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Cu o nemãrginitã bucu-
rie, am primit recent pe
adresa redacþiei un spiri-
tual Gândac aurit de Colo-
dado.

O asemenea punte sa-
crã de cuvinte, ajunsã la
scânteierere ºi la irizare,
ne-a confirmat mai întâi vi-
goarea iubirii fraterne.

În cele 100 de pagini,
bogate în conþinut infor-
maþional ºi realizate cu o
înaltã þinutã profesionalã,
întâlnim multe nume sono-
re româneºti.

Cititorii revistei noastre
vor lectura, în continuare
(pag. 10-11), câteva materi-
ale inedite preluate din
prestigioasa publicaþie, îm-
pãrtãºindu-se totodatã ºi din mireasma celor douã inimi diamantine
unite sublim prin destin - Lucian ºi Codruþa Mihaela Oprea - care au
înnobilat în anul 2001 un nou Gândac de Colorado prin vibraþiile
unei grandioase constelaþii culturale.

Cu acest prilej, colectivul  redacþiei Literaria a Ligii Scriitorilor
din România, Filiala Oltenia Craiova, ureazã aripi zeieºti spre eterni-
tate Gândacului de Colorado!

N. N. NEGULESCU

Consfinþirea timpului jubiliar
�Gândacul de Colorado - ziarul
românilor de pretutindeni� s-a

desãvârºit cu numãrul 100

Voi fi, poate, ºi eu, tributarã
concepþiei dupã care, vorba lui
Arghezi, pentru a fi universal,
trebuie sã fii naþional. Arghezi se
referea, în conferinþa sa din 1943,
de la Ateneul român, la nimeni
altul decât Eminescu. Sunt po-
poare care îºi revendicã atributul
de poet naþional pentru unul sau
altul dintre exponenþii
spiritului locului; sunt
ºi altele care nu îºi pot
revendica acest titlu;
orgoliu? megaloma-
nie? complex de inferi-
oritate? Englezii au, pe
lângã alte valori, un
autor incontestabil:
Shakespeare. Poet ºi
dramaturg. Italienii nu
ºtiu sã aleagã între Dante Ali-
ghieri, cu a sa �Divina comedia�,
ºi Francesco Petrarca ºi al sãu �Il
canzoniere�. Nemþii îl au pe
Goethe (deºi nici prietenul sãu,
Schiller, nu este mai prejos); nor-
dicii se laudã cu poveºtile lor des-
pre vikingi ºi cu sagaurile lor (fin-
landezii, cu �kalevala�); lusitanii,
cu Fernando Pessoa; sârbii, cu
Ivo Andrici; albanezii se laudã cu
prozatorul Ismail Kadare; ungurii,
cu Petöfi Sandor; polonezii, cu
marele romancier Sienkiewich ºi
cu Cseslaw Milosz (laureat No-
bel); rusimea a dat multe nume
remarcabile: Tolstoi, Dostoievski,
Cehov, Gogol, Esenin, Maia-
kovski, Vosnesenski; franþuzii, ºi
ei, au dat culturii universale au-
tori de marcã (nu-i amintesc pe
toþi, pentru cã lista ar fi foarte
lungã): Blaise Pascal, Racine,
Moliere, Hugo, André Malraux,
Albert Camus, Jean Paul Sartre etc.

Revenind la ideea iniþialã: câ-
te popoare îºi pot declara cã au
un poet naþional? O anchetã în-
treprinsã în urmã cu câþiva ani în
mediile culturale franceze, privi-
toare la un poet naþional, scotea
la ivealã faptul cã, helas! (vai!),
cel mai reprezentativ poet al Fran-
þei rãmâne, totuºi, Victor Hugo.

Mulþi dintre exponenþii cultu-
rilor de peste mãri ºi þãri, cunos-
cãtori ai realitãþilor culturale din
România ºi din lume, au conchis
cã România are un poet naþional:
Mihai Eminescu.

Este surprinzãtor, de aceea,
cã unii intelectuali sau falºi in-
telectuali îi contestã acest califi-
cativ.

Eminescu n-a trãit decât 39
de ani. Dupã perioada încercã-
rilor, geniul sãu s-a manifestat
numai vreo 12-13 ani. Aceºti ani
au fost suficienþi pentru a se im-
pune în contemporaneitate ºi,
mai ales, în posteritate; pe lângã
detractorii de ieri ºi de azi, efigia
lui Eminescu trece imperturba-
bilã; motiv pentru care Marin So-
rescu, unul dintre marii poeþi ai
secolului XX, a scris acel vers
memorabil: �Trebuiau sã poarte
un nume: Eminescu�.

Doina DRÃGUÞ

Eminescu � Na]ionalul
[i Universalul
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Un scurt fragment biografic,
un �jurnal�, dar mai ales o �mo-
nografie� a durerilor [i suferin-
]ei se vrea, [i este, lucrarea poetei
Doina Dr#gu], intitulat# �Sufe-
rin]ele unui redactor�.

De[i titlul c#r]ii pare �de \m-
prumut�, con]inutul acesteia
atest# c# alegerea lui a fost c@t
se poate de bun#, pentru a ilus-
tra drama �personajului cen-
tral�. E vorba nu numai sau nu
numai at@t de suferin]e fizice [i
fiziologice, c@t mai ales de chi-
nurile psihice provocate �ero-
ului� acestei zguduitoare po-
vestiri, Constantin Dumitrache
- redactor reputat [i \ndr#git de
radioascult#tori - de egoismul [i
interesele obscure ale conduce-
rii unei importante institu]ii de
cultur#, de �\ncreng#tura� - po-
trivit expresiei sale - de la Radio
�Oltenia� Craiova, care, pentru
a elimina un concurent autorizat
prin \nalta-i preg#tire profesio-
nal# - fost [ef de promo]ie - [i
prin probitate moral# deosebit#,
l-a tracasat [i timorat p@n# la
epuizare [i dispari]ie.

Nu �un fragment autobio-
grafic roman]at�, nu �o mono-
grafie roman]at# a suferin]ei�, se
vrea aceast# carte, deoarece sufe-
rin]ele nu se roman]eaz#, ci una

bazat# pe ade-
v#r [i autenti-
citate se insti-
tuie lucrarea de
fa]#.

Cu toate c#
nu eroul se au-
tointrospecteaz#
- doar se auto-
c o n f e s e a z #
uneori - ci au-
toarea \i anali-
zeaz# chinu-
rile fiziologice
[i suflete[ti, -
cu unele asem#n#ri caracteris-
tice tehnicii camilpetresciene [i
Hortensiei Papadat Bengescu,
bazate pe autenticitate: probe
rezultate din dialoguri, articole,
dest#inuiri ale personajului \n
suferin]# - cartea se circumscrie
[i prozei analitice. �C@t# lucidi-
tate, at@ta dram#!� - ar zice Ca-
mil Petrescu.

Caracterul de �jurnal� - pre-
ponderent al lucr#rii -  este dat
de analiza cronologic# a suferin-
]ei cresc@nde a �eroului�, cu ob-
serva]ia c# �\nsemn#rile zilnice�
\i apar]in autoarei. Nu lipsesc
elementele de intimitate, viz@nd
rela]iile familiale [i cele pline

�C@t# luciditate, at@ta dram#!�
de afec]iune [i
sensibilitate
ale cuplului
conjugal - au-
toare-erou -
dar predomi-
nante sunt ele-
mentele rea-
liste, ale unei
realit#]i dure-
roase.

De[i poet#,
\nzestrat# cu
sensibilitate
artistic# - e

adev#rat, cam rece, de tip bar-
bian - autoarea \[i cenzureaz# c@t
poate durerea personal#, pentru
a r#m@ne \n limitele adev#rului
[i pentru ca mesajul transmis s#
r#m@n# acuzator, rechizitorial,
nu direct, ci indirect, cu mijloa-
cele specifice literaturii. Este
adev#rat c#, pentru reverberarea
acestui mesaj, autoarea sacrific#
multe din mijloacele specifice
fic]iunii - cunoscute ei, dup#
cum o dovedesc lucr#rile-i ante-
rioare -, [i renun]# la unele
�absconsit#]i� [i �ambiguit#]i�
caracteristice literaturii, dezv#-
luind numele �eroului� [i p#s-
tr@nd identitatea unora din apro-

pia]ii cercului de prieteni. Doar
\n descrierea unor aspecte ale
naturii [i \n reflectarea rela]iilor
familiale manifest# unele efuzi-
uni sentimentale, lirice.

Dialogurile sunt subordona-
te relief#rii raporturilor inter-
umane, familiale [i intime, subli-
niind afectivitatea cuplului con-
jugal, [i rela]iile prietene[ti cu
apropia]i ai �eroului�, dar une-
ori [i acuzatoare.

Nara]iunea curge logic [i cu
nerv, cu propozi]ii [i fraze, \n ge-
neral, scurte, uneori eliptice [i
cu implement#ri ale stilului
indirect-liber, trezind interesul
cititorului, compasiunea sa, dar
[i dezaprobarea practicilor
inumane dezv#luite.

�Suferin]ele unui redactor�
se instituie ca o lucrare de apre-
ciere a meritelor unui om, \n me-
moria unei personalit#]i, intere-
s@nd nu numai familia, prietenii
[i cunoscu]ii acestuia, ci [i opinia
public#, chemat# s# extirpe prac-
tici ale unei reminiscen]e dictato-
riale, specifice totalitarismului
comunist [i �\ncreng#turilor�
postdecembriste, incompatibile
democra]iei de tip european ce
\ncearc# a se \nfiripa \n Rom@nia
de azi [i mai ales de m@ine.

Ion N. DINC~

SUFERIN|ELE UNUI REDACTOR
fragment de roman (continuare din num#rul anterior)

_n ziua \n care venise acas# cu
analizele [i cu diagnosticul de la
ecograf, am c#utat prin toate dic-
]ionarele pe care le aveam \n cas#
s# ne document#m despre pan-
creas. Nu [tiam anatomie nici eu,
nici el.

Am citit \n DEX: �gland# de
form# alungit#, a[ezat# \napoia
stomacului, care are leg#tur# cu
splina [i cu duodenul�. De aceea
avea impresia c#-l doare stomacul.
De la un timp, avea c@nd diaree,
c@nd era constipat. Tot acest incon-
fort era generat de pancreas.

19 septembrie 2001. Am fost
cu el la Spitalul militar, pentru ana-
lize. I-au luat s@nge [i i-au f#cut raze
la stomac. Dup# aceea, eu am ple-
cat la serviciu, iar el, \n ora[, s#-[i
copieze actele pe care le adusese
pentru doctorat.

Seara, dup# ce am m@ncat, a
\nceput s#-mi vorbeasc# despre
teza de doctorat. Nu d#dea nici o
importan]# bolii. Avea \ncredere \n
el. _mi spunea c# este puternic.

_mi amintesc de multele seri de

var# pe care le petreceam pe terasa
noastr# de la bloc la o cafea, o ]igar#
[i un pahar de vin bun. _mi spunea:

- Coan# Mi]u, adu cafelele \n
sacnasiu!

A[a numea el terasa noastr#,
care era n#p#dit# de flori, sem#-
n@nd, mai degrab#, cu o ser#.

De[i nu era prea mare, terasa
noastr# era frumos amenajat#.
_ntr-o parte era sectorul cactu[ilor,
care \nfloreau la un an o dat#, iar
florile lor durau doar 24 de ore. Ce
bucurie era diminea]a, c@nd \i g#-
seam \nflori]i. Costel chiar le s#ruta,
metaforic vorbind, florile. _n alt#
parte era sectorul mu[catelor, care
st#teau tot timpul \nflorite; erau:
albe, roze, ro[ii, [atirate. _n alt#
parte erau florile de prim#var#:
albe; apoi florile care \nfloreau

vara: leandrii, trandafirii japonezi;
urmau florile de toamn# [i florile
de iarn#: cr#ciuni]ele, care \nflo-
reau chiar de Cr#ciun.

Ne \nc@ntam adesea de c@te
un element sau altul al vie]ii noastre
trec#toare, cum ar fi tufele de ga-
roafe pe care bunii no[tri colocatari
de la parter le \ngrijeau cu mult#
dragoste. Dincolo de aceste com-
ponente suflete[ti, ne g@ndeam la
treburile zilnice.
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continuare în numãrul viitor

_mi spunea ce f#cuse la serviciu
\n ziua aceea, cu cine se \nt@lnise,
cu cine se �certase� (�certase� \n
ghilimele, pentru c# el nu era nici-
decum un om cert#re]), cu cine vor-
bise la telefon etc. Eu nici nu aveam
timp s# deschid gura s# spun ceva.
Era volubil, era plin de verv#.

Dup# ce epuiza toate \nt@mpl#-
rile din ziua aceea, \ncepea s# re-
cite din Iliada ori din Odiseea. La
un moment dat, \mi spunea:

- Mi]u, \ntoarce cea[ca s#-]i
ghicesc!

Lua un chibrit \n m@n# [i urm#-
rea toate d@rele l#sate de cafea pe
cea[c#. Eu m# amuzam. _mi ghicea,
de asemenea, \n palm#:

- Mi]u, s# [tii c# tr#ie[ti mult!
Uite ce lung# este linia vie]ii la tine!

- Da, a[a este, sem#n cu bunica
mea, care a tr#it 83 de ani! Dar, la
tine cum este? \ntrebam eu.

- Eu nu tr#iesc mult. Sem#n cu
tata.

Apoi ad#uga:
- Mi]ulic#, nu se [tie niciodat#.

Destinul \[i are secretele lui. Cel
care v-a r#m@ne \n urm#, va scrie
despre cel#lalt!

Am dat din cap, afirmativ. Mi-a
pl#cut ideea, ne[tiind atunci c# po-
vara va c#dea pe umerii mei.

Dup# aceea, mergeam \n ca-
mer# [i citeam, \nainte de culcare,
din Biblie: fie din C@ntarea c@nt#-
rilor, fie din Psalmi, fie din Ecclesiast
[i ne \mbog#]eam din aceste \n]e-
lepciuni; iar a doua zi, plecam la
munc#, a[a cum am fi fost ucenici.
De la ucenic la mucenic nu este,
pare-se, dec@t un pas. _ncercam s#
facem acest pas prin lamura g@ndu-
lui nostru.

20 septembrie 2001. A fost
singur s#-[i ia analizele de la Spitalul
militar. Se sim]ea din ce \n ce mai r#u.

Dup# amiaz#, st@nd la o cafea,
pe teras#, am v#zut c# avea cearc#-
ne galbene \n jurul ochilor. _mi spu-
nea c# \l doare mereu stomacul.

Acum [tiam ce are. {tiam c# are
o tumoare la pancreas, dar speram,
[i eu, [i el, ca acea tumoare s# fie
benign#. A[teptam analizele la
s@nge [i la urin#. Medicul internist
ne spusese c# dac# analizele la
s@nge sunt bune se poate interveni
chirurgical pentru extirparea tumorii.

Am vorbit cu Delia, cumnata
mea, la telefon. Fiind cadru medical,
o mai consultam \n probleme de
medicin#, \i spuneam simptomele

pe care le avea Costel. I-am spus,
printre altele, c# nu-i trece durerea
dec@t cu algocalmin (fiole), [i acest
medicament nu se g#se[te la farmacii.

(Fac aici o parantez# pentru
a-mi exprima indignarea c# acest
medicament simplu, care alt#dat#
se g#sea pe toate drumurile, atunci
lipsea cu des#v@r[ire din farmacii.
Deh, problemele politice \i afecteaz#
pe oamenii de r@nd. Fabrica de me-
dicamente din Ia[i, fiind unicul dis-
tribuitor de medicamente din ]ar#,
m#rise pre]urile, iar Ministerul S#-
n#t#]ii f#cea �eforturi� s# aduc# \n-
locuitori din str#in#tate.)

Delia mi-a spus c#-i trimite ea, a
doua zi, prin Lavinia, nepoata mea,
10 fiole de algocalmin (furate, bine-
\n]eles, de la spitalul din B#ile[ti). Lui
Costel, numai la algocalmin \i ceda
durerea. De la spital \i d#duser# o
re]et#, p@n# \l internau. Cump#rase-
r#m medicamentele; el le lua, ca un
copil cuminte, dar nu-i calmau durerea.

21 septembrie 2001. A fost
la serviciu. A vorbit cu Liviu Gr#soiu,
de la Radio Bucure[ti, c#ruia trebuia
s#-i trimit# o caset# cu c@teva poezii
de-ale mele [i cronica lui Gheorghe
Grigurcu la cartea mea �Ochiul de
lumin#�, care tocmai ap#ruse. In-
ten]iona s# se duc# a doua zi (s@m-
b#t#) la Radio s# copieze caseta.

22 septembrie 2001 (s@mb#-
t#). Diminea]a, s-a sim]it foarte r#u.
Am vrut s# sun la salvare, dar nu m-
a l#sat. Vorbise la Spitalul militar cu
medicul care trebuia s#-l opereze.
I-am dat o fiol# de algocalmin [i i-a
cedat durerea. I-am f#cut ceai de
rostopasc# [i s-a sim]it mai bine. Apoi
a m@ncat.

Pe la ora 4 dup# amiaz#, l-a
sunat pe Marian Paraschivu s# vin#
pe la el, s# mai stea de vorb#. Se
sim]ea singur. Era trist. Eu \ncercam
s#-l scot din acea stare, spun@nd
diverse lucruri f#r# \nsemn#tate.

Marian a venit pe la ora 6 dup#
amiaz#; au v#zut un meci de fotbal
la televizor. Lui Costel \i pl#cea de el.
Era un om cinstit, avea un limbaj pre-
s#rat cu diverse regionalisme [i era
capabil s# fac# o atmosfer# pl#cut#.

Dup# meci, Costel a vrut s# ie[im
s# mai ia [i el aer. Nu suporta s# stea
mult \n cas#. _i pl#cea s# mearg#,
s# stea \n aer liber, s# discute, s#
fac# glume. Era foarte deschis, jo-
vial, un om de societate. _i pl#cea,
de asemenea, foarte mult la ]ar#.

Poate c# serviciul pe care \l avea
\[i pusese amprenta. Cei de la Radio

aveau munc# de teren, de delega]ii.
Luau interviuri, dialogau, puneau \n-
treb#ri. Seara, veneau la Radio [i
prelucrau \n studiou, cu ajutorul ope-
ratorilor, munca de peste zi. Se mira
cum de pot eu s# stau 8 ore \nchis#
\ntr-un birou.

F#cusem facultatea de mate-
matic#-informatic# [i lucram la
Centrul de calcul de la IUG Craiova.
St#team \n fa]a unui computer [i
proiectam, scriam programe, execu-
tam programe. De asemenea, f#-
ceam tehnoredactare. Acest lucru
m# deconecta, m# delecta. Av@nd
afinit#]i cu literatura, \mi pl#cea s#
scriu la calculator, mai ales lucr#ri
filologice sau filosofice. Fiind [efa
Centrului de calcul, de multe ori st#-
team peste program, mai ales c@nd
era Costel \n delega]ie [i [tiam c#
vine t@rziu acas#.

Dac# ajungea cumva \naintea
mea acas#, \mi d#dea telefon: �Mi-
]ule, vino repede acas#! Mi-e foame!
Vino, s#-mi dai s# m#n@nc!� M# amu-
zam. Parc# era un copil. Se amuzau
[i telefonistele de la serviciu, care-l
simpatizau, ba se mai [i \ntindeau
la glume cu el. _mi spuneau: �Doamna
Doina, duce]i-v# acas# s#-i da]i copi-
lului s# m#n@nce, c# moare de foame!�

Uneori, se prostea [i zicea: �M�a
foame!�. _l imita pe copilul prietenului
s#u Liviu Epureanu.

Erau, cu c@]iva ani \n urm#, la m#-
n#stirea Lainici, \n ziua de �Schim-
barea la fa]#�, pentru a \nregistra pe
reportofon evenimentul [i a-l reda
la emisiunea �Lumina credin]ei� de la
Radio �Oltenia� Craiova. Slujba a ]inut
foarte mult. A participat, atunci, [i mi-
tropolitul Olteniei, Nestor Vornicescu.

Mitropolitul Nestor \l pre]uia
foarte mult pe Costel. Dup# fiecare
slujb#, la care era [i Costel prezent,
\l \ntreba: �Hei, Costache, cum a
fost? M# bucur c# ai participat. S#
r#m@i [i la ultima parte!� Urma masa
soborului de preo]i [i bine\n]eles
discu]ii amicale.

