – Roman-intim: vocaþia totalitãþii auctoriale prin 
biografie ºi literaturã), Andrei Moldovan (Despre 
receptarea criticã a lui Pavel Dan), Eugen Lungu (ÞESUT 
VIU. 10 x 1O. O interpretare posibilã), Ion Buzaºi (Andrei 
Mureºanu în dialog epistolar cu George Bariþ) ºi Gabriel 
Catalan (ªtampila ºi sutana. O scurtã analizã a implicãrii 
cultelor în politica ºi alegerile din România – 2008-2011). 

ªi revista Timpul, nr. 6-7(159-160) ne propune un 
sumar bogat ºi variat, din care am reþinut cele propuse 
de Bogdan Cãlinescu (Note inutile), Tiberiu Brãilean (Al 
doilea „V” sau sentimentul românesc al dinþilor de 
fierãstrãu), Adrian Neculau (Gulagul. O istorie, de Anne 
Applebaum), Marcela Ciontea (Ubi sunt? Sînt!), Liviu 
Antonesei (Radu Þuculescu, un portret la amiazã), alãturi 
de Victor Neumann (Begriffsgeschichte: Metode ale 
cunoaºterii istorice), Valeriu Gherghel (Simplitate ºi peºti 
(sancta simplicitas)) ºi Petronela Nica (Universul lui Juan 
Carlos Onetti. Un eseu de Llosa). Un grupaj poetic de 
suflet (In memoriam Dan Giosu) din volumul pe care îl 
avea în pregãtire poetul (intitulat sugestiv Întîmpinarea 
morþii), ne propune prietenul îndurerat Liviu Antonesei: 
„Am îngenuncheat într-o cîmpie de viºini/ Pe iarba 
viºinie a sufletului tãu, / cel care a vãzut Soarele/ o sã 
vadã ºi Moartea./ Nu ºtiam cã Dragostea ta/ este 
Moarte mereu.” Dumnezeu sã-l ierte ºi sã-i liniºteascã 
sufletul chinuit.  

Un nou numãr, 7-8, elegant ºi bine garnisit, ne 
propune revista Însemnãri ieºene. Pe lîngã selecþia din 
pubicistica atît de actualã a savantului Gr. T. Popa 
(Nevoia unei solidaritãþi naþionale, Lipsa reverberaþiei), se 
remarcã paginile oferite de ªtefan Afloroaei (Oameni 
absurzi ºi idei absurde), Anton Adãmuþ (Realismul 
socialist: cazul Camil Petrescu), Corneliu Ostahie (O 
plimbare cu inorogul de toamnã sau despre sculptura lui Ion 
Iancuþ), Mircea Tomuº (Proza lui Caragiale sau aventura 
limbajului – partea a II-a), alãturi de Adrian Dinu 
Rachieru (O istorie politicã a literaturii române: Exilul ca 
ispãºire. Cazul Petru Dumitriu), Marian Victor Buciu 
(Eros, mit ºi religie în canon oniric), Gelu Negrea (Istoria 
unei clipe fericite) ºi Constantin Romanescu (Prietenul 
meu, Vasile).

Ca de fiecare datã, Tribuna, nr. 237/16-31 iulie, ne 
rãsfaþã cu un sumar incitant. Editorialul semnat de Ioan-
Pavel Azap (TIFF compulsiv) ca prolog la un consistent 
dosar, Irina Petraº (Poezia lui Flore Pop), Laszlo 
Alexandru (Teoria nelecturii), Aurel Sasu (Marginalii la 
un marginal), Vasile Radu (De ce Clujul nu este Parisul? 

Sau despre „fundaþiile” unui salon de balcon), Jean-Loup 
d'Autrecourt (Iubire ºi înþelepciune – partea a IV-a), 
Ionela Iacob (Adio romantismului), Jeanette Winterson (O 
carte numai a ei – în prezentarea ºi traducerea lui Virgil 
Stanciu), Ioan Muºlea (De la Mingus la Coltrane), alãturi 
de Alba Simina Stanciu (Warikowski în operã), Claudiu 
Groza (Cãutãri teatrale) ºi Livius George Ilea (Muzeul 
pãpuºilor) se citesc cu interes, alãturi de poemele 
semnate de Balázs F. Attila (traduse de Ildikó Gábos-
Foarþã), Vlad A. Gheorghiu (prezentat de Ion Mureºan) 
ºi Richard Brautigan (în traducerea lui Andrei Mocuþa): 
„Am vãzut o mulþime de crabi/ devorîndu-se printre 
smîrcurile/ Pacificului mai deunãzi. Cînd spun o 
mulþime: mã/ refer la sute de crabi. Se consumau/ 
precum þigãrile”. Ioan-Pavel Azap ne propune un dosar 
TIFF 2012 cu o „distribuþie” impresionantã: Irina-
Margareta Nistor (În rolurile principale ºi cu participarea 
excepþionalã…), Adrian Marian (De la  „Mica Vienã” la 
„Micul Cannes”. Rezistenþã culturalã sau Sistemul 
Managementului Calitãþii în culturã?), Lucian Maier (TIFF 
2012, cu accent pe competiþie), Cãtãlin Bogdan (sexTIFF), 
Mihai Goþiu (TIFF 2012 – între melci ºi gulaº), Dana 
Duma („Felia de viaþã” contra „feliei de tort”), Claudiu 
Groza (Sîngele inocenþilor), Valerian Sava („Moartea 
domnului Noul Val”), ªtefan Manasia (Tillmans/ 
Împreunã), Adrian Þion (Chapiteau Show panoramare în 
registru comic), Daniel Sîrbu (Cinema, mon amour de la 
vie!), Alexandru Jurcan (Clipuri cu crisalide), Virgil 
Mleºniþã (Cuba dis-continuã), Lucian Þion (Un TIFF 
însîngerat) ºi Francisc Baja (TIFF ºi de la capãt).

„în hodina cosaºilor poposeºte orb bobul de grîu/ 
rãcoarea fîntînii cernutã de nori prãbuºeºte mirosul/ 
fînului cosit în legãturile de snopi setea se zvîrcoleºte/ 
sîngele meu adunã gurile cosaºilor în sãrutul apei/ 
criºtiºorului topeºte cînepa albul mestecenilor oglindit/ 
în plînsul bunicii se aude strigãtul fãgãduit în/ tãlãngile 
vitelor pasc amiaza cu dangãtul clopotului/ gãleata cu 
apã aruncã setea în fîntînã sîngele meu/ foºnet de 
porþelan în coasa bunicului atîrnã lumina de/ privirea 
femeilor curcubeul înmugureºte stropii de/ ploaie” 
scrie Gheorghe Vidican în biblioteca numãrului 7(199) 
din Convorbiri Literare. Din acelaºi numãr, am citit cu 
interes paginile oferite de Cassian Maria Spiridon 
(Eminescu ºi România de Est), Virgil Nemoianu (Victime ºi 
vinovaþi), Gheorghe Grigurcu (În camera japonezã), 
Alexandru Zub (V. Pîrvan: autocogniþie ºi discurs 
integrativ), Ioan Holban (Cartierul ºi biblioteca), alãturi de 
Antonio Patraº (Mircea Simionescu, „vrãjitorul”), 
Emanuela Ilie (O mãrturie polifonicã despre supliciu ºi 
mîntuire), Constantin Coroiu (Literatura ca pradã), Ion 
Buzaºi (200 de ani de la naºterea lui George Bariþiu) ºi Liviu 
Papuc (Francezul Caragiale). Toate acestea sunt 
completate fericit cu poezie de calitate (Liviu 
Georgescu, Valeria Manta Tãicuþu, Paul Bacosca, Virgil 
Custiuc, Alexandru Cazacu ºi Anastasia Gavrilovici), 
dimpreunã cu proza propusã de Ioan Þicalo, Cornelia 
Petrescu ºi Andrei Mocuþa. 

Din Mozaicul, nr. 7(165), am citit cu interes paginile 
grupate sub genericul În orizontul caragialian ºi semnate 
de Mihai Ghiþulescu (Caragiale dupã Caragiale), Haricleea 
Nicolau (Mahalaua ca spaþiu subversiv), ªtefan 
Vlãduþescu (Persuasiune ºi interpretare eronatã în lectura 
discursului jurnalistic de incitare la acþiune al lui Ricã 
Venturiano), alãturi de Florin Colonaº (Apropos de o 
listã…). Interesant ºi grupajul intitulat Incursiuni în 
erosferã animat prin scrierile lui Ionel Buºe (Despre 
mizeria creºtinã a iubirii), Horia Dulvac (Iubirea la 
marginea vieþii cotidiene) ºi Adrian Mihalache (Istoria 
iubirii. Figuri în stil occidental); ºi Ion Buzera (Resursele 
poetului tragic), Petriºor Militaru (Modele spirituale ºi 
chipuri ale operei), Ana Maria Neamu (Analizîndu-l pe 
Hieronymus Bosch), sau Gabriel Nedelea (Emil Brumaru: 
moºtenitor al testamentului detectivului Arthur) contribuie 
la reuºita acestui numãr, în egalã mãsurã cu grupajul de 
poeme semnate de Dieter Schlesak, în traducerea lui 
Andrei Zanca. 

ªi numãrul 7(20) al revistei Curtea de la Argeº ne 
propune un sumar variat, din care am reþinut cele 
oferite de Horia Bãdescu (Vîscul), Marian Nencescu 
(Interferenþe literar-filosofice: Lucian Blaga – Constantin 
Fîntîneru), Cristina ªtefan (Explicarea implicitului), Dan 
D. Farcaº (Opþiunea pluralistã ºi progresul), Stelian 
Gomboº (Mihai Eminescu, trãitor ºi apologet al ortodoxiei – 
partea a II-a), Radu ªtefan Vergatti (Soliile cãtre Occident, 
spulberarea iluziilor), Mircea Opriþã (Pur ºi impur în 
literaturã), alãturi de partea a doua a interviului realizat 
de Cãtãlin Mamali cu Tiberiu Brediceanu: „Opþiunea 
pentru muzicã, pentru muzica profesionalã, a fost 
relativ tîrzie. În adolescenþã eram foarte mult preocupat 
de latura ºtiinþificã, de matematicã ºi fizicã, urmînd 
liceul real. [...] De fapt, opþiunea pentru muzicã sau, mai 
exact, ideea de a deveni muzician profesionist a apãrut 
pe la 15 ani, dar decizia a fost grea. În vara de dupã 
bacalaureat nu ºtiam încã la care facultate voi da 
examen, la Politehnicã sau la Conservator. Ultimele 
sãptãmîni au fost decisive, poate ºi datoritã unor 
întîmplãri, cum a fost contactul cu marea muzicã într-o 

cãlãtorie fãcutã în vara aceea în Italia, dar în special 
succesul obþinut în vara aceea la competiþia finalã din 
Conservator”.

