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Î ncepem prin a ne 
întreba ce înseamnă 

un curriculum vitae, 
ceea ce e totuna cu a 

desluşi – în spirit kantian – noicist – cum 
este cu putinţă un drum în viaţă.

Un drum nu în sensul său rectiliniu, ci 
mereu deviat, adică (dacă e să ne jucăm 
cu cuvintele în sens postmodernist) anu-
me de-viaţă (sau devianţă). E un drum 
socratic cu reveniri, e un drum hegelian 
cu de-veniri, e un drum heideggerian în-
trerupt (de pădure)?

Vedele spun că omul devine ceea ce 
gândeşte; cred totuşi că, dat fiind orizon-
tul ilimitat şi abstract al gândirii, omul 
devine ceea ce făptuieşte, ceea ce îi tra-
duce gândirea, ceea ce face cu putinţă din 
ceea ce gândeşte. În decursus vitae omul 
nu este decât şirul faptelor sale, spune 
Hegel în Logica sa.

Un curriculum vitae va trebui să ţină 
cont de această primă încurcătură, căre-
ia anticii îi ziceau aporie, şi să pună în 
cumpănă (iarăşi dreapta cumpănă ro-
mânească) realul şi posibilul. De aceea, 
în viziunea noastră el reprezintă nu o 
descriere notarială, parafată juridic, ci o 
meditaţie pe(în) marginea vieţii, pe(în) 
marginea drumului parcurs, o profesiune 
de credinţă, o spovedanie în faţa altarului 
adevărului din care să se vadă nu faptul 
că ai trăit, ci faptul cum ai trăit şi cum 
apari între dorinţă şi realizare.

Constantin Ciopraga, unul dintre ma-
rii cărturari de azi, delimita categoric cur-
riculum vitae de jurnalul intim, precizând 
că primul este uzual, plat, sec, superficial 
şi înscris în cercul datelor temporale şi 
spaţiale („născut în anul, luna, ziua”), cel 
de-al doilea exprimând stările labile, fi-
inţa ideală, neliniştile şi discontinuităţile. 
Curriculum-ul, indiferent al cui este, se 
lasă dominat de stilul informativ-nota-
rial, de pozitivitate şi de realul cotidian; 

jurnalul, însă, e legat de sinele fluctuant, 
de pluralitatea Eurilor autorului. Bio-
gra-fiei reci şi tipice a curricumului i se 
opune textul atipic sub formă de unicat al 
jurnalului. „Un curriculum nu depăşeşte 
limbajul de cod administrativ general; di-
verse mostre de jurnal (profunde) invită 
la transcendenţă, la nostalgii abisale ori 
la zboruri planetare (Constantin Ciopra-
ga, Perspective, „Convorbiri literare“, nr. 
2 (74), 2002, p. 29).

Vom renunţa – pe cât e cu putinţă – la 
limbajul notarial – administrativ, încli-
nând mai mult spre un jurnal intim de idei 
trăite, decât spre un curriculum ca atare, 
necesar mai cu seamă bibliografiei.

Ca român născut în spaţiul basara-
bean, cel mai marcat de teroarea istoriei 
dintre teritoriile româneşti, sunt înclinat 
să cred în existenţa destinului şi a căii (că-
liţei) rătăcite din filosofia noastră popula-
ră. Sunt încredinţat că şirurile ontologice 
se produc dureros, determinând fiinţa să 
poarte, ca pe un blestem existenţial (sau 
ca pe un blazon de nobleţe tragică), anu-
me pecetea destinului.

Întâmplarea a făcut să apar la lumi-
na zilei la 3 septembrie 1942, orele 6,00 
dimineaţa, în zodia Fecioarei şi anul Ca-
lului, şi ţin să mărturisesc că prescripţiile 
zodiacale le recunosc ca date esenţiale ale 
felului meu de a fi. Părinţii, oameni de 
frunte în sat, reprezintă cele două maluri 
ale Prutului, tatăl, Ilie Cimpoi fiind ori-
ginar din Horodiştea – Botoşani (stabili 
mai apoi în Cuzlău – Păltiniş), iar mama, 
Ana, pe numele de fată Habureac, nepoa-
tă de preot, fiind născută în Larga, judeţul 
Hotin. Tatăl, supranumit cu bunăvoinţă 
în sat Ilie Românul, era un bun povestitor 
şi recitator de balade şi drame populare. 
Înzestrat cu o bunătate naturală, o risipea 
cu generozitate, ajutând fără nici un gând 
de profit toată lumea din sat. Purta un 
ciocan la brâu şi un buzunar de ţinte şi 

repara din mers un gard şubred, un aco-
periş de casă deteriorat, un perete dărâ-
mat – la el acasă sau la vecini. Era parcă 
eroul liric al poemului lui Karl Sandburg 
„Reparaţia zidului“. Era cel dintâi care se 
trezea în casă pentru a pregăti uneltele de 
muncă ce trebuiau să fie toate perfecte. 
(A fost un om fericit, căci a văzut toate 
răsăriturile de soare câte i-a fost dat să le 
vadă). Mama, deşi ţesătoare şi artistă în 
felul de a alege şi a realiza motivele (şi le 
alegea de una singură, refuzând asistenţa 
altora!) era mai raţională, mai interesată 
de latura profitabilă a lucrurilor şi, bine-
înţeles, îi plăcea să umble pe la pieţe şi 
târguri. Astfel am cunoscut Cernăuţul, 
oraşul copilăriei mele, ciudat prin pito-
rescul lui de burg austriac şi prin pestriţi-
mea oamenilor de diferite seminţii care-l 
populau (Cernăuţul lui Eminescu şi Aron 
Pumnul, al Hurmuzăkeştilor şi Puşcariu, 
al lui Mircea Streinul şi Paul Celan, al 
Olgăi Kobâleanskaia şi Olgăi Caba!). 
Tata trata cu bunăvoinţă şi chiar cu mân-
drie părintească deosebită calitatea mea 
de etern student, în timp ce mama se în-
treba cam cu ce o să se aleagă din toată 
învăţătura mea. Buna gospodărire a celor 
două hectare şi jumătate şi, nu în ultimul 
rând, faptul că era născut dincolo de Prut 
şi originea preoţească (ulterior genealo-
giştii au constatat că e şi domnească) a 
mamei mele puteau să fie tragice pentru 
destinul familiei noastre. Începând, în 
1949, campania de colectivizare forţată, 
urma să fim deportaţi în Siberia. Întâm-
plarea fastă a făcut însă ca lista depor-
taţilor trimisă de securitate (NKVD) la 
primărie (selsovet) să fie copiată de cum-
natul meu, soţul surorii Vera, învăţător, şi 
acesta, bineînţeles, a omis la transcriere 
numele Cimpoi. (Cartea Memoriei, edi-
tată acum, atestă 500 de deportaţi din co-
muna Larga.)

Acuzările de naţionalism (de orientare 

Mihai Cimpoi
S-a născut la 03 septembrie 1942 în localitatea Larga-Briceni 

din Republica Moldova. Personalitate marcantă a Moldovei 
dar şi a României, de unde-şi revendică ascendenţa.

Membru al Academiei Române, critic literar renumit, eminescolog, istoric 
literar, eseist, cu o operă literară marcantă precum şi un neobosit activist al vieţii 
literare din cele două ţări surori.

Este preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova, membru titular al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, membru al Consiliului Director al Uniunii Scriitorilor din 
România, membru al Organizaţiei Mondiale a Scriitorilor.

Are un palmares scriitoricesc de invidiat prin calitatea scrierilor sale precum şi 
numărul de apariţii editoriale.
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proromână, după cum se mai formula) 
aveau drept temei ascuns şi această ori-
gine „moldo-română“ dubioasă a mea. 
M-a ajutat oricând şi în orice împrejurări 
dragostea faţă de valori şi cultură, faptul 
că m-am modelat cu o consecvenţă care 
mă uimeşte şi astăzi ca om de cultură cu 
un statut de independenţă – îmi place să 
cred – moromeţiană.

În ciuda cumplitului proces de în-
străinare şi de ideologizare, pe care l-a 
cunoscut spaţiul basarabean, am ascultat 
numai de acest daimon lăuntric: să fii un 
om de cultură, să fii un om al culturii.

Cu această încredere în cultură, în 
mântuirea prin cultură de tot ce este în-
străinător, fals, relativ, mi-am făcut stu-
diile la şcoala medie din Larga şi la Uni-
versitatea de Stat din Moldova (1960-
1965), plină de profesori ideologizaţi 
şi ignoranţi, dar şi de profesori docţi şi 
buni români, precum Anatol Ciobanu, 
Nicolae Corlăteanu, Ion Osadcenco. (În 
şcoală am avut profesori buni de limba 
şi literatura română: Pamfil Guţu şi Tati-
anna Calalb.) De fapt, Universitatea mea 
a fost Biblioteca Naţională din Chişinău 
(fosta „Krupskaia“, poreclită de studenţi 
„Femeia lui Lenin”), unde în secţia de li-
teratură străină era un fond bogat de cărţi 
româneşti, supravegheat de securitate, în 
sala de lectură fiind atârnat şi portretul lui 
Sadoveanu. Aici am înfiinţat clubul lite-
rar „Mioriţa“, cu şezători lungi, înflăcă-
rate şi arhifrecvente, considerat mai apoi 
de guvernanţii comunişti un „cuibar de 
naţionalism“.

Un alt „cuibar de naţionalism“ era 
cenaclul literar „Mihai Eminescu“ de la 
Universitate, al cărui preşedinte am fost 
din 1963.

În aceşti ani, petrecuţi în spaţiul bibli-
otecii, pe care am înţeles-o ca pe o lume 
sub formă de cărţi, un ontos concentrat 
în libros – o lume văzută borgesian (şi 

eminescian) ca bibliotecă – a avut loc 
întâlnirea mea modelatoare cu George 
Călinescu. Cărţile sale reeditate apăreau 
în bibliotecile chişinăuiene şi se vindeau 
şi într-o librărie „Prietenia“ (interzisă 
mai apoi de I.I. Bodiul, primul secretar al 
CC al Partidului Comunist al Moldovei, 
după răcirea relaţiilor dintre România şi 
fosta URSS), cu excepţia – bineînţeles – 
a „Istoriei literaturii române de la origini 
până în prezent“, care circula conspira-
tiv printre scriitori, căci, fiind un singur 
exemplar, se dădea spre lectură – ironia 
sorţii! – pentru o singură zi. Pentru mine 
Călinescu a fost constant CRITICUL, el 
servindu-mi, cel puţin în anii formării, 
drept pattern.

Statura şi statuia lui creştea în ochii 
mei în raport cu criticii ruşi ideologizaţi 
şi incluşi obligatoriu în programa şcola-
ră, dintre care îl preferam, pentru calită-
ţile sale de literat pe Belinski, şi în raport 
cu criticii sovietici total aserviţi dogme-
lor ideologice. Am visat toată viaţa să 
am un exemplar al „Istoriei…“ Visul mi 
s-a împlinit în 1985, când consultantul 
moldovean de la Uniunea Scriitorilor 
din Moscova, Nicolae Romanenco, mi-a 
adus de la Bucureşti un exemplar din edi-
ţia a doua pentru preţul de 80 de ruble. 
(Mai târziu m-am făcut şi cu ediţia prin-
ceps datorită gestului fiicei mele, Raluca, 
pianistă şi profesoară la Universitatea 
de Muzică din Bucureşti, şi al ginerelui 
meu, Dragoş, preot). Lectura operei criti-
ce călinesciene trezea în mine fascinaţia 
şi tentaţia de a scrie frumos, generând 
complexul Călinescu, pe care l-am avut 
o perioadă bună de timp. „Viaţa lui Emi-
nescu“ am citit-o de cel puţin zece ori, 
astfel încât, dacă printr-o fatală întâmpla-
re ar dispare toate exemplarele tipărite, aş 
putea s-o refac din memorie.

Astfel, am descoperit paradoxalul 
adevăr psihologic că printr-o îndelungată 

şi profundă relecturare poţi înlătura com-
plexul de dominare patternă a autorului 
admirat. În cazul frecventării repetate a 
unui text, ca şi în cazul hermeneutizării 
metodologice stăruitoare, apare efectul 
reducţionismului fenomenologic neanti-
zator, al „punerii în paranteze“ relativiste 
husserliene: farmecul iniţial al lecturii, al 
„declinului“ hermeneutic dispare în mod 
progresiv, devine o „urmă“ derridiană. 
(De altfel, Derrida va fi promotorul, în 
anii ’70, ai secolului al XX-lea, al carac-
terului indeterminat al semnificaţiei, al 
„sensului niciodată atins“ de descifrarea 
hermeneutică şi al relaţiei de interpretanţă 
mereu reîncepute. Postulat ce a dat naştere 
deconstructivismului şi pansemiotismu-
lui. Avem de-a face, mereu, cu o prezenţă 
amânată, manifestă doar în „urme“.

Esenţiale mi se par, la Călinescu, os-
cilarea între „absolutism“ şi „relativism“, 
între „factorul surpriză fenomenală“ şi 
„banalitatea conceptuală“, neîncrederea 
în interpretarea istorică obiectivă (“Orice 
interpretare istorică este în chip necesar 
subiectivă”), conceperea istoriei literare 
ca o comedie umană cu opere şi scriitori, 
ca o înlănţuire „de punctele de vedere 
din care să iasă structuri acceptabile“, 
ca „ştiinţă inefabilă şi sinteză epică“ şi 
ca o revelaţie a „ochiului formator“ care 
surprinde transcendenţele dindărătul 
realităţii lui, „cum este“ şi „clasificarea 
mai mult decât descripţia.“ Datorită lui 
Călinescu, am înţeles că eudemonismu-
lui impresionismului trebuie să i se sub-
stituie demonismul totalităţii, căci critica 
modernă este „o critică a ansamblurilor, 
nu a detaliilor“ (J.-P. Richard), a părţilor 
legate de întreg.

Cu timpul, la patternul călinescian 
s-a mai adăugat modelul fiinţial noicist 
şi, în special, cel ontologic generalizat 
care aplică grila existenţială. Drumul 
meu formator (etern – formator!) a ajuns, 
în sfârşit, în această zonă care stimulea-
ză cuprinderea cea mai largă, „declicul“ 
cel mai luminător. Am ajuns, astfel, cu 
o anumită linişte metodologică (să-i zic 
aşa!), sub zodiile lui Heidegger, Kierke-
gaard, ale lui Eliade şi Jung, ale lui Noica 
şi Blaga. Am căutat să-mi pun cercetările 
eminescologice sub semnul călăuzitor al 
ontologicului. Am scris, dintr-o nevoie 
lăuntrică, şi o carte despre fiinţa româ-
neas-că: „Cumpăna cu două ciuturi“ (Ti-
mişoara, Ed. Augusta, 2000), tradusă şi 
în franceză de un grup de profesori de la 
Universitatea Aix-en-Pro-vence, condus 
de profesorul Valeriu Rusu, care, alături 



Literaria Nr. 8–9 – septembrie 2010 5

de cunoscutul eminescolog Aurelia Rusu, 
animă acolo cercetările de romanistică şi 
românistică.

“O critică existenţială nu poate fi în-
temeiată decât pe existenţa criticului“, 
spune Serge Doubrovsky, precizând că 
cogito-ul criticului îşi însuşeşte modul 
de existenţă manifestat şi comunicat de 
scriitor şi reflectat de către conştiinţa 
criticului. Între scriitor (cogito-ul scrii-
torului) şi critic (cogito-ul criticului) se 
stabilesc, după părerea mea, nişte relaţii 
de ordin ontologic; sunt relaţii omologi-
ce (deci nu atât analogice) dintre fiinţa 
unuia şi fiinţa celuilalt, între „tremurul 
– existenţial“ al celui dintâi şi „tremu-
rul – existenţial“ al celui de-al doilea. E 
un mod de re-cunoaştere fiinţială. Opera 
se relevă şi ea ca „fiinţă“, ca ontos rostit, 
exprimat. Actul critic este, prin el însuşi, 
un act ontologic.

Cu Noica, pe care-l cred FILOSO-
FUL, am avut o corespondenţă scurtă, 
surprinzătoare, în temeiul căreia am re-
alizat un dialog epistolar pe care l-am 
inclus în volumele „Spre un nou Emi-
nescu“ şi „Mă topesc în flăcări“. Nu mi-a 
fost dat să-l văd în 1986 când am făcut 
prima călătorie în România cu viza Mi-
nisterului de Interne al Federaţiei Ruse. 
La Chişinău, treceam drept „naţionalist“ 
şi autorităţile moldovene nu puteau să-mi 
aprobe această plecare „subversivă”; au 
început să bată însă înnoitoarele vânturi 
gorbocioviste, care au făcut posibilă mul-
trâvnita călătorie de studii: scriam despre 
mitopoetica eminesciană în contextul 
poeticilor moderne şi vroiam neapărat 
să studiez „Caietele“ despre care Noica 
vorbea ca despre un miracol al culturii 
româneşti. Con-stantin Noica a fost He-
ideggerul nostru; el nu a făcut doar figură 
de filosof, ci a rostit filosofia româneşte.

În anii 1986-1987 a început procesul 
de renaştere naţională, care a avut ca re-
vendicări prioritare schimbarea e menta-
litate, impunerea valorilor democraţiei, 
oficializarea limbii române şi revenirea 
la grafia latină, lichidarea „petelor albe“ 
din istorie, adică dezvăluirea adevărului 
despre cele câteva valuri de deportări, 
despre foametea din 1947 şi colectivi-
zare, despre masacrarea intelectualilor şi 
a celor care au lucrat în administraţie, a 
aşa-zişilor duşmani de clasă ş.a.

Angajarea mea şi a colegilor mei 
în această luptă sfântă pentru adevărul 
despre întâmplările tragice care au avut 
loc în perioada postbelică a fost un act 
istoric justiţiar împotriva procesului de 

înstrăinare, de deznaţionalizare (sau 
mancurtizare, după un termen lansat de 
kirghizul Cinghiz Aitmatov), rustificare 
şi „internaţionalizare“ comunistă, împo-
triva execuţiilor „fără judeţ“ ale intelec-
tualilor (despre calvarul a doi intelectuali 
basarabeni a scris Aleksandr Soljeniţân 
în „Arhipelagul Gulag”), acţiunilor de 
exterminare a fruntaşilor satelor prin 
deportări şi de organizare a genocidului 
întregii populaţii în timpul secetei şi foa-
metei din 1947.

Justiţiar şi recuperator totodată, căci 
– printr-o schimbare logică şi legică a 
cursului istoriei, care până atunci ne trata 
doar cu „teroarea“ ei – trebuia să recăpă-
tăm şi să punem în drepturile lor valorice, 
simbolurile, limba ca „loc de adăpost al 
fiinţei“ (Heidegger). Reacţia a fost irezis-
tibilă, vulcanică, temeiul ei revoluţionar 
fiind indiscutabil.

Basarabia, rămasă după război în fond 
fără intelectualitate, îşi arunca acum lava 
revindicativă şi ieşea pe baricade pen-
tru a reimpune autoritatea Adevărului. 
Demersurile patetice ale oamenilor de 
creaţie, mitingurile frenetice de protest, 
adunările furtunoase, Marea Adunare 
Naţională cu freamătul ei oceanic al setei 
de libertate (700.000 de persoane după 
estimările presei), dezbaterile agitate de 
la Uniunea Scriitorilor, de la Academie, 
de la cenaclul „Alexei Mateevici“, ieşit 
în stradă, din Parlament şi din pieţele 
publice se revărsau ca o Bunăvestire, ca 
o nouă profeţie luminoasă că „Îngerul a 
strigat!“. Fremăta cu toată puterea aerul 
unei măreţe reconstituiri pompeiene a 
adevărului istoriei. Lupta mai continuă 
şi astăzi, astfel încât, spre deosebire de 
ieşirea din infernul dantesc, ieşirea din 
infernul basarabean nu ne-a permis încă 
să vedem stelele.

Izbucnirea conştiinţei identitare cu 
forţa erupţiei vulcanice a făcut lumea să 
vorbească despre miracolul basarabean şi 
agenţiile de presă din străinătate, care ne 
dăduse cu totul uitării, îşi trimiteau de zor 
corespondenţii la Chişinău.

Uniunea Scriitorilor din Moldova, 
prima care a început aceste acţiuni, s-a 
transformat într-un fel de Cartier General 
al revoluţiei basarabene (“Smolnâi“ i se 
mai zicea). Se trimiteau soli la Gorba-
ciov, se întocmeau zilnic apeluri şi scri-
sori, se angaja, în fine, o luptă pe viaţă 
şi pe moarte cu autorităţile locale care 
elaborau decrete, hotărâri, dispoziţii (am 
descris odiseea acestei confruntări în vol. 
„Basarabia sub steaua exilului“, apărută 

la Bucureşti, în 1994).
“Noaptea furtunoasă“ din 18-19 mai 

1987 de la Uniu-nea Scriitorilor (o zi şi o 
noapte întreagă) a formulat imperativele 
luptei, a schimbat Comitetul de Condu-
cere, scoţându-mă şi pe mine din zodia 
anonimatului public prin alegerea ca se-
cretar. (Din septembrie 1991, am devenit 
preşedinte al acesteia.)

Procesul redobândirii românismului 
cultural s-a desfăşurat sub semnul călă-
uzitor al lui Eminescu.

Întâlnirea cu Eminescu, eveniment = 
cheie al vieţii mele, avusese loc în anii 
studenţiei, semnificând atât o revelaţie de 
ordin cvasimistic – căci e modelatoare, 
luminătoare în sens axiologic şi ontolo-
gic -, cât şi un impact stimulator, produc-
tiv. Opera şi personalitatea sa sunt pline 
de ontos = românesc şi general = uman, 
demersul său artistic şi intelectual fiind 
unul prin excelenţă fiinţial. Calificativele 
superlative de „omul deplin al culturii ro-
mâneşti“ (Noica), de „patronul canonizat 
al scrisului românesc (Perpessicius), „de 
sfântul ghiersului românesc“ (Arghezi), 
de „expresia integrală a sufletului româ-
nesc“ (Iorga) nu sunt expresii encomiasti-
ce, bune de persiflat în stil postmodernist 
sau „dilemator“. Ele denumesc o realitate 
valorică ce se impune prin reprezentati-
vitate, productivitate şi interpretativitate. 
Eminescu rămâne statornic Biblia noas-
tră lucrătoare, fiind o statuie a meditaţiei 
în mişcare (precum zicea Baudelaire des-
pre Hugo). În cazul lui, miticul drum spre 
Centru capătă un sens lămuritor, căci ne 
alimentează apriori conştiinţa centrării. 
Mergem, în câmpul fiinţei noastre, în şi, 
totodată, spre Eminescu (ca spre noi înşi-
ne), direcţionarea conţinându-se în chiar 
raţiunea mişcării. De-a lungul timpurilor 
s-au profilat în chip desluşit trei atitudini 
faţă de el: epigonic = iconodulă, retarda-
ră (în sensul lui Lovinescu care aştepta 
să devină anacronic) şi contestator – ico-
noclastă cu o diagramă ciudată a reacţii-
lor negativiste de la canonicul Grama la 
autorii Dilemei (1998, No. 265), printre 
care, alături de mediocrităţi crase, îi întâl-
nim regretabil pe Nicolae Manolescu şi 
Mircea Cărtărescu, aceştia etalând chiar 
o bucurie şi o mândrie în a demitiza.

După 1990, Eminescu a revenit cu 
forţa lui modelatoare în societatea româ-
neas-că democratizată, nemaivorbind de 
rolul său paternal în procesul de renaştere 
naţio-nală a românilor basarabeni de care 
vorbeam mai sus.