Dup# slujb#, Costel [i Liviu au
fost chema]i de Mitropolit. _n timp
ce _nalt Prea Sfin]ia Sa \i \mbr#]i[a
[i le mul]umea pentru participare,
copilul a izbucnit: �M�a foame!�.
I.P.S. Nestor a z@mbit, l-a m@ng@iat
pe copil pe cre[tet, [i a spus: �Dom-
niile voastre, pofti]i la mas#!�

Am ie[it la o teras# din apropi-
ere. Marian [i nevast#-sa au b#ut
bere, iar noi - ap# plat#. F#ceam [i
eu tratament cu oxacilin#, pentru c#
\mi ap#ruser# trei buboaie pe picio-

rul st@ng [i nu trebuia s# beau alco-
ol (era prima dat# \n via]a mea c@nd
aveam a[a ceva). Lui Costel nu-i
spusese nimeni s# nu bea b#uturi
alcoolice, dar se oprise el, a[a dintr-
o dat#.

Noaptea, a dormit bine. Eu, [i
mai bine. Eram obosi]i [i aproape
mul]umi]i de ziua care trecuse.

23 septembrie 2001 (dumi-
nic#). Costel s-a trezit pe la ora 7 [i
mi-a spus c#-i e foame; s#-i frig un
c@rnat. M-am bucurat c# voia s#
m#n@nce. A m@ncat bine, a b#ut ceai
[i apoi o cea[c# de cafea [i, bine-
\n]eles, a fumat. Nu se putea l#sa
de fumat.

Pe la ora 14 a dat Marian tele-
fon [i ne-a invitat s# mergem prin
parc, la o plimbare. Costel a fost de
acord, ba chiar s-a bucurat. {i-a luat
mai multe casete [i reportofonul, s#
caute, \n parc, interviul cu Gheorghe
Grigurcu pentru Liviu Gr#soiu de la
Radio Bucure[ti.

Am ajuns \n parc. Voia s# m#-
n@nce mici, ca de altfel [i noi. P@n#
la restaurantul �Ciob#na[ul� s-a
odihnit de trei ori. Nu avea putere.
_n schimb, era \n stare s# ne smul-
g# z@mbete:

- Uite o banc# goal#, care ne
a[teapt#! Hai s-o �[er[et#m�!
(Cuv@ntul �cercet#m� \l rostea ade-
sea �[er[et#m�, imit@ndu-l pe mi-
tropolitul Nestor Vornicescu).

_i cump#rasem, din ora[, bere
f#r# alcool. {i-a desf#cut o cutie,
cum ne-am a[ezat pe prima banc#.
I se usca gura.

Ajun[i la restaurantul din parc,
a m@ncat doi mici. S-a sim]it bine.
Era vesel. A \ncercat s# caute pe
casete, dar nu auzea bine, pentru
c# era mult# g#l#gie \n parc. A re-
nun]at, zic@nd c# �mai este [i m@ine
o zi�.

Ne-am \ntors acas# pe la ora
19. A vrut s# mai st#m la teras#, la
noi, \n cartierul L#pu[. Parc# voia
s# ]in# timpul \n loc. _[i dorea o
dilatare la infinit a acelei zile.

A b#ut pu]in# ap# plat#. I-a spus
lui Marian c# m@ine se opereaz#.
Era foarte optimist. M-am \nfiorat.
Cu c@t# u[urin]# putea s# vor-
beasc# despre o opera]ie, care nu
era deloc u[oar#. Mi s-a p#rut,
atunci, c# vorbe[te altcineva \n locul
lui, cu aceea[i voce, cu acelea[i
gesturi, dar cu o deta[are uluitoare.

Doina DR~GU}
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Problema definirii riguroase
a intelectualitãþii, precum ºi pro-
blema componenþei, structurii
interne a acestei entitãþi sociale
complexe ºi pluraliste, sunt evi-
dent probleme dificile, contro-
versate ºi deci deschise, la ordi-
nea de zi prioritarã a dezbaterilor
sociologice ºi filozofice. Deºi
punctele de plecare principale se
insereazã în fundamentul con-
cepþiei ºi metodei filozofiei, dat
fiind terenul vast ºi accidentat al
acestei problematici, autorul se
vede obligat sã-ºi avertizeze citi-
torul despre posibilitatea exis-
tenþei unor  contradicþii în sfera
aserþiunilor, tezelor ºi demonstra-
þiilor sale, despre valoarea provi-
zorie, ca ipoteze de lucru, a unora
din tezele ºi soluþiile adoptate,
precum ºi a terminologiei folosite
sau propuse; aºadar cu alte cu-
vinte, autorul previne, din res-
pect pentru exigenþa onestitãþii
intelectuale, cã în etapa actualã
a elaborãrii studiului sãu, este
silit sã se mulþumeascã cu unele
rezultate parþiale, cu caracter
aproximativ, sub rezerva unor in-
formãri suplimentare, mai ample,
ºi a unor deducþii ºi generalizãri
ulterioare, maturizate cu ajutorul
meditaþiei, discernãmântului
critic ºi ... al timpului.

 Primul sens, cel popular ºi
profan, al categoriei de intelec-
tual se întemeiazã pe un criteriu
formal: calificarea muncii intelec-
tuale prin obþinerea unei diplome
de învãþãmânt superior sau me-
diu. Conform acestui criteriu for-
mal, intelectual înseamnã: pose-
sor legal al unei diplome de învã-
þãmânt superior sau mediu, care
atestã din partea autoritãþii de
stat calificarea muncii intelectu-
ale, într-un domeniu sau altul de

fel încât în sfera ei de cuprindere
se pot insera numeroase alte de-
terminaþii, mai mult sau mai puþin
detaliate ºi nuanþate.

De exemplu, la întrebarea, evi-
dent coincidentã cu sensul aci
conturat, anume, cum se poate
defini ºi recunoaºte sãnãtatea ºi
robusteþea intelectualã?, - filozo-
ful de orientare idealistã Henri
Bergson a rãspuns în felul urmãtor:

�Ea se manifestã prin gustul
acþiunii, prin facultatea de a se
adapta ºi readapta  la împrejurãri,
prin fermitatea îmbinatã cu suple-
þea, prin discernãmântul profetic
al posibilului ºi imposibilului,
printr-un spirit de simplificare,
care  triumfã  asupra complicaþi-
ilor, în sfârºit, printr-un bun simþ
superior� (Henri Bergson - �Les
deux sources de la Morale et de
la Religion�).

Meditând ceva mai insistent
asupra acestor trei sensuri, sen-
sul profan, sensul clasic ºi sen-
sul ºtiinþific-gnoseologic al noþi-
unii de intelectual, constatãm cã
aceste sensuri aci menþionate
sunt încã departe de a cuprinde
complexitatea, eterogenitatea ºi
multilateralitatea conþinutului
structural concret al acestui con-
cept  generic, cumulativ.

Cãci, precum se observã din
capul locului, cele trei sensuri
sau accepþii ale susnumitei noþi-
uni nu ne indicã raportul intelec-
tualului cu munca productivã a
celorlalte categorii umane.

Din perspectiva sensului cla-
sic, mai trebuie sã adãugãm cã
noþiunea de intelectual, în semni-
ficaþia sa prioritarã ºi majorã, co-
respunde funcþiei, cu aspecte
multiple, de a exprima ºi satisface
trebuinþele spirituale ºi morale
ale societãþii, designeazã pe inte-
lectualul ca om universal, ca pur-
tãtor, creator de culturã ºi moralã,
ca pe deþinãtorul rolului de stea
cãlãuzitoare a sufletelor ºi spe-
ranþelor lumii.

În pofida determinaþiilor car-
dinale, specifice ºi comune, - inte-
lectualii nu formeazã o clasã so-
cialã distinctã, independentã ºi
de sine stãtãtoare, nici un grup
social omogen, în afarã ºi deasu-

pra claselor sociale fundamen-
tale; dimpotrivã, intelectualitatea
formeazã un bloc larg, pluralist,
divers ºi totuºi integrativ, un
complex difuz constelat de gru-
puri sociale specifice, eterogene
ºi plurideterminate; dar este locul
potrivit sã subliniem: - atât pro-
cesul de plurideterminare, de ete-
rogenizare ºi de diversificare, cât
ºi procesul de constelare, de so-
lidarizare, de formare a unui  bloc
ideologic, spontan sau dirijat, în
funcþie de etapele istorice par-
curse, se opereazã în principal,
în virtutea modului de producþie
ºi a diviziunii sociale a muncii,
pe spalierul fundamental ºi amplu
al structurii de clasã ºi politice a
unei societãþi, - structurã socialã
ºi grupalã determinatã în ultima
instanþã de infrastructura econo-
micã, de totalitatea raporturilor
de proprietate ºi producþie.

Un progres important în lãr-
girea conceptului de intelectual,
în examenul practicii intelectuale
ºi al structurii intelectualitãþii îl
constituie distincþia metodologi-
cã stabilitã de Antonio Gramsci
în sfera supremaþiei sau hegemo-
niei în stat deþinutã de un grup
social esenþial sau fundamental;
anume, filozoful italian face  dis-
tincþie între aspectul de domina-
þie statalã, care reprezintã mo-
mentul forþei materiale, momentul
constrângerii, sau dictaturii, ºi
care vizeazã grupele sociale ad-
verse, antagoniste - ºi, pe de altã
parte, aspectul pozitiv de hege-
monie socialã, aspectul de con-
ducere intelectualã ºi moralã/cul-
turalã/, care reprezintã organiza-
rea consimþãmântului spontan
din partea largilor masse ale popu-
laþiei, dar în special ale grupelor
sociale înrudite ºi bine aliate.

Bineînþeles cã cele douã as-
pecte fundamentale ale suprema-
þiei sau hegemoniei în stat sunt
inseparabile, ele neputând exista
izolat, unul fãrã celãlalt. De aceea
se impune întrebarea, care ne
apropie de centrul focal al acestei
problematici: - prin cine ºi când,
în care moment grupul social do-
minant devine într-adevãr con-

Con]inutul no]iunii de intelectual
specialitate din sfera vastã a cu-
noaºterii ºi practicii umane.

Al doilea sens al noþiunii de
intelectual, cel mai rãspândit în
lumea cultã este sensul clasic-
istoric, potrivit cãruia intelectua-
lul autentic este acea persoanã
care are capacitatea ºi funcþia de
a exprima ºi satisface nevoile spi-
rituale ºi morale ale societãþii, ca-
pacitatea ºi funcþia de conducã-
tor spiritual, de educator, de   me-
dic al sufletelor, care trateazã sau
previne maladiile spiritului.

A fost o perioadã îndelunga-
tã, în care aceastã accepþie era
monopolizatã în special de
preoþi, profesori ºi juriºti

Al treilea sens al noþiunii de
intelectual, care este complemen-
tar cu cel anterior, ar putea fi de-
numit sensul ºtiinþific, sensul
gnoseologico-metodologic, deci
istoric-contemporan, prin care se
exprimã condensat un complex
de trãsãturi specifice, comune ºi
definitorii pentru toate categori-
ile intelectualitãþii în ansamblul
sãu, cu alte cuvinte ca entitate
socialã pluralistã, ca bloc istoric
integrativ.

Ei bine, care sunt aceste de-
terminaþii specifice ºi definitorii
ale intelectualitãþii? - Iatã-le: cul-
tura ºtiinþificã, exprimatã printr-
un quantum superior de cuno-
ºtinþe ºi informaþii într-o anumitã
specialitate, metodologia ºtiinþi-
ficã, logicã, de cercetare, de jude-
catã ºi previziune, spiritul raþio-
nalist-critic, care nu face concesii
ignoranþei, prejudecãþilor sau
dogmelor, curajul, independenþa
ºi libertatea de spirit, care include
dreptul la îndoialã, la verificare,
precum ºi dreptul la eroare; ones-
titatea intelectualã ºi productivi-
tatea moralã, ambele îmbinate ºi
exprimate prin consecvenþã, prin
concordanþa dintre concepþia
despre lume/ �Die Weltanschau-
ung�/ ºi conduita practicã cotidi-
anã, pe  scurt, prin  caracter, adicã
prin ecuaþia constantã a raþiunii
ºi acþiunii.

Desigur, caracterizarea aces-
tui ultim sens al noþiunii de inte-
lectual rãmâne destul de schema-
ticã, destul de aproximativã, ast- continuare în pag. 6
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ducãtor?
Grupul social dominant pe

planul suprastructural al socie-
tãþii politice, adicã al statului ºi
guvernului juridic, devine ºi con-
ducãtor numai atunci când ajunge
sã-ºi exercite hegemonia socialã
asupra întregii societãþi civile,
prin care se înþelege ansamblul
organismelor private; una din
principalele condiþii ale cuceririi
puterii este ca un grup social fun-
damental, care aspirã la acest obi-
ectiv, sã desfãºoare o activitate
hegemonicã, sã se afirme ca un
conducãtor încã înainte de a cu-
ceri puterea politicã, guverna-
mentalã, iar în momentul, în sta-
diul în care, prin cucerirea ºi exer-
citarea puterii, devine efectiv do-
minant, el trebuie sã continue sã fie
ºi grupul conducãtor sub triplu as-
pect: intelectual, moral ºi politic.

Or, grupul social dominant îºi
exercitã funcþiile complimentare
de conducere intelectualã ºi mo-
ralã/culturalã/ prin intermediul
unei fracþiuni, unei elite, care a-
parþine propriei sale pãturi de in-
telectuali, adicã intelectualitãþii
organice, provenitã din sânul
sãu ºi ca atare caracterizatã prin
raporturi de reprezentanþã, prin
identitatea dintre reprezentaþi ºi
reprezentanþi.

Aceastã subcategorie de in-
telectuali organici deþine ºi exer-
citã hegemonia intelectualã ºi
moralã atât faþã de propria sa
clasã, faþã de propriul sãu grup
social, dominant, cãruia îi între-
þine, dezvoltã ºi consolideazã
conºtiinþa unitãþii ºi misiunii sale
social-istorice, cât ºi faþã de gru-
purile sociale subalterne, înru-
dite  sau aliate, - aceasta în gene-
ral, dar în special faþã de intelec-
tualii acestor grupuri, medii ºi
inferioare, intelectuali pe care îi
subordoneazã, îi integreazã, în
mod direct sau indirect, în mod

mãrturisit sau camuflat, într-un
bloc ideologic, mai mult sau mai
puþin unitar, divers ºi difuz, dar
al cãrui nerv central îl constituie
punctul de vedere partidic, con-
cepþia despre lume a grupului so-
cial dominant, care faþã de grupu-
rile antagoniste, declarat adverse,
nu ezitã în momentele de crizã sã
se foloseascã constrângerea fizicã.

Dar mai existã încã un ele-
ment esenþial ºi complimentar,
care a fost ºi pânã acum subîn-
þeles ca inerent celor douã as-
pecte fundamentale ale hegemo-
niei în stat ºi pe care trebuie acum
sã-l reliefãm pe primul plan: este
vorba de aspectul organizatoric,
care cuprinde o întreagã gamã de
calificãri ºi pe care-l gãsim code-
terminant la toate nivelele, struc-
turale ºi suprastructurale.

Lãrgind conceptul de intelec-
tual prin relevarea unor noi ele-
mente ale practicii intelectuale,
putem continua:prin intelectuali
trebuie sã înþelegem nu numai
pãturile desemnate de obicei prin
acest nume, ci în genere orice strat
social care exercitã funcþii organi-
zatorice în sens larg, atât în dome-
niul producþiei, cât ºi în cel al cul-
turii ºi în cel politic-administrativ.

Caracterizând pe intelectuali
din punctul de vedere al funcþi-
ilor politice de organizare ºi de
legãturã la nivelele suprastructu-
rii politice ºi ideologice, s-a emis
aserþiunea precum cã intelectualii
sunt comiºii grupului dominant
pentru exercitarea funcþiilor
subalterne ale hegemoniei so-
ciale ºi guvernãrii politice, adicã
a asigurãrii consimþãmântului
spontan al marilor mase ale popu-
laþiei faþã de orientarea imprimatã
vieþii sociale de grupul funda-
mental dominant, consimþãmânt
care se naºte istoriceºte din pres-
tigiul / ºi deci din încrederea / ce
derivã pentru grupul dominant
din poziþia ºi din funcþia sa în

lumea producþiei, a aparatului de
constrângere al statului, care asi-
gurã în mod legal disciplina gru-
purilor care îºi refuzã consimþã-
mântul, fie activ, fie pasiv; dar
acest aparat e constituit pentru
întreaga societate, în vederea
momentelor de crizã în conducere
ºi în dirijare, în cazul cã se pro-
duce o slãbire a consimþãmântu-
lui spontan.

Acest mod de a pune proble-
ma are ca rezultat o lãrgire foarte
mare a conceptului de intelectual,
dar numai aºa e posibil sã ajun-
gem la o aproximare concretã a
realitãþii.

De câte ori vorbim de aceste
trãsãturi definitorii ale birocraþiei,
este necesar sã înþelegem în mod
explicit încã un aspect de impor-
tanþã metodolicã majorã: anume
cã birocraþia în aceastã accepþie,
aici exprimatã condensat - în po-
fida travestirilor, mimetismului
ideologic -, este un numitor
comun al tuturor þãrilor din cele
douã lagãre mondiale, mai exact
din cele trei lumi.

Având în vedere acest fapt
cardinal, care ne oferã o poziþie
strategicã de importanþã hotãrâ-
toare, - se poate conchide ºi for-
mula urmãtoarea generalizare,
urmãtorul principiu interpretativ:

- calificarea ºtiinþificã supe-
rioarã, corespunzãtoare ºtiinþe-
lor-pilot sau ramurilor prioritare
ale economiei ºi tehnicii, situaþia
prioritarã cheie, în procesul de
diviziune socialã a muncii consti-
tuie pentru unele categorii re-
strânse de intelectuali o platfor-
mã de lansare ºi  integrare în elita
puterii economice ºi politice, în
grupul quasi-clasial privilegiat al
birocraþiei politice ºi tehnocrati-
ce, care, în virtutea monopolului
dreptului de dispoziþie, precum
ºi în virtutea egoismului colectiv
de castã, voalat în cele mai no-

bile ºi egalitare postulate teore-
tice, participã substanþial, fãcân-
du-ºi partea leului, la repartiþia ºi
aproprierea surplusului de va-
loare, baza geneticã a diferenþe-
lor de  clasã!...

Aforismul popular �Cine îm-
parte, parte-ºi face� se aplicã, aºa-
dar,  nu numai la egoismul indivi-
dual, ci se extinde ºi la egoismul
colectiv de grup. Oare morala creº-
tinã sau etica umanismului socia-
list nu au avut capacitatea sau vir-
tutea sã rãstoarne ºi anuleze forþa
egoismului colectiv, de grup pri-
vilegiat, ºi implicit valabilitatea
acelui aforism critic ºi ironic cel
puþin în þãrile care au încercat sã
construiascã socialismul?

Desigur, fãrã echivoc, ºi com-
ponenþii castei birocratice ºi teh-
nocratice posedã în general stu-
dii superioare, diplome universi-
tare ºi lucreazã cu inteligenþa.
Dar ce s-ar întâmpla dacã ne-am
limita ºi cãlãuzi în mod unilateral
de acest criteriu unic în elabora-
rea conceptului de intelectuali-
tate, mai precis de �de muncitori-
me intelectualã?

 Evident, în acest caz am a-
junge sã ignorãm sau sã omitem
în mod intenþionat criteriile ma-
teriale, obiective, pentru defini-
rea claselor, categoriilor ºi sub-
categoriilor sociale, anume: pozi-
þia, locul, amplasarea unui anumit
grup social în cadrul sistemului
de producþie socialã.

Ori, repet, ignorând sau omi-
þând aceste criterii obiective-
cheie în definirea claselor ºi gru-
pelor sociale ajungem la o defini-
þie necriticã, psihologistã, stra-
nie ºi evident neºtiinþificã, ase-
menea lui Jean François Revel: -
�toþi muncitorii inteligenþei
constituie o clasã specialã� (Jean
Francois Revel:Les idees de
notre temps).

Vintilã NICU
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Lini[tea din triunghi
În volumul Concepte critice,

Ovidiu Ghidirmic încearcã sã-ºi
boteze maturitatea de critic literar,
alegând, din miriapodul de con-
cepte culturale, trei picioare, defi-
nitorii pentru personalitatea
domniei sale.

Din neamul stilurilor artistice
fundamentale, criticul literar a
ales romantismul, din ginta cate-
goriilor estetice a ales fantasticul,
probabil cea mai complexã ºi cea
mai alunecoasã  categorie este-
ticã, iar din clanul disciplinelor
ºi al metodelor a pus degetul pe
hermeneuticã, încã frumoasa
fãrã corp.