Al Cistelecan (Jurnalul ca eseu/ eseul ca jurnal) scrie în 
Argeº, nr. 7(361): „Andrei Pleºu e un autor de 
necomentat. E, în schimb (ºi încã per excellentiam ºi 
d'obbligo), un autor de citit numaidecît ºi de scos ºapca 
în faþa lui – tot numaidecît (cum zice Eugen Negrici în 
România literarã, nr. 17/2010, «scrisul lui Pleºu e fãcut 
doar sã stîrneascã admiraþii ºi sã înmulþeascã ºirul 
epitetelor flatante»). E prea inteligent, e prea talentat, e 
prea seducãtor. ªi nu doar prea, ci de-a dreptul prea-
prea. ªi cînd doarme e mai inteligent decît prezumtivii 
sãi comentatori [...] Dacã n-ar fi spuse ºi povestite toate 
în regim de excelenþã, s-ar putea, cît de cît, decupa 
unele scene ºi momente de relevanþã în surplus”. 
Nicolae Oprea (Romanul Prinþului), Ileana Mãlãncioiu 
(Scaunele), Dumitru Crudu (Broaºte ºi peºti în mijlocul 
drumului), Mircea Handoca (Despre Dayan, de Mircea 
Eliade), Radu Aldulescu (Starea romanului românesc), Ion 
Popescu Sireteanu (Neagu Djuvara sau jocul de-a 
etimologia), Dan Burcea (Albert Camus – lecturi 
contemporane), Ioan Lascu (Textul ca entitate ºi structurã 
suveranã), se citesc cu interes ºi folos, ca ºi dialogul lui 
Cezar Ivãnescu cu Adrian Alui Gheorghe („Ca poet 
român îi datorez lui Eminescu totul, aºa cum le datorez 
pãrinþilor mei aceastã particularã încarnare...”) dimpreunã 
cu poeziile oferite de Ban'ya Natsuishi (în prezentarea ºi 
traducerea lui Marius Chelaru), Serghei Tretiakov (în 
prezentarea ºi traducerea lui Leo Butnaru), Luca 
Cipolla, Mihai Merticaru, Nicolae Jinga, Toma Biolan, 
Gabriela Creþan ºi Liviu Capºa.

„Nu, nu ºtiu bine – o chestiune enorm dezbãtutã în 
ultimii ani! – dacã guvernele care ne-au condus dupã 
eliberarea socialã petrecutã în Decembrie '89 au fost 
mediocre sau incompetente, vezi corupte. Nu cred cã 
adevãrata noastrã problemã rezidã în aceasta, în 
nesfîrºita ºi cam debila – aproape fatalista! – nevoie de a 
arunca vina pe alþii, sau pe cineva, tout court. Un adagiu 
apusean – eu îl deþin, din tinereþe, din mult citatul de 
mine Miguel de Unamuno! – spune: Dacã nu merg 
treburile ca lumea sau nu eºti mulþumit de ele, nu ai 
decît sã dai vina pe alþii – dacã eºti slab! Dar dacã eºti 
tare, trebuie sã þi le asumi!” – scrie Nicolae Breban 
(Prezentul) în Contemporanul. Ideea europeanã, nr. 
7(724). Cu interes am citit ºi contribuþiile lui Bogdan 
Creþu (Tînãrul Ion Negoiþescu: devenirea unui mare critic), 
Alex ªtefãnescu (Mircea Dinescu ºi femeile din secolul 
trecut), Rãzvan Voncu (Un spirit european), Aura Christi 
(Orfanii lui Dostoievski), Adrian Dinu Rachieru (Marin 
Sorescu ºi „contracultura”), Cãtãlin Ghiþã (Configurarea 
spaþiului oriental în poezia romanticã romîneascã. Elemente 
ale spaþiului natural), alãturi de Liviu Ioan Stoiciu 
(Grupul de la Durãu n-a fost o gaºcã literarã), Constantin 
Cubleºan (Augustin Buzura. Canonul periferiei), 
Constantina Raveca Buleu (Bucura Dumbravã ºi teosofia), 
Carmen Duvalma (Caragiale între ambiguitate ºi fantastic) 
ºi, de loc în ultimul rînd, interviul realizat de Mihaela 
Helmis cu Ion Ianoºi („Dostoievski e întotdeauna pe primul 
loc”): „Sper cã deºi am împlinit o vîrstã 
înspãimîntãtoare pentru multã lume (80 de ani – n.n.), 
mai pot lucra. Deocamdatã, nu simt nici un motiv ca sã 
nu lucrez; zi de zi lucrez, de dimineaþã þin cursuri, 
Janina traduce, aºa cã uraþi-mi sã mai pot lucra de acum 
încolo mãcar cîþiva ani.” 

În Viaþa Româneascã, nr. 7-8/2012, Florin Caragiu 
(Între douã clipiri) se confeseazã liric: „parfumul tufelor 
sãlbatice ne înfãºoarã/ ai pielea fierbinte/ cu faþa 
ascunsã mã rogi sã-þi vorbesc/ despre curajul de-a 
înfrunta/ un glas rãtãcit cu douã tonuri mai jos/ în 
visul acesta în care sunt pe deplin treaz/ ºi simt 
întunericul/ ca pe o pleoapã ce se zbate ºi riscul/ de a 
iubi pînã la capãt”. Florin Manolescu (Scriitori români în 
exil), Marian Drãghici („Ultimul” Zubaºcu. Încercare de 
portret), Ovidiu Ivancu (Anatomia esteticului, aceastã fata 
morgana…), Elisabeta Lãsconi (Iniþieri de vîrstã la masai ºi 
afari), Sebastian Reichmann (Actualitatea lui Pierre Jean 
Jouve) se citesc cu interes, alãturi de Nicolae Coande 
(Spre un cosmoteism tolerant, anunþat cu limbi de foc), 
Mariano Martin Rodriguez (Cine dicteazã canonul? – în 
traducerea Oanei Prisecan), Nicolae Mareº 
(Corespondenþã Lucian Blaga-Ion Petrovici), Bogdan Creþu 
(Pactul faustic al Camilopardalului), Graþiela Benga 
(Aniºoara Ordeanu ºi generaþia '27), alãturi de Liviu 
Franga (O lume în caleidoscop, cu melos de basm). Remarc 
ºi fragmentul de prozã (Erau ei sau personajele din 
roman?) oferit de Gabriela Adameºteanu, poemele lui 
Viorel Licã, Radu Cange, Ioan Scorobete sau Constantin 
Stancu ºi, de loc în ultimul rînd, proza propusã de 
Marian Ilea, Mozes Attila ºi Adrian Buzdugan.

„acum, cã am rãmas doar între noi, sã 
recunoaºtem cã de fapt nu suntem doi. Eu sunt 
nimeni, tu eºti nimeni, suntem de o singurã fiinþã. 
Hai, iute, sã ne rugãm cu credinþã.”  
 

Ioan Es. Pop 

„Aºa cum stau aplecat
peste albul foii de hîrtie
îmi par pregãtit
pentru un salt în afarã –
cuvintele ºi lucrurile
sunt lumi diferite
eu trãiesc în amîndouã deodatã
unindu-le în poezie
ca douã trupuri
într-o noapte de dragoste –”

Dumitru Chioaru

Octombrie 2012



De la începuturile sale 
Universitatea Liberã din 
Bruxelles a încurajat 
cercetãrile din domenii 
altundeva privite cu o 
uºoarã suspiciune. Pentru 
a fi direct, voi spune de la 
bun început cã unul din 
domeniile în care instituþia 
de învãþãmînt bruxellezã a 
fãcut pionierat este 
cercetarea fenomenului 
masonic. În cadrul 
Universitãþii Libere din 
Bruxelles funcþioneazã de 
mai mulþi ani Centre 
Interdisciplinaire d'Etude 
des Religions et de la 
Laicité (CIERL) a cãrui 
principalã menire este 
studierea fenomenului 
religios în lumea de astãzi. În cadrul Centrului al cãrui nume 
l-am amintit a fost creat în urmã cu cîþiva ani un grup de 
studii: Groupe de Recherches et d'Etudes des Mouvements 
Maçonniques et Esotériques (GREMME), care anual 
organizeazã o serie de ºase conferinþe, din octombrie pînã în 
mai, despre masonerie ºi esoterism, unde sînt invitate 
personalitãþi marcante cunoscãtoare ale celor douã domenii. 
Primele douã cicluri de teme abordate au fost despre 
masonerie, esoterism ºi teatralitate. Recent conferinþele au 
fost reunite într-un volum: Cahiers du GREMME n 1 Franc-
maéonnerie: Esotérisme et théâtralite, Fernelmont, E.M.E. & 
InterCommunications, 2012, 144 p. Baudouin Decharnieux, 
unul din membrii comitetului ºtiinþific al GREMME 
prefaþeazã acest volum; în puþine rînduri universitarul 
belgian atenþioneazã cã lumea de astãzi este reticentã numai 
la auzul cuvîntului esoterism. Simpla sa pronunþare deschide 
spre o multitudine de chestiuni metodologice una mai 
delicatã decît alta; dacã un cercetãtor se aratã mai curajos 
atunci lucrurile devin ºi mai complexe, el fiind suspectat cã 
se afundã într-un domeniu al nesigurului, al jocului 
comparaþiilor, analogiilor, metaforelor pe care lumea 
academicã nu îl agreazã! Este nevoie de un anume curaj 
pentru a te apropia de un domeniu descalificat a priori. 
Decharnieux îi apreciazã pe cercetãtorii care rãspund 
aventurii propuse de Olivier Santamaria, cel care 
coordoneazã lucrãrile GREMME, ºi îi considerã „cavaleri ai 
nevãzutului”; ei sînt cercetãtorii care chiar taie piatra 
filosofalã, care studiazã inima umanitãþii ºi care, pînã la 
urmã, sînt mai realiºti decît toþi ceilalþi. Datoritã eforturilor ºi 
lucrãrilor de pionierat, în lumea francofonã, ale lui François 
Secret ºi Antoine Faivre asupra esoterismului creºtin ºi a 
hermetismului german, disciplina s-a dotat cu un aparat 
conceptual ºi metodologic care seduce un numãr crescînd de 
cercetãtori din întreaga lume. 