Ca om de cultură român, trebuia să 
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ajung neapărat la Eminescu, el fiind cel 
care mi-a asigurat certitudinea că avem 
valori şi în temeiul lor putem susţine un 
dialog cu lumea, că putem intra cu aces-
te valori în dialogul multicultural despre 
care se vorbeşte insistent acum. De acest 
lucru m-am convins convorbind şi cu 74 
de eminescologi, traducători şi oameni 
de cultură din întreaga lume. Orele mele 
matinale au fost, după 1976, când după 
moartea părinţilor mi-am zis să scriu 
ceva esenţial, orele Eminescu, la care pe 
parcurs s-au adăugat orele Blaga.

În legătură cu acţiunile de detractare, 
de demitizare înverşunată şi de autodis-
preţuire „Cioraniană“, care s-au declan-
şat în societatea românească extrem de 
caragializată, ţinta fiind marele valori 
şi – printre ele – Eminescu sunt de spus 
câteva lucruri.

Ne stă, oare, bine în faţa lumii să ne 
autodefăimăm, să ne „urinăm pe bise-
rici“ (vorba lui Arghezi) şi să ne alegem 
ca zeu protector pe Momos, care era la 
greci zeul sau mai bine zis zeuleţul ironi-
ei, zeflemelei şi bârfelei, să ne reactuali-
zăm vechile complexe de inferioritate, să 
ne (re)complacem în autodispreţuire, să 
ne aservim total jocului politic al circum-
stanţelor (vezi articolul nostru „Zeul Mo-
mos şi noi „românii!“ în buletinul Mihai 
Eminescu, nr. 1(4), 2001, p. 4-18). „De-
făimarea zeilor este o rea deşteptăciune“, 
spune Pindar.

Cu Eminescu am obţinut o demnitate 
estetică şi etică, pe care nimeni şi nimic 
n-o mai clinteşte din loc.

Este firesc ca raportarea permanentă 
la el să ne impună şi înnoirea paradigme-
lor şi a instrumentelor (în cazul nostru a 
paradigmelor culturale şi instrumentare-
lor critice), fără a renunţa la ceea ce este 
viabil şi eficient în vechile modele.

În domeniul criticii şi istoriei literare 
Sainte = Beuve mai rămâne o personali-
tate de referinţă cu portretizarea axată pe 
psihologism (el, după propria mărturie, 
din Mes Poisons, nu este un istoric, dar 
are unele laturi de istoric). Dintr-un fizio-
log care operează cu trăsăturile generale 
şi cu domentul el se transformă într-un 
fenomenolog al spiritului creatorului de 
valori, într-un analist al viului din el. Bi-
ografia evenimenţială exterioară este în-
locuită de biografia interioară a faptelor 
sufleteşti. Fireşte, istoria literară şi eseis-
tica filozofică au valorificat şi grila psih-
analitică sau existenţială. „Baudelaire“ al 
lui Sartre e un exemplu în acest sens.

Fără să eludez documentul, am mers 

în lucrările mele despre Eminescu (şi nu 
numai) pe această hermeneutică exis-
tenţială, constituită din depistarea com-
plexului de arătări/ascunderi ale însăşi 
fiinţei scriitorului, a codurilor psihologic 
= comportamentale şi personalist = etice, 
care definesc portretul fenomenologic. 
Fenomenologicul şi ontologicul s-au în-
tâlnit temeinic cu paradigmă modernă şi 
postmodernă. (Blaga vorbea despre luci-
fericul în cunoaştere, despre „ascuns“ şi 
„mai ascuns”). Privirea criticului de azi 
se îndreaptă spre obiectul cunoaşterii, ca 
şi privirea lui Orfeu spre Euridice: atunci 
când vrea s-o vadă cu adevărat, să-i con-
state existenţa reală, se îndepărtează, se 
ascunde în neantul necunoaşterii. Ca şi 
în fizica modernă, rezultatele studiului 
depind de obiectivul pe care şi-l propune 
cercetătorul (operatorul), de „declicul“ 
hermeneutic, de grila aplicată, căci se re-
simte marca ontologică a relativismului, 
a aproximării (= a stabilirii valorice prin 
apropiere de mărimea căutată), a relaţiei 
critice de care vorbea Jean Starobinski, 
care constata nevoia de coduri preexis-
tente, de o interpretare comprehensivă, 
ce înlătură judecata de valoare. Este o 
relaţie complexă de identificare şi distan-
ţare, care pune într-o ecuaţie capricioasă 
empatia, intropatia şi antipatia. Structu-
ralismul ne-a propus căutarea unui logos 
comun, a unor genera dicenda, a unui 
context general, în timp ce criticul se cade 
să caute însuşi textul cu toate codificări-
le sale, recurgând la instrumentul feno-
menologiei şi ontologiei. Esenţialmente, 
criticul nu se va limita la contextualizare, 
ci va recurge la o textualizare nuanţată, 
descifrând ce spune fundamental scriito-
rul despre fiinţă şi fiinţare.

Orice metodă şi mod de investigaţie 
ne-am propune, ne întoarcem volens-
nolens, la Erlebnis, la trăirea codificată 
în legile imanente ale artei. Monismul 
structuralist, opus dualismului obişnuit 
gândire/expresie, ne ajută prea puţin în 
actul critic. Sensul existenţial al operei e 
codificat în pluralismul semiotic, în ma-
rele imperiu al semnelor şi structurilor pe 
care-l ascunde. Criticul de la începutul 
mileniului al III-lea este hărăzit luptei cu 
umbrele, cu ascunderile fiinţei operei.

Deruta este datul existenţial al actului 
critic, care e supus presiunii unor criterii 
antinomice universaliste / antiuniversa-
liste, determinate de naţionalism, euro-
penism, multiculturalism şi de „moartea 
cărţii“ sau de „moartea literaturii“. Căci 
cartea şi litera-tura suportă, de la sfârşitul 

secolului al XX-lea concurenţa internetu-
lui TV CD-urilor bibliotecilor electroni-
ce. Literatura nu are valoare estetică de 
altădată, fiind stingherită şi de paralitera-
tură, antiliteratură, near literature (litera-
tura de frontieră sau marginală), de textul 
postmodern sans rivages, de sub-literatu-
ră, non-literatură etc. În atare condiţii, de-
mersul critic s-a văzut extrem de ideolo-
gizat, formalizat în sens structuralist – se-
mioic – textualist, psihanalizat. Judecata 
de valoare, estetică şi generalizantă prin 
existenţă, a cedat studiului textualităţii 
(“mutaţia literaturii în text“ a J. Kristeva) 
sau al interrelaţionarităţii semnificaţiilor, 
codurilor de lectură (textul busculat, „in-
finit deschis“ al lui R. Barthes), studiului 
cinefic (care refuză conotaţiile estetice, 
căutarea valorii literare).

Indiferent de aceste excese formali-
zante, metodologizante, critica (şi istoria 
literară) nu poate exista fără o comunica-
re sympatetică cu opera, scriitorul, lite-
ratura, fără acea la plaisir du text, dar nu 
neapărat în sensul psihanalizat al lui R. 
Barthes, fără dragostea faţă de literatură 
pe care o cerea criticului Gogol, fără în-
tâlnirea emoţională primă, deschizătoare 
de semioză.

Ca şi lingvistul, criticul şi istoricul 
literar pare să poarte veşmintele cara-
ghioase, croite din petecele multicolore 
şi zdrenţoase ale lui Arlechino. În ciuda 
înlocuirii modelului mecanic cu modelul 
electronic „obstacolele epistemologice“ 
nu pot fi depăşite, după cum afirmă şi 
Bachelard. Cibernetica, informatica şi 
teoria comunicării au sporit aporiile, în 
loc să le spulbere. De la Saussure, Propp 
şi Cercul de la Praga până la Chomsky, 
care anunţa amurgul structuralismului 
(în 1950), lucrurile nu s-au lămurit, ci 
s-au complicat, căci, for-mele lingvistice 
nefiind capabile de a transmite prin ele 
însele un semnificat şi de a realiza un 
raport perfect între locutor şi destinatar, 
între dictum şi dicere, revenim la un nivel 
zero, la o închidere sistematică ce duce la 
„omogenizarea superficială“ (Chomsky), 
la relativizarea părţii şi la reimpunerea 
binarismului logic aristotelic. Ajungem, 
aşadar, la tabula rasa a empiriştilor şi la 
vidul inconştientului de care vorbeşte 
Lévi-Strauss (vidul fiinţei aristotelice, vi-
dul cogito-ului cartezian, vidul statuii lui 
Condillac, precizează Gilbert Durand). 
Ne închidem permanent în cercul seman-
tic conturat de semnificat şi semnificant, 
şi confundăm limbajele (cel natural cu 
cel artificial) şi absolutizăm contextul, 
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reţeaua formală. Desprinzându-se de fun-
damentul lor lingvistic iniţial, sensurile 
se proiectează în metalimbaje (descriptiv, 
translativ, metodologic, epistemologic). 
Filosofii comunicării sfârşesc prin a găsi 
semnificaţia metalingvistică supremă în 
limbajul artistic sau metapoetic (= mito-
poetic), care este, după Eugenia Coşeriu, 
un limbaj absolut.

Totul constă în a aproxima ceea ce 
semnifică etimologic meta: după, pe lân-
gă, cu. Limbajul este, esenţialmente, un 
metalimbaj. Critica şi istoria literaturii e, 
de asemenea, o metaliteratură axată pe 
metalimbajul artistic. Fără o atare legătu-
ră asimptotică actul hermeneutic este de 
neconceput.

La aceste complexe de ordin ontolo-
gic (fenomenologic) se adaugă comple-
xele de ordin deontologic pe care le are 
în mod obişnuit omul de cultură român. 
El este copleşit de complexe originare şi 
venite din afară. Lucru curios, căci marii 
noştri oameni de cultură nu le-au avut şi 
ne gândim îndată la Cantemir, Eminescu, 
Haşdeu, Iorga, Noica. Complexul frag-
mentarismului, al marilor proiecte ne-
realizate (manolism mitic manifestat în 
cultură; reînceperea zidirii de la nivelul 
zero). Un alt complex, viabil de-a lungul 
secolelor, este cel al inferiorităţii, care-i 
face şi azi pe mulţi să afirme că avem „o 
cultură mică“ şi că ceea ce-i românesc 
(nu doar în cultură) este sub orice nivel. 
Toate duc la un complex generalizat al 
fatalităţii mioritice, complexul cioranian 
al „neantului valah“ fiind încoronarea 
grupului de complexe ce ne este hărăzit.

Sunt, însă, complexe şi complexe; 
sunt complexe bune şi rele. Cu puncte de 
reper în psihanaliză, Charles Boudouin 
şi Gaston Bachelard aduc demonstraţia 
unor clare linii de demarcaţie. În mare, 
complexul este un reactor şi un transfor-
mator de energie psihică. Suprapunându-
se peste complexul originar, complexul 
de cultură realizează transformarea în 
chip efectiv, împăcând sublimarea cultu-
rală cu cea naturală. „Sub forma lui bună 
cea bună, complexul de cultură retrăieşte 
şi reîntinereşte o tradiţie. Sub forma lui 
cea rea, complexul de cultură este obi-
ceiul şcolăresc al unui scriitor lipsit de 
imaginaţie“ (Gaston Bachelard, „Apa şi 
visele“, Bucureşti, 1995, p. 24).

Într-un om al complexelor este o par-
te vădită de comic şi de tragic. Comicul îl 
dă ridicolul calităţii lui fundamentale de 
complexat ca atare, de aservit complexe-
lor, în timp ce tragicul este determinat de 

faptul că el nu-şi mai poate schimba acest 
dat fatal. Este inutil să demonstrezi cu in-
strumentar analitic inutilitatea urmăririi 
broaştei ţestoase sau aşteptării zborului 
săgeţii lui Zenon din Elea. Sfatul pe care 
i-l dă Cosini lui Zeno, în romanul lui Ita-
lo Svevo, este: singurul remediu pentru a 
se elibera de „complexe“ este rememo-
rarea trecutului. E un sfat absurd, căci şi 
rememorarea realităţilor revolute e tot 
un „complex”; unde mai pui că trecutul 
însuşi poate depozita şi el „complexe“. 
Complexarea apare ceva de neînlăturat, 
ca o determinare şi o finalitate.

Este indiscutabil ca românul (şi ro-
mânul basarabean în speţă) are foarte ac-
centuat complexul Marginii şi al Drumu-
lui spre Centru. Iată de ce m-a preocupat 
întotdeauna – şi în legătură cu destinul 
meu – fenomenul exilului. Am scris şi 
o schiţă fenomenologică a exilului lite-
rar românesc (vezi „Critica 2. Centrul şi 
marginea“, apărută la Fundaţia „Scrisul 
românesc“, Craiova, 2002, prin strădani-
ile amicale ale lui Tudor Nedelcea).

Exilul face parte din destinul româ-
nesc, spune atât de exact şi tulburător 
MIrcea Eliade. Exilul basarabean este cu 
precădere un exil interior, precum l-am 
caracterizat în „O istorie deschisă a li-
teraturii române din Basarabia“ (1996 şi 
ediţiile ulterioare din 1997, 2002), carte 
pe care eram ca şi obligat s-o scriu, ca în-
cercare de primă sinteză critică, deoarece 
istoriile mai vechi ale lui Ştefan Cioba-
nu şi P.V. Haneş erau prea sumare şi se 
încheiau la 1940, istoriile lui Călinescu, 
Lovinescu şi Iorga nu conţineau decât 
referinţe la unele nume şi reviste din 
perioada interbelică, iar „Istoria literatu-
rii moldoveneşti“, apărută în anii 1986-
1990, la Chişinău, era marcată de sche-
mele ideologice realist = socialiste, deşi 
insera şi studii despre scriitorii şi reviste-
le tabuizate (Stere, „Viaţa Basarabiei”).

Treptat, literatura basarabeană a fost 

scoasă din conul de umbră al interdicţiei 
prin studiile lui Vasile Badiu, Alexandru 
Burlacu, Alina Ciobanu, prin valorifica-
rea mai amplă a operei lui Mateevici (F. 
Levit, S. Pânzaru, I. Nuţă).

Ce a fost exilul basarabean (interior) 
pentru mine? Bineînţeles, o perioadă de 
teroare intelectuală şi o perioadă de rezis-
tenţă „rizomică“, de ascundere a Tulpinei 
şi de cultivare strategică a rădăcinilor. O 
perioadă de frustrări şi recuperări, de 
replici mute la ideologismul terorizant, 
impus prin directive, hotărâri, periodice 
ale partidului, adunări, critici în presa 
de partid şi cea literară, audieri în dife-
rite instanţe, somări din partea securităţii 
(KGB). Scriitorul se mai putea ascun-
de în metaforă, în rapabolă, în limbajul 
esopic, în timp ce criticul era impus să 
fie un ideolog în sens partinic (marxist-
leninist).

Refuzul interior (spuneam că daimo-
nul meu lăuntric îmi şoptea să evit ideo-
logizarea extremă) m-a costat mult, fiind 
nevoit să prestez munci grele de redac-
tor inferior la reviste şi edituri, la teatre 
şi enciclopedii, să stau mai multă vreme 
fără serviciu. (Scriitorul armean Gevork 
Emin, văzându-ne angajaţi la posturi de 
rutină, observa că în Moldova se face o 
adevărată risipă de talente.) Strategia mea 
„estetică“ a fost susţinută de scriitori, de 
criticul cel mai doct şi mai de temut Va-
sile Coroban, de preşedintele Uniunii de 
atunci Pavel Boţu, de anumite reviste din 
Moscova, care erau mai liberale în ma-
terie de ideologie literară. Faptul că mi 
s-au acordat premii ale săptămânalului 
Literaturnaia gazeta şi revistei Drujba 
narodov – publicaţii care stimulau în li-
nii mari valorile şi promovau şi un spirit 
înnoitor – era de-a dreptul încurajator. În 
contrapondere cu Simion Ciubotaru, ide-
olog dogmatic până în măduva oaselor, 
eram membru al Comisiei pentru critică 
a Uniunii Scriitorilor din fosta URSS.
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Viaţa literară îşi avea sinusoida ei de 
realizări / eşecuri, de speranţe / înfrân-
geri, spiritul adevărului se manifesta la-
tent – „rizomic“, astfel încât atunci când 
a apărut momentul fast, vânturile înnoi-
rii s-au dezlănţuit irezistibil.

Oricum, până la 1985-1987, am fost 
copleşit de un presant sentiment al exi-
lului şi de un îngustător spirit al locului 
de felul celuia – să zic – pe care îl avea 
Albert Camus, francezul din „Africa de 
Nord“. „M-am născut acolo, răspun-
dea el unui intervievator care îl întreba 
despre ataşamentul profund pentru lo-
curile natale, este o mare ţară cu puteri 
neatinse. Departe de cercul ei, mă simt 
întotdeauna în exil. De vreme ce o cu-
noaşteţi, mă veţi înţelege“ (Albert Ca-
mus, „Eseuri“, Bucureşti, 1976, p. 374). 
Sentimentul exilului este determinat de 
intrarea într-o zonă a rigidului, ştiutului, 
monotonului, a mortificării simţirii, care 
poate fi depăşită doar de actul re-trăirii: 
„Vine o zi când, din prea multă rigiditate, 
nimic nu mă mai minunează, totul este 
dinainte ştiut, şi a trăi înseamnă a reînce-
pe. Este timpul exilului, al vieţii uscate, 
al sufletelor moarte. Pentru a retrăi, este 
nevoie de un anumit har, de uitare de sine 
sau de o patrie“. (Ibidem, p. 153)

În viziunea lui Camus, patria rămâ-
ne generatoarea existenţei reînnoite a 
artistului. De aceea, momentul cel mai 
fericit pentru mine a fost redobândirea 
Patriei culturale a românismului. În anul 
1989, aşa cum a spus atât de inspirat Eu-
gen Ionescu, Dumnezeu a fost român. 
Cultura basarabeană, datorită acestei 
întoarceri a Ziditorului cu faţa spre noi, 
s-a reintegrat spaţiului cultural general 
= românesc şi mi-am scris de acum îna-
inte cărţile cu sentimentul mântuitor al 
acestei unităţi. Momentul ’89, precedat 
de momentul ’87, a fost cu adevărat un 
mare eveniment „sentimental“, căci, aşa 
cum spunea marele exilat Ovidiu, când 
îţi pierzi Patria atunci îţi este pieirea. Re-
facerii acestei unităţi mi-am consacrat 
întreaga activitate de preşedinte al Uni-
unii Scriitorilor din Moldova (din sep-
tembrie 1991), de academician (mem-
bru de onoare al Academiei Române, 

din 1991, şi membru titular al Academi-
ei de Ştiinţe a Moldovei, din 1992, unde 
coordonez sectorul de literatură română 
modernă), de vicepreşedinte al Ligii 
culturale pentru Unitatea Românilor 
de Pretutindeni, condusă de profesorul 
Victor Crăciun, care a făcut atât de mult 
pentru refacerea spirituală a Basarabiei, 
iniţiind podurile de flori şi de conştiinţă 
românească, de membru al Comitetului 
şi Consiliului Director al Uniunii din 
România. Împreună cu societatea „Lu-
cian Blaga“ din Cluj-Napoca (sunt şi 
cetăţean de onoare al acestui municipiu 
prin grija redutabilului primar Gheor-
ghe Funar), ai cărei animatori au fost, 
printre alţii, regretaţii Liviu Petrescu, 
Traian Brad, Tudor Dumitru Savu, Ale-
xei Mare, şi în care activează neobosiţii 
Mircea Borcilă, Mircea Muthu, Doina 
Cetea, Constantin Cubleşan, Virgil Bu-
lat, Mircea Popa, Petru Poantă, Irina Pe-
traş, Aurel Rău şi Adrian Popescu, am 
organizat câteva ediţii ale „Zilelor Lu-
cian Blaga“ la Chişinău. Poemul critic 
Lucian Blaga – paradisiacul, lucifericul, 
mioritic s-a născut pe unda prielnică a 
acestei colaborări. Între 1998-2000, am 
fost coordonatorul programului acade-
mic „Relaţii cultural – spirituale dintre 
Ardeal şi Moldova (Basarabia)“, lucră-
rile fiind adunate în volumul „Lumini 
modelatoare“ (Bucureşti, Editura Fun-
daţiei Culturale Române, 2002). Eugen 
Simion m-a angajat, cu fermitatea şi 
soliditatea sa valahă, în treburile Aca-
demiei Române, desemnându-mă autor 
şi coordonator al „Dicţionarului Gene-
ral al Literaturii Române“. Aş pune la 
activul meu şi alte acţiuni, dacă nu s-ar 
datora preamultului suflet pe care l-au 
pus în ele colegi şi confraţi din diverse 
centre de cultură ale ţării: Dan Mănucă, 
Cezar Ivănescu, Lucian Vasiliu, Nico-
laie Busuioc, Andi Andrieş, Cassian 
Maria Spiridon, Mircea Radu Iacoban 
şi Ioana Irimia din Iaşi, Sterian Vicol, 
Viorel Dinescu şi regretaţii Ion Chiric 
şi Radu Dorin Mihăilescu din Galaţi, 
Gheorghe Calotă din Brăila, Mircea 
Cosma, Alexandru Bădulescu şi Con-
stantin Manolache din Ploieşti, George 

Vulturescu din Satu Mare, Ioan Ţepe-
lea, Dumitru Chirilă şi marele bi-bliofil 
Lazăr Dârjan din Oradea, Ion Boldeanu 
din Suceava, Olaru Nema din Botoşani, 
Elena Poamă din Vaslui, Cornel Moraru 
şi Dimitrie Poptămaş din Târgu-Mureş, 
Ionel Mărgineanu din Alba Iulia, Gruia 
Novac dde la Bârlad, Toma Istrati, Petre 
Popescu-Gogan, Vasile Căpăţână şi re-
gretatul Octavian Ghibu din Bucureşti, 
Tudor Codreanu de la Huşi, Gheorghe 
Neagu şi regretaţii Florin Muscalu şi 
Traian Olteanu de la Focşani, Anca 
Augusta, Adrian Dinu Rachieru, Corel 
Ungureanu, Iosif Cheie-Pantea şi Dori-
na Mărgineanţu de la Timişoara, Tudor 
Nedelcea şi Jean Băileşteanu de la Cra-
iova, Gheorghe Pârja de la Baia Mare, 
Nicolae Lupan, Valeriu Rusu şi Aurelia 
Rusu din Franţa, Ioan Baba şi colegii lui 
din Banatul Sârbesc şi atâţia alţii.

Cultura reală se ţine pe „sufletism“, 
pe entuziasmul nerăsplătit al unor ase-
menea oameni, cu care poţi face întot-
deauna un întreg.

În fond, mă întreb ce înseamnă – azi 
– cultura şi omul de cultură?

Oswald Spengler vorbea despre o 
cultură posibilă şi una reală. Dacă o cul-
tură, ca necesitate umană, devine destin, 
pot spune că sunt un om de cultură de-
venit un destin.

Cultura (inclusiv limba) îţi dă cer-
titudinea împlinirii, certitudinea de a fi 
ca personalitate, ca popor făuritor de is-
torie (la nivel de comunitate). A fi om 
de cultură înseamnă deja a fi un om cu 
identitate, cu personalitate. Cultura in-
staurează suveran spiritul democratic şi 
dă individualităţii devenite personalitate 
o linişte a acţiunilor care îndepărtează 
vanitatea şi alte pasiuni josnice, destruc-
tive. În aceste condiţii, e bine să fii Aris-
tarc, şi nu Zoil. Mi-am propus ca deviz 
(de)ontologic anume să construiesc şi nu 
să demolez, să găsesc temeiul înfiinţător 
şi nu principiul neantizator. Am conce-
put, prin urmare, cultura românească în 
ansamblu ca o cultură a dreptei comune, 
singura capabilă să ordoneze lucrurile, 
să le dea sens şi să le pună, astfel, sub 
semnul sacrului.