Cea mai simplã figurã geome-
tricã, triunghiul romantism-fan-
tastic-hermeneuticã, din interi-
oara-i frãmântare secretã, secre-
teazã nobleþe, stabilitate ºi liniºte.

Actul de a alege luminiº din
stufãriº e un semn regal care con-
duce de la eroare la rigoare, de la
rãtãcire la mântuire. Ovidiu Ghi-
dirmic sculpteazã jungla, fãcând-
o grãdinã. Biciul grizonatului in-
telect domesticeºte caii instinc-
tului, punându-i la proþap, de o
parte ºi de alta, în ham.

Conceptele în cauzã sunt vechi
de când lumea, dar negustate de
ruginã, permanente, greu defini-
bile, dar mereu definite ºi redefinite.

Interesul pentru miezul lor

inefabil a nãscut munþi de ipoteze
ºi oceane de conjecturi. Pentru
fiecare laturã a triunghiului cu
puternice reverberaþii estetice,
artistice ºi filozofice, criticul Ovi-
diu Ghidirmic coboarã, pe trepte
bine ticluite, pânã în paleoliticul
ºi neoliticul conceptelor care l-
au cãlãuzit, ºi sigur îl vor cãlãuzi,
în nobilul demers de degustare
axiologicã a frumoaselor utopii
culturale.

Permanent, cu de la Aristotel
citire, conceptele sunt aduse la
zi, sincronic ºi diacronic, lustru-
ite pânã la os ºi înscãunate pe
curcubeu.

Gândind ascendent, rudã de
sevã albastrã cu Umberto Eco,
Ovidiu Ghidirmic, între închis ºi
deschis alege deschiderea, între
defensivã ºi atac alege ofensiva.
Romantismul, fantasticul ºi her-
meneutica prolifereazã, prin clo-
cotul nedefinirii, noi plozi, per-
petuându-ºi misterioasa eredita-
te: iraþionalul, subconºtientul,
nocturnul, visul, coºmarul, fabu-
losul, delirul, oniricul, absurdul,
informalul. ªi, pentru cã toate
aceste rãtãciri ºi deschideri tre-
buiau sã poarte un nume, li s-a
spus simplu: imaginar, cuibarul
metafizic în care sunt clocite ouã-
le de aur ale minþii omeneºti.

Ovidiu Ghidirmic ne oferã, în-
tru lãmurire, cu vigoarea cãluºu-
lui oltenesc, o carte scurtã cu bã-
taie lungã, adâncã ºi înaltã, ade-
vãratã sãmânþã de întrebãri ºi de
dulci nedumeriri.

În volumul Mélancolies tar-
dives, ediþie bilingvã, româno-
francezã, Ed. Scrisul românesc,
2008, Craiova, Nicu Vintilã în-
cearcã sã se autodefineascã, sã-
ºi dea formã ºi miez.

Ochirea retrospectivã este
firul Ariadnei cu care poetul se
avântã în tenebrele amintirii, ºi
cu ajutorul cãruia scapã de cleiul
prizonieratului.

Nuiaua lirismului este vãduvã
de sens, uscatã la focul mocnit
ºi lucid al intelectului. Maturita-
tea vocii trecute prin ciur ºi dâr-
mon inventariazã bâlbâielile ine-
rente ale ocazionalului perceput
cândva, în speranþa deducerii unei
norocoase etichete liniºtitoare,
precum smântâna care defineºte
laptele de sub ea.

Încet-încet, rezultatul, eticheta,
smântâna prind coajã ºi glas, îºi
spun cuvântul ºi-ºi elibereazã du-
hul. Melancolia, înfrângere la masa
verde a realului, un bun pierdut
în codrul vremii, devine tradiþie,
pod de aur peste clipe. Învins de
timp, poetul este obsedat de ma-
rea trecere cu iz blagian, în solul
cãreia vrea sã lase urme pivotante,
rãdãcini ºi semne fosforescente.
Încrederea în cerul înstelat al ar-
telor, care împarfumeazã condiþia
de om, îl salveazã pe fiul rãtãcitor
de la înecul în nefiinþã. Deºi picã-
turã ce va fi înghiþitã de mare, deºi
fir de nisip ce va fi înghiþit de pã-
mânt, vulnerabilul pãmântean
cuteazã sã dãrâme cerul ºi sã în-
scãuneze lumea omului bun.

Monologul continuu se con-
tureazã a fi un dialog continuu

cu sine însuºi, dualul din unitate,
contrarietaea echivalentã din po-
tenþial, garanþia înspicãrii ºi a în-
muguririi fãrã graniþe.

Lama inteligenþei curãþã tibia
unui sens de protuberanþele  sen-
timentale care sporesc cleiul gra-
vitaþional. Prin pãpuriºul tempo-
ral, poetul nu poate decât sã se
strecoare, sugându-ºi burta orgo-
liului depotenþat. Versurile, sub-
þiri ca niºte liane, se agaþã de bra-
þe, de ramuri, tânjind sã iasã la lu-
minã, din atmosfera tropicalã, ma-
iestuoasã, a unui tãrâm morocãnos.

Limba gândului nu mai gustã
miezul lucrurilor, ci simte doar
cojile, conceptele fãrã nimic în
sân, stafidele unei realitãþi mu-
rate: gânduri, amintiri, oglinzi, nã-
zuinþe, liniºti, preziceri, tablouri,
credinþe, singurãtãþi.

Pentru poet, singurãtatea este
unica stare confortabilã care-i
aduce douã foloase: una, cã, în
singurãtate, a fost ºi este singur
cu sine; iar, a doua, cã, fiind sin-
gur, nu a fost ºi nu este cu alþii.
Aºa se înfiripã, din sine ºi pentru
sine, Eul bun, absolut, adamic,
neîntinat de alteritate. Poetul este
poezie, restul e literaturã.

Janet NICÃ
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Melancolii tardive



Literaria8 Anul I, nr.5/2010

ÎNTOARCEREA

M-am întors dintr-un basm într-o clipã de dor
Nu eram Fãt-frumos nici vreun muritor,
Am lãsat peste sat un parfum de lumini
ªi-au vibrat îndelung stejarii-n tulpini.

Peste zâmbetul tãu am uitat un sãrut
Vinovat ca un vis fãrã de început,
În amurg ce amurg ne topise sublim
Tresãrirea în care nu va fi sã mai fim.

ÎNGÃDUIT  LUMINÃTOR

STÃPÂNE al SPIRITELOR iatã
e-o LINIªTE înrouratã,
peste întinsele cãrãri
cad trandafirii altor zãri.
ªi-atât cât jarul din LUMINA
în forma palmei va sã vinã,
îngãduit luminãtor
voi arde-n TEMPLUL VISELOR.

EU  SUNT
     Dumnezeului  meu  slavã

Sunt ETERNUL, MIT ºi CALE
CRUCE, ningere, visare.
Sunt ICOANA întâiului pãmânt
Oglindit în astre ºi CUVÂNT.
Sunt vãzduhuri, vãmi, înfiorare
Moarte sunt, viaþã, ÎNÃLÞARE.
Sunt LUMINÃ, umbrã, sunt netimp
Sunt izvor, cunoaºtere, OLIMP.
Sunt PECETE, focul din potcoavã
Sunt nectarul vidului, OCTAVA.
Sunt UN SEMN, sãmânþã, curcubeu
EU SUNT SFERA lacrimei din zeu.

Armonii lirice
de N. N. Negulescu

ÎNGERUL  ALB

Roteºte, DOAMNE,
CÃILE  LACTEE
ce înger alb
ºi-a fluturat veºmântul,
în noaptea mea
s-a luminat CUVÂNTUL,
ce imne
se vor naºte
în femeie...

Cometele LUMINII
înseteazã
ninsorile mai arse
în sãrut...
ce DUH a zãmislit
adânc femeia
A INFINITA PUNTE
de trecut?

Ce rugã nerostitã
prin CUVINTE
a troienit o tâmplã
de poet,

Rãnit de carnavalele
tãcerii
un înger alb
mi-a rãsãrit în piept...

GENEZA  LUMII

La-nceputuri nu a fost loc de popas
ORCANUL de apã n-avea urmã de pas
ÎNTRU HAOS fierbea HÃUL pustiu
nici înalt, nici afund, nici viu.
DUHURI, FOC, dimpreunã pluteau
stihii fãrã vârstã în netimp se topeau
rãtãceau într-o stare fluidã de VIS
cu EDENUL în magmã cuprins.
Pe neguri LUMINA deplin s-a-nchegat
irizând gemelar infinitul purtat
lãuntric seminþe de arbori au prins
miresme de brazi ºi a nins.

das  LAUTERE

Mai întâi, m-am nãscut SOMN
fãrã umbra mea de OM.
Mai apoi, m-am nãscut TATÃ
fãrã umbra ta de fatã...
ºi-o-nfloritã de ºoptire
m-a nãscut din nou cu FIRE,
cufundat într-o sprânceanã
unde se trãia o iarnã
lopãtat în piept de ciute
sãlaº stelelor cãzute.

POEMA  SATELOR

A fost odatã, ca într-o poveste,
în þarã multe sate româneºti,
purtau bãrbaþii caii de cãpestre
sub roua revãrsãrilor cereºti.

Amiroseau a izmã ºi sulfinã
grãdinile, cerdacele, ºi-n case
nevestele se îngrijeau de smirnã
la-mpodobirea MAICII CUVIOASE.

Câte-un bãtrân ºedea pe curmãturã
cu bete înfãºurate peste ie,
dintr-o soborniceascã învãþãturã
privea cum rugineau frunzele-n vie.

Smerite mume frãmântau pe cârpãtoare
floarea fãinii din prinosul mâinii,
se-ndestulase laptele-n urcioare
ºi în ogrãzi se scuturau salcâmii.

Cinsteau pãmântul, vetrele, altare
îngenuncheau la vremea rugãciunii,
într-o DUMNEZEIASCÃ sãrbãtoare
se întâlneau în DUH cu SERAFIMII.

A fost odatã, ca într-o poveste,
în þarã multe sate româneºti,
de unde mai sosea câte o veste
din HARUL PRONIEI CEREªTI.

PÃTRUNDEREA  ÎN VIS

Am pãtruns în VIS
cu un ochi deschis
ºi azur topit
la-nDUMNEZEIT
Adâncul din SEMNE
nu prinsese forme
era doar LUMINA
în curgere linã;
lacrimã uimitã
despãmântenitã.

ELEGIE
ASTRULUI MARIN SORESCU

Ci iar pãtrund în altã înserare
copacii se-nalþã în zbor vegetal,
din lacrimi vã las un templu de sare
urmând pribegia pe-o copitã de cal.

Mi-ajunge, mã arde, jãratica lunã
þin umãrul nud, jertfelnic sub stea,
astâmpãrã-mi setea strãveche fântânã
ESCHIL mã aºteaptã-n toiag undeva.

Cu torþa lui FEBUS deschide-voi drumul
aroma þãrânii se scurge în vãi,
materia însãºi îºi gâlgâie fumul
înlãtur desiºul aridelor CÃI.

Alerg peste noaptea aceasta târzie
bãtrânul SENECA mã cheamã în gând,
dar cum sã trec DOAMNE atâta vecie?
VERGILIU închide OLIMPUL plângând.

LA NAªTEREA  RALUCÃI
    Scumpei mele nepoþele RALUCA

Era un ceas cum încã n-a mai fost
PLANETA se rotea-n melancolie
din URSA MARE ochii mi-am întors
în dansul pur nuntit de-o veºnicie.

Pe rând, treceau cometele-n fântâni
pãdurea imnic intonase,
ºi-n aurã albaºtrii HERUVIMI
o-nconjurau cu pâlpâiri sfioase.

O rozã-nrouratã prelungea
vãpaia irizatã în suflare...
TU ÎNFLOREAI cu izbucniri de nea
mireasmã-a primãverii viitoare.

Picturi de
Victoria Duþu
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Boala asta veche ca ºi omul,
cu cele douã feþe ale ridicolului
ei, te face, ba sã râzi, ba sã plângi.
E un foarte bun izvor de inspiraþie
pentru scriitorii cu pana ascuþitã
sau plinã de umor. O întâlnim a-
deseori ºi o gustãm cu satisfac-
þie, stând de cealalta parte a ba-
ricadei, ca ºi când, este de la sine
înþeles, cã pe noi nu ne atinge. Îl
admirãm ºi astãzi pe Grigore
Alexandrescu pentru cã ne des-
creteºte frunþile prezentându-ne
�un bou ca toþi boii�, ajuns printr-
un noroc într-o poziþie înaltã. Vi-
zitat de nepot, �al doamnei vaci
fiu�, parvenitul bou, pune sluji-
torii sã-l alunge, subliniind cã nu
are asemenea rude. �Coana Chi-
riþa� a lui Vasile Alecsandri, unul
din cele mai izbutite personaje
comice, întruchipare a micii bur-
ghezii cu aere de nobili, ne stâr-
neºte râsul sãnãtos. Atinge cul-
mea strãlucirea comediilor lui Ca-
ragiale cu o mulþime de personaje
stãpanite de parvenitism.

Mie, parveniþii din timpul
nostru mi-aduc mai rar pe buze
râsul sau zeflemeaua. Numai prin
simpla lor prezenþã ma rãvãºesc
ºi mã iritã. La noi în þarã s-a nãs-
cut un soi mai nou de parveniþi.
Îmbogãþirea rapidã dupã lungul
ºir de ani ai comunismului, cu
multe restricþii materiale, a dat
naºtere la o mentalitate nouã. Ve-
chea mentalitate comunistã alto-
itã pe graba primitiv-capitalistã
de a acumula cat mai mult, într-
un timp cat mai scurt, a fãcut po-
sibilã apariþia unor adevãraþi
monºtri cu resorturi psihice deo-
sebite ºi cu o noua filosofie a cã-
þãrãrii. Rãsturnãrile economice
fiind profunde, au scos la supra-
faþã un numãr mai mare de îmbo-
gaþiþi. �ªi dacã ai bani, trebuie sã
arãþi cã eºti CINEVA, altfel ramâi

Parvenirea-i boal# grea
un NIMENI CU BANI. Trebuie
sã ieºi în frunte, sã faci zgomot
ca sã te bage lumea în seamã, sã
arãþi cã ai bani ºi sã priveºti lu-
mea de sus. Ca sã te evidenþiezi,
trebuie sã te raportezi la ceilalþi
ºi aceºtia neapãrat trebuie daþi
la pãmânt, ca sã-þi creascã þie va-
loarea�. Sunt vorbe ieºite din gât-
lejuri de îmbogãþiþi, ce se vor
acum aristocraþi. N-au de unde
sã ºtie cã aristocraþia nu se face
doar cu un bilet de intrare cu o
valoare materialã pusã pe el.
Adevãrata aristocraþie este cea
a sufletului, cu alte repere uni-
versal valabile. Parvenitismul nu
face casã bunã cu valoarea. Aere-
le ºi fiþele se împletesc cu incul-
tura, intoleranþa, ipocrizia, intriga
murdarã ºi încã s-ar mai putea
adãuga.

Parvenitismul este mai preg-
nant la �fiii de bani gata�, pregã-
tiþi astfel în timpul celor ºapte ani
de-acasã.

Cu toate cã îmi repugnã par-
veniþii, totuºi mi s-au ivit situaþii
de distracþii copioase. Am întâl-
nit  un cuplu de tineri din aceastã
categorie strãmutat în Canada,
deºi în þarã se lãfãiau în bani.  Pri-
vind cu detaºare,  m-am simþit ca
în faþa unui spectacol de teatru,
de parcã îngerul livresc al drama-
turgului a dus la o inspiratã ºi
savuroasã comedie. Ea, suferind
de mania grandorii, ne vorbea de
tatãl ei ca fiind de �valoare mon-
dialã� folosind termenii rãsuflaþi
ai �savantei�. Pentru cã tatãl ei a
lucrat într-un minister, spunea cã
a fost chiar mai mult decât un mi-
nistru. Averea lui  acumulatã ra-
pid doar în caþiva ani în perioada
înceþoºatã a tranziþiei, a fãcut-o

sã piardã contactul cu pãmântul.
IQ-ul  ei, ºi aºa destul de scãzut,
parcã a scãzut ºi mai mult, zdrun-
cinat ºi de impactul cu lumea
complet nouã a Canadei. Oame-
nii au dreptul sã fie proºti, dar ea
parcã abuzeazã de acest drept,
dupã cum abuza ºi de alte drep-
turi!?

Când era întrebatã ce ºtie sã
facã ºi ce i-ar plãcea sã munceas-
cã, te privea ca pe cel venit din
altã lume. �Nu m-am gândit. Ori-
cum, n-am intenþia sã muncesc
din greu cum am vãzut cã se mun-
ceºte în Canada. Eu am posibi-
litate prin tatãl meu sã duc un
trai bun aici, îmi ºi va cumpãra
un o casã pe care sã mi-o dea la
cheie, e bine?�, îºi încheiea fraza
ca o punere la punct pentru supe-
rioritatea ei ºi pentru a fi clar cu
cine avem de-a face. �Descurcã-
reala� îi este principiul funda-
mental de viaþã. �Bine, dar ai fã-
cut o facultate, nu te poate aju-
ta?� �Aaaa, nuuu, nici vorbã!
Faculta-tea am fãcut-o nu-mai
pentru diplomã�. Desigur, se
putea sã nu îºi procure �diploma
de deºtept�? �Cum ai sã-þi petreci
timpul? Crezi cã vei citi pentru a-
þi umple viaþa?� �Aaa, nuuu!
Cine mai citeºte în ziua de astãzi?
Cum o sã-mi pierd timpul cu aºa
ceva!  N-a mai citit  nici sorã-mea,
nici mama, nici eu, de când eram
elevã. Atunci mã obliga aia de
românã sã citesc, dar ºtiam sã mã
descurc, citeam numai câte un
rezumat sau vedeam câte un film
fãcut dupã câte o carte. Noi sun-
tem oameni practici, cum o sã ne
pierdem timpul cu cititul. Când
vom fi bãtrâni ºi nu avem ce face,
atunci poate vom citi ceva, aºa

doar, ca sã ne treacã timpul�, mãr-
turisea cu importanþã în neguro-
sul stil al existenþei fãrã orizont
spiritual. �Îþi place în Canada? Ce
diferenþe ai remarcat între Româ-
nia ºi Canada?� �Pãi... ce dife-
renþe sã vãd!? Nu m-am gândit.
De ce sã îmi bat capul cu flea-
curi.�  Lãsa impresia cã efortul
de a gândi era ceva dãunator, cã
i s-ar putea toci creierul prin folo-
sinþã. �Uite ceva deosebit aici.
Vezi cã între case se aflã câte o
frumoasã  potecuþã  care leagã
douã strãzi  paralele? Are un nu-
me amuzant �catwalk� în tradu-
cere liberã ar fi �pasul pisicii�.
�Da, raspunde ea plinã de impor-
tanþã, dar sã ºtiþi cã eu am vãzut
ºi oameni mergând pe aici�.
�Cum!? Vrei sã spui cã ar fi fost
posibil sã se construiascã o ast-
fel de trecere numai pentru pisici
ºi totuºi, mai merg uneori ºi oa-
meni?�. �Aaa, daaa! - raspunde
ea cu un gest de copil care se
alintã zâmbind - nu m-am gân-
dit!� N-o sâcâia logica neascul-
tãtoare ºi continua sã vorbeascã
cu o mare siguranþã pe care o
poate da numai ignoraþa grasã.

Evoluþia acestui cuplu a fost,
dupã cum era de aºteptat. El, care
se cãsatorise cu �fata de bani ga-
ta�, acum plin de dezgust, s-a aº-
ternut pe un profund dispreþ
pentru �aleasa� inimii. A urmat o
mare tevaturã în viaþa lor de fami-
lie, care te face sã cobori fruntea
pentru cât de jos pot ajunge oa-
menii. Poate ãsta a fost semnalul
cã trebuie sã vireze spre altã di-
recþie de viaþã. Eu, totuºi, cred
cã e posibil ca treptat, modul de
viaþã canadian îi va împinge mai
aproape de normalitate.