Acest prim Caiet Gremme se deschide cu un frumos articol 
al lui Gilles Remy, o invitaþie la o lecturã masonicã a 
Flautului fermecat, operã compusã de Wolfgang Amadeus 
Mozart, unul dintre ardenþii apãrãtori ai valorilor masoneriei; 
în opera sa liricã libertatea, egalitatea ºi fraternitatea 
rezoneazã continuu cu toleranþa, respectul ºi demnitatea 
umanã. Deºi idei masonice se regãsesc ºi în Rãpirea din serai 
sau în Nunta lui Figaro, adevãrata pledoarie masonicã se aflã 
în Flautul fermecat, corul final amintind testamentul filosofic 
al crezului în cele trei coloane ale Templului: „Forþa care 
triumfã încoroneazã ºi recompenseazã/ Înþelepciunea ºi 
frumuseþea pentru eternitate”. Pornind de la libretul 
mozartian, Gilles Remy afirmã cã „trimiþînd la ritual de 
închidere a lucrãrilor în lojã, aceste cuvinte au o dublã 
rezonanþã: ele cîntã atît triumful perfecþiunii ºi al 
înþelepciunii cît ºi cel al puritãþii sentimentelor inimii. 
Angajîndu-se sã promoveze toate aceste valori extra muros, 
Mozart apãrã fãrã încetare idealurile sale democratice în 
operele sale care vãd lumina zilei într-o societate 
absolutistã”. Remy crede cã Mozart are cutezanþa de a-ºi 
afirma idealurile masonice într-o epocã în care masoneria nu 
era bine privitã în imperiu, cã fiind prieten cu numeroºi 
masoni lãsa sã se vadã în operele sale o orientare simbolicã 
masonicã. Supunînd atenþiei libretul ºi partitura, Remy 
identificã în ritmul instabil ºi în absenþa temei din debutul 
operei evocarea tenebrelor, haosul ºi lumea profanã; un alt 
element semnificativ ar fi omniprezenþa cifrei trei în Flautul 
fermecat. Opera lui Mozart nu este un ritual de iniþiere, 
decorul nu este al unei loji, ci al templului lui Isis ºi Osiris, 
Pamina ºi Tamino. Pamina este supusã unor probe 
nemasonice pentru a i se sublinia demnitatea, iar acest fapt 
deschide seria discuþiilor asupra posibilelor influenþe dinspre 
ritualul masoneriei mixte susþinutã de Cagliostro, cel care a 
contribuit ºi la apariþia ritului egiptean. Mozart transgreseazã 
toate cutumele propunînd un ritual identic pentru Tamino ºi 
Pamina; cele douã personaje au în compoziþia numelor 
particula Min, zeu al fertilitãþii ºi procreãrii în Egiptul antic, 
ceea ce explicã ideea din operã cã iubirea transcende condiþia 
umanã pentru a atinge divinitatea, o iubire în care întîlnim 
cãsãtoria sacrã, nunta alchimicã, alianþa fraternã, unitatea 
androginã animus-anima. „Pentru a concluziona, scrie Gilles 
Remy, reunind ceea ce desparte, Mozart realizeazã o 
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breviar filosofic francez
magistralã simbiozã a valorilor francmasoneriei ºi a 
sentimentelor umane datoritã acestui flaut magic. Acest 
triumf final al iubirii-înþelepciune este consolidat de muzicã, 
artã indispensabilã armoniei lumii.”

Alain Cnudde duce mai departe firul discuþiei abordînd 
un subiect incitant ºi puþin explorat: Teatralitatea, firul 
Ariadnei francmasoneriei; la nivelul lojii studiul dialecticii 
teatralizãrii, re-teatralizãrii sau de-teatralizãrii ritualurilor 
este extrem de interesant. Cnudde nu vede în teatralizare 
doar o conotaþie metaforicã, ci recursul la o paradigmã 
concretã, cea a teatrului. Nu trebuie sã surprindã cã 
aseamãnã ceea ce fac demnitarii ºi ofiþerii, împreunã cu 
Venerabilul lojii, cu o punerea în scenã pe baza unui ritual, 
asimilat unei piese de teatru, în care fiecare are rolul sãu, 
folosind replicile sale ºi elementele de recuzitã, decorurile. 
Proliferarea gradelor în Ritul Scoþian Antic ºi Acceptat a 
deschis ritualurile ºi punerea lor în operã cãtre ceea ce fãrã 
exagerare autorul numeºte o lumea a artei. În tot demersul 
sãu cãutînd sã sesizeze polimorfia francmasoneriei actuale, 
autorul examineazã practicile rituale folosind scheme 
interpretative, cum ar fi cele oferite de Erving Goffman.

Influenþa cabalisticã în elaborarea gradului de maestru în 
francmasonerie este tema studiului semnat de Henrik 
Bogdan; studiul sãu urmãreºte sã aducã o nouã perspectivã 
asupra teoriilor lui Arthur Edward Waite, care apãrã ideea 
unei influenþe a cabalei asupra gradului de maestru, în 
opinia acestui erudit cãutarea cuvîntului pierdut prezentînd 
o „similitudine intrigantã” cu speculaþiile cabalistice asupra 
pierderii desemnãrii/pronunþrii corecte a numelui lui 
Dumnezeu. Fãrã a ºti prea multe despre ritualurile operative, 
se poate afirma pe baza textelor acestor ritualuri cã ritualurile 
speculative datoreazã forma ºi conþinutul ritualurilor 
speculative, afirmaþie evident valabilã pentru primele trei 
grade. În octombrie 1730 apãrea cea mai influentã divulgare 
a ritualurilor masonice: Masonry Dissected de Samuel 
Prichard; apariþia cãrþii avea sã stîrneascã ºi rãspunsuri de 
apãrare, un fel de drept la replicã avant-la-lettre...Unul dintre 
aceste rãspunsuri, A Defence of Masonry, dincolo de polemica 
cu Prichard stabileºte paralele între masonerie ºi pitagoreici, 
esenieni ºi druizi, dar ºi mai important între masonerie ºi 
cabalã. Cartea lui Prichard este primul text în care sînt 
expuse cele trei grade ale masoneriei speculative, în 
Constituþiile lui Anderson legenda hiramicã apare în ediþia 
din 1738. „Legenda hiramicã, afirmã Henrik Bogdan, rãmîne 
legenda cea mai importantã ºi cea mai caracteristicã a 
francmasoneriei pînã în zilele noastre ºi joacã un rol decisiv 
în gradul al treilea, cel de Maestru Mason.” Odatã cu 
uciderea Maestrului Hiram, cuvîntul – YHVH – s-a pierdut, 
la descoperirea trupului neînsufleþit, cuvîntul pierdut fiind 
înlocuit cu unul substituit: Macbenac, „carnea cade de pe 
oase”, aluzie la starea de descompunere a trupului lui 
Hiram. Henryk Bogdan se întreabã dacã este posibil a 
discerne urme ale cabalei în legenda hiramicã; la o privire 
fugarã nimic nu lasã vederii cã în ritualul masonic ar fi vreo 
referire la cabalã. Totuºi pierderea cuvîntului prin uciderea 
lui Hiram seamãnã izbitor cu pierderea modului de 
pronunþare a numelui divin care se fãcea în Sfînta Sfintelor în 
Templul din Ierusalim; A.E.Waite a insistat pe aceastã 
similitudine fiind convins cã iniþierea masonicã este unio 
mystica cu Dumnezeu, pierderea cuvîntului prin uciderea lui 
Hiram avînd, în opinia sa, un echivalent în tradiþia 
Zoharului. Waite afirmã cã vechii cabaliºti creºtini ai 
Renaºterii vedeau în cãutarea cuvîntului pierdut cãutarea 
unui drum pentru a-l gãsi pe Isus. Preluînd cercetãrile lui Jan 
Snoek care considerã cã în primele versiuni ale ritualului 
gradului de maestru se vorbea despre pierderea pronunþãrii 
cuvîntului,  Henryk Bogdan afirmã cã la origine legenda lui 
Hiram era un „mit de iniþiere” ºi mai puþin o povestire 
moralizatoare; toate acestea îl conduc la concluzia cã cã unul 
din factorii aflaþi la originea legendei lui Hiram a fost cabala 
ºi cã legenda lui Hiram trebuie vãzutã ca o iniþiere în sensul 
propriu la termenului.

În articolul sãu despre percepþia asupra lui Réné Guénon 
în masoneria contemporanã, Luc Nefontaine reexamineazã 
cu fineþe statutul acestui personaj controversat care a sedus 
deopotrivã contestatari ai masoneriei ºi nu mai puþin pe care 
se revendicã drept aparþinãtori ordinului, un personaj, fãrã 
voia sa, mai mult citat decît citit! Nefontaine pleacã în 
articolul sãu de la recunoaºterea situaþiei nu tocmai uºor 
definibilã în care se aflã Guénon, revendicat ºi de dreapta ºi 
de stînga, ºi de moderniºti ºi de tradiþionaliºti, adulat ºi 
detronat, sprijin deopotrivã pentru apãrãtorii ºi detractorii 
ordinului. Sã recunoaºtem cã e o performanþã sã fii 
revendicat deopotrivã de tabere adverse, doar o operã 
complexã cum e cea lui Guénon putînd genera stãri de spirit 
diametral opuse! Cum sã explici altfel faptul cã la Lausanne a 
fost constituitã o lojã „Réné Guénon” care a lucra ca lojã 
independentã (!), acum fiind sub obedienþa Marii Loji Alpina, 
lojã care pretindea cã lucreazã în spiritul Tradiþiei definite de 
Guénon? Cîþi masoni care îl revendicã mai ºtiu cã Guénon a 
fost doar un timp membru al unei loji, cã a colaborat la o 
revistã antimasonicã, cã a încercat sã creeze un ordin 
templier? În lipsa multor neºtiute s-a ajuns la...guénolatrie! 
Pentru cei care vor sã înþeleagã ceva din gîndirea lui Guénon, 
ºi care ar avea legãturã cu spiritualitatea masonicã, trei 
direcþii sînt de urmãrit: ritualurile ºi simbolurile, tradiþia ºi 
iniþierea. Într-o lume dispusã la înnoiri fãrã fundament, la 
adaptarea ritualurilor în virtutea unei modernitãþi care nu 
are legãtura cu Tradiþia, lectura atentã a cãrþilor lui Guénon 
este un reper, unul care stîrneºte încã reacþii pasionale de la 
adulare la contestare; e dovada cã în profunzimea 
meditaþiilor esoteristului francez sînt încã chemãri pe care ni 