Mă bucur că oraşul lui Macedonski 
şi Marin Sorescu, prin unii redactori 
iniţiatori lăudabili, reuşesc să scoată, 
acum, în aceste momente de criză 
fi nanciară şi, oarecum, morală, o nouă 
revistă literară. De altfel, Craiova 

a fost un puternic centru revuistic 
din arealul românesc, cu publicaţii 
periodice remarcabile, cu renumiţi 
colaboratori sau care a lansat scriitori 
şi oameni de cultură.

Urez revistei Literaria viaţă lungă 

şi bogată în conţinut, cu răspândire cât 
mai largă.

Acad. Mihai Cimpoi

şi bogată în conţinut, cu răspândire cât 

Acad. Mihai Cimpoi
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M ai întot- întot-
deauna la ro-
mâni s-a adeve-
rit, de-a lungul 

istoriei, apoftegmele „Să moară şi capra 
vecinului” sau „Nimeni nu este profet 
în ţara lui”. În acest sens Panait Istrati 
spunea: „Câtă vreme un secret e ferecat 
în tine, e robul tău. Cum l-ai spus altuia 
eşti tu robul lui!”. Condiţiile istorice a 
impus şi trădarea din partea confraţilor, 

precum Iuda a făcut-o cu Iisus, intelec-
tualul devenind robul secretului.

După ocuparea României de către 
armata sovietică(rusă) şi impunerea cu 
forţa a unui regim de sorginte comunistă 
a început prigoana împotriva intelectua-
lilor şi a tuturor persoanelor, indiferent 
din ce clasă socială făceau parte, a căror 
idei şi manifestări erau suspectate că ar 
fi împotriva noului regim. Un rol impor-
tant în arestarea şi închiderea acestora 
l-au avut „iudele” din preajma celor ce 
se opuneau regimului şi care aveau alte 
idei decât cele marxist-leniniste. Aceştia 
erau cunoscuţii, chiar aşa zişi prieteni ai 
celor anchetaţi şi întemniţaţi în gherlele 
morţii. Fără sprijinul acestor cunoscuţi 
şi „prieteni” sau confraţi mâna lungă a 
securităţii nu ajungea la victime.

Exemple sunt destule!
Scriitorul Marcel Petrişor a vorbit în 

redacţia „Teatru”, în 1957, că urmează 
mişcări studenţeşti şi unul din confraţi 
la turnat la Securitate, iar Ştefan Aug. 
Doinaş a fost arestat pentru omisiune 
de denunţ, făcând un an de închisoa-
re. Paul Goma a fost condamnat la 2 

ani de închisoare şi cinci de deportare 
în Bărăgan pentru că la un seminar la 
Şcoala de Literatură a citit un fragment 
de roman în care critica regimul co-
munist. Cineva din colegii săi prezent 
la seminarul de creaţie l-a turnat. Ion 
Caraion, după ce iese din închisoare 
în 1955, întocmeşte o listă de scriitori 
care aveau nevoie de sprijinul din Vest, 
această listă este văzută de un confrate 
în 1958 şi îl reclamă la securitate. În 
urma acestui denunţ este condamnat la 
moarte pentru „uneltire împotriva orân-
duirii legale”. I se comută pedeapsa în 
detenţie pe viaţă şi în 1964 este graţiat.

Alice Voinescu (1885-1961) a fost 
arestată în 1951 pentru conferinţele ce 
le ţinea în clandestinitate organizate de 
Petru Manoliu. Aşa ca cei amintiţi mai 
înainte şi aceasta a fost turnată de unul 
din confraţi care participa la aceste în-
tâlniri. Acelaşi lucru i s-a întâmplat poe-
tului Constant Tonegaru (mort 1952), fi-
ind arestat şi condamnat. Interesant este 
cazul lui Petre Pandrea (1968) care fiind 
disident de stânga, îi critică pe comuniş-
tii români, astfel este arestat, anchetat 
brutal de securitate şi închis.

Zeci de scriitori au suferit pentru 
ideile lor în timpul terorii comuniste. 
Activiştii de partid, unii proveniţi din 
breasla scriitoricească (A. Toma, Sorin 
Toma, M. Beniuc, Z. Stancu, etc.), au 
„pus umărul” la impunerea realismu-
lui socialist în literatură şi în general 
în cultura românească. Urmare acestui 
fapt scriitorii care nu s-au aliniat acestei 
doctrine au suferit rigorile legilor, fiind 
anchetaţi de securitate, bătuţi, schingiu-
iţi şi apoi închişi. Unii din ei murind 
între zidurile închisorilor de la Sighet, 
Gherla, Piteşti, Malmezon etc. 

„Cine nu este cu noi,
este împotriva noastră”

Exista pe atunci o lozincă pro-
movată de activiştii de partid cu ve-
leităţi scriitoriceşti: „Cine nu este cu 
noi, este împotriva noastră”. În baza 
acesteia au fost arestaţi sute de scri-
itori, printre care: Traian Brăileanu, 
Gane, Ion Petrovici, Radu Gyr, Anton 
Dumitru, Sandu Lieblich, Sandu 
Tudor, George Marcu, Tudor Popescu, 
Dumitru Borşa, Fane Vlădoiu, Popescu-
Prundeni, Al. Mironescu, Paul Sterian, 

Radu Budişteanu, Nichifor Crainic, 
V. Voiculescu, Mircea Vulcănescu, 
Ion Caraion, Nicolae Balotă, Adrian 
Marino, I.D. Sîrbu, Ştefan Augustin 
Doinaş, Leonid Dimov, Petre Ţuţea, 
Petru Pandrea şi mulţi, mulţi alţii.

Un caz aparte, asemeni lui Iuda, este 
al episcopului Antim de Buzău care i-a 
trădat şi predat miliţiei şi securităţii pe cei 
adăpostiţi în Mănăstirea Vladimireşti-
Ploscuţeni care luptau împotriva puterii 
ruseşti instalate în România, grup for-
mat din foşti ofiţeri din Armata Română, 
intelectuali şi călugări.

Cristian Tudor Popescu în car-
tea sa „Timp mort”, apărută la editura 
Polirom, 1998, p. 11-16, în contextu-
al celor afirmate de mine, numeşte pe 
Sadoveanu, Arghezi şi G. Călinescu 
„mari ticăloşi”, fiindcă a făcut pactul 
cu organele comuniste, însă îi numeşte 
şi „mari scriitori”. Trebuie amintit că în 
timpul când M. Sadoveanu a fost pre-
şedintele Marii Adunări Naţionale a re-
fuzat să comute pedeapsa cu moartea a 
unui ţăran care nu dorea să se înscrie în 
colectivă. Urmare acestui fapt bietul om 
a fost executat. Un alt caz al trădării din 
partea confraţilor este cel al lui Lucian 
Blaga. Chiar asistentul lui l-a trădat şi 
a susţinut să fie exclus de la catedra pe 
care o avea la universitatea clujeană.

Plagiatul, pirateria intelectuală şi 
condamnările pe nedrept

Condamnări pe nedrept, privind pla-
giatul, au fost făcute la adresa multor 
scriitori din literatura română. Situaţie 
pe care o includ tot în contextual trădă-
rii, având în vedere că timpul şi-a spus 
cuvântul constatându-se că aceste „con-
damnări” nu s-au confirmat. Ele fiind 
făcute din alte cauze şi motive. Printre 
acestea fiind invidia, dorinţa de notori-
etate prin atac la o mare personalitate. 
Aceşti denigratori au crezut că lovind în 
confrate şi dând din coate poate să ajun-
gă în fruntea breaslei.

Nicolae Bălcescu în „Românii 
subt Mihai Voievod Viteazul” a ur-
mat, prin plagiere, firul povestirii lui 
Florian Aaron. Al. Dobrescu susţine în 
„Pirateria intelectuală” că Letopiseţul 
de la Putna a fost plagiat, acelaşi lu-
cru scrie şi despre Nicolae Milescu, 
însă Daniela Dumbravă în „România 

Fericirea de a fi condamnat de confraţi
Al. Florin ŢENE
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Scriitorul scrie acest 
roman sub pseu-
donimul Snowdon 
King, iar cartea este 

continuarea nuvelei „Uezen”, prezentă 
în antologia „Uezen şi alte povestiri”.

Ilustraţiile din interiorul volumu-
lui şi copertele aparţin artistului Janos 
Miklos. Tehnoredactarea şi cuvântul 
înainte au fost realizate de editorul 
Dumitru Scorţanu, cel care l-a descope-
rit pe autor şi l-a susţinut pe parcursul 
celor 17 volume publicate.

Snowdon King 
(Ionuţ Caragea), năs-
cut pe 12 aprilie 1975 
la Constanţa, este un 
scriitor român din di-
aspora, membru al 
Uniunii Scriitorilor din 
România, filiala Iaşi. 
Trăieşte în Montréal, 
Canada şi este co-fon-
dator şi vicepreşedinte 
al Asociaţiei Scriitorilor 
de Limbă Română din 
Québec. Este poet, pro-
zator de ficţiune, critic, 

editor, autor de aforisme şi promotor 
literar.

Snowdon King (Ionuţ Caragea) a de-
butat în anul 2006, la Editura STEF din 
Iaşi, cu volumul de versuri „Delirium 
Tremens”. Colaborează cu numeroase 
reviste de literatură şi site-uri de poezie 
în limbile română, franceză şi engleză. 
Este publicat pe numeroase site-uri de 
citate celebre din România sau din stră-
inătate. A obţinut mai multe premii la 
concursuri naţionale de poezie şi proză 
scurtă. Participă în 2007, 2008 şi 2009 

la cel mai important 
concurs de ficţiune din 
România desfăşurat la 
Timişoara – Helion, fiind 
printre laureaţi la toate 
cele trei ediţii. În urma 
acestor rezultate se de-
cide să publice la editura 
Fides prima sa carte de 
ficţiune intitulată „Uezen 
şi alte povestiri”.

„Conştiinţa lui 
Uezen” cât şi celelalte 
titluri ale autorului pot fi 
comandate de la Editura 

Fides (editura_fides@yahoo.fr) sau de 
pe Librărie.net (http://www.librarie.
net/autor/32510/ionut-caragea).

Lectura volumului, în format Adobe 
flash, este posibilă pe site-ul personal al 
autorului:  http://www.ionutcaragea.ro/
Proza_files/proza%20S.F.htm.

A apărut volumul „Conştiinţa lui Uezen“ de Ionuţ Caragea

Literară” Nr. 41 îl combate spunând că: 
„Nicolae Milescu nu a plagiat…”, iar 
Ioan Simuţ vine cu argumente în apă-
rarea Letopiseţului, arătând că „acesta 
a fost inspirat din povestiri fără autori 
ce circulau ca folclor… deci nu este un 
plagiat”. Acelaşi autor spune că dască-
lii de manuale şi cursuri universitare: 
P.T. Cernătescu, latinistul N. Quintescu, 
Titu Maiorescu, în „Cursul de logică”, 
preluând pasaje întregi din Vischer, 
Eminescu, Caragiale şi alţii ar fi plagiat 
din plin. Al. Grama în 1891, la numai 3 
ani de la moartea lui Eminescu, publică 
o broşură „M. Eminescu. Studiu critic” 
unde poetul naţional este acuzat de pla-
giat. Doar Al. Macedonski a jubilat şi l-a 
felicitat pe autor!

În 1901, în două articole consecutive 
publicate în „Revista literară” şi semna-
te cu pseudonimul CAION, adevăratul 
nume de „confrate” fiind C.Al. Ionescu, 
îl acuză de plagiat pe Ion Luca Caragiale 
în „Năpasta”. Acuzaţie dovedită, ulteri-
or, ca fiind nefondată. Tot în acelaşi an, 
Demostene Russo publică o serie de 
articole în care argumentează faptul că 
„Învăţăturile lui Neagoe Basarab către 

fiul său Teodosie” sunt plagiate. Mai târ-
ziu, Cezar Petrescu este acuzat că a plagi-
at din Maupassant în revista „Lupta”, 3, 
nr. 853 din 14 oct.1924, p.2, tot de către 
un „confrate”, pe nume Romulus Dianu, 
şi că în „Bucureşti, oraşul pătimirilor” 
ar fi „luat” din „Istoria Bucureştilor” de 
Ionescu-Gion. Aproape de noi… Mircea 
Cărtărescu este acuzat în „Săptămâna” 
din 1981, tot de un „confrate” care făcu-
se pactul cu Securitatea, că ar fi plagiat 
în „Levantul”!

Chiar eu am fost acuzat de plagiat 
în romanul „Insula viscolului” în care 
am înserat, ca intertextualitate, cu ghi-
limelele de rigoare, o povestire despre 
care personajul meu spunea că o citise 
într-o carte, a unei scriitoare necunoscu-
te. Motivul fiind răzbunarea pentru un 
articol publicat în presă în care arătam: 
că o parte din scriitorii clujeni care au 
lucrat în sistemul propagandei de partid 
(ziare, reviste, edituri, teatru…) au cola-
borat cu securitatea ceauşistă. Dădeam 
şi nume, acestea ulterior m-au acuzat de 
plagiat. Unii exegeţi ai literaturii uni-
versale, chiar şi de la noi, susţin că dacă 
opera rezultată dintr-un aşa zis plagiat 

este net superioară faţă de cea de la care 
s-a „inspirat”, acest act este în folosul 
literaturii şi culturii în general. Georges 
Maurevert în „Cartea plagiatelor” ara-
tă cazuri celebre care s-au folosit de 
acest mijloc, cum ar fi: Dante, Voltaire, 
Milton, Shakespeare, Diderot, Stendhal 
şi mulţi alţii.

„Poţi cere unui virus să iubească alt 
virus?”

Aşa cum spuneam la început, „feri-
cirea” ne vine de la „confraţi”, aceasta 
datorită unor minori scriitori. Vorba ace-
ea: „Fereşte-mă Doamne de prieteni, că 
de duşmani am eu grijă”. În acest con-
text se pune întrebarea cu un gust amar: 
„Cine mai spală de noroiul aruncat în 
marile noastre personalităţi?” Datorită 
acestui „noroi” denigratorii au rămas 
cu numele în istorie. Vorba lui Cioran: 
„A-ţi iubi aproapele este un lucru de ne-
conceput. Poţi cere unui virus să iubeas-
că alt virus?”, sau: „Cei vechi au avut 
muzica prin care se clădeau de la sine 
zidurile Tebei, modernii au născocit pe 
aceea care ar fi în stare să dărâme pira-
midele…” spunea N. Iorga.
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S-a născut la 12 oct. 1952 
în Herăstrău-Vrancea, este 

absolvent al Universităţii din Bucureşti 
secţia franceză-italiană cu notă ma-
ximă în anul 1976. Doctor în speci-
alitatea filologie - magna cum laude, 
profesor universitar doctor la universi-
tatea Danubius din Galaţi. Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, mem-
bru al Asociaţiei Ziariştilor Români, 
membru al Association des Ecrivains 
d`Expression Francaise, al Societe des 
poetes et artistes de France,al Societe 
des poetes de France, al Asociaţiei scri-
itorilor de limba română din Quebec 
Canada şi altor asociaţii şi fundaţii ro-
mâneşti şi străine.

A fost distins cu numeroase pre-
mii din care amintim: Medalia 

Parlamentului European 1995, premiul 
pentru traduceri al Fundaţiei franco-
române-FRONDE 1994, Medaille 
d`Argent du Payonnement Culturel, La 
renaissance Francaise, Medalia jubilia-
ră MASHUO BASHO 1995, Medalie 
de aur a Academiei Internaţionale din 
Luteţia 1999, Marele premiu pentru 
literatură al Institutului italian de cul-
tură şi al revistei Nuove Lettere 1998, 
Cavaler al ordinului francez al artelor şi 
literelor 2000, şi multe altele.

A publicat peste 40 de cărţi de lite-
ratură, dicţionare, ediţii critice, tradu-
ceri din franceză în română şi invers.

Pentru ultima sa carte Ces ma-
sques de derriere la tete la editura Le 
Brontosaure din Franţa a fost scrisă pre-
zenta cronică.

Constantin Frosin

C onstantin Frosin este un 
maestru al limbii. Aceasta 

fiind pentru el atât îngerul 
său bun, cât şi demonul. El 

o venerează într-o manieră deosebită: 
tăinuindu-i anumite lucruri sau făcându-i 
copii fără ştirea ei. Martori sunt „măştile” 
pe care le foloseşte pentru a spune, „din 
spatele” lor, mai multe nu numai de-
spre autorii despre care vorbeşte, dar 
şi despre propria sa poetică şi despre 
filozofia sa pacifistă. Reperele pe care 
le scoate din „debarale” sunt tot atâţia 
re-taţi/re-pères (şi re-mame/re-mères). 
Aceste sunt acolo pentru a exprima ceea 
ce Frosin caută prin ele în interiorul său. 
Ceea ce el numeşte „practicarea jocului 
dublu al lui acesta şi al sinelui”, pentru 
a reveni apoi cu lecturi care tulbură şi 
entuziasmează. 

Printre acestea, doar lume bună: de 
la Ungaretti la Cioran. Despre marele 
poet italian cu «pulpe de oţel», Frosin 
propune o lectură lacaniană, demnă de 
multe analize exhaustive. Această vizi-
une are meritul de a fi incisiv de amu-
zantă, într-atât poetul român ştie cum să 
exprime lucruri din cele mai serioase cu 
umor – cei care-i citesc poezia, cunosc 
acest lucru. Prin numele şi prenumele 

poetului italian şi posibilele lor „rădă-
cini”, Frosin face deja un tur al operei. 
Este o realizare cu atât mai convingă-
toare cu cât nu are nimic artificial – dar 
vom lăsa cititorului plăcerea de a desco-
peri... In nici un fel nu vor fi dezvăluite 
cheile eseistului, care apare aici în origi-
nalitatea sa cea mai profundă. Un astfel 
de articol poate singur reînnoi studiile 
ungarettiene, şi sperăm că această carte 
va fi tradusă în limba italiană. 

Ca şi Ungaretti, Frosin vorbeşte in-
teligenţei, inimii, ţinându-se deoparte de 
ignoranţi. Ca şi Ungaretti, el luptă (fără 
violenţă) pentru convingerile sale „în 
mijlocul acestui deşert care este acest 
pământ al oamenilor”, dar în care există 
şi scriitori care nu-şi fac daruri. Poetul 
român a fost uneori victima unora din-
tre aceştia, ceea ce l-a rănit profund. 
Mai ales că poetul nu pozează nicio-
dată, avansează, face, crede în poezie. 

Despre dragoste, limbă şi pace
Jean-Paul GAVARD-PERRET

Scriitor şi critic literar, Prof. dr. la Université de Savoie 

(cu referire la cartea de poezie Ces  masques de derrière la tête,
editura Le Brontosaure, 2009. Autor Constantin Frosin, România)
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El crede chiar, precum Ungaretti, că 
aceasta poate salva (întrucâtva) lumea 
şi are dreptate pentru că, atâta timp cât 
vor exista poeţi, vor exista şi oameni. 
Reflecţiile adunate aici sunt în acelaşi 
timp lecţii (fără afectarea predicilor 
obişnuite) de viaţă şi de credinţă. Lecţii 
de morală, dacă vreţi. Pentru că remar-
cile pertinente ale autorului ar putea 
constitui o culegere de reguli de viaţă 
in nuce. Acestea ar trebui urmate de 
oricine, pentru ca lumea să fie un pic 
mai bună. Nu putem, aşadar categorisi 
această carte doar ca una de „critică”. 
Cel care vorbeşte nu este doar un ana-
list. Ci poetul care caută la părinţii săi/
pères şi la pairii săi/pairs materia prin 
care să se transubstanţieze, să treacă de 
la abstract la concret - chiar dacă poezia 
lui Frosin se transformă în metafizică. 
Dar acest lucru nu este dezagreabil. 
Mai ales că la poeţii români, aceasta 
implică o savoare specială. Frosin este 
dovada. Cioran la fel. Şi primul cititor 
al celui de-al doilea, încă şi mai mult. 
Operele celor doi români au un punct 
comun: acestea apar prin clar-obscurul 
umorului lor. Mai negru la Cioran, este 
câteodată mai «jucat» ca şi cum autorul 
s-ar fi înlănţuit de o marcă comercială – 
pe care o contrazic, de altfel, jurnalele 
sale intime. 

Frosin, pornind de la tradiţia româ-
nească a măştilor populare tradiţionale 
– pe care le regăsim în fosta Europă de 
Vest mai mult în Italia sau în Belgia 
decât în Franţa -, se transformă el însuşi 
în artizan de măşti. Dar nu de orice fel. 
Uneori este omul serios, profesorul an-
gajat în instituţii pentru a face lucrurile 
să se mişte (şi el le face să se mişte). 
Alteori, este, dacă nu la polul opus, cel 
puţin un altul («Eu sunt un altul» este 
bine cunoscut...). În acest du-te-vino 
permanent, Frosin nu împrumută măşti: 
el le înlătură. Ca şi cum efectul înşelător 
(şi, la urma urmelor, literatura este o în-
şelătorie/iluzie) ar produce adevărul. Şi 
mai puţin decât Cioran, el nu pozează. 
Singura «mască» pe care o revendică 

este aceea a limbii franceze, pe care 
o apără cu ardoare. Dar artificierul nu 
ezită să aleagă, uneori, râsul în locul 
lacrimilor. Chiar dacă râsul său este ca 
cel al lui Cioran «uneori galben, uneori 
ascuns, uneori între dinţi sau între două 
nenorociri». El rămâne totuşi, mereu 
acolo, ca un fir roşu.. Şi cine ştie să-l 
citească pe Frosin, ştie să-l discearnă 
chiar şi îndărătul cuvintelor frumoase 
care «nu rănesc nici limba, nici urechea 
nici pe ceilalţi». 

 Frosin – avem dovada în aceas-
tă carte – este un om fidel. El iubeşte 
limba franceză, dar nu-şi reneagă nici-
odată România şi nici limba română. 
Va rămâne român în sufletul şi carnea 
lui, sub înfăţişarea limbii franceze, con-
ştient că diferenţa culturală asigură 
identitatea şi autenticitatea. Este la fel 
de fidel francezei şi francezilor. Dar 
este şi un cetăţean al lumii. Astfel, «în 
ciuda» aspectului său îngrijit, este un 
non-conformist. Iubeşte la fel de mult 
acţiunea şi cuvintele. Şi sperăm că va 
cădea întotdeauna mai mult sub cuvin-
te/mots decât sub nenorociri/maux. Pe 
scurt, că va rămâne opusul lui Cioran 
«ce a căzut sub nenorociri /maux, din 
cauza pasiunii sale pentru cuvinte/
mots». Dar confruntarea dintre cei doi 
scriitori români se pretează uneori la un 
joc de oglinzi. 

 Faţetele lui Frosin – decelabile prin 
ceea ce spune despre alţii – sunt tot 
atâtea părţi ale «eu-lui» său în diverse 
straturi. Pasul său «dincolo» (Blanchot) 
între graniţele limbii franceze, face 
din el un scriitor atipic. El are ce ofe-
ri patrimoniului universal, până la a-l 
îmbogăţi cu propriile sale valori, cu 
lupta sa proprie pe toate fronturile. Ca 
şi Cioran, găseşte fără încetare resurse 
pentru a se privi cu detaşare. Drept do-
vadă, aici, omagiile pe care le adresea-
ză unor poeţi români din păcate, prea 
puţin cunoscuţi, cum ar fi (printre alţii) 
Adrian Erbiceanu - pe care îl defineşte 
ca «un poet deosebit, revendicându-se 
discret de la gândirişti şi tradiţionalişti 

şi care este pe punctul de a deveni deja 
un clasic în viaţă», sau Ion Manea care, 
spre onoarea lui, subliniază conotaţiile 
adesea negative ale unor biete persona-
je sărace, a căror fugă îi inspiră o artă 
a fugii. 