Nu aceeaºi perspectivã o au
parveniþii din România. Comu-
nismul ne-a fãcut sã traim un timp
deraiat de la istoria omenirii.
Acum trãim mai ales deraierile
dintre malurile bunei cuviinþe ºi
ale bunului simþ. Ne  izbim dure-
ros de parveniþii plini de fãloºe-
nia prostiei impenetrabile, de aro-
ganþa neamului prost care nu ºtie
sã-ºi poarte cu nobleþe ºi dis-
tincþie bogãþia acumulatã peste
noapte. Am râde, dar ne arde
plânsul. �E râsu-plânsu� lui Ni-
chita Stãnescu.

Elena BUICÃ, TorontoPicturã de Victoria Duþu
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- Apropo de simboluri, de ale-
gorie, tu ºi unchiul tãu �ingine-
rul�, concepuserãþi o scriere, în
ce stadiu mai este?

- Era într-o formã finalã, o ex-
pediase unchiul la editura �Olga�
consideratã de el ca fiind necen-
zuratã.

- Poate vrei sã spui �Litera� ,
de �Olga� n-am auzit.

- O sã-þi povestesc eu, dar nu
acum.

Mi-a încredinþat manuscrisul,
asupra cãruia, dat fiind evenimen-
tele din decembrie �89, trebuie sã-
i aduc unele modificãri, cu un alt
final, deznodãmânt, care-i deja re-
alizat, vrei sã-l asculþi?

Buric, scoase din sertar ma-
nuscrisul, mai turnã din ibric ca-
fea, ºi-l atenþionã pe Cârlig sã-ºi
pregãteascã batista, sã-ºi scoatã
masca protectoare de fum ce i-o
donase piticul.

- O sã intru direct în capitolul
V, actul final al tragicomediei,
pentru cã ºtii ce s-a întâmplat cu
personajul principal. A fost trans-
ferat la alte furnale din þarã, sã i
se piardã urma, unde a continuat
sã gafeze.

- Mã rog, te ascult!
Încercând sã distrugã unele

documente, pe care a dispus sã
fie aruncate într-o râpã din apro-
pierea localitãþii Vinovoieºti de
pe Valea Argeºului, a atras aten-
þia media, paparazzilor.

Îngrozit de nereuºita acþiunii
sale, de tamtamul fãcut ce a atras
atenþia opiniei publice, se urcã
de grabã în autoturismul sãu,
intrând cu tot corpul lui �masiv�
în pedala de acceleraþie. Ajuns
la faþa locului, un cetãþean îºi
pãºtea caprele prin împrejurimi.
Se pare cã era acela care anun-

La mormânt, fumul cãdelniþei
nu se îndepãrtã spre ceruri, unde
sã ducã, potrivit dogmei creºtine,
sufletul. Pluti un timp pe supra-
faþa cimitirului, pânã descoperi
unele gãuri de ºarpe ºi ºobolani,
ducând cu el acel suflet prihãnit,
acolo unde-i este locul.

Lectura se terminase cu mi-
nute bune în urmã, însã cei doi
colegi ºi buni prieteni cãzuserã
într-o meditaþie aproape trans-
cendentalã.

Îi legaserã o prietenie, nu ba-
zatã pe faptele mãrunte de viaþã,
cu plãcerile ºi neplãcerile ine-
rente, ci, în mod deosebit, aceeaºi
gândire ºi înþelegere profundã
asupra existenþei umane.

Alegoria, simbolurile îi ajutau
sã întrepãtrundã esenþa lucruri-
lor, sã le releve metaforic.

Amândoi realizaserã în chip
strãlucit fenomenul �gherghiadic�
ce bântuia ºi ofilea societatea ro-
mâneascã. Erau conºtienþi cu ce
arme sã-l contracareze, sã nu se
expunã haotic, riscant ºi nepro-
ductiv. Le era dragã, împãrtãºeau
ideologia partidului din care fã-
ceau parte, însã conºtienþi ºi ca-
pabili sã disocieze, sã defineascã
complexitatea fireascã a lucruri-
lor. În afara studiilor de inginerie,
lecturaserã tonuri întregi cu pri-
vire la meandrele istoriei, la enig-
mele ei, pe care se strãduiau sã
le dezlege. Ajunseserã la conºti-
inþa de sine, cã un imperiu clãdit
pe fals ºi minciunã, mãcinat de
intrigi intestinale, foame, întune-
ric ºi frig, se prãbuºeºte precum
un castel de cãrþi de joc, în faþa
triºorilor care îºi cãptuºiserã mâ-
necile cu cãrþi mãsluite.

 Însã aceºti triºori ai istoriei
mai gãsesc rezerve prin mânecile
lor, pe care le scot când le surâde
vreun pont.

Dupã luptã, leul îºi linge rãni-
le, iar râsul saliva, combustibil
regenerator, ambrozie.

Aºa se face cã toatã viaþa e o
luptã, cu tot soiul de beligeranþe,
în care omul, centru al lumii sim-
bolurilor, un model unic al univer-
sului, trebuie sã þinã piept tuturor,
fie titanilor responsabili cu ful-
gerul ºi trãsnetul, fie unui aseme-
nea �râs� al lumii, posibilã reîn-
carnare gherghelianã.�

Ion VÎLCEANU

Perdeaua de fum
(fragment din romanul cu acela[i nume)

þase media ce intrase în acþiune.
Pentru a-l deruta, înscenã o

panã de motor, pânã ce acesta
se îndepãrtã spre sat.

Privi mai întâi gãvanul care-i
produsese ameþeli, era abrupt,
adânc, o prãpastie înfricoºãtoare,
aidoma stãrii lui sufleteºte în acel
moment.

Cercetã toþi pereþii gãvanului,
pânã se hotãrî sã coboare pe o
laturã mai accesibilã.

Vântul, caprele ciobanului
împrãºtiaserã documentele pe o
arie extinsã. Înainte de a le incen-
dia, le adunã ºi fãcu grãmezi.

Privirea i se oprea pe acele
pagini cu rezoluþia ºi semnãtura
lui. Bucuria îi era nespus de mare,
se gândea cã, ºi de aceastã datã,
el va fi cel care va juca ultima
carte. Aprinse fiecare grãmãjoarã
cu o satisfacþie satanicã, la fel ca
atunci când punea ºi semna rezo-
luþii pe maculatura respectivã.
Ochii sãi mici ºi vicleni, care sfre-
deliserã atâtea intimitãþi, priveau
cum se înalþã rapid flãcãrile, pre-
fãcând în scrum speranþele celor
care plecaserã pe urmele lui, îi
descoperiserã cele întreprinse.

Când fusese transferat, mai
luase cu el ºi alte documente pe
care le aruncase în râpã.

Numai cã flãcãrile ºi scrumul
produc ºi fum. Era acel fum pe
care îºi clãdise principii, idealuri
de mãrire ºi parvenire. Era acel
fum aruncat în ochii limpezi ºi
curaþi ce priveau cu jind spre li-
bertate, spre un ev, în care sã nu
mai fie umiliþi ºi împilaþi.

Adâncitura considerabilã a
gãvanului nu permitea curenþilor
de aer sã ridice fumul la suprafaþã.

În cazanul topografic se derula
un spectacol sinistru. Conºtient
de pericolul ce-l ameninþã, piro-
manul existenþei umane cãutã sã
iese din infernul ce-l cuprindea ºi
nu-l cruþa, mai întâi prin locul care
coborâse, dar perdeaua de fum
acoperise acel perete al gãvanului.

Se hotãrî sã asalteze o altã
cale de ieºire, se cãþãrã câþiva me-
tri ºi în apropierea ºoselei o stân-
cã se prãvãli de sub picioarele

lui, aruncându-l în hãu, în flãcãrile
infernului.

Lovit de pietrele ce cãzuserã
peste el, avu totuºi puterea sã
iasã din flãcãri ºi sã se aºeze pe
o buturugã. Sconta sã-ºi recapete
puterea ºi sã escaladeze din nou
pereþii gãvanului.

Fumul înecãcios îl pironi însã
pe buturugã, îl duse, pentru înce-
put, într-o stare de semiinconºti-
enþã, în care medita, îºi reamintea
de dispoziþiile date, pecetluite pe
aceste hârþoage.

Simþea mirosul de cernealã
topitã în flãcãri, dar mai ales privi-
rea tãioasã a acelora care erau
victimele soluþiilor sale prin ase-
menea rezoluþii.

Buturuga îi devenise înaltul
fotoliu din centrala furnalelor la
care visase atât de mult.

Din �fotoliul� cotropit de fum
ºi flãcãri se prãbuºi ºi mai mult în
inconºtienþã.

Sub dogoarea focului, o co-
lonie de vipere începurã sã
miºune în jurul lui. Uneia dintre
ele îi atrase atenþia sclipirea în
flãcãri a unui dinte aurit, ºi,
curioasã, intrã în cavitatea
bucalã.

Cu o ultimã forþare, mai marele
pitic o înlãturã cu mâna, nu îna-
inte ca vipera sã-i aplice o înþepã-
turã mortalã. Perdeaua de fum îi
acoperi trupul neînsufleþit, pre-
cum un giulgiu unui creºtin, dupã
care se disipã, atrãgând atenþia
corbilor.

Acea perdea de fum se perso-
nalizase, precum în miturile an-
tice, lãsându-ºi prada în voia
destinului meritat. Greºeala mare
a strategului pitic a fost aceea
cã, atunci când a inventat-o, nu
a prevãzut cã, prin ea, se mai pot
strecura ºi scântei, precum acelea
din decembrie �89, care i-a aprins
valiza pregãtitã pentru marºul
triumfal spre capitalã.

Croncãnitul corbilor a atras
atenþia fiarelor sãlbatice din pã-
dure, care se ospãtarã copios, îm-
prãºtiind prin tufiºuri pãrþile com-
ponente ale leºului, numai parþial
recuperat de rude.
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Nicolae Rogobete - Lampa lui Diogene

(Ed. Universitaria, Craiova, 2009)

Nicolae Rogobete, jurist cu
activitate îndelungatã ca magis-
trat, cât ºi ca avocat pledant, în
lucrarea �Lampa lui Diogene� ne
aduce în atenþie un numãr de opt
eseuri, în care se strãduieºte, cu
argumente pertinente, sã ne de-
monstreze cauzele ºi modalitãþile
prin care justiþia, receptatã ºi as-
tãzi cu aspectul anticei zeitãþi, cu
ochii obturaþi de o legãturã, cân-
tãrind �fãrã greº� cu o balanþã
faptele, întâmplãrile ce îi sunt
aduse spre soluþionare... În
aceastã accepþie, prin extrapo-
lare, se afirmã în diferite ocazii cã
�deºi justiþia este oarbã� totdea-
una va fi corectã, rezultatele obþi-
nute ca derulare a activitãþilor în
varii instanþe fiind corecte, echi-
tabile pentru justiþiabili.

Acceptând afirmaþia preluatã
de autor în al sãu �Cuvânt îna-
inte� cã �totdeauna istoria este
scrisã de învingãtori� ºi cã, în
acest context, noi cei care vieþu-
im pe acest pãmânt �avem datoria
de a cãuta prin ungherele istoriei
adevãrul� pentru ca, în final,
dacã avem posibilitatea de a-l
identifica sã afirmãm, similar
Sfântului Apostol Paul, cã �ade-
vãrul ne face liberi�.

În decursul vremurilor, omul,
ca parte componentã a societãþii
civile, parcurge diferite etape ce-1
pot determina de a fi, cu faptele
sale bune sau rele, obiect sau
participant la actele de justiþie,
care, dupã cum afirma Schopen-
hauer, �Justiþia eternã lucreazã...�
ºi cã �dacã oamenii n-ar fi fost

rãi, soarta lor ar fi fost mai bunã;
în acest înþeles putem spune cã
lumea ºi-a împãrþit singurã o
dreptate distructivã�.

Parcurgând filele volumului,
mã vãd dator sã identific ºi sã
afirm cu tãrie cã, prin demersul
sãu, Nicolae Rogobete ºi-a asu-
mat constant o profesiune de
credinþã, aceea �de a dezvãlui
faþeta neºtiutã a nenumãratelor
erori judiciare�, care, pe parcur-
sul anilor ce leagã data eveni-
mentelor de zilele noastre, au frã-
mântat societatea civilã, consti-
tuind �obiect de investigaþie�,
atât pentru istorie, cât ºi pentru
istorici. ªi-a asumat o activitate
de identificare a �adevãrului
ascuns cu dibãcie sub diferite
pretexte ce se vor nobile, dar de
multe ori meschine�, dupã cum
afirmã prefaþatoarea volumului,
prof. dr. Sonia Cuciureanu, deoa-
rece Nicolae Rogobete �face o
spectaculoasã trecere în revistã
a unor nedreptãþi flagrante, une-
ori erori judiciare, dar de cele mai
multe ori rezultat al unor interese
sau slãbiciuni omeneºti, fiindcã
interesele de moment sau rivali-
tãþi afiºate ostentativ dar ºi pre-
siunea mulþimii abil manipulate,
sunt factori ce pot fi incriminaþi
pentru situaþia care a avut prin
absurdul ºi cruzimea lor în socie-
tatea contemporanã în contextul
mentalitãþilor social-politice ale
momentului dar ºi în spiritul
moralei ºi legilor ce guvernau
vremurile în cauzã...�.

Îmbinând cu multã grijã com-
petenþa profesionalã, cu sensibi-
litatea sa deosebitã, N. Rogobete
ne demonstreazã, în eseurile pu-
blicate, cã �superficialitatea, abu-
zul sau reaua credinþã au marcat
celebrele procese din istoria mi-
lenarã a omenirii...�.

Deºi volumul nu este structu-
rat ca atare, ne permitem sã ne
separãm punctul de vedere pri-
vind materialele prezentate, în ra-
port cu categoria socialã cãreia
îi fãceau parte subiecþii erorilor
judiciare (avem posibilitatea sã
identificãm filozofi, scriitori,
oameni politici, dar nu în ultimul

rând repere spirituale ale umani-
tãþii ca: Iisus ºi Apostolul Pavel).

�Drama care a schimbat isto-
ria omenirii� consumatã în Ieru-
salimul Palestinei, la începutul
primului secol al erei noastre,
având ca protagonist pe Iisus
Hristos, a cãrui existenþã pãmân-
teanã este în conexiune cu rolul
sãu de a izbãvi omenirea de pãca-
tele sãvârºite, rol hãrãzit de pute-
rea divinã, este cu multã perti-
nenþã analizatã de N. Rogobete,
care identificã ºi evidenþiazã, în
cronologia evenimentelor descri-
se în contextul social-politic ºi
legalitãþii din perioada de ocu-
paþie romanã a Iudeei, reþinerea,
judecarea, condamnarea ºi exe-
cutarea prin crucificare a Mântui-
torului.

Deci, reþinerea, interogatoriul
lui Iisus în absenþa unor martori
ai apãrãrii, dar cu o multitudine
de martori mincinoºi, fãrã a se re-
uºi sã se stabileascã ºi demonstra
o acuzaþie cunoscutã de cel în-
vinuit, sub presiunea unei mul-
þimi manipulate, întregul demers
îl obligã pe procuratorul Pilat,
crud ºi laº în acelaºi timp, sã con-
simtã la condamnarea lui Iisus
schimbând �acuzaþia de crimã
religioasã� cu aceea de �crimã
politicã� ºi demonstreazã astfel
cã �în lumea anticã reacþia spon-
tanã a mulþimii avea rol de pro-
cedurã penalã...�.

În finalul acestor consideraþii
este necesar sã redãm �motto-ul�
utilizat de autor la eseul sãu, care
în cuvinte adecvate ne precizeazã
�Eu sunt Lumina lumii; cel ce îmi
urmeazã Mie, nu va umbla în în-
tuneric cãci va avea lumina vie-
þii� (Ioan, 8.12).

�Un proces de 2000 de ani
neterminaþi� aduce în atenþia citi-
torului descrierea parcursului pe
pãmânt a Sf. Apostol Paul care,
din prigonitor al creºtinilor în ca-
litate de delator fãrã a îndeplini
operaþiuni de arestare sau con-
damnare la moarte a creºtinilor
(participã la executarea prin lapi-
dare a diaconului ªtefan din Ieru-
salim, îndeplinind misiunea de
paznic al hainelor celor ce-1 bã-

teau cu pietre pe ªtefan...), se va
converti în propovãduitor al cre-
dinþei creºtine realizând multe cã-
lãtorii în calitate de misionar fiind
mereu urmãrit de �iudei dezlãn-
þuiþi� care atenteazã la integrita-
tea sa corporalã.

În acþiunile sale se foloseºte
de calitatea sa oratoricã, textele
propovãduite oral transformân-
du-le în epistole. În anul 55 este
arestat ºi acuzat cã îndeamnã pe
iudei sã nu respecte legile ºi obi-
ceiurile comunitãþii, acþiuni în-
cadrate ca �apostazie ºi incitare
la nerespectarea legii�, este con-
siderat �duºman al poporului,
duºman al Legii, duºman al Tem-
plului�, deºi în scrierile sale nu
atacase nici Templul, nici Legile,
dar insistase asupra contradic-
þiilor dintre lege ºi credinþã.

Reprezentanþii autoritãþilor
romane îºi declinã competenþa
referitor la judecata Sfântului
Apostol Paul ºi îl transferã in-
stanþelor judiciare iudaice deoa-
rece toate acuzaþiile ce i se adu-
ceau constituiau �dispute doctri-
nare dintre secte...�; procedura
lungã este sistatã ºi, în anul 57,
este transferat la Roma în condi-
þiile utilizate pentru toþi deþinuþii
romani.

Este eliberat, va propovãdui
în continuare creºtinismul, dar
este obligat sã plece dupã 2 ani
ºi va cãlãtori prin Macedonia,
Grecia, spre Efes, unde va fi din
nou arestat ºi este deferit în liber-
tate Tribunalului Imperial, fiind
acuzat de multe �acþiuni ce con-
traveneau legilor romane� inclu-
siv ca �incendiator al Romei�, de
cãtre Nero; este condamnat la
moarte, este adus pe drumul spre
Ostia ca în anii 67, 68 (?) pentru
execuþie.

continuare în pag. 14
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Din studiul documentelor
existente în arhive, ºi multe din
acestea prelucrate ºi aduse la cu-
noºtinþa publicului, rezultã cã, în
diferite etape ale derulãrii vieþii,
în societatea umanã au existat
lupte acerbe pentru putere ºi nu
de puþine ori lupta dintre poten-
taþii vremii se finalizeazã prin
acuze ºi �lichidarea adversaru-
lui�, în urma traducerii în fapt a
sentinþei de condamnare la moarte
pronunþatã de instanþele de jude-
catã în care procedura era viciatã
în mod voit pentru a se da câºtig
de cauzã celui mai puternic.

În eseul �Fecioara din Or-
leans� este disecat, cu multã
atenþie, procesul intentat Ioanei
d�Arc, o fatã de þãran din satul
armagnac Domremy (þinutul
Barrois), care, ca urmare a unei
viziuni religioase, se implicã în
derularea evenimentelor din
�rãzboiul de 100 de ani�, care,
prin multitudinea de bãtãlii dintre
englezi ºi francezi, �când pãturi
largi ale populaþiei franceze trã-
iau sub teroarea incursiunilor, ja-
furilor ºi asasinatelor; oraºele ºi
satele franceze erau bântuite de
foamete ºi boli (holerã, ciumã),
ca urmare a încetãrii activitãþii din
agriculturã, singura sursã de hra-
nã pentru populaþie�, apare Ioana
d�Arc, �Fecioara din Orleans�, ca
o întruchipare a nãzuinþei de
libertate a poporului francez.
Aceastã fatã, eroinã a vremurilor
sale, fire sensibilã ºi evlavioasã,
martorã din copilãrie a ororilor
rãzboiului ºi a luptelor în rezis-
tenþã a populaþiei împotriva en-
glezilor ºi burgunzilor, se implicã
în lupta Franþei prin credinþã de-
oarece ar fi primit misiunea di-
vinã de a izbãvi þara de duºmani.
În anul 1429 i se încredinþeazã
comanda unei mici armate, prost
echipate, ºi va lupta împotriva
cotropitorilor englezi, obþinând
victorii rãsunãtoare pânã când,
la 13 mai 1430, cade prizonierã în
luptele desfãºurate pentru apãra-
rea oraºului Compiegne, situaþie
în care se încheie viaþa sa de co-
mandant de oaste ºi începe o pe-
rioadã de prigoanã în care �rãuta-
tea ºi mãrginirea oamenilor se vor
coaliza împotriva ei�; este pre-
datã englezilor care, înþelegând

importanþa pentru Franþa a �fe-
cioarei�, ajung la concluzia cã
trebuie anihilatã, anulându-i glo-
ria ce-i încununa activitatea, ca
urmare a izbânzilor obþinute cu
rol important ºi al vitejiei sale ie-
ºite din comun, îi intenteazã un
proces de vrãjitorie, ca supusã a
diavolului, ce s-a desfãºurat în
instanþele inchizitoriale ale biseri-
cii, sub atenta îndrumare a epis-
copului Pierre Cauchon, având
concursul Universitãþii din Paris.