le adreseazã ºi cãrora nu ºtim încã sã le rãspundem!
Guénon este prezent, alãturi de Leibniz, în încercarea 

filosofului Bruno Pinchard de a desluºi apropieri ºi diferenþe 
între ceea ce propune ºtiinþa ºi virtualitãþile iniþierii. Pinchard 
crede cã perenialismul propus de Guénon este un concept 
fãrã care miºcãrile interioare ale lumii moderne nu pot fi 
înþelese. Tradiþia nu este convocatã împotriva modernitãþii, ci 
pentru a înþelege modernitatea, „ea este deopotrivã axa 
acestei lumi ºi securea acestei lumi. Ea este cunoaºtere ºi 
putere”. Totuºi de ce Leibniz ºi Guénon? Pentru cã Réné 
Guénon este autorul unei lucrãri intitulate Les Principes du 
Calcul infinitesimal; cititorul român poate afla despre întîlnirea 
dintre ºtiinþele excate ºi esoterism din cartea lui Gelu Voican 
Voiculescu: Note de lecturã. Réné Guénon despre Leibniz ºi 
metoda infinitezimalã, Bucureºti, Editura Semne, 2008. Guénon 
era împotriva extinderii convenþionalismului matematicilor 
la ºtiinþele fizice, dar în multe puncte împãrtãºea opiniile 
filosofului german. În opinia lui Pinchard , critica 
guenonianã a calcului infinitezimal este expunerea 
aprofundatã a ontologiei pe care Guenon o propune în 
Apeçus sur l'initiation.

De la apariþia masoneriei speculative unul din reproºurile 
invariabile a fost cel al secretului; primele enciclice papale 
antimasonice, apoi bogata literaturã denigratoare au 
alimentat un mit al secretului cultivat în cadrul ordinului. 
Sigur, de cele mai multe ori denigratorii nu au insistat despre 
ce fel de secret era vorba. Cel al ritualurilor? Am amintit mai 
sus în ce an au apãrut primele dezvãluiri. Nu mai este de 
mult un...secret faptul cã vechile corporaþii profesionale în 
care se regãseau tãietorii în piatrã ºi constructorii catedralelor 
deþineau secrete tradiþionale ale construcþiei care nu puteau fi 
divulgate. Dacã nu existã vreo dovadã a filiaþiei între 
operativi ºi speculativi, orice cititor interesat vede cu uºurinþã 
similitudini între ritualuri. Ele nu mai sînt demult...secrete! 
Céline Bryon-Portet analizeazã diferitele funcþii ale secretului 
în sînul realitãþii masonice, pe de o parte, ºi importanþa 
tãcerii, componentã esenþialã a secretului în dimensiunea sa 
iniþiaticã, pe de altã parte. „Incomunicabil, secretul se trãieºte 
în tãcere, dar el poate fi împãrtãºit cu cei care în trãiesc în 
aceeaºi manierã. Putem merge pînã acolo încît sã spunem cã 
tãcerea care rezultã din secretul masonic favorizeazã 
comuniunea adepþilor”, afirmã Céline Bryon-Portet. Dar cum 
sã explici pãstrarea secretului într-o lume avidã 
de...transparenþã, într-o lume care acceptã dispariþia spaþiului 
intim ºi livrarea în totalitate cãtre spaþiul public, într-o lume 
care are un nou zeu: Big Brother! Tristã lume, e lumea celor 
care în lipsa culturii care i-ar deschide cãtre meditaþie ºi 
interioritate, îºi consumã infima energie privind la televizor 
aºa-zise dezvãluiri. Cum sã convingi un asemenea om al 
cavernelor media cã lumea nu este numai un trist ecran? 
Opinia publicã aºa cum a fost creatã astãzi vede în secret o 
atitudine anti-democraticã, semnul unui pericol care lucreazã 
în umbrã. Totuºi omul postmodern poate fi un om al 
secretului ºi al tãcerii.

Studiul semnat de Nicoletta Casano este tot despre secret, 
dar este particularizat la condamnarea secretului masonic în 
societatea italianã. Sînt evocate condamnãrile fãcute de Curia 
papalã, de la enciclica In eminenti pînã la un document din 
1985 în care se reaminteºte cã secretul este motivaþia 
principalã a condamnãrii instituþiei masonice. În planul 
instituþiilor statale, în 1905 a început sã se discute despre  
dubla aprtenenþã la masonerie ºi la un partid politic, în speþã 
Partidul Socialist; de cîteva ori cînd discuþiile deveneau mai 
aprige, nu se întrunea quorum-ul pentru adoptarea unei 
hotãrîri. În 1914, Mussolini, care ºi-a început cariera de 
politician ca socialist, a obþinut în cadrul congresului 
partidului un ordin care condamna masoneria în raport cu 
socialismul, masoneria fiind, în opinia sa, un obstacol în calea 
reînnoirii societãþii. Dupã preluarea puterii de cãtre 
Mussolini, în mai 1923 încep atacurile împotriva sediilor 
lojilor, culminînd cu violenþele de la Florenþa din noaptea de 
5 spre 6 octombrie 1925. Nicoletta Casano îºi încheie articolul 
amintind ceea ce declara în 1923 oratorul lojii „Propaganda” , 
din Torino, anume cã dacã masonii ar declara adevãrul 
asupra secretului, ei nu ar fi crezuþi: acuzatorii ar rãspunde 
cã nu acesta este adevãratul secret!

Volumul se încheie cu studiul lui Stéphane François 
despre Tradiþie ºi iniþiere, în acest raport intervenind 
noþiunea de secret, termen nu lipsit de oarecare ambiguitate 
care vine din conþinutul semantic al termenilor care trimit la 
ideea de secret: hermetism, ocultism, esoterism. Sigur într-o 
lume tot mai ostilã ideii de secret se încearcã diverse 
atenuãri; se preferã termenul de cunoaºtere ascunsã. Mai 
folositor ar fi, dar o fi democratic sau political 
correctness/politically correct?, sã se recunoascã faptul cã 
esoterismul este un alt mod de a cunoaºte lumea accesibil în 
fapt tuturor. Ignoranþa ºi indiferenþa modernilor faþã de 
subtilitãþile gîndului îi va lãsa pe mulþi dincolo de prag.  Jean 
Servier, cel care a coordonat monumentala lucrare 
Dictionnaire de l'ésotérisme spunea cã esoterismul este un 
templu cu o sutã de uºi...Sau cum bine spunea filosoful Jean 
Borella într-un interviu pe care mi l-a acordat pentru Cronica: 
„Gnoza cere posibilitãþi ale inteligenþei care nu sînt egal 
rãspîndite la toþi oamenii”.
Recentul Caiet Gremme este un strãlucit exemplu al 
deschiderii Universitãþii Libere din Bruxelles cãtre domenii 
prigonite în alte locuri, o dovadã a pluralitãþii lumii în care 
trãim, a dorinþei de a-l înþelege ºi pe celãlalt, oferindu-i 
cadrul unui dialog, o dovadã cã lumea proteiformã trebuie 
înþeleasã nicidecum prinsã în tiparele obiºnuinþei.  

Bogdan Mihai MANDACHE  

Esoterism ºi teatralitate

Octombrie 2012



Douã ºtiri ce se pot lãfãi pe pagina întîi a oricãrui ziar ne-au venit zilele trecute de pe 
meleagurile unde revoluþia socialistã se tot construieºte fãrã încetare ºi fãrã de folos 
(pentru fãuritorii ei!), din 1959 încoace. Prima ºtire, care m-a lãsat literalmente cu gura 
cãscatã ºi cãreia nu reuºeam nici în ruptul capului sã-i aflu rostul, anunþa cã regimul 
castrist de la Havana a ridicat interdicþia de a ieºi peste hotare pentru toþi cetãþenii 
Cubei. O ºtire pe care, bineînþeles, orice om care a cunoscut cît de cît imperiul lui Fidel 
nu putea sã o considere decît absurdã. Sau, o glumã proastã pusã la cale de vreun 
internaut ce confundã lumea virtualã cu cea realã. Cum adicã – mi-am spus, lecturînd 
bomba mediaticã – dupã ce mai bine de o jumãtate de secol cubanezilor le-a fost interzis 
cu desãvîrºire accesul în lume, dupã ce castriºtii au scornit pedepse cumplite (mergînd 
de la privarea de libertate, pentru perioade ce aminteau de întemniþarea lui Edmond 
Dantès în castelul D'If, pînã la condamnarea la moarte, pronunþatã în cazurile în care 
cãlãii socoteau cã trecerea frauduloasã a frontierei era conjugatã cu acte de trãdare a 
patriei ºi revoluþiei) pentru cei care încercau sã-ºi pãrãseascã þara, acum, dintr-o datã, 
hodorog-tronc, „zburaþi, ºoimii patriei, cãci sunteþi liberi sã plecaþi unde doriþi!”. Ceva 
nu era în regulã cu hotãrîrea respectivã ºi nu reuºeam sã înþeleg ce se ascunde îndãrãtul 
acestui gest de bunãvoinþã fãrã precedent în istoria de 53 de ani a castrismului (e drept, 
plecãri din Cuba au mai existat, dar au fost condiþionate, plãtite sau pur ºi simplu 
scãpate de sub controlul ochilor vigilenþi ai poliþiilor secrete ºi ai comitetelor de apãrare 
a revoluþiei!).