 Ar trebui vorbit şi despre paginile 
importante pe care Frosin le consacră 
hegemoniei limbii engleze şi artei tra-
ducerii. Autorul îşi pune acum o altă 
«mască»: cea a polemistului (deşi el 
neagă acest lucru), care i se potriveşte. 
De exemplu, atunci când subliniază că 
majoritatea traducătorilor nu reuşesc să 
depăşească traducerea tip versiune - aşa 
cum se învaţă la liceu... Frosin ştie în 
ce mare măsură scrierea şi traducerea 
participă adesea la aceeaşi mişcare. 

 Dar înainte de a termina discuţia 
pe această temă, autorul propune o 
confesiune importantă: «Între noi fie 
vorba, am fost în derivă... eram cu 
adevărat în căutarea identităţii... sau a 
unei identităţi... Mi-era dor de scriito-
rul care puteam să fiu, dar ţineam mai 
mult la traducătorul care am fost din 
primul moment când am început să stu-
diez limba franceză». Începător printre 
avansaţi, trebuia să traducă tot timpul 
ceea ce spuneau profesorii şi colegii săi: 
«pentru început, să-i traduc pe ceilalţi, 
apoi pe mine însumi, gândurile mele». 
Din acest efort a pornit totul, conform 
principiului că ceea ce nu ucide te face 
mai puternic. Datorită traducerii (şi sub 
diverse forme), Frosin s-a descoperit 
el însuşi ca poet «cu excepţia că eu nu 
sunt fiul operelor mele, ci al traduceri-
lor mele», scrie modest autorul, «astfel 
încât pot să mă numesc traducător-poet, 
şi nu poet, traducător etc. N-am pierdut 
nimic, la urma urmelor!». Este o moda-
litate de a pune capăt tatălui castrator, ca 
şi bunicului foarte autoritar despre care 
vorbeşte la final, cu privire la Sartre. 
Cartea sa se încheie – înainte de elogiul 
adus păcii – dacă nu cu o piruetă, cel 
puţin cu o modalitate de a termina, o 
dată pentru totdeauna, cu orice formă 
de tiranie - chiar şi cea a dragostei... 

Colectivul de conducere al Filialei Oltenia Craiova a Ligii Scriitorilor Români 
adresează colegilor Gheorghiţa Nedelcu (06 07), Opriţa Defta (24 07), Andrei 
Potcoavă (19 08), Sever Constantin Răduică (26 08), Constantin Buga (21 08), 

Dumitru Paraschivescu (02 09), care şi-au aniversat ziua de naştere în perioada 
de vacanţă a Cenaclului Literaria, urarea La mulţi ani cu împlinirea năzuinţelor, 

deplină  sănătate şi producţii literare de valoare.
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Dimineaţa
Copilul meu, mă reîntorc la tine
Lângă pătucu ‘n care dormi netulburat, 
Şi ‘ngenunchind, îmi readun în mine 
Fărâmi din sufletul matern, curat, 
Şi ‘ţi cer,
Sdrobită de durere şi ruşine, 
Să ‘mi ierţi că mă cufund şi pier
În desfrânări, în vecinica mea goană
De-a căuta să le ‘nmulţesc, căci toate,
Copil iubit, le fac doar pentru hrană,
Şi ‘n zori, când sunt cu tine, sunt uitate.

Ca toate mamele, o cât
Aşi vrea ca lângă tine să rămân,
Să’ţi cânt atunci când îţi va fi urât,
Să’ţi spun poveşti, şi să te strâng la sân,
Şi să te-alin,
Să ‘ngenunchiem ‘nainte de culcare
Sub iconiţa afumată de argint,
Şi ‘n faţa palidei fecioare
Să te învăţ ca să te rogi şi să te ‘nchini,
Şi să-adormim fără de griji apoi,
Cu sufletele împăcate şi senini.

Destinul vitreg şi întunecat
Mi-a hărăzit viaţa asta, ca pe un blestem
Pe care în zadar încerc să ‘ l înbunesc şi să’l abat
Cu mila Celui Drept, pe care necurmat o chem.

Acum, când vin
Din lumea de orgii şi de noroi,
Cu trupul pângărit, şi vinovată
Că te-am lăsat nemângaiat, străin,
În odăiţa de mansardă îngheţată -,
Îngenunchind, cu suflet sfâşiat, mă ‘nchin
Fecioarii ce veghiază blând în ramă,
Şi-o rog să nu’ţi dea să ‘nţălegi nicicând
Că mama ta, nevrednica ta mamă,
A fost, copil curat, din cele ce se vând....

Doar ea mă va ‘nţălege, că de-apuc 
Să hoinăresc, să mă târăsc prin tină, 
Mi-e sufletul rămas lânga pătuc... . 
Şi tremură, şi plânge, şi suspină, 
Şi caută să ‘mi spună ne’ncetat 
În toiul desfrânărilor fără sfârşit 
Că plângi, că gongoreşti, că ‘nfometat 
Ai adormit cu lacrimi pe obraz, trudit..

(poezie preluată din revista
„Arhivele Olteniei“ – serie veche)

Dacă aştepţi prea mult să se 
întâmple ceva, nu se întâmplă 
nimic

Literatura proastă creează o 
critică de calitate.

 De ce poezia? Pentru că, 
scriind poezie, nu e neapărat ne-
voie să fii tâmpit.

Am şi eu o manie: mania 
mea.

Societatea nu progresează 
deoarece acum avem posibilita-
tea să citim orice despre ea.

Dacă tot n-ai câştigat nici un 
premiu, de ce n-ai participat?!

Să fii englez şi să ai şi umor 
englezesc e o risipă.

Dacă nu primim nici un răs-
puns, improvizăm.

Politica se face de oameni 
bogaţi şi oameni inteligenţi; nu 
invers.

Trebuie să sărăcim ţara pentru 
a nu-i veni vreunui străin ideea 
să râvnească la averile noastre.

În faţa înţelepciunii, ne ridi-
căm în picioare; să ne-nchinăm.

Atunci când cartea nu mai 
este percepută ca un început, e 
sfârşitul.

Poliţia română foloseşte clar-
văzători miopi.

Cei doi oameni de cultură 
s-au întâlnit şi au discutat, evi-
dent, despre cultură; despre cul-
tura unuia dintre ei.

Am trimis tuturor prietenilor 
cele mai bune urări; pe cele mai 
adevărate le-am pus într-un ser-
tar.

Mi s-a spus că, pentru a putea 
fi citat, trebuie să-mi dau obştes-
cul sfârşit.

Guvernul şi-a dublat fondul 
de rezervă din fondul  de rezervă 
bugetară de anul viitor.

Moare pădurea, murim şi noi, 
dar noi murim înaintea pădurii.

În viaţă, e ca în teatru. Când 
viaţa începe să pută, mergem la 
teatru.

Într-o lume atât de încărcată 
de realism, nu poţi şti cum este 
omul în realitate.

Înainte de ’89, nu se trăia mai 
bine; se trăia mai puţin.

Românii sunt nişte negri de 
un alb foarte greu de definit.

Miliardarii români îşi ascund 
bogăţia în spatele sărăciei noas-
tre.

Ne-am zis aşa: dacă mor, me-
dicii rămân fără pacienţi.

Componenţa Parlamentului 
ne demonstrează că până şi sper-
matozoizii pot avea simţul umo-
rului.

Orgoliul îl face pe om ca, 
atunci când are o idee bună, să 
n-o facă publică.

O femeie deşteaptă este mai 
periculoasă ca un bărbat prost.

Prostul citeşte pe ascuns.

Paradoxal, oricât de mulţi 
proşti ar muri, prostia rămâne 
întreagă.

Pentru a avea ce aduna, tre-
buie să muncim din greu, să-i 
facem pe bogătaşi să aibă ce ne 
arunca.

Aforisme
Victor MARTIN
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Nicu Vintilă: Stimate domnule 
Emil Boroghină, vin la dvs. cunoscân-
du-vă ca actor, ca ex-manager neegalat 
al Teatrului Naţional din Craiova, acum 
director al Festivalului Shakespeare.

Recenta ediţie din luna aprilie a.c., a 
VII-a, a acestui Festival, a avut în con-
cepţia dvs. ceva inedit şi revoluţionar în 
acelaşi timp, aţi adus în România teatre 
din toate continentele, cu regizori şi ac-
tori de primă mărime, puşi să interprete-
ze aceeaşi piesă: Hamlet.

Tema de anul acesta a Festivalului a 
fost: Constelaţia Hamlet – Shakespeare 
şi noua realitate teatrală, făcând parte 
dintr-un ciclu început la ediţia din anul 
2006.

Ce muză a fecundat gândirea dvs. 
pentru această idee, acest sublim 
Festival ?

Emil Boroghină: Festivalul Shake-
speare, fondat în anul 1994, a apărut din 
dorinţa fi rească de a crea la Craiova o 
manifestare teatrală internaţională de 
calitatea celor la care Naţionalul cra-
iovean a fost invitat să-şi prezinte ma-
rile sale spectacole, puse în scenă de 
Silviu Purcărete. Este, dacă vreţi, un 
dar pe care noi, cei care slujeam Teatrul 
Naţional din Craiova, ne-am străduit să 
îl facem oraşului şi oamenilor lui care 
ne înconjurau cu toată dragostea şi cu 
toată căldura posibilă.

Am crezut şi credem în continuare 
că asocierea numelui Craiova cu o ma-
nifestare culturală de prestigiu nu poate 
fi  decât benefi că.

Craiova Shakespeare Festival a avut 
loc la început din trei în trei ani, apoi, 
odată cu ediţia din anul 2006, din doi în 
doi ani.

Tot începând cu ediţia a V-a, la in-
vitaţia Preşedintelui Comisiei pentru 
cultură din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, Festivalul se va 
desfăşura, concomitent, la Craiova şi în 
Bucureşti.

Aşa cum aţi afi rmat şi dumneavoas-
tră, ediţia din anul 2010, desfăşurată 
sub genericul Constelaţia Hamlet – 
Shakespeare şi noua realitate teatrală 
a făcut parte dintr-un ciclu, început cu 
Spectacole Shakespearene în viziuni 
paralele din 2006 şi continuat în 2008 

cu Mari regizori, mari spectacole, mari 
teatre ale Europei şi ale lumii.

Caracteristica dominantă a acestui 
ciclu este că el a fost aşezat sub semnul 
dialogului intercultural.

Ceea ce a făcut din ediţia din anul 
2010 un unicat la nivel mondial este că 
era pentru prima dată în lume când un 
întreg festival, şi nu unul oarecare, era 
dedicat în totalitate piesei Hamlet, cel 
mai important text al literaturii dramati-
ce universale din toate timpurile.

Hamlet nu este o piesă, este un tra-
tat de morală, o carte de învăţătură şi 
înţelepciune.

Nu sunt singurul care consideră 
Hamlet de William Shakespeare o a 
doua Biblie.

N.V.: Acum după acest maraton cu 
Hamlet, mai este posibil ca cineva să 
afi rme că această piesă de teatru nu mai 
este de actualitate, nu mai poate fi  înca-
drată în tipare moderne ?

E.B.: Nu cred că cineva ar putea afi r-
ma că această capodoperă între capodo-
pere ar deveni vreodată „neactuală”.

Este un adevăr că nici un spectacol 
nu a reuşit şi nu va reuşi să epuizeze 
marile teme din Hamlet. Posibilităţile 
acestui text sunt nelimitate, infi nite.

De aici şi dorinţa, cutezanţa, ambiţia, 
nebunia noastră, de a organiza un întreg 
festival numai cu spectacole Hamlet.

N.V.: Nu vă întreb pentru că nu este 
moral s-o fac şi nici dvs. nu mi-aţi răs-
punde, dacă poate fi  stabilită o ierarhie 
a trupelor, a regizorilor sau a actorilor, 
dar, pentru cititorii care nu au avut posi-
bilitatea să vadă spectacolele din această 
ediţie cu Hamlet, ce anume v-a surprins 
în mod plăcut, bineînţeles, la toate aces-
te desfăşurări de talente ?

E.B.: Constelaţia Hamlet trebuie 
privită ca un întreg. Mai importantă 
decât impresia puternică lăsată de o 
anumită reprezentaţie a fost pentru noi 
posibilitatea de a prezenta nenumăratele 
deschideri ale piesei, multiplele disponi-
bilităţi ale personajului, în care puteam 
să ne regăsim, în anumite ipostaze, noi, 
cei din sală.

Nu întâmplător am ales ca motto al 
acestei ediţii una dintre cele mai super-
be replici ale lui Hamlet:

„Au luat-o razna vremurile.
Cine, spre-a le-ndrepta, m-a hărăzit 

pe mine?”
Această replică, prin ecou şi multi-

plicare, are darul să ne responsabilizeze 
pe fi ecare în parte şi pe toţi la un loc.

N.V.: Hamlet după Hamlet, para-
frazând pe N. Iorga cu al său Bizanţ 
după Bizanţ, poate fi  considerat un blog 
pentru festivalul pe care îl patronaţi din 
1994 şi (vă dorim) mulţi ani de acum 
încolo?

E.B.: Hamlet şi numai Hamlet a fost 
un ideal, la care am visat, începând cu 
ediţia a II-a din 1997.

Faptul că acest vis s-a împlinit ţine şi 
de ardoarea cu care l-am dorit, de pasi-
unea cu care am crezut în realizarea lui 
şi de slujirea cu un devotament greu de 
imaginat a acestui ţel.

Mulţi dintre cei cărora le-am dez-
văluit gândul meu l-au considerat su-
blim, dar în acelaşi timp nebunesc şi 
irealizabil.

Fac parte însă dintre acei care cred, 
ca şi Hamlet, că pentru om nimic nu 
poate fi  imposibil.

N.V.: Teatrul a fost, în viziunea lui 
Hamlet, considerat ca o entitate în care 
„totu-i măsură şi dintru-începuturi şi 
până acum, a fost şi este, să-i ţină lumii 
oglinda-n faţă”.

Cât adevăr este în această afi rmaţie 
hamletiană ?

E.B.: Întregul adevăr. Nu din tim-
pul Renaşterii, ci dintotdeauna, încă 
din Antichitate, Teatrul a fost „oglinda 
lumii”.

Nu întâmplător tema ediţiei din 
anul 2012, când începe un nou ciclu, 
va fi  „Lumea-i un teatru, noi suntem 
actorii”.

Lumea ca teatru, teatru ca lume ...
N.V.: Viziunea regizoarei poloneze 

Monika Pecikiewicz în montarea piesei 
Hamlet a fost una foarte modernă, fe-
ministă chiar. Cum a fost receptată de 
specialişti, de public şi de critică ?

E.B.: Toate spectacolele prezentate 
în cadrul Festivalului Shakespeare au 
fost de o mare modernitate. Nu trebuie 
uitat faptul că Festivalul s-a desfăşurat 
şi sub genericul Shakespeare şi noua 
realitate teatrală.

A fi sau a nu fi Hamlet modern?
Interviu cu actorul Emil Boroghină, director fondator

al Festivlului Internaţional Shakespeare, realizat de Nicu Vintilă
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Au fost invitate spectacole cu 
Hamlet, în viziuni novatoare.

Campionii „modernităţii” cred 
că au fost spectacolele lui Thomas 
Ostermeier de la Teatrul Shaubühne 
din Berlin, Elizabethei Le Compte de 
la The Wooster Group din New York, 
cel mai faimos teatru de avangardă al 
lumii în momentul de faţă, spectacolul 
lui Oskaras Korsunovas de la Teatrul 
Municipal din Vilnius şi, o adevărată re-
velaţie, spectacolul Hamlet de la Street 
Theatre Troupe din Miriang City din 
Coreea de Sud, în regia lui Lee Youn 
Taek.

Critica de specialitate a receptat ex-
celent întregul Festival, manifestându-şi 
entuziasmul faţă de una sau alta dintre 
reprezentaţii, în funcţie de impresia 
produsă.

N.V.: Trupa Treatrului Meno Fortas 
din Vilnius – Lituania jucând Hamlet în 
regia lui Eimuntas Nekmosius, a propus 
o viziune a spectacolului dinspre interior 
spre exterior, dinspre universul cancelar 
al morţii şi lumea liberă a spectatorilor.

Este aceasta o găselniţă de succes, 
de viitor? Poate fi extinsă şi la alte piese 
ale lui Shakespeare?

E.B.: Spectacolul Hamlet al 
lui Eimuntas Nekmosius este unul 
antologic.

Teatrul „Meno Fortas” a prezen-
tat în anul 2008 la Craiova Macbeth, 
iar la Bucureşti întreaga Trilogie 
Shakespeariană a lui Nekmosius, com-
pusă din spectacolele Hamlet, Macbeth 
şi Othello.

Datorită primirii excepţionale făcută 
de public, ei au dorit foarte mult să revi-
nă la Craiova şi în 2010.

Virtuţile acestui spectacol cu Hamlet 
al lui Nekmosius sunt nenumărate şi s-ar 
cere o analiză detaliată, ce nu ar putea fi 
făcută printr-un răspuns în câteva fraze.

Aproape toate piesele lui 
Shakespeare, vorbind despre Om, des-
pre înălţările şi coborâşurile lui, în care, 
aşa cum spuneam, putem să ne regăsim, 
au ceva în comun.

N.V.: Polonezul Jan Kott în cartea sa 
Shakespeare – contemporanul nostru a 
deschis calea spre spectacol a operelor 
lui Shakespeare.

În acelaşi timp Marin Sorescu cu 
Vărul Shakespeare a bătătorit acest 
drum, acum dvs. cu tema acestui festi-
val, aduceţi în modernitate pe Hamlet şi 
nu numai.

Este bine? Este rău?

E.B.: Jan Kott, prin excepţionalul 
său volum Shakespeare – contempo-
ranul nostru a influenţat nenumărate 
viziuni regizorale ale spectacolelor 
shakespeariene, începând cu cele ale lui 
Peter Brook, adevărat patriarh al regiei 
mondiale contemporane.

Din nefericire, piesa lui Marin 
Sorescu Vărul Shakespeare, netradusă 
încă într-o limbă de circulaţie, este foar-
te puţin cunoscută în lume.

Destinul, impactul ei, va fi cred cu 
totul altul când va fi încheiată şi va ve-
dea lumina tiparului traducerea la care 
se lucrează în momentul de faţă.

Dumneavoastră doriţi să fiţi amabil 
cu noi. Nu Festivalul Shakespeare evi-
denţiază „modernitatea” lui Hamlet, ca 
să vă citez, Hamlet rămâne idealul, mo-
delul pe care noi l-am slujit de această 
dată, aşa cum l-am slujit dintotdeauna 
pe Shakespeare.

N.V.: Critica de specialitate aprecia 
că în ediţia din acest an a Festivalului 
Shakespeare a existat o adevărată 
Galaxie Hamlet şi că prinţul Danemarcei 
a vorbit în poloneză, în engleză, în ja-
poneză, coreeană, mandarină, germană, 
lituaniană şi bineînţeles în română.

Ce anume diferenţiază calitatea spec-
tacolului ? limba în care este prezentat ? 
jocul actorilor ? viziunea regizorilor sau 
toate la un loc ?

E.B.: Într-adevăr, criticii şi oamenii 
de teatru români şi străini, începând cu 
George Banu, Preşedinte de Onoare al 
Asociaţiei Internaţionale a Criticilor 
de Teatru, Profesor la Universitatea 
Sorbona, au vorbit şi scris despre posi-
bilitatea rară pe care le-a oferit-o acest 
Festival de a asculta pe parcursul a 
douăsprezece zile textul shakespearian 
şi de a-l vedea pe Prinţul danez rostin-
du-şi replicile în mai multe limbi ale 
pământului.

Calitatea unui spectacol este dată de 
toate cele enumerate de dumneavoastră 
şi de încă alte multe pe deasupra.

N.V.: Nu ştiu dacă veţi divulga, 
dar vă întreb: Ce anume plănuiţi pen-
tru viitoarele ediţii ale Festivalului 
Shakespeare?

E.B.: Am vorbit puţin mai înain-
te despre tema ediţiei din anul 2012, 
Lumea-i un teatru, noi suntem actorii, şi 
de faptul că ea reprezintă începutul unui 
nou ciclu.

„Lumea-i un teatru, noi suntem acto-
rii” va fi urmată în 2014 de „Shakespeare 
al tuturor” şi în 2016, când se vor co-
memora 400 de ani de la moartea lui 
Willian Shakespeare şi când va avea loc 
şi cea de a X-a ediţie, de „Shakespeare 
pentru eternitate”.

Tema ediţiei din anul 2012 este ex-
trem de generoasă şi incitantă.

Încercăm să aducem în România, 
la Craiova, cel mai celebru teatru al 
lumii, Royal Shakespeare Company, 
Théâtre du Soleil din Paris, Teatrul de 
Artă „Cehov” din Moscova, Compania 
Yu Kio Ninagawa din Tokyo, Teatrul 
Odin din Danemarca, Yohangza Theatre 
Company din Seul şi multe altele.

Programul va depinde, ca de fiecare 
dată, de finanţarea Festivalului.

Şi, probabil, ca de fiecare dată în 
ultimii ani, vom rămâne şi după 2012 
datori.

N.V.: Mărturisesc, de bună voie, 
că am a vă întreba multe despre ediţia 
acestui an „Shakespeare” dar, politicos, 
renunţ.

Vă las dvs. posibilitatea de a spune 
ceva deosebit cititorilor revistei noastre 
„Literaria“ în încheierea acestui interviu 
pentru care vă mulţumesc şi vă doresc 
multe reuşite profesionale naţionale şi 
internaţionale (alături de cele existente 
deja).

E.B.: Mă puneţi într-o reală în-
curcătură, cerându-mi să spun citito-
rilor Revistei dumneavoastră „ceva 
deosebit”.

Îi rog doar să mă scuze în situaţia în 
care li se va părea că răspunsurile mele 
la întrebările dumneavoastră au fost 
unele banale.

Consider că Festivalul (şi odată cu 
el, fiecare dintre noi) a vorbit înainte de 
toate prin spectacolele şi manifestările 
ce s-au derulat în această primăvară, sub 
cupola Teatrului Naţional din Craiova.

Restul, vorba lui Hamlet, este tăcere...
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Elogiul Nebuniei 
este opera cea mai 
cunoscută şi cea 
mai durabilă a lui 

Erasmus, care a scris multe opere volu-
minoase, savante şi grave, şi care desi-
gur nu s-a gândit niciodată că posterita-
tea îl va gusta şi admira printr-o carte, 
scrisă sub forma unui joc întâmplător, 
dintr-un capriciu vesel.

Cazul acestei opere ne evocă soarta 
neprevăzută a atâtor capodopere, de a 
căror valoare n-au fost pe deplin con-
ştienţi nici înşişi autorii lor; astfel (spre 
pildă) este cazul cu Râmele lui Petrarca, 
cazul cu nuvela Candide a lui Voltaire, 
care se citeşte cel mai mult şi agreabil 
din totalul de 180 de volume ale autoru-
lui său genial.

Această carte faimoasă, pe care o 
comentăm în prelegerea de faţă, a fost 
scrisă în anul 1509 în Anglia, după în-
toarcerea din Italia, unde văzuse Sodoma 
papală. 