Procesul se desfãºoarã în
castelul din Rouen, ocupat de
englezi (între 21.02-24.05.1431),
completul de judecatã fiind for-
mat din clerici partizani ai engle-
zilor sub preºedinþia episcopului
Pierre Cauchon, �Ordonanþa de
punere sub acuzare� fiind cu mul-
te inadvertenþe, afirmaþii de rea
credinþã ºi ignorarea adevãrului
istoric. Dupã o suitã de ºedinþe,
în care Ioana d�Arc, aflatã în con-
diþii inumane de detenþie, a fost
interogatã de completul de jude-
catã ºi asesorii acesteia în scopul
de a demonstra vinovãþia �incul-
patei� ºi întocmi rechizitoriul ce
va avea ca finalitate 62 capete de
acuzare (între care ºi vrãjitoria ºi
portul hainelor bãrbãteºti ºi in-
cluderea în activitãþile armate ca
femeie contrar uzanþelor vremii),
numai pe baza rãspunsurilor sale
fãrã audieri de martori ai apãrãrii,
ci numai martori, între care figuri
de prim-plan fideli ocupanþilor
englezi.

În acest fel, inchiziþia, �înca-
drând în categoria vrãjitoarelor
pe Ioana d�Arc, liber cugetãtoare
un deziderat al bisericii� ºi anu-
me identificarea ca vrãjitoare în
încercarea de a o reeduca sau dis-
truge (aici erau incluse toate fe-
meile învãþate, prostituatele, þi-
gãncile, misticele, iubitoare de
naturã, tãmãduitoarele, moaºele,
categorii care într-un interval de
aproximativ 30 de ani de �vânã-
toare de vrãjitoare� a ars pe rug
peste 5 milioane de femei); în 30
mai 1431 este condamnatã la
moarte, legatã de un stâlp (pe
care era o placardã cu înscrisul
capetelor de acuzare - vrãjitorie,
pseudoprofeþie, invocatoare de
spirite rele, practicantã de arte
magice, schismicã, rãtãcitã,
sacrilegã, idolatrã, apostatã, bâr-
fitoare, blasfematoare a lui Dum-
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nezeu ºi a sfinþilor sãi, rãzvrãti-
toare, însetatã de sânge) ºi este
arsã pe rug, fãrã ca sentinþa ecle-
ziasticã de condamnare sã fie
avizatã de judecãtorul laic Johan
Solveing, care ar fi depolitizat sen-
tinþa datã de instanþa bisericeascã.

Dupã ani, în 1449, regele
Franþei, Carol al VII-lea, dispune
revizuirea procesului Ioanei
d�Arc, se identificã vicii de pro-
cedurã ce conduc la anularea
sentinþei de condamnare, urma-
rea unui nou proces derulat între
7.11.1455-1.1.1456, în care se
audiazã o multitudine de martori,
se identificã peste 12 vicii de pro-
cedurã în procesul din 1431 ºi,
printr-o nouã sentinþã, este rea-
bilitatã, declaratã �eroinã naþio-
nalã a Franþei� (în 1894) ºi vene-
ratã de Biserica Catolicã, pentru
ca în 1909 sã fie trecutã în rândul
�preafericitelor� ºi, în 1920, sã fie
sanctificatã.

În mod similar situaþiilor rela-
tate anterior cu instanþã incom-
petentã, abuzivã, cu depoziþii
mincinoase �ale celor chemaþi sã
stabileascã adevãrul cu reaua
credinþã a judecãtorilor tributari
potentaþilor vremii în condiþiile
social-politice ºi luptei pentru
putere între fracþiuni existente în
partidul clasei muncitoare în pe-
rioada de sovietizare a Români-
ei� va fi anchetat, judecat, con-
damnat ºi executat Lucreþiu Pã-
trãºcanu, intelectual ataºat miº-
cãrii muncitoreºti ºi fondator al
P.C.R. Aºa se interpreta analiza
�erorilor� judiciare când determi-
nat de ipocrizia judecãtorilor din
etapa de procese staliniste se in-
vocã ºi se dã �o tentã de legali-
tate�; N. Rogobete precizeazã, ca
urmare a acestui demers, L. Pã-
trãºcanu, considerat în epocã
naþionalist, antisovietic, este sa-
crificat pentru liniºtea dirigui-
torilor sovietici din Kremlin ºi a-
planarea complexului de inferio-
ritate a lui Gheorghe Gheorghiu-
Dej, care a ajuns conducãtorul
partidului ºi implicit al þãrii.

Autorul acordã multe pagini
analizei proceselor cu multe vicii
care, în perioade diferite, distan-
þate în timp de multe secole, în
urma cãrora intelectuali distinºi,
personalitãþi de excepþie, de ma-
re demnitate ºi curaj, în vremurile
în cauzã, au fost acuzaþi ºi con-

damnaþi deoarece prin activita-
tea lor lezau onorabilitatea vre-
murilor în care au trãit.

Revoltãtor este procesul lui
Socrate, acuzat în Athena anticã
deoarece era incomod prin spiri-
tul sãu critic la adresa societãþii
în care el aprecia cã trebuie �feri-
cirea consideratã cunoaºtere�, iar
�nefericirea ca ignoranþã� ºi în
toatã activitatea sa îºi apãra cu
tãrie convingerile, care va plãti
pentru cã nu a fost capabil de
compromisuri. Oare câþi oameni,
fãrã a avea statura moralã a lui
Socrate, au plãtit cu viaþa deoare-
ce nu au fost capabili sã utilizeze
arta compromisului?

În capitole distincte consa-
crate unor scriitori de mare an-
vergurã, pe care istoria literaturii
postum îi plaseazã pe �poziþii
olimpiene�, ca Gustav Flaubert,
Charles Baudelaire sau I. L. Cara-
giale, vor deveni �clienþii tribuna-
lelor vremii�, fiind acuzaþi de imo-
ralitate, artã indecentã, etc. vor
avea posibilitatea de a fi exone-
raþi de rãspundere (ca în cazul
lui Flaubert, apãrat în mod ma-
gistral de J. Senard, va fi demon-
tatã acuzaþia de �artã indecentã�)
sau vor �suferi rigorile legii�
(Charles Baudelaire, acuzat de
ofensã la morala publicã ºi reli-
gioasã prin publicarea volumului
�Florile rãului�, va fi condamnat
la plata unei amenzi, iar I. L. Cara-
giale, defãimat în contextul riva-
litãþilor dintre scriitorii romani ai
vremii prin acuzarea de plagiat
în ceea ce priveºte realizarea dra-
mei �Nãpasta� ºi a comediei �O
scrisoare pierdutã� pe care acu-
zatorii o apropie de �Le Can-
didat� a lui Flaubert).

Domnul Rogobete, în strictã
îmbinare a inteligenþei ºi sensibi-
litãþii sale cu competenþa profe-
sionalã, reuºeºte sã demonstre-
ze, încã o datã, cã în multe pro-
cese celebre desfãºurate în lunga
istorie cunoscutã a societãþii
omeneºti sentinþa pronunþatã a
fost marcatã de superficialitate,
abuz, rea-credinþã sau situaþia de
obedienþã a judecãtorilor în ra-
port cu puterea vremelnicã ºi ex-
ponenþii acesteia, noi având în
prezent posibilitatea de a le
încadra în �erori judiciare�.

Andrei POTCOAVÃ



LiterariaAnul I, nr. 5/2010 15

Ieºit de sub tipar în 1998 la
editura Cãlãuza din Deva, vo-
lumul de debut al lui Ioan Barb,
�Tãcerea ca o flacãrã� se remar-
cã prin emoþia cu care autorul
semneazã ºi starea de vrajã in-
terioarã pe care reuºeºte sã o
redea: �Pânã când ni se va cere
seamã/ despre tot ce am primit/
ºi n-am dat/ încerc sã învãþ re-
semnarea/ visând/ sub oglinda
fântânilor/ pentru toate semin-
þele/ ce vor încolþi/ pentru ºuierul
înfiorat al coasei/ ce se va bucu-
ra/ la freamãtul înspãimântat al
ierbii/ pentru frunzele ce poartã/
în zborul lor în derivã/ cântecul
toamnei/ încerc sã desluºesc/
preþul tãcerii/ pânã când/ poeme
lipite de filele calendarului/ vor
capta paºii iluziei/ furiºaþi în
clepsidrã�.

Talentul literar al poetului
este evident. Tensiunile, arderile
interioare cu efecte surprinzã-
toare, fac deliciul acestui volum.
În unele dintre creaþii trãirile par
sã fie temperate. Versurile au pe
alocuri forme apoftegmatice:
�Doamne/ mi-ai dãruit/ atât de
puþinã/ fiinþã/ încât/ nu pot dura/
o poartã/ luminii/ din mine�. Pro-
zodia îmbrãca ºi ea forme variate.

Surprinzãtor este însã elanul
spre puritate ºi sentimentul ple-
nitudinii: �La abator/ degetele
mãcelarului/ aleargã/ pe clavia-
tura oaselor/ sidefate cu sânge/
visând/ mâinile unei iubite sfi-
oase/ noaptea/ printre þãrmurile
dragostei/ când nisipul electri-
zat/ se roteºte/ în sângele ce îl
cheamã/ dupã perdelele trase/
dincolo de ferestre/ ploaia into-
neazã/ într-o versiune modernã/
Eroicã-/ numai vântul se cuibã-
reºte/ ca o speranþã amãgitoare/
când paºii balerinei ating/ clavia-
tura vârstelor/ în care/ nu te mai
poþi recunoaºte�

Foarte plãcute sunt ºi imagi-
nile poetice, persuasive.

Daniel LÃCÃTUª

Note de lectur#

Strãlucind în timpul ce nu s-a þesut

Eu sunt un þãrm
tu eºti celãlalt þãrm
fãrã noi fluviul
n-ar mai luneca spre ocean -
ne oglindim în apele
întunecate ºi leneºe
ca douã oraºe gemene
zidite pe stânci
deoparte e lumea mea
de cealaltã parte o altã lume
lumea ta unicã
pe care o întrevãd
dar n-o cunosc -
ne contemplãm
de pe înãlþimea stâncilor
din turnul de veghe
ce muºcã din cer lacom
strivind în dinþii crenelurilor
albastrul floral
ne pândim
prin ochii pisicii
lascivi ºi galbeni
strãini ca o peºterã
ca douã imperii
de departe
ne facem semne
ne chemãm
ne dorim
dar nu putem fi decât
douã maluri
roase de vânturi
sãrutate de secetã
pãrãsite de pãsãri
din când în când
trece un vas prin apele leneºe
numai atunci privirile noastre
se contopesc
pe catarge în zare
ºi stãm faþã în faþã
fãrã sã ne cunoaºtem
fãrã sã ne vorbim
totuºi
chemã-mã din lumea ta
ºopteºte-mi neîncetat
poate va fi secetã
ºi fluviul va seca la noapte
doar pentru o clipã
pentru un ceas nebun
sã rãmânem singuri
îmbrãþiºaþi în iubire
strãlucind
adunaþi în cãmaºa zdrenþuitã
a timpului ce nu s-a þesut�

Poarta veche

Scârþâie în þâþâni
îngânând susurul timpului
un oaspete nepoftit
numãrã paºii strãinilor
care trec peste pragul bãtrân
ros de cari
ros de-aºteptare

pe tocul oblic tãiat
de dalta bunicului
citesc un semn
din altã viaþã

rãmase-n crãpãturile
uºciorilor
frânturi de glasuri

dincolo de poartã
astãzi sunt eu
mâine poþi fi chiar tu
strãinule
ce aduci cu tine
cartea mea cu zile

deschide poarta
uitã-te prin mine
simt cum mã rãscolesc
zãpezile ce ning
prin alte ierni

închide-mã ca pe un ochi
din altã lume
peste lumea ta.

În albia din lacrimã ne dor cuvintele

Atunci glasul tãu nu mã lasã
 sã mã sting

Te chem sã înþelegi
cum cuvintele încep sã se nascã
încã din priviri
se aºeazã ca pruncii cuminþi
fiecare în leagãnul lui
ºi cresc câte puþin ceas cu ceas
ne însoþesc ºi ne amintesc cã suntem
vinovaþi de naºterea lor
când suntem singuri
ºi când suntem bãtrâni

adeseori încep sã se nascã
în privirile noastre
curgând prin albia din lacrimã
dinspre alte izvoare cuvinte
care au însoþit cândva un înaintaº
neînscris în ceaslov

atunci glasul tãu
nu mã lasã sã mã sting
mã strigã
îmi luceºte în noapte
o stea în scorbura unui gând

deschide sub pleoape
începutul cuvintelor ºi vei simþi
cum împrejmuiesc cu douã braþe
ca un gard
cei ce au fost pe cei ce vor veni

mã chemi sã gust
cuvintele coapte precum fructele
ce ocrotesc în miezul lor seminþele
ºi se desprind de ram plutind
pe marea în care naufragiazã uitãrile
aºa cum mã ocroteºti doar tu
când germinez în miezul vieþii mele

atunci prin flacãra tãcerii
o mânã scrie un poem
scrie cu pãsãri în mine ºi în tine
sub sãlcii chiar ºi copacul tresare
ºi adoarme
cu flori galbene ºi cu flori purpurii...

(poezie premiatã cu premiul I al
revistei �Cenaclul de la Pãltiniº�
Sibiu la concursul �Astenie de
primãvarã� - Hermeneia 2010)

Poeme
de

Ioan BARB

Picturã de Victoria Duþu

    Ioan Barb s-a nãscut în oraºul Cãlan, jud. Hunedoara,  la data de 05.11.1960.
Este licenþiat în ªtiinþe Juridice,  în prezent fiind avocat.
Activitate literarã: - debut în volumul colectiv editat de cenaclul literar �Radu
Stanca�, intitulat �Sub arcuri de lumini�, Deva, 1979; - debut editorial:  volumul
�Tãcerea ca o flacãrã�, Ed. Cãlãuza, Deva, 1998; - în curs de apariþie vol.
�Picãtura de infinit�, Ed. PrintATU, Sibiu.
A publicat poezii în mai multe reviste literare din þarã.
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Aºa cum reiese din amintirile
lui Iacob Negruzzi, Gheorghe
Panu ºi Ioan Slavici, la cenaclurile
�Junimii�, domnea �o dezordine
plãcutã ºi spiritualã�, era o liber-
tate completã, veselia, glumele,
anecdota primau, cei care citeau
nu erau deloc menajaþi, li se spu-
nea adevãrul, prin urmare nu era
o societate care sã impunã o at-
mosferã gravã, cu statute, prezi-
dent ºi viceprezidenþi, dimpotri-
vã, junimiºtii se tratau cu familia-
ritate, nelipsind nici poreclele.
Deviza junimii era: �Entre qui
veut, reste qui peut�.

În schimb, nu acelaºi lucru
se petrecea când venea Vasile
Alecsandri. Despre prestigiul ºi
autoritatea de care se bucura din
partea junimiºtilor, aflãm din

�Amintirile� lui Gheorghe Panu:
�Într-o vineri, Vasile Tasu

veni la mine ºi îmi zise:
- Desearã sã vii numaidecât la

�Junimea�, vine Vasile Alecsandri.
Era un eveniment... Alecsandri

venea foarte rar la �Junimea�,
însã, când venea, atunci ºedinþa
lua o solemnitate deosebitã, mai
întâi glumele ºi aruncãturile de
pernã din partea d-lui Pogor
încetau, fiecare avea un aer se-
rios ºi constrâns...�

�Toatã lumea era cu urechea
ºi cu ochiul înspre uºa de intrare,
aºteptând pe bardul Moldovei.
Bardul însã nu venea, bardul se
fãcea aºteptat�.

�Eminescu începe a citi tra-
ducerea. Dupã vreo zece versuri,
o miºcare se face ºi un bãrbat
scurt de staturã, ras, cu mustãþi
groase ºi tãiate la capãt, cu un aer
mândru ºi cu o cãutãturã rece,
intrã în salã. Era Vasile Alecsan-

dri, îl vedeam pentru prima oarã.
Toatã lumea se scoalã în picioare.
Alecsandri se îndreaptã spre dl.
Maiorescu, cãruia îi strânge mâna,
apoi dã mâna cu dl. Negruzzi ºi
dl. Pogor, iar pe rest îl salutã cu o
micã clãtinare din cap ºi se aºazã
pe un fotoliu pe care dl. Maio-
rescu ºi dl. Negruzzi i-l pun la dis-
poziþie cu grãbire�.

�Când vorba era de Alecsandri
- îºi aminteºte Slavici - lucrurile
se petreceau altfel. El avea, pe
lângã vaza omului politic, ºi auto-
ritatea scriitorului care sãvârºise
o lucrare de patruzeci de ani, ºi
ziua când el lua parte la seratã
era sãrbãtoare�.

De fapt, dacã privim medalio-
nul �Junimii�, ochii se îndreaptã
imediat spre portretul lui Vasile
Alecsandri, ieºit în evidenþã, atât
prin situarea lui în centru, cât ºi
prin mãrimea acestuia.

Aceeaºi atmosferã solemnã
cãpãta cenaclul �Junimii� când
citea din creaþiile sale �bardul�
naþiunii, iar când citea, de cele
mai multe ori se uita la Mihai Emi-
nescu.

O parte din scrierile sale, mai
ales pastelurile, apar în �Convor-
biri literare�. Despre colaborarea
scriitorului la revista �Junimii�,
cãpãtãm informaþii din corespon-

denþa cu Iacob Negruzzi, redac-
torul acesteia. Dintr-o scrisoare
a lui Iacob Negruzzi, din 2 febru-
arie 1869, luãm la cunoºtinþã des-
pre intenþia �Junimii� de a edita
întreaga operã a lui V. Alecsandri,
opera omnia. La aceastã scrisoare,
îi rãspunde la 10 februarie, mul-
þumind pentru oferta �Convorbi-
rilor literare� ºi fãcând propuneri
pentru formatul ediþiei. Deºi co-
labora frecvent la �Convorbiri li-
terare�, Alecsandri nu era întot-
deauna mulþumit de ceea ce se
publica în paginile acesteia,
pentru care îºi prezenta adeseori
obiecþiile în corespondenþa ce o
purta cu Iacob Negruzzi.

�Una din cele mai frumoase
însuºiri ale lui Vasile Alecsandri
- spunea Ioan Slavici - era slãbi-
ciunea pe care o avea pentru scri-
itorii mai tineri ºi mai ales pentru
Mihai Eminescu, pe care îl so-
cotea mai presus de sine în ceea
ce priveºte cultura generalã ºi
pregãtirea tehnicã�.

Sentimentul de încântare, de
stimã ºi de apreciere este reci-
proc. Eminescu nutrea faþã de
Alecsandri o mare admiraþie, ex-
primatã în poezia �Epigonii�, scri-
sã dupã ce poetul citise �Santi-
nela românã�.

La 10 octombrie 1883, Alecsan-

dri îi scria soþiei sale: �Nu cred cã
pot pleca înainte de sâmbãtã,
cãci afarã de istoria cu Sulzer m-
au rugat mai multe persoane sã fac
vineri o conferinþã publicã pentru
ca cu banii ce s-or aduna sã se
poatã trimite pe bietul Eminescu
la casa de nebuni din Viena�.

Poetul �Luceafãrului�, bolnav,
trebuia sã plece la Viena. Vineri,
14 octombrie 1883, Vasile Alecsan-
dri a citit la Ateneul Român �Fân-
tâna Blanduziei�, �în folosul unui
scriitor sãrac ºi bolnav�, cum
anunþa, cu discreþie, afiºul.

�Astãzi la 3 ore - scrie Paulinei
- fac o conferinþã în folosul neno-
rocitului Eminescu. Cu banii adu-
naþi se va trimite sãrmanul la casa
de nebuni din Viena�.