Apoi, a venit a doua ºtire bombã, care mi-a desluºit ºi tîlcurile primei vestiri. La 
douã zile dupã neaºteptatul cadou primit de robii revoluþiei perpetue, s-a rãspîndit cu 
iuþeala fulgerului vestea cã Fidel Castro, inflexibilul, nemilosul, cumplitul dictator 
caraibian, a avut un atac cerebral, a devenit legumã („se aflã în stare neurovegetativã”, 
spun comunicatele, adicã nu se poate hrãni, nu poate vorbi, nu se poate miºca, nu 
recunoaºte pe nimeni) ºi e pe moarte. E adevãrat, despre iminenþa morþii Calului s-a tot 
vorbit în ultima vreme, dar, pînã acum, aceastã iminenþã þinea mai mult de dorinþa 
supuºilor de a scãpa de diavolul roºu, decît de starea efectivã a sãnãtãþii sale! Nu-i mai 
puþin adevãrat faptul cã el nu a mai apãrut în public de la sfîrºitul lunii martie, adicã de 
mai bine de jumãtate de an. „Aha! – mi-am spus iarãºi, amintindu-mi cã ºi moartea altor 
dictatori comuniºti (Stalin, între aceºtia!) a fost anunþatã cu voitã întîrziere, pentru ca 
tovarãºii rãmaºi în viaþã ºi agãþaþi de putere sã aibã timp sã facã jocurile împãrþirii 
dregãtoriilor, sã aibã timp sã-ºi asigure succesiunea, sã preîntîmpine miºcãrile de revoltã 
a maselor ºi sã-ºi punã vieþile ºi averile la adãpost în caz de tulburãri – Aha! Înseamnã 
cã atacul cerebral a avut loc mai devreme ºi – ca sã se evite adevãrata revoluþie a 
cubanezilor, care aºteaptã cu îndîrjire de jumãtate de veac sã-i nimiceascã pe cei ce le-au 
distrus familiile, destinele, vieþile în numele unor false ºi utopice idealuri – bãrboºii ºi 
slugile lor le-au întins oamenilor de rînd 
nada libertãþii jinduite, aºteptate, 
presupuse”. „Libertatea voastrã, în 
schimbul liniºtii noastre!” este mesajul 
primei ºtiri, mesaj pe care nu reuºisem sã-l 
înþeleg „din prima”, pînã nu a fost 
completat cu vestea (minunatã pentru 
întreaga lume) cã pe tiranul din Havana l-a 
lovit în mod necruþãtor damblaua. Orice s-
ar spune, libertatea legiferatã zilele trecute e 
o libertate iluzorie (ca tot ce le-au oferit 
supuºilor cei doi mari maeºtri ai ticãloºiilor, 
fraþii Fidel ºi Raul Castro), deoarece, pentru 
a emigra, cubanezii au, în primul rînd, 
nevoie de paºapoarte. Or, tocmai aceste 
argumente ale posibilitãþii de a cãlãtori 
liberi oriunde le lipsesc insularilor cu desãvîrºire. Aºadar, ei nu au paºapoarte, aºa cum 
nici românii nu le-au avut pînã în 1990, deci nu pot pãrãsi þara în mod legal. Sã admitem 
cã autoritãþile castriste vor fi de bunã credinþã ºi le vor elibera multrîvnitele acte. Dar cît 
va dura ºi cît va costa procurarea lor? În fine! Paºaportul i-ar ajuta pe insulari sã-ºi 
pãrãseascã locurile de baºtinã ºi sã scape din „paradisul” socialismului latino-american, 
însã pentru a intra într-o þarã strãinã e nevoie ºi de vize pe acel paºaport. Dar ce 
consulate ºi-ar bate cuie-n talpã, acordînd vize de intrare în þãrile pe care le reprezintã 
unor calici, unor prezumtivi delincvenþi, unor oameni fãrã cãpãtîi, fãrã pregãtire, fãrã 
meserii, fãrã obiºnuinþa muncii, care toatã viaþa lor nu au fãcut altceva decît sã aplaude 
discursurile Liderului Suprem?! Sã mai admitem cã, din motive umanitare, imigranþii 
cubanezi ar primi vize de intrare în diferite þãri. Numai cã, pentru a ajunge în acele þãri 
ce ºi-ar deschide porþile în faþa lor, foºtii fãuritori ai revoluþiei perpetue ar avea nevoie 
de bani pentru cãlãtorie, pentru hranã, pentru îmbrãcãminte. Însã, þinînd cont de faptul 
cã venitul unui cubanez este de 10 dolari pe lunã, de unde sã-ºi procure viitorii / 
ipoteticii imigranþi sumele necesare traiului pornit de la zero într-o þarã strãinã?! În plus, 
se ºtie din experienþa valurilor trecute de emigrãri, cei mai mulþi dintre cubanezii 
scãpaþi din frîiele binefacerilor socialiste ale imperiului purpuriu al lui Castro s-au 
transformat, în þãrile în care s-au stabilit, în periculoºi infractori. Sãrãcia ticãloºeºte 
natura umanã, iar ghiorãitul maþelor de foame acoperã cu succes glasul raþiunii ºi al 
conºtiinþei.  

Sã mã întorc însã la „ilustrul” muribund, cãruia, în aceste zile, îi ies pe nas toate 
crimele fãptuite în numele victoriei socialismului ºi revoluþiei. Într-o vreme, pe la 
începuturile ascensiunii sale, Fidel pretindea cã a scãpat cu viaþã din peste 120 de 
atentate ce urmãriserã sã-i curme viaþa. Mi se pãrea, evident, o minciunã sfruntatã, 
gogonatã, ca tot ce ne-a oferit propaganda comunistã despre viaþa lui (de fapt, peste tot 
în lume, propaganda comunistã nu a debitat decît minciuni neruºinate!). Numãrul 
atentatelor a fost, se ºtie, în mod considerabil mai mic, pe de o parte, iar, pe de altã 
parte, multe din aºa-zisele atentate fuseserã puse la cale chiar de satrapul tropical ºi de 
acoliþii lui, pentru a demonstra ce persoanã importantã este tovarãºul Fidel, de vreme ce 
toþi duºmanii vor sã-l omoare, ºi pentru a arãta apoi în mod acuzator cu degetul înspre 
vecinii imperialiºti. N-am urmãrit modul în care americanii ºi antifideliºtii se jucau de-a 
moartea Liderului Suprem, dar am gãsit chiar surse care susþineau cã ar fi existat în 
realitate 638 de tentative de asasinare a acestuia. Dacã împãrþim 638 de atentate la cei 47 
de ani de domnie efectivã a Bãrbosului (din motive medicale, Fidel a renunþat, în iulie 
2006, în mod temporar la putere, iar de atunci, sãnãtatea sa tot mai precarã, înfrãþitã cu 
vîrsta tot mai înaintatã, nu i-a mai permis sã revinã asupra deciziei), rezultã, dacã n-am 
uitat eu de tot cele patru operaþii elementare ale aritmeticii, o medie de 13 atentate (ºi 
jumãtate!) pe an. Adicã, mai mult de un atentat pe lunã! Haida-de! Ca ºi cum întreaga 
planetã nu ar avea ceva mai bun de fãcut, decît sã încerce sã-l trimitã pe fiul lui Angel 
Castro Argiz în iadul cel neadormit, alãturi de glorioºii sãi înaintaºi Lenin, Stalin, Mao 

Tzedun, Kim Ir Sen, Pol Pot, Ceauºescu. Am privit deci cu vãditã ºi ostilã detaºare 
(neîncredere!) cifrele din statisticile oficiale ºi din cãrþile biografilor Conducãtorului 
(plãtiþi din banii cubanezilor muritori de foame) ºi nu le-am comentat, din cauza 
monumentalei minciuni pe care o propuneau. Dar, surprizã (cel puþin pentru mine)! 
Sau, mai bine-zis, decepþie! În decembrie 2011, echipa Guiness Book a hotãrît sã-l înscrie 
pe Fidel Castro Ruz în Cartea Recordurilor Guiness cu titlul „omul care a supravieþuit 
celor mai multe tentative de asasinat”, pornind tocmai de la cele 638 de încercãri 
invocate în ultimii ani de administraþia de la Havana. Cifra aceasta astronomicã a fost 
lansatã de generalul Fabian Escalante, fostul ºef al serviciilor secrete cubaneze, dar eu 
continuu sã o socot o exagerare demnã de Pinocchio sau de baronul Münchausen. Cum 
era de aºteptat, în acest caz ºi arhivele Agenþiei Centrale de Investigaþii (CIA) ar avea 
ceva de spus, dar acestea o cam scaldã, mai ales cã foarte multe din respectivele atentate 
au fost plãnuite în birourile agenþiei americane. Oricum, s-a omologat recordul : 638 de 
eºecuri ale anticastriºtilor ºi tot atîtea triumfuri (vitale!) pentru Fidel! Metodele folosite 
au fost din cele mai diverse ºi mai uimitoare : de la explozibili plasaþi în încãlþãrile 
inamicului, pînã la stilouri otrãvite, de la venin injectat în havanele pe care cu atîta 
voluptate le fuma, pînã la bombe plasate în mingi de base-ball. Unul din cele mai 
interesante episoade din lungul serial al atentatelor împotriva lui Castro este cel în care 
o fostã amantã a sa (instruitã de mafia americanã, cãreia administraþia Kennedy îi 
dãduse mînã liberã pentru reducerea la tãcere a liderului havanez) a încercat sã-l 
otrãveascã. S-au vehiculat în anii 60-70 numele mafioþilor Salvatore Giancana ºi Santos 
Trafficante (al dracului nume pentru un mafiot!), dar Fidel pãrea de nedoborît, nimic nu 
s-a putut dovedi ºi nimeni nu a fost incriminat.

„Poate n-au fost chiar atîtea atentate, recunosc uneori, cu nedisimulatã mîndrie, unii 
susþinãtori ai sãi mai lucizi, dar cert este cã el a lãsat în urmã nu mai puþin de zece 
preºedinþi americani!” Ceea ce, sã recunoaºtem, e purul adevãr! Avînd o domnie atît de 
îndelungatã, Bãrbosul din Sierra Maestra a mai dat uneori dovadã de „slãbiciune” 
omeneascã, a mai abdicat de la intransigenþa principiilor revoluþionare ºi le-a permis 
robilor sãi sã mai tragã o gurã de aer proaspãt, spre a nu se sufoca de tot. Bine a fãcut, 
cãci altfel ar fi ucis gãina care-i fãcea ouã de aur, dar fiul bucãtãresei nu-i un prost. Aºa 
s-a ajuns ca, încet-încet, dintr-o þarã stindard pentru revoluþia marxist-leninistã ºi pentru 
socialismul tropical, Cuba sã se transforme (de ochii lumii, sub presiunea vremilor care 
se schimbã ºi a istoriei care nu mai putea fi minþitã) într-o rîvnitã destinaþie turisticã, 
într-o þarã care încerca sã se deschidã spre lume. Datoritã acestor semnale de schimbare 
(înºelãtoare, dupã opinia mea), societãþile democratice au dat, la rîndu-le, semne de 
bunãvoinþã, cel mai important fiind acela al Papei Ioan Paul al II-lea, care, în 1998, a 
vizitat Cuba. Cea mai spectaculoasã urmare a întîlnirii celor doi lideri este faptul cã 
despotul a acceptat ca supuºii sãi sã poatã sãrbãtori Naºterea Domnului fãrã a fi 
pedepsiþi.