În ce priveşte planul lucrării, Erasmus 
l-a consultat pe amicul său Thomas 
Morus (Moore) – autorul Utopiei, insta-
lat în casa de la ţară a acestuia, unde era 
lipsit de grijile existenţei cotidiene, 

 Erasmus, în vârstă de 40 de ani, s-a 
abandonat pe aripile spiritului său sprin-
ten şi tineresc, astfel că în şapte zile era 

gata o capodoperă, care constituia o lo-
vitură cu consecinţe incalculabile în ini-
ma societăţii contemporane.

Elogiul Nebuniei este o satiră, un 
pamflet, o critică generală asupra tare-
lor societăţii de atunci, inclusiv scolas-
tica. Cu lanterna magică a spiritului său 
ironic, Erasmus ne luminează succesiv 
aspectele ignoranţei, răutăţii şi nebuniei 
omeneşti, această stăpână a lumii; el ne 
face să privim adânc în abisul absurdi-
tăţii umane.

Cunoaşterea şi experienţa lumii l-au 
făcut să vadă nedreptatea, sminteala ce-
lor puternici, înşelarea şi mizeria popo-
rului, umilirea intelectualilor merituoşi.

Evident că acest spectacol dezolant 
al lumii contemporane i-a umplut sufle-
tul de revoltă şi mânie, la scânteia că-
reia el a văzut că necesitatea reformei 
sociale – inclusiv a bisericii – este in-
apelabilă; dar el nu era un temperament 
de revoluţionar; el nu mergea pe calea 
acţiunii directe.

Trăind în condiţiunile unui regim de 
cenzură şi inchiziţie, când cugetătorii 
îndrăzneţi erau arşi pe rug, Erasmus a 
apreciat că adevărurile amare împotri-
va tiranilor şi puternicilor pământului 
nu pot fi rostite de la tribună direct şi 
deschis, cu glas tare, că în consecinţă nu 
este cazul şi momentul de a arunca un 
exploziv împotriva lor, cât mai adecvat 
o rachetă, care, făcând lumină în întu-
nericul epocii, să demaşte viciile soci-
etăţii şi să arate totodată lumii şi calea 
de urmat.

De aceea el recurge la metoda ironis-
tului, recurge la deghizare şi ambiguita-
te, la un truc: - el îmbrăţişează aparent 
cauza adversarului, cauza Nebuniei, 
foloseşte dreptul unic al acesteia de a 
vorbi liber, fără putinţa de a fi tradusă 
în faţa tribunalului inchizitorial. Astfel 
Erasmus dă cuvântul Doamnei Nebunie 
- Stultiţia - care se urcă la catedră şi în-
tr-un discurs academic îşi face singură 
elogiul, urmând proverbul: “Dacă ni-
meni nu te laudă, ai să faci bine dacă te 
lauzi tu însuţi”.

 Nebunia, făcându-şi autobiografia, 

începe prin a ne informa asupra originii 
şi suitei sale. Tatăl său este Plutus, tatăl 
zeilor şi al oamenilor.

“Tata nu m-a conceput de loc în cre-
ierul său cum Zeus a conceput, odată, pe 
această urâcioasă şi ursuză Athena; dar 
el mi-a dat ca mamă pe Néotète, tinere-
ţea, cea mai frumoasă, cea mai veselă, 
cea mai zglobie din toate nimfele. Eu nu 
sunt nici măcar fructul datoriilor unei 
triste căsătorii, ca acest şchiopârlan de 
Vulcan; sunt născută, cum zice bunul 
Homer, în mijlocul transporturilor deli-
cioase ale dragostei.

Şi, ca dvs. să nu vă înşelaţi, aceasta 
nu se petrecea pe când el era deja bătrân 
şi aproape orb, cum îl arată Aristofan, 
când Plutus mi-a dat naştere; ci înain-
te, când el era în vigoarea vârstei lui, în 
timp ce focul tinereţii fierbea în vinele 
sale şi într-unul din acele momente plă-
cute, când nectarul pe care îl dăduse de 
duşcă la masa zeilor îl dusese la o dispo-
ziţie frumoasă” .

Prezentându-ne persoanele care-i 
formează suita, Nebunia continuă:

“...două din cele mai graţioase nim-
fe ale lumii: Méthea-Beţia - fiica lui 
Bacchus şi Apoedie – Ignoranţa, fiica lui 
Pan, îmi fură doicile. Le vedeţi aici prin-
tre însoţitorii mei şi cei care mă urmea-
ză. - Dar, à propos de persoanele ce mă 
urmează, trebuie să vi le fac cunoscute. 

Aceea care vă priveşte acolo, cu un 
aer arogant, este Amorul-Propriu, ceas-
tălaltă, cu faţa graţioasă şi cu mâinile 
gata să aplaude este Flateria. 

Aici vedeţi pe Zeiţa Uitării, care 
doarme şi pare că e numai aţipită, mai 
departe, Lenea, are braţele încrucişate şi 
se sprijină pe coate. 

Nu recunoaşteţi de loc Voluptatea, 
prin ghirlandele ei, prin coroanele de 
trandafiri şi prin esenţele delicioase cu 
care este parfumată?

Nu vedeţi pe una care îşi plimbă în 
toate părţile privirile ei neruşinate şi ne-
sigure? - este Demenţa. Ceastălaltă, a 
cărei piele este atât de lucitoare, corpul 
atât de plin, aşa de durduliu, este zeiţa 
Deliciilor.

Nicu VINTILĂ

Erasmus din Rotterdam
Elogiul nebuniei
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Dar Dvs. zăriţi, de asemenea, doi 

Dumnezei printre toate aceste zeiţe.
Unul este Comus (Dumnezeul care 

prezida plăcerile meselor la greci-cf. 
Mitologiei) şi celălalt Morfeu. Numai 
prin ajutorul acestor servitori fideli, eu 
supun imperiului meu tot ce există în 
univers şi prin ei guvernez pe acei ce gu-
vernează lumea” -De observat de îndată 
că în această prezentare a persoanelor 
“suitei” sale, Nebunia a omis “Norocul”; 
dar ea nu întârzie să-şi corecteze această 
omisiune ceva mai departe în desfăşura-
rea discursului său academic.

După această introducere, Nebunia 
procedează la demonstrarea întinderii 
necesităţii şi avantajelor stăpânirii sale; 
hotarele acestei stăpâniri cuprind:

- condiţiile vieţii individuale: princi-
piul şi începutul vieţii, dragostea, prie-
tenia, căsătoria, epocile vieţii; condiţiile 
vieţii sociale-prefăcătoria şi linguşirea; 
manifestările individuale şi colective - 
religia, ştiinţa, arta, filozofia şi războiul.

Flateria şi prefăcătoria - două din 
arsenalul de forme şi meşteşuguri ale 
Nebuniei - stau la baza societăţilor 
omeneşti.

Într-un cuvânt, fără mine voi n-aţi 
vedea în viaţă nici o legătura plăcută sau 
permanentă. Monarhul ar deveni imedi-
at insuportabil poporului său, valetul 
– stăpânului, însoţitoarea - stăpânei ei, 
discipolul - preceptorului său, prietenul 
–prietenului său, bărbatul - nevestei lui, 
oaspetele - gazdei lui, camaradul –ca-
maradului său, dacă nu sunt ocupaţi cu 
legănatul mutual, fără încetare, în dul-
cile iluzii ale erorii, ale măgulirii, ale 
complezenţei sau altei nebunii plăcute.

Nu mă îndoiesc deloc că n-aţi fi 
deja uimiţi de tot ce v-am spus; dar veţi 
auzi încă altceva. Spuneţi-mi, vă rog, 
se poate iubi cineva, când se urăşte pe 
sine însuşi? Se poate trăi în bună înţele-
gere cu alţii, când cineva nu e de acord 
cu propria lui inimă? Se poate aduce 
vreun agrement în societate, când ci-
neva e plictisit şi obosit de propria lui 
existenţă?

Ar trebui să fie mai nebun decât în-
săşi Nebunia chiar, pentru a răspunde 
afirmativ la toate aceste întrebări. Or, 
dacă ci neva mă suprimă din societate, 
omul, departe de a putea suporta pe al-
ţii, nu va putea să se suporte pe el însuşi: 
dezgustat de tot ceea ce ar avea vreun 
raport cu el, va deveni în curând, în pro-
prii lui ochi, un obiect de ură, de aversi-
une şi de oroare .

Întrucât natura a înzestrat pe oameni 
cu o înclinaţie nenorocită, care îi duce la 
dispreţul a ceea ce au, pentru a admira 
aceea ce nu au, înclinaţie funestă care 
distruge tot farmecul vieţii, toate avan-
tajele, - omul nu s-ar putea suporta pe 
el însuşi, necum pe alţii; el n-ar face cu 
plăcere nici o acţiune particulară sau pu-
blică dacă nu l-ar ajuta Amorul-Propriu 
din suita Nebuniei.

Ce este mai nebun decât să te com-
placi în tot ce faci, şi să te admiri tu 
însuţi? Mărturisiţi deci că este nebunia 
aceea căreia îi datoraţi totul, pe care l-
aţi avut vreodată bun şi plăcut. Da, fără 
amorul-propriu nu mai există agrement, 
nu mai există graţie, nu mai există con-
venienţă în toate acţiunile voastre.

Acest dulce farmec al vieţii odată 
distrus, - nu va mai fi foc în acţiunea ora-
torului, nici agremente în sunetele muzi-
cantului, nici comic în gesturile farseur-
ului; va râde toată lumea de poet, şi de 
muzele lui, va dispreţui pe pictor şi arta 
lui, şi se va vedea medicul în mijlocul 
medicamentelor sale, murind de foame 
şi de mizerie.

În sfârşit, un Nirée va trece drept un 
Thersite, un Phaon drept un Nestor, un 
om de spirit va fi privit ca un prost, un 
om de merit, ca un copil, şi cavalerul 
cel mai politicos, ca un mojic. Atât e de 
necesar ca fiecare să se mângâie pe el 
însuşi şi să obţină, pentru a spune astfel, 
propriul sufragiu, înainte de a pretinde 
pe acel al altora !

A fi mulţumit de ceea ce eşti, de ceea 
ce ai, nu este cea mai mare parte a feri-
cirii? Ei bine, dragul meu Amor-Propriu 
este cel care vă procură acest avantaj; 
el este acela care face pe fiecare să fie 
mulţumit de figura lui, de spiritul lui, de 
naşterea lui, de condiţia, de moravurile 
sale, de patria sa; numai prin el irlan-
dezii se cred mai fericiţi decât italienii, 
thracul decât athenianul, scytul decât un 
locuitor al Insulelor Fericite. Admirabil 
efect al grijilor prevăzătoare ale naturii, 
care, în ciuda diversităţii infinite a daru-
rilor pe care ea le distribuie muritorilor, 
ţine mereu într-un echilibru drept bunu-
rile pe care ea le dă fiecăruia !...

Dacă ea refuză unuia din ei vreunele 
din darurile ei, îi acordă în schimb ceva 
mai mult amor-propriu. Dar ce nebu-
nă sunt, spunând că ea îi refuză atunci 
ceva! Amorul-propriu nu era el darul cel 
mai preţios pe care a putut să i-l facă? 

În discursul său academic, Nebunia 
acordă un loc însemnat demonstraţiilor 

sale privind rolul Amorului-Propriu şi 
al Flateriei în viaţa artiştilor: muzicieni, 
oratori şi poeţi; precum şi în viaţa po-
poarelor. Redăm un fragment edificator.

“Este nevoie să vorbim aici de 
cei care profesează artele frumoase? 
Amorul-propriu le este atât de natural 
tuturor, că nu există poate unul singur, 
care să nu vrea să cedeze mai curând 
tot micul lui patrimoniu decât reputaţia 
lui de om de geniu. Astfel sunt mai ales 
comedienii, muzicienii, oratorii şi poe-
ţii. Cu cât au mai puţin talent, cu atât au 
mai mult orgoliu, vanitate şi aroganţă. 
Toţi aceşti nebuni găsesc totuşi alţi ne-
buni care-i aplaudă; căci cu cât un lu-
cru e mai contrar bunului simţ, cu atât 
el atrage mai mult admiratorii; ceea ce 
mai rău este întotdeauna ceea ce flatea-
ză pe cei mai mulţi; şi nimic nu e mai 
natural, pentru că, aşa cum v-am spus-o 
deja, cea mai mare parte a oamenilor e 
nebună.(...)

Natura nu a distribuit numai fiecă-
rui individ darurile fericite ale amorului 
propriu; fiecare popor, fiecare naţiune, 
fiecare oraş chiar, în general a primit o 
destul de bună porţie. Englezii se laudă 
a fi oameni frumoşi, muzicanţi buni şi 
măreţi în festivităţile lor. Scoţienii sunt 
mândri de nobleţea lor, de titlurile lor, 
de alianţele lor cu casa regilor lor, şi de 
subtilitatea lor minunată în discuţiile 
scolastice.

Francezul se laudă cu politeţea; pa-
rizienii se glorifică mai ales de a avea în 
Sorbona lor cea mai savantă şcoală de 
teologie. Italienii, convinşi că ei posedă 
exclusiv artele frumoase şi elocvenţa, se 
cred singurul popor de pe pământ, care 

Erasmus din Rotterdam               
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nu este cufundat în întunericul barba-
riei. Printre ei Romanii sunt aceia care 
se bucură cel mai mult de această dul-
ce eroare; ei visează la mărirea vechilor 
Romani, şi cred pur şi simplu că posedă 
încă ceva.

Veneţienii sunt fericiţi gândindu-se 
la nobleţea lor; Grecii gândindu-se că 
sunt inventatorii ştiinţelor şi arogându-
şi titlurile eroilor lor vechi. Turcii, şi 
toată această mulţime nenumărată de 
barbari, care acoperea cele trei sferturi 
de pământ, se laudă că posedă adevă-
rata religie, şi privesc cu milă creşti-
nismul, pe care îl tratează de ticăloşie 
superstiţioasă.

Evreii, mai fericiţi încă, trăiesc în 
dulcea aşteptare a lui Mesia al lor, şi în 
aşteptare se ţin cu constanţă legaţi de 
legea lui Moise. Spaniolii vor să treacă 
drept cei mai mari războinici ai lumii; 
Germanii, mândri de statura lor voinică, 
se laudă tot aşa de a cunoaşte magia şi 
de a fi mari vrăjitori. În scopul concen-
trării şi clarităţii comentariului de faţă, 
ne vom permite o scurtă digresiune, mai 
exact o anticipare în raport cu succesi-
unea definiţiilor, distincţiunilor metodo-
logice şi demonstraţiilor oratoarei noas-
tre; anume, mai înainte de a expune lista 
diferitelor clase de nebuni, este oportun 
să relevăm prin anticipare că Nebunia 
în discursul său face o distincţie gene-
rală, cu semnificaţie metodologică, şi 
anume:

“Platon n-ar fi socotit între cele mai 
mari bunuri ale vieţii nebunia poeţilor, 

a profeţilor şi a amanţilor; Sibylle n-ar 
fi calificat de nebună antrepriza piosului 
Enée. Sunt deci două feluri de demen-
ţă. Este una, fiica înspăimântătoare a 
Infernurilor, pe care crudele Furii o răs-
pândesc pe pământ, întotdeauna când îşi 
aruncă şerpii lor oribili în inimile muri-
torilor, pentru a sufla ororile războiului, 
setea nesăturată de aur, dragostea ruşi-
noasă şi criminală, paricidul, incestul şi 
toate celelalte crime de acest fel, sau în 
timp ce ele însele chinuiesc pe culpabilii 
muritori, agitând cu furie în sufletul lor 
criminal flăcările lor înspăimântătoare.

Mai este o alta, diferită de prima, 
care este destinată să facă fericirea tu-
turor oamenilor, şi aceasta deţine exis-
tenţa de la mine. Ea consistă într-o oa-
recare iluzie delicioasă care se prinde 
de suflet, îl face să uite toate greutăţile, 
toate grijile şi toate necazurile vieţii, şi 
îl cufunda într-un torent de plăceri. Este 
această dulce iluzie pe care Cicerone, 
într-o scrisoare către Atticus, o priveşte 
ca un mare dar al zeilor, pentru că ea are 
puterea de a înlătura sentimentul neplă-
cut al unui număr aşa mare de rele.

Este această iluzie pe care o regretă 
atât un oarecare grec când arta medici-
nei l-a vindecat de cea mai plăcută din-
tre nebunii. Stând singur în teatru timp 
de zile întregi, el râdea, aplauda, ca şi 
când ar fi auzit cele mai frumoase co-
medii din lume, şi totuşi nu auzea nimic. 
De altfel, el împlinea cu exactitate toate 
datoriile vieţii sociale, bun prieten, soţ 
complezent, stăpân indulgent, el nu se 

înfuria pentru o sticlă destupată.
“Cruzi prieteni ! strigă el 

când medicamentele îl făcură să-
şi revină, cruzi prieteni ! departe 
de a-mi face bine, îmi luaţi via-
ţa, smulgându-mă plăcerilor şi 
lipsindu-mă de o iluzie care îmi 
făcea fericirea”.

Avea multă dreptate să vor-
bească astfel; şi acei care priveau 
această fericită şi dulce nebunie 
ca o boală pe care docto rul tre-
buia s-o distrugă, se înşelau cu 
totul şi aveau mai mul tă nevoie 
de iarba nebuniei decât acela că-
ruia i-o dădeau”.

Înapoi, pentru a relua firul 
discursului! Vedem că Nebunia 
îşi propune să ne arate comedia 
umană, avantajele pe care ea 
le procură tuturor muritorilor; 
în consecinţă, în dezvoltarea 
discursului său, Nebunia trece 

într-o revistă critică diferitele categorii 
de oameni, recte de nebuni: -medicii, 
juriştii, filozofii, teologicienii, imbecilii, 
bufonii, vânătorii, posedaţii construcţi-
ilor, alchimiştii, jucătorii, predicatorii 
minunilor, (preoţi şi călugări), credulii 
în protecţiunea sfinţilor, nebunii cere-
moniilor funebre, nobilii de sânge, pe-
danţii gramaticii, negustorii, comedie-
nii, muzicienii, oratorii, poeţii, etc. Dar 
lista nebunilor este aşa de mare încât 
Nebunia exclamă:

-”Dar de ce trebuie să mă îmbarc pe 
acest ocean imens de superstiţii? Chiar 
dacă aş fi primit din partea cerului, ca 
Virgiliu, o sută de guri, o sută de limbi, 
şi o voce de fier, n-aş putea niciodată to-
tuşi să ies la capăt, raportând toate felu-
rile de nebunie care sunt pe pământ”.

În suită de pagini 60-64, găsim o 
succintă şi elocventă trecere în revistă a 
relelor naturale şi mizeriilor sociale ale 
vieţii, pe ca re nebunia le îndulceşte într-
o mie de feluri diferite.

-”Dacă vreunul din înaltul unei ghe-
rete ridicate s-ar distra examinând genul 
uman, cum poeţii zic că Jupiter o făcea 
câteodată, ce grămadă de rele n-ar vedea 
el asaltând din toate părţile viaţa mize-
rabililor muritori !...

O naştere murdară şi dezgustătoare, 
o educaţie penibilă şi dureroasă, o copi-
lărie expusă la cheremul a tot ce-l încon-
joară, o tinereţe supusă la atâtea studii 
şi munci, o bătrâneţe supusă atâtor in-
firmităţi de nesuportat, şi în sfârşit trista 
şi aspra necesitate de a muri. Adăugaţi 
la această mulţimea nenumărată de boli 
care ne asediază încontinuu în timpul 
acestei vieţi nenorocite, accidentele 
care ne ameninţă fără încetare, infirmi-
tăţile care ne covârşesc dintr-o dată, fie-
rea amară care otrăveşte veşnic clipele 
noastre cele mai dulci.

Fără a vorbi încă de toate relele pe 
care omul le face semenului său, astfel 
că sărăcia, închisoarea, infamia, ruşinea, 
supărările, cursele, trădările, procesele, 
ultrajele şi înşelătoriile... Dar cum să le 
număr? Sunt în aşa de mare număr, ca 
boabele de nisip care acoperă malurile 
mării. Prin ce crime deci oamenii au 
meritat toate aceste rele? Ce Dumnezeu 
iritat i-a format să trăiască în acest abis 
al mizeriei?

Vă voi spune ce gândesc eu; dar 
nu-mi este permis să o fac chiar acum. 
Ceea ce este sigur, este că un om care 
ar fi gândit serios la toate aceste lucruri 
ar putea să fie tentat să aprobe exemplul 
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fiicelor lui Milet, oricât de deplorabil ar 
părea. Şi care sunt acei pe care dezgus-
tul vieţii i-a făcut să se omoare? Nu sunt 
mai ales oamenii devotaţi înţelepciunii?

Fără a vorbi aici de Diogene, de 
Xenocrate, de Catoni, de Cassius-i şi de 
Brutus-i, -Chiron care putea să profite de 
nemuriri, nu preferă el moartea? Vedeţi 
deci ceea ce se întâmplă dacă înţelepciu-
nea ar pune stăpânire pe toţi oamenii. În 
curând pământul ar fi pustiu şi ar trebui 
un nou Prometeu pentru a forma un om 
nou. Dar eu ştiu să îndulcesc aceste rele 
într-o mie de feluri diferite. Când dau 
muritorilor neştiinţa şi uşurinţa, când le 
trimit dulcea speranţă a unei soarte mai 
fericite, sau semăn înaintea paşilor lor 
trandafirii efemeri ai amabilei voluptăţi. 
Încântaţi de binefacerile mele, părăsesc 
cu re gret viaţa, chiar când ursitoarea ne 
mai având cu ce să toarcă, viaţa ea însăşi 
părând a-i fi părăsit; şi departe de a avea 
cel mai mic dezgust pentru această via-
ţă, ei păstrează pentru ea un ataşament 
care creşte tocmai cu motivele care tre-
buiau să-i determine a o părăsi.

Acum consider că este oportun să 
fac o nouă prevenire: scopul prelege-
rii de faţă nu este de a expune în mod 
exhaustiv conţinutul de idei critice şi 
de exemple ilustrative al prezentei ca-
podopere; scopul nostru este acela de a 
călăuzi şi stimula lectura ei nemijloci-
tă, personală şi integrală; şi aceasta atât 
prin reliefarea structurii sale tematice 
cât şi prin ilustrarea cu extrase a uno-
ra din tezele şi demonstraţiile autorului 
său; ca urmare, în continuarea prezentei 
expuneri pentru a economisi timpul, îmi 
permit ca din când în când să recurg fie 
la procedeul omisiunii, fie la procedeul 
enunţării unor teme, cu indicarea suitei 
de pagini în care este abordată tema re-
spectivă. Aşadar, în spiritul acestei pre-
veniri limitative, cu caracter metodolo-
gic, să mergem mai departe.

În contextul unei rapide şi comice 
reviste a comediei umane, Nebunia vor-
beşte şi despre nebunii care cred în pro-
tecţiunea sfinţilor, cărora le mulţumesc 
prin dăruirea de icoane -ex-votouri .

În discursul său academic Nebunia 
se laudă cu faptul că printre aderenţii 
săi se numără înşişi oratorii şi scriitorii, 
care aleargă după nemurire. Cedăm is-
pitei de a reproduce şi savura împreună 
un frag ment deosebit de elocvent pentru 
preţul pe care-l plătesc scriitorii în con-
tul gloriei literare:

„Acei care aleargă după nemurire, 

făcând cărţi, au aproape aceeaşi stofă 
ca oratorii. Au toţi mari obligaţii faţă de 
mine; dar eu inspir mai ales pe acei care 
nu scriu decât nimicuri şi nerozii. Căci 
pentru aceşti autori care, prin opere cu 
sens, aspiră la sufragiile unui mic număr 
de oameni raţionali şi nu recuză chiar ca 
judecători pe Persei şi Lelius-i, soarta 
lor îmi pare mai demnă de milă decât de 
invidie.