Lui Ioan Ghica, doritor sã cu-

noascã mãcar un fragment din
aceastã conferinþã, îi scrie la 22
octombrie 1883: �Îmi ceri sã-þi
trimit câteva fragmente din con-
ferinþa mea? Nu mai am nicio firi-
miturã, publicul înghiþând totul
cu o graþie încântãtoare; dar pot
sã-þi spun cu oarecare mândrie
cã am fãcut o reþetã de aproape
2000 de franci pentru nefericitul
Eminescu... în ciuda lui Mace-
donski. Bolnavul va fi în curând
transferat la Viena într-o casã de
sãnãtate. Sã dea Dumnezeu sã
se vindece!� Aflând cã se pregã-
teºte un volum cu publicarea po-
eziilor lui M. Eminescu, (Ediþia
Princeps, 1883), Alecsandri îl
considerã �unul din marii poeþi
ai României� ºi adaugã �Natura
a fost nedreaptã în privirea lui. E
bine ca noi sã redregem a ei cruntã
nedreptate, dând lui Cezar ce

Junimea. Vasile Alecsandri [i
Mihai Eminescu

�E unul care cântã mai dulce decât mine?
Cu-atât mai bine þãrii, ºi lui cu-atât mai bine.
Apuce înainte º-ajungã cât de sus.
La rãsãritu-i falnic se-nchinã-al meu apus.�

V. Alecsandri

�ª-acel rege-al poeziei, vecinic tânãr ºi ferice,
Ce din frunze îþi doineºte, ce cu fluierul îþi zice,
Ce cu basmul povesteºte-veselul Alecsandri...�

Mihai Eminescu

continuare în pag. 17
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este al Cezarului�.
Se cunosc observaþiile critice

laudative referitoare la drama
istoricã �Despot-Vodã�, exprimate
de M. Eminescu, prin care scoate
în evidenþã calitãþile acesteia: lim-
ba, acþiunea, realizarea caractere-
lor ºi lirismul. Iatã douã fragmente:

�Despre drama însãºi puþine
avem de spus - E, fãrã nicio con-
testare, drama cea mai bunã ce
s-a scris în limba noastrã, plinã
de acþiune, aici de puternice, colo
de gingaºe simþiri, dar pe deasu-
pra tuturor calitãþilor acestora,
versul ºi limba privighetorii de la
Mirceºti rãpeºte auzul ºi simþirile�.

�Pe lângã energia rarã a pa-
sajelor dramatice, înãlþimea ºi
dulceaþa peisajelor lirice ale dra-
mei fac din acestea niºte adevã-
rate pietre scumpe ale literaturii
române. În aceste pasaje s-aud
glasurile luncii de la Mirceºti ºi
se pare cã auzi:

Pe ale îngerilor arfe lune-
când mãrgãritare�

A existat tendinþa din partea
unor scriitori ºi oameni de culturã
ca, atunci când a fost necesar sã
emitã judecãþi asupra valorii lui
Vasile Alecsandri, sã-l punã în
comparaþie cu Mihai Eminescu.
Titu Maiorescu, prin articolul
�Poeþi ºi critici� scris în 1886, ia
atitudine faþã de intenþia lui
Barbu ªtefãnescu-Delavrancea
ºi Al. Vlahuþã care cãutau sã-l
înalþe pe Eminescu prin coborâ-
rea lui Vasile Alecsandri. Dupã
ce criticul literar prezintã o situ-
aþie similarã din literatura italianã
ºi francezã, Leopardi ºi V. Hugo,
afirmaþia este concludentã:

�O asemenea alãturare este
nedreaptã�. În final, Titu Maio-
rescu enumerã meritele lui Vasile
Alecsandri. Criticii literari, Gara-
bet Ibrãileanu ºi ªerban Ciocu-
lescu, împãrtãºesc opinia înain-
taºului lor. Chiar dacã opera lui
V. Alecsandri este o sintezã de
clasicism (�Pasteluri�, comedii ºi
cele douã drame: �Fântâna Blan-
duziei� ºi �Ovidiu�), romantism
(�Legende�, �Despot-Vodã� ºi
unele lucrãri în prozã) ºi realism
(comedii, prozã), Garabet Ibrãi-
leanu observã cã, temperamental,
este un clasic, �a avut natura cea
mai echilibratã din lume�, dar
trãieºte într-o epocã în care Eu-

ropa este dominatã de curentul
romantic, având influenþã asupra
operei sale. Criticul literar mai are
în vedere universalitatea ºi mãri-
mea operei sale. Sã nu uitãm cã
Vasile Alecsandri a cultivat toate
genurile ºi aproape toate speciile
literare.

La aceasta, se adaugã activi-
tatea poetului pusã în slujba eve-
nimentelor de la 1848 ºi ale Unirii,
fiind considerat unul din creato-
rii României moderne.

Desigur cã poezia lui Emi-
nescu pune în umbrã poezia lui
Vasile Alecsandri, dar ei aparþin
unor generaþii diferite.

De asemenea, ªerban Ciocu-
lescu considerã cã a face compa-
raþie între cei doi scriitori �necon-
temporani� este un act de injus-
tiþie ºi ingratitudine. ªi incisivul
critic pune accent pe multilatera-
litatea preocupãrilor sale politice,
culturale ºi literare. Alecsandri
este considerat �întâiul ambasa-
dor al mesajului nostru popular
în Occident�, el a contribuit la

integrarea literaturii române între
cele romantice.

Urmãtorul fragment este
semnificativ pentru opiniile lui
ªerban Cioculescu:

�Diversitatea de temperament
dintre poetul cãruia-i ardea pânã
între degete ºi cel care scria la
rece, cu o combustiune spiritua-
lã, ce e drept, cu totul alta, n-a
împiedicat stima reciprocã.
Alecsandri ºi-a plãtit datoria de
recunoºtinþã pentru menþiunea
din «Epigonii», cu acea lecturã
publicã din 1883, în folosul
internãrii geniului prãbuºit.

Dar ºi-a plãtit-o mai ales cu
acel generos salut cãtre tânãrul
care admitea el, cânta «mai dulce»
decât dânsul ºi cãruia îi ura cu
sinceritate o ascensiune continuã.
Zborul cosmonautului liric ro-
mân era frânt, în acea clipã, pen-
tru totdeauna, dar dupã ce atin-
sese înãlþimile cele mai neajunse.
«Luceafãrul» sãu a întunecat ºi va
mai întuneca multã vreme «Ste-
luþa» înaintaºului sãu. Aºa se ºi

continuare din pag. 16 cuvine. Nu este drept însã ca glo-
ria lui Eminescu sã se alimenteze
din dispreþul sumar al operei lui
Alecsandri, suprapusã peste o
epocã de mari frãmântãri nãscutã
din miezul lor ºi biruitoare în con-
diþiile cele mai grele de luptã!�
Dupã opinia sa, Eminescu �rã-
mâne la o altitudine neatinsã de
niciunul dintre urmaºii sãi�.

ªi totuºi existã unele simili-
tudini între cele douã personali-
tãþi ale scrisului românesc. Amân-
doi au manifestat un interes deo-
sebit pentru creaþiile folclorice,
au intuit rolul acestora în regene-
rarea lirismului cult folosind filo-
nul poeziei populare ca izvor de
inspiraþie. Amândoi au contribuit
la formarea ºi dezvoltarea limbii
române literare. Amândoi ºi-au
adus contribuþia la reformarea  li-
rismului românesc, Eminescu, bi-
neînþeles, a impus cea mai impor-
tantã reformã poeticã din litera-
tura românã. Astfel se va scrie,
în poezie, dupã M. Eminescu.

Faþã de poezia anterioarã (Câr-
lova, Rãdulescu, Alecsandrescu)
cu versul lung ºi greoi, Alecsandri
apropie versificaþia de limba vor-
bitã ºi de versul popular, caracte-
rizatã prin naturaleþea exprimãrii
ºi limpezimea clasicã, cu o topicã
fireascã. În acest sens trebuie in-
terpretatã aprecierea lui D. Bo-
lintineanu, precum cã �de atunci
poezia se români�.

Amândoi au înavuþit litera-
tura cu noi specii literare. Prin
Eminescu, poezia trece din  zona
istorismului în zona esteticului.

Personalitãþi copleºitoare,
fiecare om al timpului sãu, care i-
au impresionat, prin activitatea
lor, pe contemporani, s-au impli-
cat în viaþa poporului român, au
nutrit un ideal social, au criticat
politicianismul epocii. Prin ter-
menul �pociturã� cu valoare de
epitet, ambii îl aveau ca þintã pe
fruntaºul liberal C.A. Rosetti.
Eminescu preia acest termen
(�Scrisoarea III�) din diatribele
înaintaºului sãu, V. Alecsandri,
îndreptate împotriva aceluiaºi
corifeu liberal:
�E nedeprins cu tine, mã þin de ea
departe
ªi-aºtept sã vãd sub trãznet hi-
doasa pociturã
Care-a sãdit în þarã invidie ºi urã�

Constantin E. Ungureanu

Medalionul Junimii
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Cap. I. O dupã-amiazã de vis
Venisem de la muncã mai de-

vreme cu douã sau trei ore cu
gândul sa continui lucrarea înce-
putã cu câteva zile în urmã (un
pãtul pentru porumbi) ºi în ace-
laºi timp sã ascult transmisia de
la radio a meciurilor de fotbal. Era
etapã în campionatul naþional ºi
cum echipa noastrã de suflet -
UNIVERSITATEA CRAIOVA -
mergea foarte bine, fiind socotitã
pe drept cuvânt �port-drapelul
fotbalului românesc�, ar fi fost
un gest de laºitate sã nu fim alã-
turi de ea, fie chiar ºi cu gândul,
la fiecare partidã.

Era o dupã-amiazã superbã
de sfârºit de septembrie cu un
cer senin de un albastru vorone-
þian ºi un soare blând ce trimitea
pe pãmânt raze calde ce învãlu-
iau totul într-o liniºte aproape
misterioasã.

În casa noastrã domnea o at-
mosfera calmã de totalã înþele-
gere ºi respect pentru tot ce este
bun ºi frumos. În aceste momente
gândul meu se îndrepta cãtre Ru-
di, bãiatul cel mare, care era elev
al unui liceu din Craiova, înfocat
suporter (ca, de altfel, toþi mem-
brii familiei noastre) ºi unul din
rezerva de copii a Universitãþii
în perspectivã. Apoi, la mezinul
familiei, care era Emilia ºi care,
deºi cea mai micã, trebuia sã
poarte de �grija� a doi bãrbaþi,
adicã mie ºi celuilalt frate al ei
Robert, cu care eu ridicam �mã-
reaþa� noastrã construcþie.

ªi apoi, dar nu în ultimul rând,
gândul meu se îndrepta cãtre bu-
na lor mamã, minunata mea soþie,
aflatã foarte departe de noi, într-
un loc unde de ani de zile, încer-
cam sã-i regãsim o sãnãtate care

devenise foarte precarã. Eram
însã oarecum liniºtit ºtiind cã a-
colo, un medic bun ºi un om mi-
nunat, un prieten de o aleasã o-
menie, se ocupa cu profesiona-
lism ºi cu grijã de ea. Mai ºtiam
cã în acea searã trebuia sã ne în-
tâlnim cu ea prin telefon. Aveam
noi un program statornicit de-a
lungul anilor, potrivit cãruia din
trei în trei seri vorbeam la telefon,
iar în timpul când nu vorbeam,
noi toþi de aici ºi ea de acolo, scri-
am scrisori ºi astfel eram într-o
permanentã legãturã ºi legãturã.

- Robert, zic la un moment
dat, te rog sã laºi bãtutul cuielor
ºi mai ales strâmbatul lor, cã dacã
o þii în ritmul ãsta, nu o sã ne
ajungã sã terminãm ce am în-
ceput. Mai bine du-te ºi adu-mi
niºte ºtacheþi sã-i am la îndemânã
când vin pentru cã am sã cobor
sã pun în prizã aparatul de radio,
deoarece în curând se va da legã-
tura cu stadioanele ºi nu vreau
sã pierdem nici o secvenþã sonorã.

ªi Robert, nu fãrã un regret
vizibil în ochi, dar ºi în atitudine,
s-a despãrþit de tesla lui ºi a ple-
cat dupã ºtacheþi. Robert era un
copil bun ºi muncitor, drept,
foarte drept ºi ambiþios, slab dar
tare ca piatra ºi nestatornic sau
iute ca argintul viu. Fusese sã
moarã din primele luni de la naº-
tere, ca urmare a unui tratament
medical greºit!? Dar un alt medic
ºi un alt tratament, ºi poate alt-
ceva care, nouã oamenilor ne sca-
pã în general, l-au salvat.

Ori de câte ori îl priveam, îmi
dãdeam seama de asemãnarea
pânã la identitate cu mine ºi mã
bucuram ºi în acelaºi timp mã ºi
întristam la gândul cã ar putea fi
aºa. Doamne, nu aº fi vrut sã aibã
parte ºi de un destin asemãnãtor,
greu, foarte greu ºi foarte sinuos.
Dar, cum se ºtie, fiecare fiinþã, fie-
care individ vine cu bagajul sãu
genetic în care creatorul - natura
a avut grijã sã punã de toate.
Restul depinde de model ºi de
modelator. În ce pãrþi?  Cine ºtie?

Am pus aparatul de radio în
prizã ºi în eter cine ºtie de unde
glasul cald, catifelat ºi atât de bi-

ne timbrat al Doinei Badea îm-
prãºtia milioane de biþi melanco-
lici, duioºi. Apoi, minunatul glas
se estompeazã ºi vocea coordo-
natorului transmisiunii sportive
reverbereazã eterul:

- ªi, acum, legãtura la Cra-
iova, de unde transmite Sebasti-
an Domozinã. ªi în continuare...

- Da, mulþumesc, am preluat
legãtura, bunã ziua, stimaþi as-
cultãtori, sunteþi în legãturã cu
stadionul central unde, peste câ-
teva momente, va începe partida
dintre... Timp excelent pentru
fotbal, teren bun, spectatori peste
patruzeci de mii, la speranþe...

ªi, în acel moment, vocea lui
Sabi dispare. De sus, unde deja
urcasem, zic:

- Robert, te rog, tati, mergi ºi
�adu-l� pe Domozinã pe calea
undelor sã vedem cine arbitreazã
ºi sã prindem începutul partidei,
pentru cã, ºtii, la Craiova se dã
cam �greu� legãtura.

ªi Domozinã a revenit cu to-
rentul sãu de expresii inteligente
ºi faze fierbinþi, dar odatã cu el
am înregistrat ºi un þipat sfâºietor,
reverberat în milioane de ecouri
în timpanul urechilor mele: Tatiiii!

Doamne, zic, ºi plonjez în gol
de la cei aproximativ patru metri
strigând la rândul meu, Robert,
fãrã însã a realiza în acele secun-
de de groazã ce s-a întâmplat.

Fulgerãtor, gândul m-a purtat
la curentul electric ºi mi-am zis
cã mi-a omorât copilul.

Ajuns la el, l-am gãsit atârnat
de ceva - ceva invizibil. Nu mai
þipa, nu mai miºca... cu o furie
oarbã am vrut sã-mi smulg co-
pilul din orice ar fi fost. Dar nu...
o, nu era curentul...

Cu glasul aproape stins, co-
pilul m-a adus la realitate. Nu, nu
trage sunt cãzut într-un fier as-
cuþit cu braþul drept... Sângele
cald al copilului îmi umpluse deja
mâinile. Asta era deci, cãzuse în
gol de la fereastra unde se afla
radioul, dar în cãdere se agãþase
pur ºi simplu într-o ucigaºã sã-
geatã de metal, din fier de 12 mm
grosime ºi peste 20 cm lungime,
pusã acolo pentru cu totul alt rost.

Franco [i fiul meu
(fragmente de roman)

Cap. II. Drama
Poate sângele copilului poate

tãria mea dobânditã în atâtea în-
cercãri mi-a ordonat fulgerãtor
gesturile, gândurile, acþiunile. L-
am ridicat din acea groaznicã
capcanã, l-am dus într-o camerã,
i-am scos cãmaºa ºi am vãzut gro-
zãvia acelei rãni monstruoase.
Braþul era aproape desprins... Cu
prosoape curate am masat rana,
pentru a mai opri sângele, iar cu
un cearceaf am legat braþul strâns
lângã corp. În acest timp, glasul
lui din ce în ce mai stins a reuºit
totuºi sã articuleze clar urmã-
toarele cuvinte: Tatii, nu te mai
chinui, eu tot am sã mor. Desearã,
când veþi vorbi cu mamii la tele-
fon, sã-i spuneþi cã eu sunt cu
Nelu ale Danciu la joc... I-am zis
aproape þipând din toate resortu-
rile fiinþei mele cã nu va muri, cã
nu trebuie sã moarã, ºi dacã totu-
ºi va fi aºa, vom muri amândoi...

L-am lãsat pe pat aproape in-
conºtient ºi am ieºit în drum, un-
de am strigat în gura mare la toþi
vecinii, care aveau maºinã, sã
vinã sã duc copilul la spital. ªi a
venit unul, poate singurul care
era acasã, inginerul Bebe, cãruia
i-am spus scurt:

- Fugi ºi ia maºina, sã zburãm
la spital, altfel îmi moare copilul.

Cap. III. Mama nu trebuie sã ºtie
Auzind strigatul meu dispe-

rat, Emilia a venit cu toþi copiii
acasã de la joc sã vadã ce s-a în-
tâmplat ºi cu ochii în lacrimi îl
cãuta pe fratele ei, care nu se mai
putea miºca din nici un segment
al fiinþei lui.

- Emilia, i-am zis cu fermitate,
nu plânge, ci ascultã-mã: voi pleca
cu Robert ºi nu voi veni pânã ce
el nu va fi salvat. Tu, ai grijã de
tine ºi de casã, vei vorbi cu mami
la telefon aºa cum am stabilit, dar
îi spui cã eu am fost chemat la
centru, iar Robert a plecat cu
Nelu ºi cu alþi copii la joc. Peste
trei zile, când trebuie sã vorbim
din nou, îi spui cã sunt la o ºe-
dinþã ºi aºa mai departe, încer-
când sã ne scuzi pe amândoi cât
vei putea. De scris, voi avea grijã
sã-i scriem doar amândoi, tu ºi
eu. Dacã Rudi va da telefon, lui îi

continuare în pag. 19
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continuare din pag. 18
spui, dar sã-i atragi atenþia sã nu-
i spunã cumva lui mami, ºtii cã ºi
el vorbeºte cu ea la telefon ºi îi
scrie. Deci nimic, absolut nimic.
Cu tine voi þine eu legãtura per-
manent. Sã nu pleci undeva de
acasã. ªi copilul a înþeles.

Am dat apoi telefon la poºtã
ºi am rugat-o pe doamna care era
de serviciu, iar prin dânsa, pe
toate colegele dumneaei, ca în
momentul când buna mea soþie
va suna, sã se poarte în aºa fel
încât sã nu înþeleagã cã aici s-ar
fi  întâmplat ceva...

În acest timp, Bebe a venit
cu maºina, am pus copilul, ºi atât
cât s-a putut a fugit, dar pe la Fa-
brica de Fibre ºi Fire Sintetice (la
aproximativ 2 kilometri de spital),
maºina a rãmas fãrã benzinã. Am
rugat un trecãtor cu un Aro, care
a oprit ºi m-a dus cu copilul la
Spitalul Corabia. Copilul era in-
conºtient, iar aici nimeni nu se
grãbea, nimeni nu-ºi fãcea pro-
bleme, ba, mai mult, medicul de
gardã (un anume domn Popes-
cu), drept rãspuns la rugãminþile
mele îmi zice sã mã liniºtesc, ce
mã agit, ce pun �carul înaintea
boilor�?! Care car? Care boi? ªi
asta în timp ce domnia sa nu vã-
zuse copilul. Au luat totuºi co-
pilul pe o targã, l-au bãgat pe o

uºã ºi l-au scos pe alta: aici nimic
nu se mai poate face! Aºa a sunat
verdictul. ªi într-adevãr nici mã-
car un AT nu i s-a fãcut ci doar o
adresã sau o trimitere la Spitalul
din Caracal.

Salvarea a mers aºa cum s-a
putut pânã la Caracal, iar aici re-
gia a fost identicã, o uºã de in-
trare ºi o alta de ieºire. În plus: la
Slatina poate se va face ceva, da-
cã ajunge! Deci, o sutã de kilo-
metri fãrã nici o intervenþie în
afara racordãrii copilului la un
vas pe care o minunatã asistentã
l-a þinut deasupra copilului (ea
stând mai mult în genunchi -
poate era mamã) ºi din care curgea
în picãturi ritmice un lichid care,
potrivit spuselor fetei (asisten-
tei), trebuia sã þinã copilul în
viaþã pânã la Satina.