Indiferent de numãrul comploturilor urzite împotriva sa, cert este cã otrãvuri, 
gloanþe, explozibili l-au cruþat pînã acum pe abilul ºi norocosul lider de la Havana. Ei 
bine, din oricîte atentate o fi scãpat Calul de-a lungul îndelungatei sale aventuri 

existenþiale, din cel pregãtit de doamna cu 
coasa nu a reuºit sã scape! Acum omenirea 
nu-i mai numãrã zilele, ci orele. Þintuit pe 
patul ultimelor sale clipe, Revoluþionarul 
(de profesie) a pierdut orice contact cu 
realitatea ºi nu ºtie cã „afarã” (în ciuda 
mãsurilor de protecþie luate de autoritãþi 
pentru prevenirea oricãrei miºcãri de 
revoltã) bate deja un vînt de schimbare ºi cã 
oamenii viseazã la libertate ºi la bunãstare. 
Chiar ºi cubanezii care nu mai trãiesc în 
insulã simt cã se apropie clipa cea mare, iar 
pe site-urile de socializare gãseºti tot felul 
de remarci la adresa lui Fidel („il revient 
enfin au communisme primaire!” – aceasta 
mi s-a pãrut elocventã nu doar prin 

nerãbdarea de a-l ºti trecut pe lumea cealaltã, ci ºi prin tristul ei umor) sau referitoare la 
situaþia „de-acasã” („C'est pour bientôt «¡Viva la Libertad!»”).

El Lider Maximo a fost toatã viaþa lui un cabotin. I-a plãcut sã se dea în spectacol ºi a 
avut mereu nevoie de public. Pînã ºi în Sierra Maestra, cînd o fãcea pe „gherilerul”, 
dãdea interviuri pentru presa internaþionalã, vorbea la radio etc. „Radio Rebelde” nu a 
fost înfiinþat doar din motive strategice ºi propagandiste, ci ºi pentru a-i satisface lui 
setea de a se lua (ºi a fi luat) în seamã. Se credea un actor în toatã puterea cuvîntului, de 
vreme ce putea sã þinã discursuri ore ºi ore în ºir. Numai cã actorii adevãraþi pãrãsesc 
scena în aplauzele ºi ovaþiile spectatorilor, pe cînd el va ieºi din scenã în huiduielile 
galeriei. În afara celor care i-au stat în preajmã ºi au spoliat þara împreunã cu el, nu cred 
cã se va gãsi cineva care sã aibã o vorbã bunã la despãrþirea de dictator. Militanþii ºi 
istoricii de stînga au afirmat mereu cã termenul „dictator” este cam dur pentru a-l 
eticheta pe El Comandante, cãci el nu are atîtea victime cîte au fãcut Hitler sau Stalin sau 
Mao Tzedun sau Pol Pot. E adevãrat, dar, cred eu, chiar ºi o singurã victimã de-ar exista 
din cauza unui conducãtor de stat, acesta ar fi cu adevãrat un criminal. Omenirea 
trebuia sã înþeleagã de mult un adevãr axiomatic : nimic pe lume (nici principii, nici idei, 
nici credinþe, nici þeluri, nici putere, funcþii, mãriri) nu valoreazã cît viaþa unui om, 
indiferent cine ar fi acesta. Odios este sã iei viaþa cuiva în numele unei idei, al unui 
principiu, în numele unui partid, al unei ideologii sau pentru a ajunge/rãmîne la putere 
ºi a-þi pãstra niºte privilegii. De aceea, þin sã le reamintesc celor care vor sã-l albeascã pe 
„bãrbos” faptul cã numai în 1960 au fost repertoriate în mod oficial în Cuba 631 de 
condamnãri la moarte, au fost înregistraþi 146 de împuºcaþi ºi 70.000 de deþinuþi politici, 
în condiþiile în care de-a lungul anului 1959, Che Guevara ºi Raul Castro omorîserã mii 
ºi mii de oameni în fortãreaþa La Cabaña. Toate condamnãrile au fost din ordinul ºi sub 
semnãtura lui Fidel Castro Ruz. Iar teroarea abia începea, cãci „revoluþionarii” aveau 
doar un an de cînd se instalaserã la putere. În plus, e adevãrat cã Nikita Sergheevici 
Hruºciov a purtat cu mezinul Raul discuþiile preliminare pentru amplasarea rachetelor 
nucleare cu razã medie de acþiune R-12 pe teritoriul Cubei, dar hotãrîrea de amplasare a 
acestora pe solul insulei a luat-o tot „inocentul” Fidel, gata oricînd sã-ºi sacrifice supuºii 
ºi sã atragã omenirea în cel mai catastrofal conflict, cu consecinþe incalculabile, ce 
puteau duce chiar la dispariþia vieþii pe pãmînt. ªi tot el a cerut, pe 27 octombrie 1962, 
într-o scrisoare pe care i-a adresat-o Primului Secretar al CC al PCUS, ca Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste sã reacþioneze folosind forþele sale nucleare în caz cã 
insula ar fi fost invadatã de americani. Noroc cã Hruºciov (care se simþea cu musca pe 
cãciulã ºi fusese luat pe nepregãtite de americanii ce descoperiserã chiar din faºã 
ticãloºia cubano-sovieticã) a dat dovadã de luciditate, de raþiune ºi, împreunã cu 
preºedintele Kennedy, a reuºit sã evite o confruntare nuclearã! (va urma)
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Cartea se bazeazã în principal pe aceste mãrturii ale 
Traducãtorului mut, completate ulterior de notaþiile 
succinte ale dr.Dietrich ºi ale lui Ljungland, cât ºi de 
observaþiile lui Knut Hamsun (nimic n-a pãtruns în presa 
timpului, de acea întâlnire de la Salsburg n-au ºtiut nici 
Maria, soþia scriitorului, nici copiii).

Aºa stând lucrurile, ne vom declara anticipat 
admiraþia pentru perspicacitatea scriitoriceascã a 
autorului în discuþie.

De pildã, fraza incipientã a lui Hitler: ”Simt o 
legãturã puternicã faþã de dumneavoastrã, viaþa mea 
fiind în multe privinþe asemãnãtoare.” a existat cu 
adevãrat? ªtiut fiind cã interesele artistice ale lui Hitler 
(pictura, muzica, arhitectura) nu cuprindeau ºi literatura, 
iar pe Hamsun nu-l citise vreodatã. De altfel, scriitorul 
norvegian a tãiat scurt ”politeþurile”, afirmând cã nu 
pentru discuþii literare a venit. Încredinþându-l pe 
Amfitrion de toatã admiraþia lui (locul comun al 
incipitului oricãrei discuþii cu oricare Dictator) a trecut 
precipitat la dezbaterea realitãþilor social-politice din 
Norvegia, atacând legislaþia impusã flotei norvegiene (a 
treia din lume la acea datã) de cãtre guvernatorul 
Terboren. Hitler a fãcut observaþia reþinutã, cã pe timp 
de rãzboi se restrâng posibilitãþile de navigaþie la 
fiorduri sau lacuri interioare, Hamsun a replicat rapid cã 
Terboren îºi imagineazã aceeaºi situaþie ºi dupã rãzboi, 
de vreme ce a interzis construcþia de ambarcaþiuni. Hitler 
nu dorea însã sã atingã chestiunea ”dupã rãzboi”, iar 
Hamsun a suprasolicitat, invocând spusele lui Terboren 
cã în viitor nu va mai exista pe hartã o þarã cu numele 
Norvegia. În acest moment, dr. Dietrich a intrat în 
panicã, ºtiind tot atât de bine ca ºi Hamsun cã înaltul 
comisar Terboren nu face decât sã transmitã ºi sã execute 
dispoziþiile Führerului (care nu avea intenþia sã se 
retragã din Norvegia, în acest scop plãnuise 
transformarea unor oraºe porturi comerciale în porturi 
militare germane). Hitler a încercat o eschivã 
diplomaticã, spunând cã Norvegia, spre deosebire de 
alte þãri, îºi are propriul sãu guvern. 

- Dar în tot ce se petrece în Norvegia decizia o are 
exclusiv Înaltul Comisar al Reichului.

Despre o ”conversaþie de societate” referitoare la 
creaþie ºi la meseria de scriitor, nici nu putea fi vorba, de 
la început schimbul de replici fusese tãios ºi politic. 
Joseph Terboren fãcea parte dintre prietenii scandinavi 
cei mai devotaþi ai Führerului. În noaptea de 29 spre 30 
aprilie 1934, Terboren îi ajutase Gauleiterului Hitler sã 
scape de prietenul sãu ”de suflet”, homosexualul Ernst 
Röhm. ”Noaptea Sf. Bartolomeu” în serviciile SA se 
petrecuse la Catedrala din Essen, iar Hitler îºi amintea 
bine cã, dacã nu l-ar fi reþinut în ultima clipã, Terboren ar 
fi ucis la Oslo 300 de prizonieri; de aceea îl prevenise pe 
Goebbels cã Terboren nu mai poate fi element de nãdejde 
pentru noua politicã a Reichului, fiind incapabil sã-ºi 
”modernizeze metodele”. (Adicã sã modernizeze crimele 
în masã. Dar erau deja modernizate prin camere de 
gazare, în lagãrele de concentrare. Dar putea fi bun ºi 
pentru Norvegia?)