Cu spiritul fără încetare torturat, ei 
adaugă, schimbă, şterg, refac, corijează, 
consultă, niciodată mulţumiţi de ceea ce 
fac, lucrează timp de nouă sau zece ani 
înainte de a da o lucrare la lumina zilei. 
Şi după atâta veghe, străduinţe şi lucru, 
după atâtea nopţi trecute fără să guste 
dulceaţa somnului, care le este recom-
pensa? Lucrul din lume cel mai zadarnic 
şi cel mai frivol, sufragiul unui foarte 
mic număr de cititori. Şi nu este totul 
încă: pierderea sănătăţii, a bunei dispo-
ziţii, a repausului, sunt tristele urmări 
ale ostenelii lor. Lipsiţi de toate plăce-
rile vieţii, ei devin palizi, slabi, puchi-
noşi, câteodată chiar orbi; sărăcia îi co-
pleşeşte, pofta îi chinuieşte, bătrâneţea 
îi atinge în mijlocul drumului şi, după 
ce au trecut prin toate relele de acest 
fel, sfârşesc printr-o moarte prematură. 
Aceasta este mulţimea de rele, pe care 
un înţelept scriitor nu se teme deloc să 
şi-o atragă, pentru a avea plăcerea de a fi 
lăudat de trei sau patru mizerabili ca el.

Fericit, dimpotrivă, fericit autorul 
care compune sub auspiciile mele! El nu 
cunoaşte nici cazna, nici munca, scrie 
tot ce îi trece prin cap, imprimă toate vi-
surile imaginaţiei lui încălzite; niciodată 
nu şterge, niciodată nu corijează, con-
vins că cu cât neroziile pe care le publi-
că vor fi mai extravagante cu atât mai 
mulţi admiratori va avea, adică el va 
încânta lumea nenumărată a nebunilor 
şi a ignoranţilor. Dacă micul număr de 
oameni savanţi şi spirituali î1 citesc şi îl 
dispreţuiesc, ce-l priveşte? Fluierăturile 
a două sau trei persoane cuminţi nu vor 
fi ele înăbuşite prin zgomotul izbucnitor 
al aplauzelor nenumărate pe care le pri-
meşte din toate părţile?” 

În diferite locuri ale discursului său, 
Nebunia schiţează portretul şi chinurile 
omului înţelept în comparaţie şi în con-
trast cu cele ale nebunilor. Iată încă un 
eşantion:

“Daţi-mi acum omul cel mai înţelept 
pe care vi-l puteţi imagina şi să-l com-
parăm cu unul din nebunii mei. El îşi 
petrece copilăria şi tinereţea chinuindu-

se pentru a învăţa o mie de ştiinţe diver-
se; îşi pierde cele mai frumoase zile în 
veghi, greutăţi şi muncă, fără a gusta cea 
mai mică plăcere în tot restul vieţii sale. 
Mereu sărac, mizer, trist şi în dispoziţie 
proastă, este sarcina lui însuşi, insupor-
tabil pentru alţii; paloare, slăbiciune, 
bătrâneţe şi infirmităţi de toate felurile 
vin să-l copleşească în mijlocul carierei 
sale, şi moare în sfârşit la o vârstă când 
ceilalţi oameni încep abia să trăiască, - 
cu toa te că, drept vorbind, ceasul morţii 
este indiferent pentru acela care n-a trăit 
niciodată. Acesta este portretul acestui 
măreţ şi ilustru înţelept”.

Ajunsă la jumătatea discursului 
său academic, Nebunia aruncă o pri-
vire de ansamblu asupra spectacolului 
de învălmăşeală şi sminteală al acestei 
lumi şi-l sintetizează în acest tablou 
impresionant:

“În sfârşit, dacă, pus în globul lunii, 
aţi privi toate agitaţiile nenumărate ale 
oamenilor, vi s-ar părea că vedeţi un 
vârtej de muşte, şi de muscoi, certân-
du-se, bătându-se, întinzându-şi curse, 
jefuindu-se, amuzându-se, înnebunind, 
născându-se, căzând şi murind. Nu s-ar 
putea închipui ce mişcare, ce tulburări, 
ce cantitate de scene de toate felurile 
excită fără încetare pe acest glob omul, 
acest mic animal care poate abia să-şi 
permită o clipă de viaţă, şi care este în 
mod continuu expus a se vedea scurtân-
du-se această clipă prin război, prin ciu-
mă şi celelalte rele care pustiesc şi depo-
pulează atât de adesea pământul. Dar eu 
aş fi cea mai nebună din toate nebunele, 
şi Democrit ar fi avut dreptate să râdă 
de mine cu hohote, dacă aş vrea să aduc 
aici toate felurile de nebunie şi de extra-
vaganţe, care domnesc în popor” .

În a doua parte a discursului său, 
Nebunia se ocupă cu acele categorii de 
oameni care pretind că sunt înţelepţi şi 
deci duşmanii Nebuniei: jurisconsulţii, 
filozofii, teologii şi călugări; cu amicii 
declaraţi ai Nebuniei: regii şi principii, 
adică Dumnezeii pământului; apoi papii, 
cardinalii şi episcopii. Exempli causa:

-”...Cu toate că acest apostol (Sfântul 
Petru, nn.) zice în Evanghelie divinului 
său stăpân: -”Noi am părăsit totul pentru 
a te urma”, papii pretind totuşi că este 
un patrimoniu care consistă în pămân-
turi, în oraşe, în impozite, în principate; 
şi când, animaţi de un zel cu adevărat 
creştin, ei întrebuinţează fierul şi focul 
pentru a-şi disputa acest scump patrimo-
niu, când braţele lor părinteşti şi sfinţite 
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fac să curgă din toate părţile sângele 
creştinilor, atunci se întâmplă că, mân-
dri de a fi distrus pe aceşti nenorociţi, pe 
care îi numesc duşmani ai Bisericii, ei 
se laudă de a lupta pentru ea şi a apăra 
această soţie a lui Isus Christos, cu un 
curaj cu totul apostolic.

Dar, într-adevăr, nu se gândesc că 
duşmanii cei mai funeşti ai Bisericii 
sunt cei mai răi papi, care prin tăcerea 
lor fac ca Isus Christos să fie uitat, care 
trafichează ruşinos cu harurile lor, co-
rup doctrina Bisericii prin interpretări 
forţate, şi o distrug în întregime prin 
exemplul contagios al neregulilor lor 
îngrozitoare. Pentru că Biserica lui Isus 
Christos a fost stabilită prin sânge, con-
firmată prin sânge, mărită prin sânge, 
ei cred că trebuie de asemenea să verse 
sânge pentru a o stăpâni şi apăra, ca şi 
când Isus Christos n-ar mai exista sau ca 
şi când el nu ar mai fi în stare să proteje-
ze pe ai săi, cum a făcut-o întotdeauna!

Eu ştiu că războiul este un lucru 
atât de crud, că el convine mai degra-
bă bestiilor feroce decât oamenilor; atât 
de furios că însăşi Furiile, după poeţi, 
l-au vomitat pe pământ; atât de funest 
încât el târăşte după el dezordinile cele 
mai înspăimântătoare; atât de nedrept 
că nu e, de obicei, provocat decât de 
cei mai infami briganzi; aşa de nemilos, 
încât este, în întregime, contrar lui Isus 
Christos; şi cu toate astea, aceşti vicari 
ai unui Dumnezeu al păcii neglijează 
orice altă ocupaţie, pentru a se deda în 
întregime acestei arte îngrozitoare.” 

-Concluzie la partea II-a a discursu-
lui Nebuniei.

Pentru ca ascultătorii să nu o consi-
dere ca pe o proastă, Nebunia îşi pro-
pune să dovedească că mulţi savanţi, 
filozofi şi poeţi au celebrat-o în scrisul 
şi acţiunile lor, recomandând-o ca pe 
un lucru util şi necesar. Astfel ea repro-
duce o mulţime de aforisme, de pro-
verbe şi citate, pe care le comentează 
şi interpretează în favoarea ei: Horaţiu 
- Amestecaţi nebunia cu înţelepciunea; 
Cicero - Pământul este plin de nebuni; 
Solomon Sunt cel mai nebun dintre toţi 
oamenii; Sfântul Pavel - Nebunia lui 
Dumnezeu face mai mult decât toată în-
ţelepciunea oamenilor; Isus Cristos că-
tre Tatăl său - Îmi cunoşti nebunia.

Că religia creştină pare cu totul con-
formă unui anumit fel de nebunie, şi 
direct opusă înţelepciunii - acest adevăr 
cardinal oratoarea î1 întăreşte cu probe:

“Acest divin Salvator şi-a luat asupra 

sa nebunia (nebunia de a salva lumea de 
rele şi de păcate, nn.), după cum a luat 
asupra sa păcatul, pentru a le lecui şi a le 
distruge. Şi prin ce mijloace vrea el să le 
distrugă? Prin nebunia crucii, prin apos-
toli tâmpiţi şi grosolani, cărora le reco-
mandă fără încetare această nebunie şi pe 
care încearcă să-i îndepărteze de înţelep-
ciune, propunându-le ca exemple copiii, 
crinii şi vrăbiile, tot lucruri care n-au nici 
raţiune, nici bun simţ, şi care se lasă în 
voia neliniştii şi impulsiunilor naturii”.

...”Vreţi probe? Mai întâi, nu obser-
vaţi că femeile, copiii şi imbecilii găsesc 
mai multă plăcere decât ceilalţi în cere-
moniile religiei, şi că îmboldiţi numai 
de instinctul naturii ei se apropie cel mai 
mult de altar? În al doilea rând, cine fură 
întemeietorii creştinismului? Oameni de 
o simplitate extremă, duşmani mortali ai 
literelor şi ştiinţelor. În sfârşit, nu există 
pe pământ nebuni care să pară mai ne-
buni decât aceia a căror inimă este înflă-
cărată de dragostea pietăţii”. 

Ultima temă a oratoarei, punctul 
culminant al satirei filozofice elaborată 
de Erasmus, o constituie înstrăinarea 
de sine a omului religios, concept în 
virtutea căruia însăşi fericirea eternă, 
după care suspină credincioşii, constă 
în alienaţie sau, mai exact, nu este de-
cât una din varietăţile alienaţiei adică 
ale nebuniei; spre edificarea temeinică a 
auditorilor săi, oratoarea dezvoltă com-
paraţia între nebunia fericită a amanţilor 
(cf. Platon) şi fericirea cerească şi eternă 
a devoţilor, alienaţia voluptoasă a sfin-
ţilor, etc.

Ori, pentru că devoţii şi oamenii de 
lume se conduc în totul într-un fel atât 
de opus, e natural să se privească reci-
proc ca nebuni. În ceea ce mă priveşte, 
eu cred că devoţii sunt aceia care meri-
tă mai mult acest titlu; şi veţi conveni 
dumneavoastră înşivă când vă voi fi do-
vedit, cum v-am promis, că binele suve-
ran la ca re aspiră ei nu e decât o curată 
nebunie.

Observaţi mai întâi că Platon avea în 
gând ceva aproape asemănător, când a 
spus că nebunia amanţilor este cea mai 
dulce din toate nebuniile. Într-adevăr, 
acela care iubeşte cu ardoare, nu mai 
trăieşte în el însuşi, ci trăieşte în obiectul 
pe care îl iubeşte, şi cu cât se îndepărtea-
ză de el însuşi mai mult pentru a se ataşa 
de acest obiect, cu atât simte mărindu-se 
bucuria şi fericirea lui.

Ori, un om nu este el nebun, când 
spiritul său, ridicându-se deasupra 

materiei, pare să iasă din corpul lui pen-
tru a se duce să bată câmpii? Altfel, ce-
ar însemna aceste expresii vulgare?: - e 
scos din fire, ... revino-ţi în fire, ... şi-a 
revenit?...

În fine, cu cât dragostea e mai per-
fectă, cu atât nebunia e mai mare, şi fe-
ricirea mai simţită. Vedeţi deci, acum, în 
ce constă această fericire cerească, după 
care suspină devoţii cu atâta ardoare? 
Spiritul învingător asupra materiei va 
absorbi corpul şi îl va identifica naturii 
lui. Ceea ce nu-i va fi deloc prea greu, 
mai ales dacă acest sărman corp a fost 
bine pregătit la această transformare 
prin posturi, macerări şi alte mortificări 
pioase.

Acest spirit va fi apoi absorbit el în-
suşi de spiritul suprem, care este infinit 
mai tare şi mai puternic decât el. Aşa în-
cât om ul, în întregime ieşit din firea lui, 
va fi fericit prin această fericită lipsă, 
şi va gusta voluptatea inefabilă pe care 
i-o va procura prezenţa acestui bine su-
veran, care atrage la sine toate fiinţele. 
Cu toate că această fericire nu trebuie să 
înceapă a fi perfectă decât în clipa unirii 
glorioase a corpului cu sufletul, totuşi, 
cum viaţa devoţilor nu e decât o imagi-
ne şi o meditaţie continuă asupra acestei 
vieţi cereşti, ei simt deja pe pământ gus-
tul acestei recompense delicioase. Este 
într-adevăr numai o foarte mică picătură 
din acest izvor imens de fericire eternă; 
dar această mi că picătură, atât de mică 
cât este, depăşeşte totuşi în mod infinit 
toate plăcerile simţurilor, toate voluptă-
ţile omeneşti reunite împreună, într-atât 
plăcerile spirituale depăşesc plăcerile 
corpului!... într-atât bunurile invizibile 
depăşesc bunurile vizibile!... Aceasta 
este fericirea pe care profetul a promis-o 
sfinţilor, când a spus: -Ochiul n-a văzut 
niciodată, urechea n-a auzit niciodată, 
inima omului n-a simţit niciodată delici-
ile pe care Dumnezeu le-a pregătit ace-
lora care îl iubesc.

Aceasta este de asemenea o parte a 
nebuniei, pe care cei drepţi o simt deja 
pe pământ, nebunie fericită, care, depar-
te de a le fi luat când vor trece în viaţa 
cealaltă, va fi, dimpotrivă, perfecţionată 
şi va deveni această nebunie inefabilă, 
care se cheamă fericire eternă. Această 
picătură mică de nebunie, pe care cei 
drepţi o savurează deja pe pământ, nu se 
observă ea în mod vizibil în micul nu-
măr al sfinţilor, care au fericirea de a o 
poseda? Ei spun lucruri care n-au nici o 
legătură între ele, nici raport cu limbajul 
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obişnuit al oamenilor, gura lor formează 
sunete lipsite de sens şi fizionomia lor 
se schimbă într-o clipă în mii de feluri 
diferite. Când vioi şi veseli, când trişti 
şi abătuţi, ei plâng, râd, suspină de la un 
moment la altul; şi într-un cuvânt, sunt 
cu desăvârşire în afara lor înşişi.

Reveniţi la ei, nu mai ştiu de unde 
vin, uită dacă fuseseră în corpurile lor, 
dacă au vegheat sau au dormit; au uitat 
ceea ce au văzut, ceea ce au auzit, ceea 
ce au spus, ceea ce au făcut; sau dacă le 
mai rămâne încă o idee, ea pare o impre-
sie confuză, pe care o lasă în memorie 
o iluzie trecătoare, sau un vis plăcut, pe 
care deşteptarea îl risipeşte. Tot ceea ce 
pot asigura, este că au fost foarte fericiţi 
în tot timpul acestei alienaţii voluptoa-
se; de aceea se întristează de a fi reintrat 
în nenorocitul lor bun simţ, şi cea mai 
arzătoare din toate dorinţele lor este de a 
putea trăi veşnic în mijlocul transportă-
rilor delicioase ale acestei fericite nebu-
nii. Iată în ce consistă acest uşor aperitiv 
al fericirii eterne” .

Aşadar, drept succint comentariu pe 
marginea acestui amplu şi sub stanţial 
fragment, putem formula următoarea 
observaţie concluzivă: din analiza com-
parativă aci dezvoltată reiese cu preg-
nanţă înrudirea şi similitudinea dintre 
două genuri ale înstrăinării de sine a 
omului: dintre înstrăinarea de sine lai-
că, prin divinizarea persoanei dorite sau 
iubite, desigur o persoană de sex con-
trar, ceea ce semnifică şi se traduce prin 
amorul platonic, prin alienarea şi into-
xicarea erotică, etc. pe de o parte, şi, pe 
de altă parte, înstrăinarea de sine religi-
oasă, înstrăinarea modo divino, ceea ce 
semnifică mântuirea sufletului, iubirea 
lui Dumnezeu-Spirit, fericirea cerească 
şi eternă prin purificarea de păcate, prin 
autojertfire, prin negarea înverşunată, 
consecventă până la capăt, a esenţei 
umane autentice, a complexului de tre-
buinţe, materiale şi spirituale, ale fiinţei 
umane corporale, trebuinţe fundamenta-
le, definitorii, ale omului ca fiinţă natu-
rală, ca parte integrantă şi produs supe-
rior al naturii.

Dacă vom reliefa în acest context 
problematic faptul că problema alienării 
umane în diferitele ei ipostaze: - religi-
oasă, filozofică, economică, tehnologi-
că, etc. se inserează în constelaţia teme-
lor majore ale filozofiei contemporane, 
aşa precum de altfel s-a inserat şi în filo-
zofia sec. al XlX-lea (Hegel, Feuerbach, 
Marx, etc.), -atunci vom înţelege mai 

profund şi nuanţat teza că prin opera sa 
Erasmus s-a impus în pleiada titanilor 
acelui curent de cugetare critico-raţio-
nalistă şi umanistă, cunoscut în istoria 
culturii sub denumirea de Renaştere!...

Prin această operă Erasmus a dat 
expresie revoltei generale împotriva pa-
palităţii, împotriva egoismului, cruzimii 
şi îngâmfării celor de sus; în ultima ana-
liza această lucrare semnifică Elogiul 
Înţelepciunii; iar unul din aforismele 
înţelepciunii, formulat deja în antichi-
tatea clasică, sună astfel: - “Dreptatea 
este izvorul tuturor virtuţilor”. În gene-
ral această operă a stârnit mult interes, 
polemici ascuţite şi o mare şi prelungită 
fierbere; succesul ei a fost imens, dând 
lui Erasmus o publicitate neprevăzută. 
Cum era de altfel şi de aşteptat, nume-
roşi nobili, cardinali şi teologi s-au vă-
zut de-a dreptul vizaţi în această carte, 
crezându-se chiar identificaţi în tablou-
rile caricaturale, zugrăvite de Nebunie. 
Luând cuvântul în numele teologilor 
din Louvain, Martin Dorp vede în carte 
numai partea ei negativă, şi îl invită pe 
autor să scrie Elogiul Înţelepciunii. Dar 
în epocă au existat şi spirite luminate; 
mulţi nobili, cardinali şi teologi au ci-
tit cu interes, pasiune şi admiraţie opera 
lui Erasmus; ei nu s-au simţit ofensaţi, 
căci fiind demni şi oneşti, neavând sen-
timentul vinovăţiei, ei şi-au dat seama 
cu uşurinţă că autorul vizează numai 
pe cei proşti şi răi, că el stigmatizează 
numai abuzurile, egoismul, cruzimea şi 
orgoliul. Este demn de observat că în 
acea epocă au existat numeroşi cardi-
nali şi teologi care priveau cu simpatie 
revendicarea unei reforme a Bisericii, 
prin Biserică, şi în consecinţă au aprobat 
ideile critice ale lui Erasmus.

Fiind prudent din fire şi totodată un 
raţionalist subtil de înaltă clasă, Erasmus 
nu s-a grăbit să răspundă prompt acuza-
ţiilor care i s-au adus, lăsând să planeze 
tăcerea asupra intenţiilor sale. Dar viru-
lenţa atacurilor şi intensificarea furtunii, 
marcată şi prin apariţia unor manifes-
taţii sângeroase, l-au constrâns pe cu-
getător să coboare în ar enă şi totodată 
să-şi ia unele măsuri de autoapărare, 
ca schimbarea frecventă, a locurilor de 
reşedinţă.

Că Elogiul Nebuniei are un secret, o 
cheie şi deci un rol pozitiv peremptoriu 
ne-o sugerează însuşi autorul în încheie-
rea dedicaţiei către Thomas Morus:

“Dacă amorul propriu nu mă orbeş-
te cu desăvârşire, eu cred că Elogiul 

Nebuniei nu este tocmai opera unui 
nebun”.

Apărând rolul pozitiv al cărţii sale, 
Erasmus răspunde că opera lui are un 
caracter moralist şi că o formă glumeaţă 
nu înseamnă mai puţin un avertisment 
serios. El reaminteşte criticilor săi că ro-
lul moralistului în Grecia antică era să 
prezinte adevărul crud sub forma fabu-
lelor. “Dacă cineva găseşte că este atins 
prin glumele mele, e de crezut că sau 
conştiinţa îl acuză în secret, sau că el se 
teme că ceilalţi să nu fie în drept de a-l 
arăta cu degetul”.

Tot în aceiaşi ordine de idei este de 
adăugat că în încheierea discursului său, 
Nebunia roagă pe ascultătorii săi să-şi 
amintească proverbul grec: Un nebun 
spune câteodată lucruri bune.

Totuşi această critică a societăţii 
contemporane nu are la Erasmus un 
caracter revoluţionar. Fiind puternic în 
batjocură şi negare, el nu are o idee cla-
ră, pozitivă, în ceea ce priveşte societa-
tea, corespunzătoare cu concepţia sa, cu 
natura şi omenirea, şi meditaţiile sale fi-
lozofice despre înţelesul vieţii omeneşti 
se termină inevitabil cu raţionamentul 
ironic al înţeleptului, fără de putere faţă 
de lipsa de raţionalitate a actualităţii so-
ciale (Cf. M. Jimunschi: “Istoria litera-
turii Europei Occidentale” )

Dar în pofida acestei limite, care re-
zultă mai mult din gradul de dezvoltare 
al societăţii contemporane lui, noi apre-
ciem moştenirea literară a lui Erasmus 
la un nivel mai înalt şi, în ciuda fan-
teziilor utopice, zicem dimpreună cu 
Thomas Morus “Noi ne bucurăm mai 
degrabă de germenii de gândire şi ideile 
geniale, care răsar pretutindeni de sub 
învelişul fantastic şi faţă de care aceşti 
filistini sunt orbi” O caracterizare sinte-
tică, judicioasă şi legitim apologetică a 
prezentei capodopere a elaborat Ştefan 
Zweig:

-”Acest Elogiu al Nebuniei, atât de 
şăgalnic în aparenţă, a fost în realitate, 
sub masca lui de carnaval, una din cărţi-
le cele mai primejdioase ale timpului în 
care a apărut.

Ceea ce ne pare nouă, celor de azi, 
că nu era decât un hazliu foc de artificii, 
a fost în realitate o explozie, care, prin 
surpările ce a provocat, a deschis dru-
mul Reformei germane.

...Elogiul Nebuniei este cel mai răs-
colitor pamflet ce s-a scris vreodată. 
(Cf. “Triumph und Tragik des Erasmus 
von Rotterdam”, pag.81; subl.ns.) 
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N ăscut cu o zi îna-
intea lui Goethe, dar 
la distanţă de două 
secole fără şapte ani, 

Ovidiu Ghidirmic primeşte acum cuve-
nitul titlu de Cetăţean de Onoare al co-
munei Valea Stanciului, în al cărei sat de 
basm Greceşti a văzut lumina zilei. 

Aici a tras, în premieră absolută, aer 
în piept şi a chirăit olteneşte a biruinţă 
sigură, incontestabilă. Şi tot de aici a în-
ceput trânta lui cu timpul...