La Slatina, m-au despãrþit de
copil spunând cã trebuie dus la
reanimare. La câteva minute, am
fost chemat de un bãrbat foarte
sobru, dar cu un suflet atât de
cald ºi, într-un cabinet foarte mo-
dest, mi-a spus:

- Sunt medicul care va încerca
sã facã ceva pentru fiul dumnea-
voastrã. Adicã îi voi face o grefã
artificialã, prin care urmãresc sã
þin braþul copilului în viaþã pânã
la Bucureºti, la Fundeni. Aici nu

se poate face mai mult. Veþi însoþi
copilul acolo, iar acum pentru cã
nu avem sânge, vã rog sã mergeþi
sã daþi ºi dumneavoastrã. Ce gru-
pã aveþi?

- A II, am spus.
- A nu... nu, pãstraþi-l, nefiind

cel cãutat, pãstraþi-l pentru dum-
neavoastrã - �vã va trebui mult
sânge�. ªi a plecat lãsându-mã
în acel cabinet pe care eu l-am
transformat în loc de rugãciune.
Doamne, la ce nu m-am rugat ºi
cât sânge nu aº fi dat, ultima pi-
cãturã. Printre altele, am rugat
omul, omul în care am avut atâta
încredere, deºi uneori am fost atât
de dezamãgit... Am rugat acel om
- medicul - sã fie bun ºi sã fie atent
ºi sã facã totul pentru a-mi salva
copilul.

Se fãcuse noapte demult.
Timpul trecea greu, nemilos de
greu, iar eu nu ºtiam nimic, ºi mã
aºteptam la orice din clipã în clipã.
Pândeam ca o fiarã orice zgomot,
orice miºcare. Treceam prin uºi,
treceam prin ziduri ºi cãutam ha-
otic locul unde se afla copilul
meu, supraveghind cu ochii min-
þii tot ce se putea întâmpla acolo.
Încercam ºi reuºeam perfect sã
mã stãpânesc, sã fiu lucid ºi sã
dau o dimensiune realã nenoro-
cirii ce s-a abãtut din nou asupra

noastrã ca un trãsnet devasta-
tor, lovind crud în partea cea mai
sensibilã a existenþei noastre.
Am refuzat total ºi categoric ima-
ginea pierderii copilului. ªi ºtiam
cã orice ar fi, aceasta trebuie sã
fie poziþia panã la sfârºit. Bine cã
hotãrâsem ca mama lui sã nu ºtie
nimic. Nu i-ar fi fost de nici un
folos, ci dimpotrivã. Aveam des-
tulã încredere în ea, în judecata
ei bunã.

De altfel ºi aceastã încredere
nedezminþitã pânã acum a consti-
tuit una din componentele liantu-
lui care ne-a unit demult pe a-
mândoi ºi mai ales în ceasurile,
nu puþine, de cumpãnã...

Uºa cabinetului se deschise
ºi în dreptunghiul ei îºi face apa-
riþia acelaºi om sobru, calm, bla-
jin, dar parcã mai obosit. Fãrã altã
introducere, zice:

- Domnule, copilul dumitale
nu a mai avut sânge nici pentru
culoare, el trãieºte însã pânã la
Bucureºti, unde altfel vor sta lu-
crurile. Grav este cã avem puþin
sânge pentru transport, totul de-
pinzând de timpul în care veþi
ajunge acolo. Eu vã doresc din
inimã sã izbândiþi. Oricum, s-ar
putea ca bãiatul sã rãmânã fãrã
braþul drept.

Costicã BUGÃ-BUZEªTI

Universul limbajului
Scriind ºi publicând la braþ cu aceeaºi

cãlãuzã haricã: �Ceasuri de îndoieli�, versuri,
Ed. Spirit românesc, Craiova, 1994; �Ara-
bescuri�, eseuri, Ed. Spirit românesc, Cra-
iova, 1995; �Detaºare într-un spaþiu dens�,
versuri, Ed. Spirit românesc, Craiova, 1995;
�Individualitatea destinului� (eseuri asupra
individualitãþii destinului în artã), Ed. Spirit
românesc, Craiova, 1996; �Spaþiul din ne-
liniºti�, versuri, Ed. Scribul, Slatina, 1998;
�Ochiul de luminã�, versuri, Ed. Fundaþiei
Scrisul românesc, Craiova, 2000; �Suferinþele
unui redactor�, roman-jurnalier, Ed. Alma,
Craiova, 2006; spiritul introspectiv al scri-
itoarei Doina Drãguþ a convins critica literarã
cã se aflã pe traiectul descoperirii unor esenþe
ale adevãrurilor ascunse sub suprafeþele
sferei lumii fenomenologice.

De o profunzime remarcabilã este ºi noua

carte a scriitoarei - �Neliniºti prin timp�, 158
p., Ed. Sitech, Craiova, 2010 -, în care sunt
selecþionate prin oglinda ochiului universal,
cu anume preþiozitate stilisticã ºi arhitec-
turalã, episoade consacrate unor personali-
tãþi elitiste. Dupã intensitatea modalitãþilor
de proiectare, aceastã darnicã culegere de
articole, eseuri, prefeþe, recenzii, cronici lite-
rare ºi cronici plastice (preluate de sub pece-
þile domniei sale de prin periodice contem-
porane) vine sã ne stimuleze în mod neþãr-
murit cunoaºterea înspre misterioasa trans-
cendenþã a devenirii.

Criteriile valorice din �Neliniºti prin timp�
au fost cu siguranþã dictate de genul (ºi ge-
niul) stelei autoarei în ascensiune ºi s-au în-
gemãnat într-un elogiu al principiilor spiri-
tuale.

N. N. NEGULESCU
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*
Aerul aspru ºi descumpãnit

de dureri personale ieºea din pã-
mântul casei ºi se arunca spre
nãrile bãrbãteºti ºi femeieºti.
ªapte respiraþii diferite îºi arun-
cau ochii asupra mesei, care
mustea de carne friptã. Petriºor
privea faþa omului deþinut acum
de gânduri ºi de el însuºi. Gându-
rile lui îl ajutau sã rupã carnea de
pe un cocoº tânãr ºi sã o bage în
gurã.

- Luaþi ºi mâncaþi!... Ce vã
uitaþi aºa? întrebã Marin, îmbrân-
cind ºi el un dumicat cãrnos.

Daniel îºi înfipse primul ghea-
rele în strachinã ºi prinse o aripã
grasã. Respiraþiile devenirã aproa-
pe minerale ºi gurile se descleºtarã.

- ªi... Ioana, ce mai face? în-
trebã Mihai, þintuindu-l cu privi-
rea pe Daniel.

- Face bine. Cicã se mãritã!...
rãspunse tânãrul, atent la pipota
din care tocmai muºcase.

Creioane chimice ºi cretã co-
loratã desenarã episoade pline de
lapte, cules murdar de mulgã-
toare cu ºorþ. Gândul reveni mis-
terios, dar dulce, în sângele omu-
lui ales de soartã sã fie purtãtorul
unui sânge de tuº: ªtie oare ci-
neva ce se întâmplã cu camera
mea  când eu lipsesc? Habar nu
are nici un regim cã oamenii sin-
guri se iubesc cu camera în care
stau. Nimeni nu vrea sã o recu-
noascã, dar chiar aºa e. Deose-
besc pânã ºi mirosul unei mãnã-
stiri de maici, de cel al unei peºteri
în care s-a potrivit cu posterita-
tea, un cãlugãr.

Totul e o luptã. Din lupta asta
câºtigã doar ce e vegetal. De mul-
te ori m-am uitat în jos ºi am vrut
sã mã arunc. Nu m-am aruncat
de frica statului. Socialismul e în
stare sã-mi are mormântul ºi sã
punã pe el orzoaicã. Nu m-aº mi-
ra, dacã prin coastele mele ar tre-
ce o þeavã de irigaþii... cã doar
orice are un sfârºit. Poate cã pe
unii îi intrigã faptul cã pe ambala-

jul vopselei de ouã, iepurele e cât
omul de înalt...

- Pãi ºi cu cine se mãritã? con-
tinuã Mihai.

- Hai, tatã, mai ia un pahar
acilea! îndemnã Marin, întreru-
pând amorul.

- Cu Paulicã. ªi ce l-a mai gã-
sit!...

- Cu Georgescu? întrebã pri-
virea, fãrã sã articuleze cuvântul.

- Aha.
- Bine. Io mã duc... sã mã uit

aºa pe aici. Vreau sã mã plimb
aºa... de nebun!

Masa îl privi calmã o clipã
apoi toþi îºi vãzurã liniºtiþi de ei.
Durerea din camerã plecã odatã
cu el ºi îl aºezã pe pãmântul fãrã
nervi. Soarta îl ardea ca pe o frigã-
ruie ºi apoi refuza sã-l mãnânce
de tot. Obosise sã mai stea la che-
remul oamenilor. Cu divinitatea
terminase toate rãzboaiele. Otrã-
vise prin scris destule minþi de
copii, de femei ºi chiar ºi unele
minþi goale. Divinitatea refuza
muzica pãmânteascã ºi tocmai îºi
terminase de scris necrologul zil-
nic; cãci asta face divinitatea: lo-
veºte omul la întâmplare. ªi une-
ori când se simte plictisitã îl mai
ºi doboarã.

Mihai pãrãsi curtea ºi se a-
vântã ca o nãlucã în satul proas-
pãt cutremurat. Tot arsenalul de
elemente potrivnice se ploconi
înaintea lui, ca o gheaþã subþire,
abia fãtatã. Sunt lucruri în viaþã
care nãruiesc tot ce e fãcut de
om ºi de animal; amândoi asu-
dând pentru un zgârci perfid ºi
rareori plãcut la atingere. Gustul
sau privirea unei femei transfor-
mã orice fiinþã solidã a testoste-
ronului, într-o plastilinã moale.

O sete subitã îl bãga înapoi
în casã, unde nimeni nu sfârºise
de mâncat. Stomacul nu-i mai
ceru decât bãuturã. Petriºor privi
prin el ºi vãzu intenþiile.

- ªi mâine vin ãia de la Bucu-
reºti sã evalueze, concluzionã Li-
sandru.

- Pãi crezi cã ãia au timp de
noi?! interveni fiul rãtãcitor. Nu
au. Dacã vin... vin sã ia. Dupã

ãºtia stãm mult ºi bine! ªi nu vine
nimeni... cã au ºi ei morþii lor!...
Mãcar sã vinã de la Piteºti!

- De!... Dacã aºa a fost sã fie!
murmurã glasul plângãcios al
Petrei.

- ªi sã vezi ce va mai fi! adã-
ugã Marin.

Foamea ºi transpiraþia udau
aºternuturile ºi fãcea somnul ºi
mai neodihnitor. Oameni se risi-
pirã în izvorul casei. Întunericul
cãzu nerãbdãtor peste ei ºi îi aco-
peri bine, þigãnindu-i pe toþi. ªatra
nu cânta ºi nici mãcar nu sforãia.
Visele se luptau cu ei, le violau
cadânele ºi le forþau intimitãþile.
Somnul pãrea produs în fabrici
ºi bãgat miºeleºte în aceºti jarca-
leþi nevinovaþi. Nimeni nu scãpã
de semnãturi grãbite nici mãcar
în vis, unde orice haltã îºi avea
secretarul ei, mult mai avantajat
de o gurã mincinoasã, decât în
realitate. În reverie sistemul
schimbã totul cum vrea, iar în vis
se transformã în cine doreºte.

Totul începu sã miroasã din
nou a geam neºters odatã cu ve-
nirea dimineþii. Bãrbaþii privirã
femeile ºi femeile îºi dezvelirã
marsupiul sã-ºi caute copiii, ºi
anume tot pe bãrbaþi. Soarele a-
pãru mai frumos ca o jivinã proas-
pãt împãiatã ºi fãcu în ciudã o-
sândiþilor fãrã casã. Fricoºii se
ascunserã de el. Refuzarã astfel
Cezarului ofrandele eunucului ºi
îl potcovirã cu un zar de cãrãmi-
dã. Planeta ce luase în vis forma
unei legume îi înjurã îºi asmuþea
cutremurul spre alte popoare cir-
cumcise sau nomade.

*
Agitaþia acoperea orice fru-

museþe. Biciclete cu membre ru-
seºti zvârcoleau aerul înãbuºitor.
Mihai apãru în drum ºi porni grã-
bit spre casa lovitã. O basculantã
leneºã se postase - lovitã parcã
de foame - în faþa casei, ocupând
jumãtate de stradã. Oamenii
simpli se lipeau de maºinã, ca de
un magnet. Din rândul necãjiþilor,
apãrurã douã figuri cu ochii bãtã-
toriþi, ce pãreau sã facã parte din
basculantã. Îºi fãcurã loc, cu þigã-

rile aprinse, printre carnea supã-
ratã ºi intrarã, cãlcând fisurat pe
gardul de lemn lipit cu violenþã
de pãmânt.

- Ce spui, Mitrane?!... întrebã
cel mai gras, aruncând curios
chiºtocul de þigarã ºi urmãrindu-l
cum cade.

- Bã... nu e prea bine! Ãºtia
ne-au trimis cu mâna goalã... Nu
vezi cum se uitã oamenii la noi?
Hai sã plecãm!

- Pãi bine, mã!... ªi la centru
ce spunem?...

-  Ce sã spunem?!... Spunem
cã am fãcut constatarea. Ce?! N-
am fãcut-o? Am fãcut-o! Hai!

Tovarãºii intrarã iar în mulþi-
me ºi îºi fãcurã loc - de astã datã -
fãrã þigãri. O privire linsã îi aþinti
din colacul de oameni. Lângã ei
se ivi un tânãr înalt, cu ochi verzi,
dar lipsiþi de orice fel viclenie.

- ªi ce mai e, nea� Mitrane, la
Bucureºti? Pe mine când mã
cheamã? întrebã tânãrul.

- Pãi ce are, mã, Georgescule?
Iar vrei sã pleci? Stai, mã, aici cã
e bine!... ªi?! Vin mai ai acasã, cã
mi-e ºi sete... mi-e ºi foame! Hai!

Maºina îi primi pe toþi trei în
creierul ei ºi îi conduse spre pro-
gramul artistic. Oamenii deznã-
dãjduiþi privirã vehiculul ce le în-
torsese subit fundul. Basculanta
pãºi grãbitã ºi cãlcã o gâscã, ce
îºi cãra indiferentã oul greu alã-
turi de suratele ei. Suflãrile cutre-
murate se împrãºtiarã rapid ºi lã-
sarã impresia cã nu vãzuserã ni-
mic. Nici chiar pasãrea proaspãt
înmormântatã în asfalt.

Mihai privea casa tihnit ca un
câine bãtrân. Trecu dincolo de
casa cu capul spart. Un miros de
om bun îi readuse vederea ºi ast-
fel putu sã-l zãreascã pe Petriºor.

- Ce faci, mã, Petricã? Nu vii
la masã?

- Vin. Am venit doar sã dau
mâncare la porumbei, rãspunse
bãiatul.

Sufletele lor se încârligarã în
durere. Se privirã fãrã sã se uite
unul la altul. Vedeau doar porum-
beii. Mihai simþea în el o durere
realã, o durere cu care se mân-
dreºte orice psiholog, care întâl-
neºte un copil din orfelinat. De
astã datã, mila venea din aer. Po-
rumbeii priveau oamenii ca pe

Sf@r[itul erei de mireas#
(fragment de roman)

continuare în pag. 21



niºte proºti infami, ca pe douã ba-
gatele scrise pe o hârtie proastã.
Uitãtura pãsãreascã se transfor-
mã într-o uitãturã de balcon, unde
un Romeo, priveºte sub o Julietã-
Dochia, penibilã în cele ºapte
rânduri de fuste conice, în rog-
vaiv. ªi de ce Julieta nu se fâstâ-
ceºte atunci când rosteºte prostii
ºi sonete despre monomeri?

- ªi... ce mai stai?! Hai! în-
demnã Mihai.

Nu veni nici un rãspuns. Grã-
unþele sãreau ca niºte inii speri-
ate. Pãsãrile se înfruptau nesã-
þios, muºcând din carnea boabe-
lor, încã din aer.

- O  literã poate fi lagãrul ce-

lorlalte litere� spuse bãiatul cu
o expresie inertã.

Bãrbatul îºi focalizã privirea
spre locul din care venea sunetul.
Helanca lui Petriºor flutura atâr-
natã pe oasele lui încã fragede.

- Vorbeºti în somn! explicã bã-
iatul. Nu am înþeles mai nimic...
dar asta mi-a rãmas în minte.

- E bine sã o uiþi! Asta e o
boalã... d-aia vorbesc aºa!

- Eºti bonav?!
- Da, sunt. ªi o sã plec ca sã

nu vã îmbolnãvesc ºi pe voi. O
sã mã fac bine! E doar ceva tre-
cãtor... Hai! Hai sã mergem!

Curtea rãmase pustie. Vremea
grea plãmãdea spirit ºi raþiune în
om, florã ºi animale ºchioape. În-
trebãri fãtate din bancuri strãine

continuare din pag. 20
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spãlarã capetele mici. Mihai îºi
lãsã o parte din suflet acolo. Pã-
sãrile se bãturã pe el ºi încercarã
sã-i deschidã lacãtul. Citirã tot
ce se numea zvon ºi uitarã cum
era sã zbori. Primirã biciclete en-
glezeºti, dar le era dor de aripi.
Cine le-a pus sã înveþe alfabetul
omenesc? Renunþarã la libertate
ºi pãcãtuirã din nou: Dreptatea
divinã e doar o purã întâmplare
ºi cea mai bunã formã de manipu-
lare. Rãzboiul e cea mai profita-
bilã  afacere. Trãim într-o societa-
te în care câinele rivalizeazã cu
omul ºi din care pãsãrica iese în-
vingãtoare. Cine spune cã socia-
lismul ãsta nu te lasã sã fii pede-
rast? Mai mult ca sigur ºi copacii
sunt pederaºti. Cum altfel îºi ex-

plicã omul... altoiul? Tot felul de
ingineri agronomi, foarte mãmoºi
ºi cu cãmaºa încheiatã strâmb,
îºi bat joc de plante ºi mai ales
de copaci. ªi asta se întâmplã din
cele mai vechi timpuri. De ce ca-
lul are nevoie de aripi sau de corn
în frunte!... M-am sãturat de al-
toire! Fiecare sã rãmânã cum este!
De ce sã aspir eu la cer, dacã ros-
tul meu e sã port o basma cu buli-
ne sau pe altcineva în cârca mea?
De ce sã ajung eu - de altfel, un
vestit plãmãditor de zer, un de-
gustãtor de Malaga? Cel mai rãu
e cã aceastã oaste de slujbaºi,
ºi-a pierdut nobilul þãrãnesc ºi
ne obligã de sub zãpadã, sã ne
altoim creierele.

Liviu ANDREI

ceva tot rãmâne

sângereazã un orizont, stele stau la capãtul crucii.
himere vegeteazã în strâmtoarea tâmplei,
unde se opresc toate vasele eºuate.

un capãt de gând nu-i un capãt de þarã,
perdelele acoperã umbrele, dar fac loc ºi luminii.
uite, pereþii deja se descompun!
molia timpului devoreazã totul.

pe birou, o crizantemã zâmbeºte în gol de o sãptãmânã.
mã prefac supãrat, nici un vers nu-i adorã petalele.
tastele se zbuciumã în van.

ce noapte liniºtitã! se sting undeva niºte stele.
ei, ºi ce! eu oricum n-am niciuna.
pedaleazã ludã o himerã,
apoi face tumbe prin lanul de grâu.
sperietoarea o-ntreabã de nu cumva a fugit de la ºcoalã,
pândarul, dacã a-nvãþat acolo despre marea pierdere.

în imperiul cenuºii, un tãciune se rãþoieºte la o scânteie,
îi spune sã tacã.
oricum fulgerul e mai puternic ºi va lovi necruþãtor.