Deºi nu cunoºtea toate aceste dedesubturi, 
Traducãtorul Salvator s-a speriat tot atât cât dr. Dietrich 
de tonul lipsit de orice diplomaþie al lui Hamsun ºi a 
apelat la colacul de salvare. Cei care au fost puºi 
vreodatã în situaþia de a traduce la întâlniri de nivel 
statal între comisii antagoniste (subsemnatei i s-a 
întâmplat la Suceava, în anii ´80, când comisii româno-
polone vroiau sã dicteze una alteia textele incluse în 
manualele ºcolare de istorie ºi geografie a celor douã 
þãri), ºtiu cã posibilul colac de salvare în momente 
încordate, care anunþã destrãmarea consfãtuirilor, este 
acela de a nu traduce tot, sau de a atenua adjectivele ºi 
adverbele folosite de preopinenþi. (Când nici asta n-a mai 
ajutat, pur ºi simplu am lãsat comisia stupefiatã, 
invitându-l la o plimbare prin centrul Sucevei pe 
bãtrânul profesor polonez, cu doctorat la Sorbona, pe 
care ignoranþa colegilor români în privinþa Czestochowei 
risca sã-l doboare prin atac de cord.)

Aºa am înþeles din cartea în discuþie cã a fãcut ºi 
Traducãtorul Salvator; presimþind catastrofa ºi-a permis 
o divagaþie despre organizaþia Nasjonal Samling, pentru 
ca, între timp, Hitler sã se calmeze. Dar încercarea de 
salvare a situaþiei, prin comentarea credinþei poporului 
norvegian în rege, a contribuit la augmentarea iritãrii lui 
Hitler, care nu avea obiceiul sã converseze cu 
traducãtorii. În plus, tactica lui Holmboe s-a dovedit 
ineficace ºi prin nerãbdarea lui Hamsun, care l-a 
întrerupt degajat: ”Metodele Comisarului Reichului sunt 
pentru noi inacceptabile, deopotrivã nu mai admitem 
pedepse cu execuþia!”

Conform notaþiilor lui Züchner, Holmboe n-a avut 
curajul sã traducã aceastã replicã a mâniosului Hamsun. 
Dar, dacã n-ar fi tradus aceastã replicã, Hitler poate cã n-

ar fi reacþionat ca la primirea unei palme. Dr. Dietrich va 
scrie în amintirile sale cã, în cei 20 de ani de activitate ca 
ºef de presã, n-a trãit ceva asemãnãtor: ”Hitler avea 
obiceiul ca, în convorbirile cu strãinii, sã le încurce 
argumentaþia. Prelua iniþiativa ºi preopinenþii nu mai 
ajungeau sã rãspundã. O singurã datã am asistat la 
modul cum un musafir strãin i-a sucit gâtul Führerului. 
A fost scriitorul norvegian Knut Hamsun”. A repetat 
aceastã mãrturie ºi în toamna anului 1946, când era 
internat în lagãrul englez Nr. 3 de la Fallingbostel, faþã 
de Von Gienanth. Acesta, înþelegând importanþa 
mãrturiei în procesul care i se intentase lui Hamsun, a 
legalizat la notarul din Lübek mãrturia ºi a transmis 
printr-un preot danez rugãmintea de a fi trimisã de la 
Copenhaga la Oslo. Trebuia sã ajungã în mâinile 
avocatului scriitorului. N-a ajuns niciodatã. Cartea 
Procesul lui Hamsun exprimã astfel ºi o remuºcare 
creºtinã.

Hitler ºi-a stãpânit totuºi accesul de furie (tot mai 
frecvent în ultimele luni) ºi, cu o voce monotonã ºi 
rãguºitã, le-a þinut o lecþie despre eforturile militare 
eroice pe care trebuie sã le depunã armata germanã pe 
teritoriul Norvegiei. Era mulþumit cã reuºise sã pareze la 
timp atacul lui Hamsun, aºa cã a trecut la chestiunile 
Ucrainei, dar Hamsun, care pãstrase tãcerea în timpul 
monologului Amfitrionului, deºi, de mânie îi tremurau 
buzele, pentru a treia oarã a întors discuþia la punctul de 
pornire: ”Terboren militeazã pentru protectoratul 
Norvegiei”. Hitler a parat cã Înaltul Comisar este un om 
al rãzboiului, iar la sfârºit se va întoarce ca Gauleiter la 
Essen.

Dietrich ºi Züchner au rãmas nãuci, nu le venea sã 
creadã cã Hitler cedase!

Lui Hamsun îi curgeau lacrimile pe obrajii zbârciþi, 
dar Helmboe i s-a adresat implorator: ”Vã rog sã nu mai 
vorbiþi despre Terboren. În fond, aþi obþinut promisiunea 
Führerului!”

Hitler a prins din zbor clipa de confuzie a musafirilor 
ºi, cum fãcea de obicei, a început sã-ºi exprime credinþa 
în victorie, bazatã pe noi brigãzi de tancuri, noi arme, noi 
regrupãri în Italia ºi în Rusia...

Dar Hamsun voia sã vorbeascã despre Norvegia. Ce 
se va întâmpla cu Suedia, care ºi ea þine de comunitatea 
germanicã ºi totuºi se îndepãrteazã tot mai mult de 
Norvegia?

Holmboe a refuzat încã o datã traducerea ºi s-a 
adresat lui Hamsun: ”Dar de ce ne intereseazã Suedia?” 
Ca o dojanã.

Mai departe, în notaþiile Traducãtorului mut, gãsim 
tema evreilor, despre care Hamsun s-a exprimat negativ. 
Poate cã Hamsun – ceea ce nu-l îndreptãþeºte – a vrut sã 
foloseascã frazeologia propagandisticã a naziºtilor? Sau 
tema evreiascã îi folosea în argumentarea temerei sale 
despre destrãmarea unitãþii þãrilor scandinave, care 
aveau aceiaºi ”strãbuni germanici”?

Întrucât Traducãtorul Salvator a trecut în muþenie 
aceste divagaþii, Hitler a rãspuns doar la chestiunea 
viitorului Norvegiei: ”Nemþii nu erau datori sã instaleze 
un guvern norvegian. Faptul cã au fãcut-o, vorbeºte 
despre bunele lor intenþii”. Hamsun ºi-a clãtinat capul: 
”Vorbim la pereþi!”

Dar Holmboe a renunþat din nou la traducere.
Hamsun a continuat sã susþinã cã nemþii nu se 

comportã onorabil în Norvegia, dar Hitler se sãturase. S-
a ridicat, ºi-a desfãcut mâinile a neputinþã, spunând: 
”Asta este, Domnilor!” ºi s-a îndreptat spre terasã.

Hamsun a început sã plângã de-a binelea ºi l-a rugat 
pe Holmboe sã traducã despre credinþa norvegienilor în 
Führer, acesta a dat din cap ºi l-a rugat pe Traducãtorul 
mut sã-l calmeze pe marele scriitor, apoi a pãrãsit 
încãperea.

Dupã o secundã, în faþa peronului s-a oprit 
mercedesul negru. Convorbirea durase trei sferturi de 
orã. 

Dr. Dietrich noteazã cã abia dupã plecarea 
musafirilor, Hitler a dat frâu liber furiei înfrânate, ºi au 
trecut câteva zile pânã a digerat cuvintele lui Hamsun, 
decizând: ”Nu mai vreau sã vãd niciodatã în faþa ochilor 
asemenea oameni!” Iar când a auzit cã a doua zi Hamsun 
urma sã fie primit de Goebbels, i-a ordonat lui Dietrich 
sã contramandeze.

Spre aeroport, cei doi musafiri au fost însoþiþi de 
Martin Bormann ºi de  Züchner. Nedându-ºi seama cã 
acesta ºtie limba norvegianã, Hamsun a vorbit liber cu 
Holmboe, prin urmare Traducãtorul mut a notat 
scrupulos. Când Traducãtorul salvator a recunoscut cã n-
a tradus atacul la Terboren, din moment ce Führerul a 
promis cã-l concediazã dupã rãzboi, Hamsun a þipat: 
”Idiotule! Rãzboiul va dura multã vreme, pe când 
metodele Înaltului Comisar deja sunt insuportabile.”

Holmboe a continuat sã-i reproºeze scriitorului cã a 
deschis subiectul Suediei în loc sã insiste asupra situaþiei 
alimentare din Norvagia sau sã propunã trimiterea pe 
Frontul de Est a fiilor plutocraþiei duºmãnoase.

Dupã 2 zile de la Vizita Bãtrânului Domn, oficiosul 
din Oslo anunþa eliberarea celor 2 ostatici ºi, din acel 
moment, nu s-a mai aplicat în Norvagia suprimarea 
ostaticilor. Din însemnãrile dr. Dietrich, înserate în carte 

reþin fraza: ”Hamsun a fost singurul strãin care s-a 
încumetat sã atace metodele naziste aplicate în þara lui ºi 
sã obþinã retragerea Înaltului Comisar al Reichului”. Iar 
din pledoaria acuzãrii în procesul intentat lui Hamsun 
dupã rãzboi, tot o singurã frazã: ”... ºi-a plecat cu 
umilinþã servilã capul în faþa barbarului german Adolf 
Hitler”.

Exprimându-ne gratitudinea pentru efortul 
scriitorului Thorkild Hamsen de îndreptare a 
Memorialului Durerilor norvegiene, precum ºi al 
Traducãtorului Halina Thulnie pentru versiunea în limba 
polonã, vom atrage totuºi atenþia opiniei publice 
româneºti asupra pericolului alinierii crimelor în istorie.

La sfârºitul Rãzboiului al II-lea Mondial comunismul, 
care avea pe conºtiinþã gulaguri cu mulþimi (niciodatã 
precizate) de victime, mutilãri spirituale, 
despersonalizarea unor generaþii întregi - ºi-a adãugat ºi 
calificativul ”antifascist”. Toatã lumea ºtie însã cã Satlin 
ºi Hitler au avut pânã la izbucnirea rãzboiului cele mai 
bune relaþii ºi înþelegeri pragmatice. Führerul a 
recunoscut cã a învãþat multe de la marxism-leninism, 
mai ales sã ia în serios ”sufletele de mici meseriaºi, 
comercianþi, dactilografe...” (cf. J.F. Revel, Marea paradã 
sau despre supravieþuirea utopiei socialiste). Miºcarea 
naþional-socialistã s-a creat din cluburi de întreprinderi, 
asociaþii sportive, broºuri de propagandã pe înþelesul 
tuturor, procesiuni ºi festivitãþi. Nu tot astfel renaºte azi 
miºcarea socialistã? (Sigur, se mai adaugã cluburi yoga, 
medicinã naturistã, mistere africane, specialitãþi 
ezoterice, organizãri de boicoturi, comandate sau nu...)