Călăuzit de Aforismele pentru înţe-
lepciunea în viaţă ale lui Schopenhauer, 
sărbătoritul nostru de astăzi nu avea 
cum să nu reţină afirmaţia marelui filo-
zof german: Oamenii de rând caută să 
...petreacă timpul; cei de talent – să-l 
întrebuinţeze.

Legătura acestui om, de o calitate 

morală excepţională, cu plaiurile natale 
a fost, este şi va rămâne pentru totdeau-
na ombilicală. Osie a lumii, epicentru, 
cel mai important punct din univers, 
spaţiul matrice al Greceştilor şi Văii 
Stanciului i-a modelat marelui profesor 
universitar Ovidiu Ghidirmic sensibili-
tatea, l-a călit pentru bătăliile vârstelor 
ce aveau să vină, i-a fost izvor de apă 
vie, mereu proaspătă, reconfortantă, 
pentru clipele de îndoială, nelinişte ori 
impas vremelnic.

Conducătorul craiovean de docto-
rate împărtăşeşte viziunea francezului 
Victor Hugo: Ora – picătură a secolu-
lui. Timpul – veche balanţă de aur, care 
judecă şi plăteşte.

Condamnat la luciditate, cu un 
spirit critic înnăscut, echilibrat şi ar-
monios, însă nu rareori de o virulenţă 

înspăimântătoare pentru veleitari, ho-
munculi, ipochimeni şi firi patibulare –, 
Ovidiu Ghidirmic, directorul Revistei 
europene de cultură şi educaţie 
LAMURA, este născut sub aura de lu-
mină a verbului, reprezentativ pentru el, 
a analiza. 

Precisă, limpede şi rece ca raza la-
serului de gheaţă, gândirea acestui critic 
şi istoric literar, cu solidă formaţie cla-
sică şi profunde cunoştinţe filozofice, se 
conjugă inspirat cu puritatea, onestitatea 
şi francheţea sa, cu firea meticuloasă, 
spiritul de geometru, dăruirea benedic-
tină şi, mai ales, vocaţia justei judecăţi 
de valoare.

Într-un glas cu Nicolae Iorga, de la 
capătul celălalt al curcubeului, Ovidiu 
Ghidirmic rosteşte sentenţios: Timpul 
schimbă florile câmpului, dar nu poate 

S-a născut la data de 27 aug. 
1942 în satul Greceşti, 

com. Valea Stanciului, jud. Dolj, absol-
vent al Facultăţii de limba şi literatura 
română din Bucureşti, 1965. Profesor 
universitar, doctor, la Facultatea de 
Litere din Craiova, conducător de doc-
torat, şef catedră.

A publicat peste 22 de cărţi de 

critică literară, peste o sută de studii 
şi articole în reviste de specialitate. 
Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, Director al Revistei Lamura 
din Craiova. Premii: Premiul Naţional 
Marin Sorescu al Academiei Române, 
Premiul Filialei din Craiova a Uniunii 
Scriitorilor pe anii 1986,1997 şi 2003. 
Reputat critic literar.

Ovidiu Ghidirmic

Dan LUPESCU

Holograme pentru Lupul Singuratic
Ovidiu Ghidirmic

Cetăţean de Onoare al comunei natale, Valea Stanciului, judeţul Dolj

J oi, 26 August 2010, ora 
14,00, Sala Studio Art a Radio 

Oltenia Craiova a fost neîncăpătoare.
D-na Mihaela Rusu Păsărin, modera-

toarea emisiunii de la această oră a orga-
nizat şi transmis în direct pe unde radio, 
omagierea a două mari personalităţi ale co-
munei Valea Stanciului din judeţul Dolj.

Protagonişti au fost Alexandru Am-
zulescu, folclorist de seamă al României, 
Ovidiu Ghidirmic, profesor universitar, 
doctor în filologie, scriitor, critic literar.

A participat cu o frumoasă şi reuşită 
expoziţie de artă plastică pictorul Aurel 
Petrescu precum şi primarul comunei 

Valea Stanciului.
Cuvinte frumoase şi aprecieri deose-

bite au rostit de la microfonul emisiunii: 
Mihaela Rusu Păsărin, conferenţiar uni-
versitar, doctor şi redactor la Radio Olte-
nia Craiova, scriitorul şi jurnalistul Dan 
Lupescu, director al Direcţiei de cultură şi 
patrimoniu a judeţului Dolj, Romulus Tur-
batu, scriitor, ziarist şi consilier în cadrul 
Direcţiei de cultură şi patrimoniu, George 
Obrocea, regizor şi consilier al aceleiaşi 
direcţii, conf. univ. dr. Gabriel Coşoveanu, 
decan al Facultăţii de litere din Craiova, 
preşedinte al Filialei din Craiova a Uni-
unii Scriitorilor din România, scriitor şi 

critic literar, profesoara Daniela Tarniţă, 
preşedinta Comisiei de cultură a Consili-
ului Judeţean Dolj, Florin Rogneanu, di-
rector al Muzeului de Artă din Craiova la 
care s-au alăturat şi alte personalităţi ale 
vieţii culturale din Craiova, un numeros 
public.

Cu acest prilej s-au înmânat diplome 
de cetăţean de onoare al Comunei Valea 
Stanciului de către primarul acestei 
localităţi, domnilor Alexandru Amzules-
cu şi Ovidiu Ghidirmic, fii ai satului.

Reproducem mai jos două luări de 
cuvânt ale domnilor Dan Lupescu şi 
Romulus Turbatu.

Eveniment aniversar Nicu VINTILĂ
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schimba strălucirea aurului din adâncuri.
Oltean sadea, însă cu obârşii timo-

cene, Ovidiu Ghidirmic – deşi a fost 
dintotdeauna un Lup Singuratic (printre 
fariseii, diletanţii şi guralivii pseudo-eli-
tişti) – NU a suportat niciodată medio-
crităţile şi falsele valori.

Perfecţionist până în măduva oa-
selor, adeseori cu o limbă ascuţită, 
şfichiuitoare ca un bici de foc, Ovidiu 
Ghidirmic i-a veştejit necruţător pe se-
midocţii, gibonii de serviciu şi trădătorii 
valorilor româneşti. 

Fondatorul Şcolii Doctorale Al. 
Piru de la Universitatea din Craiova – 
Ovidiu Ghidirmic – poate rosti aidoma 
lui Constantin Noica: Timpul NU trece, 
ci omul trece prin timp. Ori se poate uita 
fix în ochii lui Leonardo da Vinci, atunci 
când acesta gândeşte: Nimic nu trece 
mai repede ca anii – copiii timpului.

Interiorizat şi calm, cel puţin în apa-
renţă, obsedat totdeauna de ordine, ri-
goare şi exactitate cvasimatematice, în-
zestrat cu o subtilă artă a seducţiei şi cu 
har hermeneutic indubitabil, Profesorul 
Ovidiu Ghidirmic are o încântătoare 
vocaţie oratorică. Poate şi pentru că ştie 
afirmaţia lui Jorge Luis Borges: Timpul 
...este substanţa din care sunt făcut. 

Ştiinţa gradării prelegerilor ori a dis-
cursurilor publice, rafinamentul punerii 
în scenă şi al construcţiei pentru eter-
nitate dovedesc faptul că NU întâmplă-
tor s-a născut sub aceeaşi constelaţie, a 
Fecioarei, cu J. W. Goethe, H. G. Wells, 
G. W. F. Hegel, Mihail Kogălniceanu, 
cardinalul Richelieu, dar şi cu marii 
oameni de scenă Charles Boyer, Sean 
Connery, Richard Gere, Ingrid Bergman, 
Maurice Chevalier, Greta Garbo, Larry 
Hagman, Sophia Loren, Linda Gray, 
Ana Karina, Michael Jackson. 

Magnetismul, charisma şi farmecul 
aparte ale omului, profesorului, criticu-
lui şi istoricului literar Ovidiu Ghidirmic 
devin cu atât mai de înţeles, într-un con-
text cu personalităţi emblematice, pre-
cum cele menţionate mai înainte.

O dată cu Jalal al Din Muhammad 
Rumi, Profesorul craiovean, laureat al 
Academiei Române, ne poate încredinţa: 
Să ştii că timpul ...este o formă a iubirii, 
iar înfăţişarea se află în afara lui, fiindcă 
timpul ...este o colivie dincolo de care se 
găsesc muntele Ghaf şi pasărea Anka.

Graţie înclinaţiei sale native spre 
puritate şi castitate, discreţiei în relaţiile 
cu sexul frumos, Ovidiu Ghidirmic s-a 
căsătorit mai târziu, nefiindu-i absolut 

deloc teamă de viaţa de celibatar. 
Pilot de cursă lungă, în viaţă, cu ex-

celente reflexe, însă care nu riscă inutil, 
Ovidiu Ghidirmic este un tată exemplar, 
care pedalează insistent pentru a-i in-
sufla fiului Bogdan, unicul, principiile 
morale esenţiale şi normele de condui-
tă obligatorii la început de mileniu III. 
Foarte exigent, pe alocuri dur – pentru 
că, nu-i aşa ?, Severitatea este semnul 
dragostei supreme –, Ovidiu Ghidirmic 
iradiază iubirea sa tainică asupra famili-
ei, pe care o ocroteşte, din umbră, pre-
cum un veritabil Pater Familias.

În aceste momente de aleasă vibra-
ţie, pare mai actuală ca oricând aserţi-
unea lui Victor Hugo: Timpul curge din 
noi ca dintr-o clepsidră cu nisip, dar noi 
NU simţim fuga asta, mai ales în unele 
clipe supreme.

De la Mioriţa, Meşterul Manole, 
Zburătorul, legenda Traian şi Dochia, 
miturile româneşti fundamentale, la 
capodoperele eminesciene Rugăciunea 
unui dac, Insula lui Dionisos, Avatarii 
faraonului Tla, de la straniile nuvele La 
hanul lui Mânjoală ori O făclie de Paşti, 
ale lui I. L. Caragiale, până la Noaptea 
de Sânziene, Domnişoara Cristina, Pe 
strada Mântuleasa de Mircea Eliade –, 
hermeneutul Ovidiu Ghidirmic a trăit, 
şi-a asumat şi a învins de 1001 (o mie şi 
una de ori !) magia timpului. 

Pendulând între Absenţa timpului şi 
timpul real, între Timp divin ori etern şi 
timp în sine, Timp Absolut şi Timp re-
lativist – O mie de ani înaintea ochilor 
tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut, şi 
ca o strajă de noapte (Psamul 40, din 
Vechiul Testament) sau: O zi din cer 
face cât un an pe Pământ (Wu Cheng, 
Călătorie spre Soare-Apune), fiind că-
lător paradoxal pe un alt tărâm, trăind 
un timp subiectiv, ce pare cât o clipită, 
pentru a se întoarce într-un timp obiec-
tiv, la distanţă de veacuri sau milenii 
(Trecuseră mii de ani de când zbura el 
ca gândul din stea în stea – basmul Trei 
copii săraci, colecţia Cristea Sandu-
Timoc), transgresând …Timpul invers 
şi anihilarea timpului, timpul sacru ver-
sus timpul profan –, Ovidiu Ghidirmic, 
hermeneut a mii şi mii de ipostaze, a 
ieşit permanent biruitor. Asemenea lui 
Tezeu în lupta cu Minotaurul... 

Izbânzile sale au fost, în aceeaşi mă-
suri, izbăviri şi mântuiri... 

Dacă Goethe căuta „planta arheti-
pală”, care să genereze toate plantele, 
Ovidiu Ghidirmic – botezat în apele 

christice ale ontologiei şi hălăduind prin 
sevele Arborelui Gnozei, aidoma unui 
şaman stăpân pe tehnicile arhaice ale 
extazului – ştie că a găsit nu numai calea 
ieşirii din timp, ci şi pe aceea a intrării 
în eternitate. 

Conştient, pe de o parte, că istoria 
este fiica mitului, iar, pe de altă parte, 
că ieşirea din teribilul labirint numit te-
roarea istoriei s-ar putea să NU fie de-
cât abolirea istoriei, discipolul lui Titu 
Maiorescu, George Călinescu şi Mircea 
Eliade se lasă locuit (învins ?) de setea 
de sacru.

Cu un neţărmurit patos al lucidităţii, 
moştenit de la Camil Petrescu, cel ce 
vedea idei şi grăia Câtă luciditate atâta 
dramă…, Ovidiu Ghidirmic trăieşte prin 
toţi porii fiinţei sale realitatea ireductibi-
lă că totul are finalitate soteriologică. 

Ovidiu Ghidirmic îşi iubeşte şi îşi 
preţuieşte obârşiile ca un iniţiat, adi-
că asemenea unui maestru în regressus 
ad uterum/regressus ad originem, care 
înseamă concomitent descensus ad 
inferos.

Fiind, întocmai ca Brahma şi ca 
Brâncuşi, contemporan cu începuturile, 
Ovidiu Ghidirmic a găsit cheia magică 
a destinului său: Timpul ca deschidere 
spre mântuire.

Asemenea idolului său Mircea 
Eliade, care îi străjuie masa de lucru 
din locuinţa de pe str. Mihail Strajan 
din Craiova, Ovidiu Ghidirmic ştie că 
„Filosofiile, tehnicile ascetice şi con-
templative, misticile indiene urmăresc 
toate aceeaşi ţintă: să-l VINDECE pe 
om de durerea existenţei în Timp”.

Fecior de împărat, născut la Greceşti, 
comuna Valea Stanciului, identic aproa-
pe cu acela din basmul Tinereţe fără 
bătrâneţe şi viaţă fără de moarte – care 
descoperă lumea fără dor, unde timpul 
nu mai curge, fecior care trece apoi 
prin Valea Amintirii, pentru a reveni în 
lumea materială -, Ovidiu Ghidirmic a 
învăţat de la Ulise, găzduit şapte ani de 
nimfa Calipso, pe insula Ogygia, că în-
cremenirea timpului te plasează în cen-
trul lumii. Adică acolo unde totul în jur 
se învârteşte, singurul loc sigur, ca un 
stabilopod, fiind chiar acesta: punctul 
de start pentru axis mundi. Epicentru. 
Coloană a Infinirii…

Tocmai de aceea, Profesorul şi 
Hermeneutul Ovidiu Ghidirmic se în-
toarce permanent la obârşii.

Adică în satul Greceşti al comunei 
Valea Stanciului din Judeţul Dolj…
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Î ntr-un dialog recent, 
domnul prof. Univ. Dr. 
Ovidiu Ghidirmic ne 
mărturisea că preocupa-

rea esenţială de o viaţă a domniei sale a 
fost şi a rămas lupta cu timpul.

Şi cum altfel ar fi putut fi când tre-
cerea inexorabilă a vremii a constitu-
it tema predilectă a marilor spirite ale 
umanităţii ?

În lupta domniei sale, profesorul a 
ieşit învingător. Ne stau mărturie argu-
mentele următoare:

– un itinerar profesional impresionant;
– profesor de limba şi literatura ro-

mână, la debut – Liceul din Calafat;
– referent literar la Teatrul Naţional 

din Craiova, în perioada când secretar 
literar al instituţiei era Ion D. Sîrbu;

– redactor principal la revista 
Ramuri;

– redactor principal la Editura Scrisul 
Românesc;

– bibliotecar principal la Biblioteca 
judeţeană Dolj;

– cercetător ştiinţific principal la 
Institutul de Cercetări Socio-Umane din 
Craiova al Academiei Române;

– conf. Univ. Dr. La Facultatea de 
Litere din Craiova, 1994–1998;

– prof. Univ. Dr la aceeaşi facultate, 
din 1998 şi în prezent;

– conducător de doctorat din 2003;
– şeful catedrei de literatură română, 

universală şi comparată, cu numire din 
2006.

• Performanţe profesionale:
– membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, din anul 1978;
– Premiul Naţional Marin Sorescu al 

Academiei Române, 2004;
– Premiile Filialei din Craiova a 

Uniunii Scriitorilor în 1986, 1997, 2003;
– La facultatea de Litere a predat şi 

predă şi astăzi Cursul EMINESCU, fi-
ind un eminent discipol al marelui critic 
G. Călinescu;

– Numele d-lui prof. Univ. Dr. Ovidiu 
Ghidirmic este purtat de peste 20 de vo-
lume de critică şi istorie literară, dintre 
care amintim: Camil Petrescu sau pato-
sul lucidităţii, Zaharia Stancu sau inte-
rogaţia nesfârşită, Poeţi neoromantici, 
Proza românească şi vocaţia originali-
tăţii, Hermeneutica literară româneas-
că, Moştenirea prozei eminesciene...

– A îngrijit şi a scris prefeţe la zeci 
de ediţii;

– A publicat peste 100 de studii şi ar-
ticole în reviste de specialitate.

Dl. prof. Ovidiu Ghidirmic este di-
rector al revistei europene de cultură şi 
educaţie naţională LAMURA şi înteme-
ietor al Şcolii doctorale Al. Piru din ca-
drul Facultăţii de Litere a Universităţii 
Craiova.

Cetăţean de onoare al municipiului 
Craiova, iată-l, astăzi, pe dl profesor 
cetăţean de onoare al comunei natale 
Valea Stanciului.

Permiteţi-mi, stimaţi auditori, câteva 
cuvinte despre Omul Ovidiu Ghidirmic. 
Domnia Sa a avut şi are Cultul Prieteniei. 
Ar fi de amintit aici fie şi numai relaţii-
le de amiciţie cu cel dintâi brâncuşiolog 
al lumii: savantul V. G. Paleolog, care-l 
alinta cu apelativul Ovidel, sau prietenia 
de notorietate cu scriitorul şi filozoful 
Ion D. Sîrbu.

Generozitatea profesorului, nelipsit 

de exigenţă, este de asemenea bine cu-
noscută. Domnia sa vădind o plăcere 
irepresibilă de a dărui, de a-i face fericiţi 
pe cei din jur. 

Tobă de carte, Profesorul este un dă-
ruit formator de personalităţi, fiind con-
ducător de doctorate, de lucrări de mas-
terat şi de licenţă, acordând consultanţă 
şi asistenţă la sute şi mii de examene de 
grade didactice şi inspecţii şcolare. 

Orator excepţional, profesorul con-
vinge, de câte ori ţine o prelegere în 
public, prin profunzime ideatică şi un 
limbaj limpede ca apa de izvor.

Traversând o boemie de aleasă stirpe 
în tinereţe, când întâlnirile cu preţuitul şi 
regretatul prof. Univ. Dr. Doc. Al. Piru, 
primul decan al Facultăţii de Filologie 
din Craiova, cu Ilie Purcaru, Grigore 
Traian Pop, Ilarie Hinoveanu şi Mihai 
Duţescu se transformau în colocvii li-
terare de înaltă ţinută, acum, la deplina 
maturitate, dl profesor, acelaşi tempera-
ment vulcanic, dar mult mai echilibrat, 
nu încetează a lupta cu impostorii, vele-
itarii, fariseii, homunculii.

Foarte iubit de studenţi, de toţi cei 
care îl cunosc cu adevărat, în lupta cu 
timpul, pe care, repetăm, a câştigat-o, 
profesorul, marele profesor Ovidiu 
Ghidirmic şi-a găsit totdeauna timp pen-
tru a-şi primeni sufletul, a-şi scrie zecile 
de cărţi, dar şi pentru toţi cei ce au ape-
lat la domnia sa.

Personal, onorat de prietenia pe care, 
de trei decenii şi jumătate,  mi-a acor-
dat-o, îi mulţumesc public şi mă înclin.

Şi, pentru că mâine este ziua sa de 
naştere, din toată inima LA MULŢI ANI 
cu sănătate!

Profesorul
Romulus Mugurel TURBATU

Adrian Păunescu membru al Academiei din Moldova
Tudor NEDELCEA

O veste îmbucurătoare a cuprins 
lumea culturală românească: 

renumitul scriitor şi om politic, Adrian 
Păunescu, a fost ales membru de ono-
are al Academiei de Ştiinţe din R. 
Moldova. După ce recent, graţiei acad. 
Eugen Simion, bardul de la Bârca a 
primit Meritul Academic, ce se acordă 

marilor personalităţi ale culturii române 
şi universale, Academia de la Chişinău 
l-a onorat cu acest nobil titlu, primirea 
în înaltul for ştiinţific făcându-se la 30 
august 2010, în preziua marii sărbători 
naţionale de la Chişinău, Limba noastră 
cea română, sărbătoare coordonată 
de acad. Mihai Cimpoi, preşedintele 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, acad. 
Nicolae Dabija, redactorul şef al revistei 
Literatura şi Arta.

Oferirea înaltului titlu ştiinţific lui 

Adrian Păunescu este îndreptăţită nu 
numai prin valoarea creaţiei sale literare, 
dar şi prin sprijinul cultural şi moral 
pe care acesta (născut în localitatea 
Bălţi din Basarabia) l-a dat scriitorilor 
basarabeni (Gr. Vieru, N. Dabija, M. 
Cimpoi, D. Matcovski, Valeriu Matei 
etc.). De menţionat că toate cântecele 
patriotice ale Cenaclului „Flacăra” au 
fost ascultate şi în Basarabia şi ele au 
menţinut trează conştiinţa de neam şi 
limbă a fraţilor noştri de peste Prut.
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SCRIITORI OLTENI 
POSTREVOLUŢIONARI

- viaţa şi opera -
Autor Mihai Marcu

Editura Socrate Craiova 2010

Cartea reprezintă primul volum 
dintr-o antologie a scriitorilor olteni 
care au publicat operele lor literare 
după „revoluţia” din decembrie 1989.

Autorul scrutează cu înţelegere şi 
competenţă în biografiile acestora, şi 
face cunoscută şi opera lor citând aco-
lo unde a considerat necesar, episoade 
definitorii pentru cei cuprinşi în această istorie literară locală.

Sunt incluşi 49 de scriitori şi amintiţi pe scurt alţi 37 
dintr-o primă selecţie făcută de autor dintre care amin-
tim: Paul Aretzu, Dumitru Botar, Ion Buzera, Elena Buznă, 
Bucur Demetrian, Liviu Florian Jianu, Ema Mihaela Lazăr, 
Ion Munteanu, Sever Negrescu, Dumitru Otovescu, Nicolae 
Panea, Constantin Pădureanu, Ionel Buşe, Gabriel Coşoveanu, 
Nicolae Bălaşa, Lidia Constantinescu, Mihai Fotache, 
Cristinia Mesea, Emilian Mirea, Nicu Vintilă.

Completare a acestei reuşite antologii va fi volumul II în 
care vor apărea: Radu Andrei, Mariana Barbu Cîrţînă, George 
Ceauşu, Marius Coge, Ion Şt. Diaconu, Gela Enea, Victor 
Găman, Liliana Hinoveanu, Ion Militaru, Marcela Nanu ş.a.

Garanţia calităţii acestei antologii ne-o dă celelalte anto-
logii publicate de autor în ultimii 20 de ani şi care s-au bucu-
rat de o bună apreciere.

GEOPOLITICA MATRIOŞKAI
- Rusia postsovietică în noua 

ordine mondială -
Autor Adrian Cioroianu

Editura Curtea veche
Bucureşti 2009

Lansată anul acesta la Craiova 
cartea lui Adrian Cioroianu, isto-
ric notoriu al României şi ex-mi-
nistru de externe este considerată 
de autor ca prim volum al unei 
lucrări dedicate istoriei recente a 
Rusiei postsovietice şi a spaţiului 

pe care strategii de la Moscova îl numesc vecinătatea ime-
diată a Rusiei actuale. (un sinonim pentru o parte a sferei de 
influenţă pe care Rusia doreşte să şi-o menţină în noua ordine 
mondială)

Meritul autorului constă în aceea că pune la înde-
mâna cititorilor o carte valoroasă cu interesante analize 
geo-politice despre o ţară care a reprezentat,reprezintă şi 
va reprezenta un echilibru mondial din punct de vedere 
economic,politic,cultural şi militar.