ºi, uite, pereþii deja se descompun, rãmânând temelia.

tot e ceva.

aprilie, înviat din tãcere

ºtii, lara, am regãsit farmecul ascuns în mãru-nflorit
eu, un risipitor ce are pe fruntea înaltã pecetea-ndoielii,
de aceea îmi legãn surâsul în talazul inimii tale,
de-aceea m-apropii cu paºi înceþi ºi umili
de tristeþea ta, pasãre beteagã.

senzaþii tulburi erup din floarea cu petale armonioase.
undeva, cântã o privighetoare,
un dor amar tresaltã-n viersul ei,
de parcã întreaga pãdure ºi-ar chema rãdãcinile
ascunse în moarte dupã ultima dezgolire.

nu mã striga, nu mai sunt cel de ieri,
nodul a fost bine strâns, încât semnele au forma tãcerii;
turnurile s-au prãbuºit, printre ruine se mai vãd
soldaþi anemici de strajã pustiului.

dar mâine aprilie va aduce cu sine-nvierea.
 sã ºtii, lara!

fi(i)re

nu ºtiu câte rãdãcini ascunde copacul acesta,
seva musteºte doar ce-þi atingi umbra de nervurile frunzei
ºi toþi nervii þi se concentreazã
într-un punct mai înalt, mai adânc,
când îþi înmugureºte un dor, crescut ca un vierme
în carnea unui fruct oprit din coacere.

ºi-ai prins rãdãcini la adierea unui vânt mai zurliu,
crengile au început sã-þi creascã înãuntru
ca niºte aripi joase.
ai învãþat zborul pe de rost,
când pintenii te-au înþepat în coaste,
iar punctul tot creºtea, devenea sferã într-o iluzie marinã.

ºi-atunci cântecul te-a întors în carnea sfântã a vieþii,
spaima s-a îndepãrtat, devenind orizont nedorit,

George PAªA

Cristina Oprea - Structuri
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Sesiunea de comunicãri a cer-
curilor ºtiinþifice studenþeºti
�Lumina slovei scrise� desfãºu-
ratã în perioada 20-22 mai a.c. la
Universitatea �Alma Mater� din
Sibiu, la a X-a ediþie a beneficiat
de contribuþiile studenþilor de la
profilul pedagogic, dar a consti-
tuit ºi cadrul unei duble lansãri a
unor cãrþi legate, în ciuda diversi-
tãþii lor, prin firele trainice ale
conlucrãrii între generaþii unite
prin dragostea pentru carte.

Sub coordonarea d-nei conf.
univ. dr. Anca Sârghie, un dece-
niu de cercetare ºtiinþificã a stu-
denþilor sibieni, la care s-au alã-
turat studenþi ºi profesori din alte
centre universitare româneºti,
dar ºi din Franþa, Germania, Tuni-
sia, SUA etc., s-a concretizat în
studii menite sã contribuie la
formarea viitorilor specialiºti în
biblioteconomie ºi arhivisticã,
precum ºi în ºtiinþele pedagogi-
ce. Cu prilejul acestei ediþii ani-
versare, s-a lansat al ºaptelea vo-
lum cuprinzând comunicãrile
prezentate în cadrul sesiunii din
anul 2009, profesorul Silviu Guga
aducând un elogiu coordonato-
rului neobosit al acestui proiect,
d-na conf. univ. dr. Anca Sârghie,
precum ºi colectivului care a
contribuit la o realizare exemplarã
de carte menitã sã poarte ºi sã
transmitã �LUMINA SLOVEI
SCRISE�. Dintre autorii de carte
sibianã recenzaþi în noul volum,
au luat cuvântul Sorin Adama-
che, care a anunþat cã dupã ro-
manul sãu de debut Caisa coaptã
va scoate în curând o nouã carte,
iar Ileana Savu a explicat audi-
torilor, între care se numãrau mul-
te educatoare ºi învãþãtoare,
cum s-au nãscut Legendele flo-
rilor din volumul sãu publicat
recent.

Cu deschidere naþionalã ºi
internaþionalã, sesiunea ºtiinþifi-
cã de la Sibiu a cultivat relaþii trai-
nice ºi cu cercetarea craioveanã,
prin participarea unor nume de
prestigiu ale Universitãþii din
Craiova, ca prof. univ. dr. Emilia
Parpalã, prof. univ. dr. Mihaela
Albu sau conf. univ. dr. Camelia
Zãbavã. Ca o prezenþã constantã,
d-na prof. dr. Ada Stuparu a adus
la Ediþia aniversarã 2010 un vo-
lum închinat unei personalitãþi
reprezentative, Elena Farago, de
al cãrei nume se leagã viaþa cul-
turalã a Craiovei din prima jumã-

CARTE CRAIOVEAN~ _N
,,LUMINA SLOVEI SCRISE�

tate a sec. al XX-lea. Sibiancã de
origine, profesoara Ada Stuparu
s-a întors în oraºul ei de obârºie
cu braþe pline, oferind ºi o carte
practicã de uz didactic, intitulatã
Limba ºi literatura românã.
Culegere de teste pentru clasa a
VII-a, apãrutã la Editura Gabriel,
Bucureºti, 2010. Ca instrument
auxiliar pus la dispoziþia elevilor
ºi profesorilor, culegerea aceasta
contribuie la dezvoltarea capaci-
tãþii de receptare a mesajului scris
ºi a celei de exprimare scrisã, po-
tenþând înþelegerea textelor lite-
rare ºi nonliterare. Ea ajutã ado-
lescenþii �sã înþeleagã lumea, sã
comunice ºi sã interacþioneze cu
semenii, sã-ºi utilizeze în mod efi-
cient ºi creativ inteligenþa ºi ca-
pacitãþile proprii�, aºa cum se
anunþã în Argumentul cãrþii.

Prezentarea volumului Elena
Farago în scrisori ºi documente
inedite. Recuperãri biografice,
apãrut recent la Editura Sim Art
din Craiova, având ca autori pe
George Sorescu ºi Ada Stuparu,
a interesat în mod deosebit. Do-
cumentele inedite scoase la lu-
minã �ajutã la configurarea unor
situaþii ºi trãiri privind cadrul
existenþial al poetei� dupã apre-
cierea lui George Sorescu. A fost
subliniat dramatismul existenþial
al poetei, pus în evidenþã ºi de
documentele epistolare proaspãt
publicate. Noutatea volumului
constã în tehnica încadrãrii do-
cumentelor inedite în fluxul bio-
grafic al poetei, notaþiile biblio-
grafice marcând traseul creator,
dar ºi activitatea culturalã neîn-
treruptã a celei care a fost, mai

bine de 30 de ani, directoarea
Fundaþiei Aman ºi a Bibliotecii
�Alexandru ºi Aristia Aman�. A
prezentat interes fondul episto-
lar, cuprinzând scrisori ale poetei
ºi ale copiilor sãi, Mihnea ºi Coca,
precum ºi ale unor personalitãþi
marcante ale timpului ca A. Toma,
Al. Popescu Telega, C. ªaban Fã-
geþel, dr. Charles Laugier, Felix
Aderca, Constanþa Marino Mos-
cu, profesorul N. Bãnescu, filo-
zoful M. Florian, genralul N. Con-
diescu, primarul Craiovei C.N.
Popp, poetul D. Nanu sau Liviu
Rebreanu, care pãstreazã o ne-
stinsã admiraþie poetei cunoscu-
te în perioada petrecutã de scri-
itor în Craiova, ca membru în con-
ducerea teatrului din localitate.

Cu un bogat material infor-
mativ, notele de la subsol oferã
o imagine amplã a vieþii sociale,
politice ºi culturale a epocii în
care Elena Farago a activat ca di-
rectoare a Bibliotecii �Alexandru
ºi Aristia Aman�, ca secretar li-
terar al Teatrului Naþional, ca ins-
pector al azilurilor pentru copii,
ca redactor al ziarului �Nãzuin-
þa�. S-au pãstrat, de asemenea,
scrisori de la redactori de reviste
ºi editori care îi solicitã colabo-
rarea, de la colaboratori ºi prie-
teni etc., care ilustreazã aprecie-
rea ºi respectul de care se bucura
Elena Farago, dar ºi activitatea
bogatã ºi neîntreruptã a poetei,
în ciuda vicistitudinilor cu care
se confruntã de-a lungul întregii
sale vieþi. Se reface, în acest fel,
o atmosferã istoricã, socialã ºi
culturalã, a unei perioade marcate
de rãscoala din 1907, de Primul
ºi al Doilea Rãzboi Mondial, o
imagine a relaþiilor interumane,
care au contribuit decisiv la contu-
rarea climatului cultural naþional.

Volumul a fost lansat în ca-
drul evenimentelor organizate de
Biblioteca Judeþeanã �Alexandru
ºi Aristia Aman�, în cadrul Zilelor
�Elena Farago�, în data de 29
martie a.c. când se sãrbãtoreºte
naºterea poetei, iar fondul epis-
tolar inedit a fost încredinþat, prin
gestul generos al familiei So-
rescu, Casei memoriale �Elena
Farago�, locul care îºi legiti-
meazã dreptul de a duce în timp
memoria unei mari personalitãþi
ce a purtat, nestinsã în suflet, lu-
mina slovei scrise.

Ada STUPARU

Picturã de Victoria Duþu
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LUI  EMINESCU

Eu, pentru tine, aº sãdi pãdurea
La malul mãrii, sã îþi fie aproape.
Aº îngropa spre veºnicii securea,
Lãsând cântul iubirii sã se-adape
Din marea mãrilor singurãtate
Spre care, ca LUCEAFÃR ai pornit
Lãsând în urmã valuri mii, în ºoapte,
Sã fluture cadenþe-n asfinþit!
Aº înãlþa stindardul pentru tine!
Cu flacãra iubirii-n cânt mereu!
ªi te-aº cinsti cu ambrã-n cupe pline,
Ca Prometeu al þãrii; mare zeu!
Aº ridica o piatrã funerarã
Ca un Luceafãr, far� sã strãluceascã!
Spre-a preaslãvi, în veºnicii, o þarã,
Ce-a fost, ºi e, de-a pururi, româneascã!

CAD NOPÞILE

Cad nopþile pe caldarâm de stele...
ªi mã-nfioarã cântecul bizar.
Misterul vieþii este prins în ele;
Iubirea toatã-i flacãrã ºi jar!

Cad nopþile, noroc de vis ºi ºoapte,
Tãlãngi de dor rãsfrânte peste deal,
Ca trupuri fragede, de doruri coapte
Ce se rãsfrâng în al mãrii vieþii val!

Cad nopþile, ne oglindim în stele...
Ne naºtem iar, murind de mii de ori...
Martiri în dãruiri, de visuri rebele
Ce ne robesc ades ai vieþii zori.

Cad nopþile pe urne de pãcate
ªi Continentele precum cãzurã Ere
Când viaþa e lipsitã de Karate,
Pãmântu-i mort ºi totul, totul piere!...

Cad nopþile, pãmânt înmiresmat
Se-nchide ca o scoicã milenarã,
Arzând, urlând, cã OMUL 1-a trãdat,
Fãcând viaþa vieþilor sã piarã!

Plâng nopþile, gemând de dor de viaþã.
Pãmânt de doruri coborâm în tine!
Spre vieþi de vieþi, a vremurilor divine!
Pe caldarâm, de smoalã, ºi de gheaþã!

Dumitru PARASCHIVESCU

Rugãciune

Frunzã verde-a-mi-te duce,
Mãi colege de o cruce,
Nu-þi cer Raiul pe pãmânt,
Spune-mi numai un cuvânt..

Cã unde sunt eu, e greu,
Singur doar cu Dumnezeu...
ªi unde eºti tu, e bine,
Singur, Dumnezeu cu tine...

Frate, dacã nu te-ascult,
Mi se pare Iadul, mult...
Dar de-mi spui un cuvinþel,
Râd ºi mâþele de el...

Frunzã verde-aminte-aduce,
Omule, frate de cruce,
Ce mi-e dorul a striga,
Dacã nu-i pe limba mea...

Cât este Iadul de crud!
Dacã n-am pe cin' s-aud,
Cât e de pustiu în Rai,
Fãrã slovã, fãrã grai...

Frunzã verde flori de viaþã,
Când te-oi mai vedea la faþã?
Sã zâmbim încetiºor,
Din lumina ochilor�

Frunzã verde-a-mi-te-aduce,
Mãi colege de o cruce,
Nu-þi cer Raiul pe pãmânt,
Spune-mi numai un cuvânt...

   Cum se duc ei
   Scrisoare Profesorilor
   ºi Colegilor de liceu

Cum se duc ei, încet, încet,
Spre unde simt cã-i Dumnezeu,
De la catedra-I de poet,
Slujind elevii de liceu�

Cum se duc ei, ºi parcã vin
Din timp în timp, sã mai citeascã
Extemporale de suspin,
Din recreaþia româneascã�

Cum se duc ei, ne-om duce noi,
O cruce grea ce-au dus-o-n spate,
Ce azi ne pare-un moft de soi,
A noastrã e, spre mai departe!

Ei ne-au lasat o pâine-n mâini
La toþi - cu carte, fãrã carte -
ªi ne-au lãsat aici stãpâni,
Pânã ºi dincolo de moarte�

ªi dacã am ajuns strãini,
ªi liberi, fãrã libertate -
Sã-i mai cãutãm prin rãdãcini,
Când ne cãutãm de sãnãtate �

Prea multe-or fi avut de spus,
Dar timpul n-are decât treceri�
Am vrea sã fim copii, când nu-s�
N-am vrea rãspunderi, ci petreceri�

Cum se duc ei, ne-om duce noi�
Cât încã ne mai ºtim la faþã,
Sã facem Lumea de Apoi,
Aici, cât suntem încã-n viataþã!

În mâna lor, ce grea a fost!
Acum, cã nu e mai uºoarã,
Aºteaptã minte, suflet, rost,
Din tot ce ne-au predat din �Þarã�!

Cum se duc ei, perechi, perechi,
Ne-om duce noi, mãcar ne fie
Ce vom lãsa, ca pilde vechi,
Un fel de Rai, de Românie!

Sã luãm aminte, câte doi,
Cã n-au lãsat o zi sã treacã
Fãrã sã facã pentru noi
Comori� din dragoste sãracã...

Cum se duc ei, ºi parcã vin
Din timp în timp, sã mai citeascã
Extemporale de suspin,
Din recreaþia româneascã�

Cum se duc ei, ne-om duce noi,
O cruce grea ce-au dus-o-n spate,
Ce azi ne pare-un moft de soi,
A noastrã e, spre mai departe!

Aºa se cade

Sã suferi, prietene, încet,
ªi sã împarþi din suferinþã
Acelor  ce mai au credinþã -
Mãcar atât: de-un tabiet -

Sã suferi, prietene, voios -
Pe cât sunt vremurile toate
Mai demodate de pãcate,
Pe-atât sã suferi mai frumos -

Sã suferi, prietene, umil -
Cãci nu ai suferit vreodatã
Cât Cel ce þine lumea toatã
Pe suferinþa-i de copil -

Sã suferi, prietene, curat -
ªi s-o aprinzi ca pe-o cãþuie
Pe lumea care veºnic suie
Spre bezna tihnei, împãcat -

Sã suferi ºi în duh, ºi-n trup -
Cãci e firesc sã rupi din mine,
Sã îmi faci rãu, ca sã-þi faci bine,
ªi eu, din fiinþa ta, sã  rup -

Sã suferi, prietene, enorm!
Ca sã te bucure o razã,
Un fir de iarbã, o amiazã,
Sau pacea celor care dorm -

Sã suferi, prietene; pe nuferi
Sã þii întreaga lumii vinã!
Aºa se calcã: pe Luminã!
ªi-aºa se cade ei: sã suferi!

Salut! Credinþa sã te þinã!

Accelerându-l pe Godot

Iar nu sunt bani de canceroºii
Plesnind de-atâta libertate -
Cumplit mai dau spre cer, din coate,
Cãlcând bolnavii, sãnãtoºii �

E legea junglei peste toate -
E legea banului în moºii
ªi þâncii, fãrã sãnãtate -
De vina, pentru tot, sunt  roºii�

Iar nu sunt bani pentru bucate,
Iar nu sunt bani pentru cãldurã,
N-ajunge-atâta libertate
Nici de oþet, lui Hrist, în gurã -

Iar nu sunt... câte-au fost... puþine...
ªi nu vor fi, cã nu-i sãtulã
A Lumii-ntreagã creierime
De-un spirit elitist... de junglã...

Iar scade viaþa... Iar cresc norme...
Iar nu sunt bunuri pentru tot...
Sã degustãm schimbãri de forme,
Accelerându-l pe Godot...

Picturi
de Victoria Duþu

Liviu JIANU
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Atât la Eminescu, cât ºi la
ilustrul sãu predecesor Petrarca,
se poate constata, în primul rând,
prezenþa unor simetrii armoniza-
toare, de interior, modalitate în
care cei doi poeþi exprimã o me-
lancolie reþinutã, înþelegãtoare,
faþã de forþele mai presus de na-
tura obiºnuitã, ºi, de asemenea,
o tristeþe vagã, care nu ajunge,
însã, pânã la pesimismul depri-
mant. Datoritã acestor stãri de
sensibilitate poeticã, preferinþele
celor doi se aseamãnã foarte mult:
amândoi cautã singurãtatea co-
drilor ºi a þãrmului mãrii, unde vi-
ziunile fanteziei nu pot fi tulburate
de nimeni.

Într-o astfel de atitudine - cla-
sicã, dar în tonalitãþi romantice -
îºi are originea - în coincidenþa
tematicã semnalatã, între �Mai
am un singur dor� ºi �Sestina
VII, din �Canzoniere�.

Este cunoscut faptul cã sexti-
na are o formã fixã de poezie, in-

O posibil# coinciden]# tematic#
\ntre Eminescu [i Petrarca

trodusã, probabil, de trubadurul
Arnald Daniello, în Duecento, ºi
ilustratã apoi, de Dante, Petrarca
ºi Leopardi. Sextine din Petrarca
(dar nu Sextina VII) au fost
reproduse, la noi, de T. Cipariu
(1860), Ion Eliade Rãdulescu ºi
Mihail Strajan, ori traduse de J.
Leonard, în revista �Roma�, mult
mai târziu, în 1927.

Din astfel de izvoare mai
vechi, sau din lecturi directe, este
posibil ca Mihai Eminescu sã fi
cunoscut unele exemple de
sextine petrarchiste, dar numai în
ce priveºte elementele de formã
fixã.

Observãm, deci, cã �Mai am
un singur dor� are un numãr to-
tal de 36 versuri, dispuse în 3
strofe de câte 12 versuri, adicã
tot atâtea câte are ºi o sextinã (în
afarã de semistrofa finalã, o
terþinã), la care se adaugã o ca-
racteristicã, asemãnãtoare la Pe-
trarca ºi Eminescu, aceea a fineþii
melodice a versurilor din cele do-
uã poezii.

In afarã de aceasta, este, însã,
surprinzãtor sã constatãm o co-
incidenþã tematicã deplinã, în
ceea ce priveºte conþinutul pri-
mei strofe eminesciene, cu a doua

strofã din sextina lui Petrarca.
Astfel, �Mai am un singur dor�
corespunde, ca idee, cu �di di� în
di� spero�, în care speranþa lui
Petrarca traduce, parcã, �dorul�
lui Eminescu, ca ºi �în liniºtea
serii�, adicã �1�ultima sera�, iar
�sã mã lãsaþi sã mor� corespun-
de cu �e mi lasci dormir�, �la mar-
ginea mãrii�, pentru �in qualche
spiaggia�.

Petrarca scrie, aproape repe-
tând, dincolo de timp ºi de loc,
versuri în consonanþã perfectã,
cu sentimentele lui Eminescu: �E
mi lasci dormir in qualche spiag-
gia�.

Deosebit de interesant este
faptul cã amândoi poeþii doresc
sã fie �lãsaþi� sã moarã. Pentru
ei, lumea este atât de neînþele-
gãtoare, încât le-ar rãpi chiar ºi
dreptul de a muri.

În continuarea poeziilor pre-
zentate, se observã ºi dorinþa de
integrare totalã a omului în na-
turã, cel puþin dupã moarte: �în-
tinsele ape� au un corespondent,
la Petrarca, în cuvântul �onde�,
iar �codrul�, în �boschi�.

Chiar dacã elementele citate
nu corespund deplin, ca intenþii
poetice, la cei doi autori, cel puþin

Francesco Petrarca -
Frescã  de Andrea

di Bartolo di Bargilla,
cca. 1450, Galleria degli

Ufizzi, Florenþa

versul lui Petrarca, din �Sestina
VII� a cantonierului, �e mi lasci
dormir in qualche spiaggia� este,
în mod categoric, de aceeaºi fac-
turã ºi tonalitate emoþionalã cu
versurile eminesciene �Sã mã lã-
saþi sã mor/ la marginea mãrii�.

Prin astfel de coincidenþe te-
matice, Mihai Eminescu se aºea-
zã, la loc de cinste, în familia mari-
lor creatori de artã europeni, ilus-
trând poezia noastrã ºi pe cea
universalã.

Ion PATRAªCU