Oricum, dupã 1989, în locul încifrãrilor secretomane a 
”confluenþelor” comunisto-fasciste, invazia realului în 
spaþiul Tranziþiei româneºti a conferit un puls nou 
supravieþuirii doctrinelor. Radu Negru avea mereu 
impresia cã nu se îngãduie moartea a ceva deja mort.

Teoreticienii stângii apusene se considerã ”imuni” 
faþã de falimentul rãsãritean ºi emanã noi teorii care 
asociazã extrema stângã cu extrema dreaptã, fãrã 
îngrijorarea cã aceste alianþe bazate pe dihotomii 
”antagoniste” se pot prãbuºi în capul tinerei generaþii. 
Adãugate la ”educaþia concentratã” (ideologii politice de 
moment, probleme etnico-minoritare, manuale 
alternative, luciditãþi încrâncenate ºi ezoterisme, 
strãvechiul mit autohton ”afarã din þarã”, ameninþãrile 
altei sãrãcii promiscue...), tâlcul pare a consta în faptul cã 
tinerii, invidiindu-i cu o Sfântã Invidie pe cei cu succese 
pecuniare, vor încerca sã creascã pânã la nivelul 
”bãieþilor buni”, arborând zâmbetul obraznic al celui 
”iniþiat”, pentru a-ºi tãinui, poate, strângerea de inimã.

Între timp, ”maeºtri în iniþiere” se invidiazã între ei 
cu o Invidie nu prea Sfântã, urmãrind ”performerii” – 
noi ºefi de partid, lideri, servicii secrete, reþele bancare – 
ºi sunt contrariaþi atunci când ”fruntaºii” clacheazã. 
Pentru cã sunt ºi spaþii pârjolite de scepticism filosofic 
sau religios, pe care nu-i bine sã le traversezi, precum ºi 
îndârjiri de Mântuire, constituind testul a ce mai rãmâne 
concret, dincolo de diagnosticul abstract despre tineretul 
”debusolat”.

Cãile de selecþie sau de inventare a 
”strãmoºilor”presupun cã regimurile totalitare nu erau 
impuse de geopoliticã, ci au fost produsele naturale ale 
societãþilor respective, în momente de crizã, de bântuire 
a alienãrii, de distrugere a formelor care vorbeau de la 
sine despre o aristocraþie culturalã ºi valorile ei, despre 
individualitate ºi rafinament, despre intangibil ºi despre 
MEMORIE.

Vreau sã spun cã alinierea crimelor fasciste ºi 
comuniste poate duce în plan social concret la un nou 
totalitarism. ªi este un atac asupra eului laº ºi nepãsãtor 
al fiecãruia dintre noi, asupra conºtiinþei tuturor. Poate 
cã ”atac” nici nu se potriveºte cu polifonia discursului 
politic actual, poate ar fi de preferat ”strângerea 
cercului”, ”încolþirea conºtiinþelor”, mizând tãcerea, 
resemnarea, inerþia, dezechilibrul fãrã leac.

Estetic vorbind, când un lider carismatic, creat de 
vechea gardã comunistã îºi asumã þinutã de Gauleiter, 
pentru a-ºi împroºca preopinentul cu insulta ”Adolf 
Hitler!”, se realizeazã un kitsch agresiv, un 
comportament încãrcat de culpa ”umbrelor ceauºiste”.

Pentru amintirea mult încercatului norvegian Knut 
Hamsun, pentru compatrioþii noºtri prinºi în tot felul de 
reþele ideologice ºi pentru seceta îngrozitoare din sufletul 
tuturor sã invocãm, ca un descântec, un mesaj mai vechi 
al umanitãþii româneºti, selectat în culegerea de poezie 
popularã a lui Lucian Blaga:

”Foaie verde grâu mãrunt
Câte flori sunt pe pãmânt
Toate merg la jurãmânt
Numai spicul grâului
ªi cu viþa vinului
ªi cu lemnul Domnului
Zboarã n naltul cerului
Stau în poarta raiului
ªi judecã florile
Unde li-s miroasele”

gîndul ºi lumea

Natalia CANTEMIR

”Comparaison n´est pas 
raison” (II)
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Fascinantul poet, distinsul eseist ºi critic literar 
Eric Brogniet este directorul Casei Internaþionale a 
Poeziei din Namur ºi preºedinte al Festivalului 
Internaþional de Poezie pe care l-a fondat în 2003, 
inspirîndu-se, poate, din faima celui de la Trois-
Rivières, condus de Gaston Bellemare. În acelaºi 
timp, Eric este ºi unul din cei mai avizaþi cunoscãtori 
ai fenomenului poetic din întreaga Europã 
contemporanã. Am avut privilegiul de a face parte 
alãturi de el (ºi de poeþii Pierre-Yves Soucy (Belgia), 
Pedro Serrano (Mexic), Alain Suied (Franþa) Paulo 
Teixeira – Portugalia) din juriul care a acordat Marele 
Premiu la ediþia din 2003 a Bienalei Internaþionale de 
Poezie de la Liège ºi am rãmas uluit cît de atent 
urmãreºte „starea poeziei” de azi ºi cît de profund 
cunoaºte opera tuturor poeþilor importanþi de astãzi. 
Iar dacã britanicul Geoffrey Hill a primit marele 
premiu al Bienalei, asta s-a datorat ºi patimii bine 
documentate cu care Eric Brogniet ºi cu mine l-am 
susþinut.

Ca poet, în ultimii ani, l-am prezentat deja de 
douã ori în revista Cronica ºi nu are rost sã revin. 
Cum însã mi-a dãruit zilele acestea impresionantul 
sãu volum A la table de Sade (Le Taillis Pré, mai 
2012, Belgia), am gîndit cã meritã cititorii revistei un 
regal din opera unui scriitor autentic, profund, 
tulburãtor cum este Eric Brogniet.

Retorica lui Sade

Cumplite furtuni se pregãtesc
La masa de searã
ªi vechile panouri
Rãspîndesc o luminã delicatã
Timpul naºte fãrã întrerupere
Intemperii de grãdinã
Lãmpi fotofore îi trimit înapoi
Imaginea alb pe negru
Acolo pe unde trec lasã
Duºmani invizibili
ªi chiar dacã sunt scrise
În alte limbi
Trebuie sã fie arse

*

Avînd între buze rubinul sãu
Steaua sa de sînge mut
Femeia în albastru plinã de farmec
ªi de lacrimi ocupã tot spaþiul
Cu gura ochii unghiile genele
ªi cu mîinile ei de spumã ºi de nouri
Exactã din cap pînã-n picioare
Animaþi nuanþele partida-i jucatã
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Eric Brogniet (Belgia) Bruma în dulap
Va fi interludiul
Acestui frumos moment muzical

*

Scrisori parafate
Vor face sã le tresarã inima
Tivul buzelor le va palpita
Peste negîndire
Ele poartã în plinã zi
Fiara dorinþei pe chip
Nu mai existã elan viril
Pentru spirit decît aceste flagelãri
Aceste inscripþii infinite
Unde în jeturi continue
Este ucisã
Gîndirea cusutã cu aþã albã

*

Cãlãtoriþi în cuvînt
Cu mãºtile nopþii roºii
ªi cu blasfemii cristaline
Sub ce înfruzire de huilã
ªi de-azur trimise sã sãrute impertinenþa
Paratrãsnetul este sub baldachin
Mecanica tratatele de anatomie
Fizica fluidelor ºi gãurile negre
Traverseazã aceste pagini sau aceºti nori
Cu umbra tinerei uriaºe
Carnea este fericitã
ªi toate cãrþile infinite
Cu peisajele lor în adîncul ochilor
Gãsiþi în ei afurisita dezordine a spiritului vostru

*

Flecãresc în cãmãºi uºoare
Umãr lîngã umãr în foºnetul
Cearºafurilor în care se culcã
Ei mãresc vizibilul ºi invizibilul
Necuprinsul se difractã se condenseazã
Complici cuvintele fac dragoste
Într-o minte limpede ºi aventuroasã

*

Cu mîinile înmãnuºate în piele
Cu þesãturi ºi cîrpe
Cu arme ºi zale
Sau poate freamãtul apelor
ªi vîntul peste nisipuri
Libertatea schimbã toate decorurile
Numai cã prin forþa lucrurilor
ªi prin raþiunile inimii
Ea nu devine ambidextrã

*

Lãsaþi-vã manipulat
Fiþi extrem de liber
Imaginaþia este strãmurarea plãcerilor
Prosperitãþile viciului solitar
Ridicaþi-vã ochii de pe aceastã paginã
În care soarele merge la capãt
Printre umbre care se încalecã

Atentaþi la bunele moravuri
Ale discursului Fiþi brutal
Cu convenienþele
Luaþi limba prin surprindere
Ea vã va reda
Capitalul ºi dobînzile

*

Biblioteca este un puþ de luminã
Sau o rozã de nisipuri o celulã în ruinã
În care zorii au culoarea serii
În care toate nopþile sunt luminate
Dar casa studiului trebuie distrusã
Piatrã cu piatrã cu inima incendiatã
Cãci ordinea frumuseþii scapã
Contingenþelor excepþionale

*

Îngropaþi în semn veþi pieri
Dar ignorînd semnul de asemenea veþi pieri
Tãcerea ca o ninsoare trezeºte gîndul
În cearºafurile calcinate ale iubirii
Dorinþa în acest peisaj
Cu imobilitate ºi miºcãri
Aruncã în spirit o zguduiturã seismicã
O furtunã magneticã o erupþie solarã
Alunecarea unei falii în care tremurã necunoscutul

*

De la carte la buzã norii care ning negru
Tremurul micii ºi marii muºcãturi
Nuiaua care biciuieºte toate certitudinile
În castelul lui Sade
Alergaþi alergaþi mereu
Acþionaþi sub presiunea pericolului
În aceste fulgerãri ºi aceste ninsori
ªi pentru cã le vom arde
ªi pentru cã arzîndu-le le vom salva
Vom face sã aparã nearderile
Vom reabilita igiena
Ameninþãrii ºi a vigilenþei
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