Este,acum,singurul autor care şi-a asumat această sarcină 
de a analiza cu minuţiozitatea cercetătorului mecanismele de 
funcţionare a unei societăţi şi a unei guvernări pe care puţini 
le cunoaştem sau le bănuim.

Adrian Cioroianu s-a impus în literatura noastră şi prin 
alte apariţii editoriale de valoare iar vârsta sa de o primă tine-
reţe ne dă speranţa unei viitoare opere de certă valoare.

BRÂNCUŞI - PRAVILA DE LA CRAIOVA
Autor Petre Pandrea

Editura Vremea Bucureşti 2010

Acest al doilea volum din trilogia lui Petre Pandrea de-
dicată lui Constantin Brâncuşi pe care l-a cunoscut personal 
şi l-a apreciat cum puţini au făcut-o, se alătură primului vo-
lum apărut în anul 1967 şi reeditat de mai multe ori, intitulat 
Brâncuşi-Amintiri şi exegeze urmat de acesta şi în pregătire 
se află volumul Amicii şi inamicii lui Brâncuşi.

Petre Pandrea scoate în evidenţă etica, filozofia, şi biolo-
gia lui Brâncuşi, acest titan al moşnenilor din zona olteană a 
Târgu Jiului – Hobiţa.

Pentru a realiza această trilogie 
Petre Pandrea s-a folosit de stilul său 
personal inconfundabil ca o bătaie cu 
pumnul în literă până când aceasta a 
devenit însăşi strigătul contemporan 
titanului sculpturii moderne. Cartea 
este ca un verb năpraznic al unor 
realităţi ce ne proiectează pe firma-
mentul marilor constelaţii culturale 
româneşti.

Trăitor al veacului în care Brâncuşi 
a creeat opera sa, Pandrea a lăsat istori-
ei literare o carte de certă valoare

CRAIOVA LUI PETRE PANDREA
Autor Mircea Moisa

Editura Ramuri Craiova 2008

În cuprinsul celor 380 de pagini descoperim o geografie 
cultural-spirituală cu şi despre scrierile şi trecutul existenţial al 
unei personalităţi copleşitoare a românilor.

Autorul i-a dedicat această carte scriitorului Petre Pandrea 
un erudit al timpului său considerat cel mai mare eseist român 
din toate timpurile.

Opera literară a lui Petre Pandrea cuprinde zeci de volume 
publicate antum de autor şi postum prin grija fiicei sale Nadia 
Marcu Pandrea.

Autorul este un cunoscut 
scriitor şi critic literar craiovean, 
membru al U.S.R. cu multe 
apariţii editoriale şi premiat 
deseori de foruri competente.

Craiova lui Petre Pandrea 
este o realizare istorică olteană 
şi un mit pentru acest creator 
care a adus eseul în roman, mă 
refer la Petre Pandrea, ce se în-
corporează în pravila cea mare a 
doctrinei stoicismului universal 
şi a ordinii literare de milenii.

Memoria vie a cărţilor
- Am primit la redacţie -



Literaria26 Nr. 8–9 – septembrie 2010

VIAŢA DE PRETUTINDENI

Nu ştiu dacă s-o numesc 
revistă sau carte eveniment 
deoarece la cele 300 de pagini în 
format A3 ar rezulta o carte de 
600 de pagini în format A4 sau 
1200 de pagini în format A5, atât 
de voluminoasă şi cuprinzătoare 
este revista pe care am primit-o 
prin amabilitatea redactorului 
şef şi patronului Sabin Bodea 
din Arad, oraşul în care este 
plămădită şi editată revista.

Este o revistă de cultură, istorie şi performanţă a românilor 
de pretutindeni şi a prietenilor lor.

Scoasă pe piaţa literară de Editura Viaţa Arădeană cu 
sponsorizare integrală de la Asocaiţia de Cultură şi Umanitate 
„Viaţa de pretutindeni” din Arad.

În cuprinsul revistei sunt sute de semnături ale condeierilor 
din toată ţara şi toată lumea iar rubricile alcătuitoare sunt de o 
diversitate şi o compoziţie copleşitoare.

Revista este generoasă cu scriitorii consacraţi, dar şi cu 
cei care bat la porţile consacrării literare, făcând loc multor 
rubrici pentru scriitori de limbă română din ţările vecine 
României precum şi altor scriitori străini.

Informaţii diverse din lumea artelor, teatrului, precum 
şi din mediul universitar completează impresia generală că 
avem în faţă o revistă de prestigiu.

DOBROGEA CULTURALĂ

Din informaţia de pe coperta 
I, revista apare semestrial tipărită 
pe hârtie dar poate fi accesată şi pe 
internet.

Este un periodic editat de 
Filiala Dobrogea–Constanţa a 
Ligii Scriitorilor din România, 
director fiind doamna Maria Pop, 
scriitoare şi preşedintă a filialei 
L.S.R. Dobrogea.

Fiind la primul număr o 
semnalăm ca o apariţie de certă valoare literară dar şi cu 
urarea de viaţă lungă şi cât mai multe apariţii.

Din revistă putem spicui o multitudine de creaţii literare 
în proză, poezie sau critică literară precum şi dezbateri geo-
politice interesante.

Amintim rubricile revistei: credinţă, obiceiuri, file de 
istorie, aniversări, comemorări, locuri locaţii, marea şi 
aviaţia, limba noastră, memorial de călătorie, recenzii, eseuri, 
interviuri, beletristică şi poşta redacţiei.

Ţinuta grafică deosebită şi competenţa celor care publică 
în această revistă ne-a atras atenţia în mod deosebit, invitându-
ne la lectură şi formându-ne convingerea că se va impune în 
lumea literară românească în viitorul apropiat ce va fi benefic 
nouă şi urmaşilor noştri.

Ne facem o datorie morală de a adresa realizatorilor şi 
colaboratorilor revistei felicitări.

PRIETENUL ALBANEZULUI – MIKU I SHQIPTARIT

Periodic al Asociaţiei Albanezilor din România al cărei 
director este cunoscutul parlamentar – deputat, profesor Oana 
Manolescu şi redactor şef Marius Dobrescu.

Revista apare lunar în format tipărit şi on-line în care 
găsim multe informaţii şi imagini despre viaţa albanezilor din 
România – o populaţie numeroasă şi cu o vechime de sute de 
ani pe aceste meleaguri – dar şi din Albania, ţară înrudită cu 
România prin tradiţii, prin istorie, prin comunităţi vorbitoare 
de limbă română sau dialecte apropiate.

Este o revistă bine alcătuită, savant concepută şi incitantă 
spre lectură ce te face să aştepţi 
nerăbdător următoarea apariţie.

Interesante sunt pentru 
cititorii din România paginile 
cu poezie şi proză albaneză 
precum şi modul de interpretare 
al autorilor rubricilor de critică 
literară.

Întâlnim în revistă aspecte 
ale vieţii sociale albaneze, din 
trecut dar şi din prezent, la care 
se adaugă frumoasele obiceiuri 
populare şi tradiţiile milenare 
ale poporului albanez.

LE COURRIER INTERNATIONAL
DE LA FRANCOPHILIE

Revistă trimestrială editată la Galaţi în limba franceză cu 
un colectiv redacţional de valoare internaţională şi academică 
din care spicuim: Daniel-Henri Pageaux şi Pierre Brunel – 
Directeur d’Honneur

Comité d’Honneur: Jean Dutour de l’Academie Francaise, 
Jean-Robert Pitte – president Sorbonne-Paris, Giovanni 
Dotolii – vice president Univ. Bari, Georges St. Claire-Grand 
Prix de Poesie de l’Academie Francaise şi mulţi alţii.

Redactorii principali ai acestei reviste sunt Constantin şi 
Simona Frosin din România.

În paginile revistei întâlnim 
eseuri, cronică şi critică literară, 
proză, poezie, biografii şi 
imagini frumoase.

Limba folosită în redactarea 
revistei este limba franceză 
mânuită cu competenţă de 
autorii străini, dar şi de cei 
români, la care redactorii îşi 
aduc o importantă contribuţie, 
făcând onoare limbii literare a 
lui Voltaire.

Memoria vie a revistelor
- Am primit la redacţie -
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E ziua mea!
E ziua mea… 
şi mi-am făcut un dar din iubire 
cu sufletul plin de ea 
cuprind albăstrimea zărilor 
şi-alung tristeţea depărtărilor 
lăsând soarelui putinţa 
să-mi mângâie privirea 
şi florilor le dau dezlegare 
să-mi umple cu miresme 
fiecare zi, fiecare clipă 
şi visătoare, 
îmi prind la cingătoare 
flori de nufăr 
şi busuioc în păr 
în sân petale de crin 
şi-mi promit: voi uita ca să sufăr 
iar din noaptea-ntunecată 
mereu îmi voi face senin
în dans de muze 
unduindu-şi faldurile, 
alese mătăsuri de gând 
şi adieri de brize 
ce-mi trezesc toate simţurile 
refugiate într-un suflet flămând 
unde zbuciumul mării 
se sfârşeşte de stânci 
şi zâmbetul nopţii 
în ecouri adânci, 
eu ţes liniştită 
borangicul iubirii 
din fire de dor, 
simţind cum încet 
se-apropie ziua în care 
voi putea aşeza împlinită 
mâna mea în mâna ta 
şi-n semn de mulţumire 
voi cânta, voi striga: 
Doamne, ce minunată eşti, iubire!

Oradea, 24 august 2010

Furtuna

Un vuiet năprasnic răzbate din zare 
Se-ntunecă cerul cu nori duşi de vânt 
Iar fulgere stranii ţintesc spre pământ 
Lovind nemiloase şi munte şi mare.
Plânge pădurea sub ploaie şi geme 
Şi ramuri se rup şi se scutură flori 

Neputinţa-mi aduce în suflet fiori 
Privesc năruirea-n decor de blesteme.
Se scurg ape repezi şi pline de lut 
Şi totu-i cuprins sub furii de şuvoaie 
Pământul musteşte sub lacrimi de 
ploaie 
Speranţe-ngropând în destinu-i durut.
Grădina-i răpusă de ape şi vânt 
Dalii semeţe se frâng sub furtună 
Petale rănite pe alei se adună 
În râuri de frunze tristeţi fremătând.
Săgeţi de lumină din ceruri de sus 
Ţintesc şi străpung întristatul meleag 
Ce leagăn de vise mi-a fost şi mi-e drag 
Se scutură norii venind din apus.
O rugă fierbinte-mi cuprinde fiinţa 
Doamne, ne lasă speranţa de-a fi 
Mai buni, dă-ne dreptul mereu a iubi 
Potoleşte furtuna, ‘ntăreşte credinţa 
Ne dă bunătate şi-n noapte şi-n zi 
Suntem doar fărâme-ntrupând neputinţa

Ploaia

Plouă şi cerul se scurge spre noi 
Mă biciuie aprig rafale de vânt 
Alunec în iarbă-n sărut de pământ 
Mi-e sufletul searbăd şi ochii-mi sunt goi.
Rămân neclintită şi-mi las fruntea lin 
Să-şi spele tristeţea în lacrimi de flori 
Culeg cu iubire şi-aşez subsiori 
Petale rănite din cupe de crin.
Mă-nvăluie apele tulburi ce curg 
Şuvoaie m-acopăr dar eu le ignor 
Mi-e gândul durut de tristeţe şi dor 
Îmi tremură trupul în tristul amurg.
Deodată potopul din jur se opreşte 
Dar stau nemişcată timid-aşteptând 
O rază de soare s-apară râzând 
Căci ploaia din mine căldură-şi doreşte.
Speranţe de bine-mpletesc în cununi 
Şi doruri aştern în tăceri ferecate 
Cărări de lumină râvnesc, din păcate, 
În linişti se-ascund blestemate 
furtuni…

Descâtecul ploii

Se scutură norii, furtună şi ropot 
Lovesc picuri mari în ferestre 
Săgeţi de lumină şi dangăt de clopot 
Străpung întinderi ecvestre.
E timpul de-acuma în ritmuri de suflet 
Cu zbateri, nelinişti, durere 
Iar ruga-mi se ‘nalţă-n al ploii 

descântec 
Şi rupe a nopţii tăcere.
Doamne, te-ndură opreşte furtuna 
Şi linişti aşterne în noi, 
Lasă-ne clipa şi-ntinde-ne mâna 
Suntem copleşiţi de nevoi
Iar sufletul geme de răni şi tristeţi 
Tu spală-i cu dragoste faţa 
Aşterne în inimi mereu frumuseţi 
Să dăruie pace, să-nsenine viaţa. 

Salcâmii-au înflorit târziu

Salcâmii-au înflorit aici târziu 
Şi răspândesc miresme-alese-n jur 
În sufletu-mi până mai ieri pustiu 
Aduc lumină, talismanul pur.
O port cu drag şi simt că urc spre cer 
Ating în treacăt norii prin albastru 
Iar drumul lin mă duce spre mister 
Ce îl dezleagă-apoi al zilei astru.
Lumina vie-n suflet dă putere 
Să birui orice urmă de-ntristare 
Cu floarea de salcâm uit de durere 
Parfumul ei sublim e alinare.
Visez… te-aştept să-ti mângâi fruntea 
Ochii să-ţi spăl în lacrima fântânii 
O cale de lumină ne fie veşnic puntea 
Spre dragostea sublimă când înfloresc 
salcâmii.
În pace şi-armonie sa ne iubim o viaţă 
Flori de salcâm şi linişti s-aşternem 
peste noi 
Cu soarele iubirii în orice dimineaţă 
Să ne trezim în tihnă tu, eu, noi 
amândoi.

Visare

Miresmele de fân cosit 
Şi dulce susur de izvor 
Mi-aduc în suflet plin de dor 
În chip de înger, om iubit.
E-atâta linişte în jur 
Şi-atâta frumuseţe-n cale 
Te-aştept aici, să vii agale 
Oblăduit de gându-mi pur.
Să împletim cununi de flori 
În dimineţile cu rouă 
Îmbrăţişaţi sub lună nouă 
Să toarcem vise până-n zori.
Nu ştiu ce crezi… eu sunt aşa 
Trăiesc prin ce-i frumos şi bun 
Iar sufletul zălog mi-l pun 
Om drag, sosit pe-un colţ de stea.

Georgeta RESTEMAN

Poeme estivale
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Ger de dor negru geme 
prin toate cotloanele 

Prefecturii. Mirosul 
de lemn ars, stins în 

flacăra căminului şi so-
belor adormite, abia dacă amintea 
de mângâierea suavă a unei călduri 
confortabilă mediului ambiental. Era 
dimineaţa ultimei zile a anului: 31 de-
cembrie 1933, ora 6!

În camera prea mare pentru a simţi 
damful căldurii răspândită de căminul 
de teracotă şi marmură, prefectul Ion 
Gârboviceanu tremura în şoşoni şi pal-
ton gros de postav. Doar căciula brumă-
rie de oaie odihnea pe marginea biroului 
impozant. Parcă şi candelabrul, atârnat 
de tavanul înalt, răspândea, prin lumina 
celor două duzini de becuri electrice, 
doar fiori reci de nelinişte şi gând fu-
nest. (a)

Mişu Duţescu tropotea mărunt, din 
picioare, lângă fotoliul prefectului. 
Ţinea, în mâinile vinete de ger, mapa cu 
corespondenţa sosită în miez de noapte 
prin poşta de urgenţă. Erau aici câteva 
telegrame, din care două erau semnate 
de ministrul de Interne Inculeţ şi repre-
zentantul Partidului Liberal, Gheorghe 
Tătărescu.

După câteva clipe de linişte, par-
că prinzând curaj, prefectul, dezmor-
ţit din gerul năprasnic de afară, abia 
murmură:

– Spune Duţescu, ce s-a întâmplat? 
E chiar aşa urgent de m-ai chemat 
acum?

– Este, domnule prefect! E moarte 

de om!
– Şi la fiecare… mort trebuie să fiu 

eu chemat în miez de noapte?!?
– Iertaţi-mă domnule prefect: este 

vorba de asasinarea domnului Prim-
ministru!…

– Ce spui omule?!? Primul minis-
tru zici??? Nu se poate, concluzionă 
prefectul sărind în picioare ca un arc!!! 
Se uita îngrozit la secretarul său, tremu-
rând mărunt din buze. Ştirea îl zăpăcise 
cu totul. Abia de putu articula: Citeşte 
Duţescu!

– Excelenţă, telegrama e datată 31 
decembrie 1933, ora 0,20 şi este sem-
nată de domnul ministru de Interne, Ion 
Inculeţ, fiindu-vă destinată dumnea-
voastră. Iată conţinutul ei: Astăzi la ora 
22 domnul Prim Ministru George Duca 
a fost asasinat cu patru focuri de revol-
ver, pe peronul gărei Sinaia, de studen-
tul Nicu Constantinescu, de la Academia 
Comercială, însoţit de alţi doi studenţi. 
Stop. Luaţi toate măsurile de ordine, 
pază şi siguranţă. Stop. Semnează, aşa 
cum v-am informat, domnul ministru 
de Interne, Ion Inculeţ! (1)

– Fantastic! Ce vremuri! Ce se-
col nebun! Cum se poate întâmpla aşa 
ceva?!? Scrie dragă Duţescu: „Către 
toţi comandanţii de Poliţie judeţene, 
orăşeneşti şi comunale, Prim-pretorilor 
din judeţul Dolj. Stop. În urma asasină-
rii Primului-ministru al României, I.G. 
Duca, ieri 30 decembrie 1933, la ora 
22, vă ordon să abordaţi însemnele do-
liului naţional la toate unităţile pe care 
le conduceţi. Stop. Se contramandează 
toate sărbătorile prilejuite de venirea 
noului an. Stop. Sunteţi cu toţii con-
semnaţi la sedii. Stop. Prefectul jude-
ţului Dolj, Ion Gârboviceanu”. Trimite, 
te rog, telegrama de urgenţă tuturor, sub 
formă de dispoziţie!(b)

– Am înţeles!
– Ziceai şi de altă telegramă…
– Da, excelenţă. Acesta vine din 

partea conducerii Partidului Naţional 
Liberal….

– Citeşte-o, Duţescu!
– Domnule Prefect, vă rog a trans-

mite şefului organizaţiei din judeţul 
dumneavoastră următoarea circulară 
a secretariatului general al Partidului 
Naţional Liberal: Eri la orele zece seara 

Preşedintele Consiliului de Miniştri şi 
şeful Partidului Naţional Liberal I.G. 
Duca a fost ucis pe peronul garei din 
Sinaia. El cade în plină străduinţă pen-
tru realizarea binelui obştesc şi la înce-
putul marilor sforţări pentru salvarea 
ţărei. El cade în serviciul comandat în 
slujba neamului şi a tronului. Guvernul 
pierde pe şeful luminat care chezăşuia 
marile înfăptuiri aşteptate de întreaga 
suflare românească. Partidul Naţional 
Liberal căruia i-a îndrumat în ultimul 
timp destinele cu atâta patriotism şi cu 
atâta pricepere şi ţara pierde pe unul 
dintre cei mai buni fii. Conducerea 
centrală anunţă doliul general al par-
tidului. Instrucţiuni ulterioare vă vor 
preciza participarea, organizarei ca 
prezidaţi la ultimul omagiu pe care ţara 
şi partidul nostru îl vor aduce lui I.G. 
Duca. Secretar general al Partidului 
Naţional Liberal, Gheorghe Tătărescu. 
Ministrul de Interne, Ion Inculeţ. (c)

– Da… Mulţumesc Duţescu! Mai 
este ceva?

– Ar mai fi Comunicatul Guvernului 
privind asasinarea primului ministru 
(d) pe care domnul ministru Inculeţ ne 
ordonă să-l publicăm în gazetele din 
judeţ…

– Ocupă-te dumneata de asta, te 
rog!

– Am înţeles!

 6 ianuarie 1934. Bucureştiul pluteş-
te într-o atmosferă sumbră şi geroasă. 
Mahmureala acumulata la cumpăna 
anilor domnea încă în subconştientul 
populaţiei. O stare ambiguă, de teamă 
si şoc, de nedumerire şi consternare 
i-a întâmpinat după sărbători. Nu s-a 
dezmeticit încă, după asasinarea primu-
lui ministru, în urmă cu o săptămână. 
Jurnalele dau ştiri contradictorii. Se 
vorbeşte că însuşi Majestatea sa, rege-
le Carol al II-lea, şi-a întărit garda la 
Castel şi refuză să vină în Bucureşti.

După foarte mulţi ani, serbările 
Bobotezei s-au desfăşurat fără parti-
ciparea regelui şi a autorităţilor. La 
Patriarhie abia dacă s-au adunat câ-
teva zeci de oameni, cu toate că gerul 
n-a mai fost aşa de pătrunzător, ca anul 
trecut. Chiar şi Camerele Parlamentului 
au fost prorogate până la sfârşitul lunii. 

Prim ministru asasinat!
Mihai MARCU
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Singura noutate a momentului o con-
stituie numirea, de ieri, a lui Gheorghe 
Tătărescu în fruntea guvernului.(1b)

În cabinetul noului Preşedinte al 
Consiliului de Miniştri stau faţă în faţă 
Gheorghe Tătărescu, în calitate de prim 
ministru, şi Armand Călinescu, ca repre-
zentant al Partidului Naţional Ţărănesc.

- Suntem ultima ţară în care lumea 
politică se mănâncă astfel! Din aceas-
tă cauză au crescut curentele anarhis-
te. Am dorit de mult raporturi normale. 
Poate acum, după moartea lui Duca, să 
se realizeze aceasta în interesul ţării. 
Lăsaţi-mă să guvernez cel puţin până 
la toamnă, căci astăzi nu se mai poate 
dura ca altădată. Dacă sunt obligat să 
plec peste trei luni, atunci, în orice caz, 
nu veniţi voi, deci aveţi interes şi voi la 
o destindere.

Recunosc că ar fi o piedică: unele 
excese întâmplate în alegeri. Sunt gata 
să dau satisfacţie, invalidând unele ale-
geri ale senatului. Desigur, nici voi nu 
veţi cere prea mult, nici eu nu voi ofe-
ri prea puţin. Să aducem harta politică 
pe masă. Dacă credeţi că se poate, eu 
– care odinioară am făcut o ofertă simi-
lară domnului Vaida – aş fi foarte fericit 
să stabilim o înţelegere între cele două 
mari partide. Dumneavoastră repre-
zentaţi ce reprezentanţi, noi asemenea. 
Ne-am putea înţelege pe liniile mari ale 
unei politici de stat, pe o decadă de pil-
dă. Aţi făcut şi voi greşeli, pentru că cel 
puţin unii dintre voi – Tilea, de exemplu 
– aţi încurajat şi aţi finanţat Garda şi pe 
Nae Ionescu.

Trebuie jugulată această mişca-
re! Cum ai văzut, l-am arestat pe Nae 
Ionescu. Am mână liberă de la rege! 
I-am spus: Sire, eu sunt în măsură să 
cunosc mai bine mediul în care trăiesc. 
Dacă Majestatea Voastră are încredere 
în mine, să mă lase să lucrez cum so-
cotesc eu; dacă Majestatea Voastră nu 
are încredere în mine, eu las locul pe 
care nu l-am râvnit. Regele mi-a spus: 
Ai toată încrederea mea!

- Am ascultat cu atenţie la propu-
nerea ce mi-ai făcut şi o voi transmite 
mâine domnului Mihalache cât de fidel 
posibil, atât în textul cât şi în spiritul 
ei. Desigur că domnul Mihalache este 
acela care vă va da răspunsul partidului 
nostru. Fiindcă, însă, pe lângă comuni-
carea propriu-zisă aţi adăugat unele co-
mentarii pentru mine, să mi se dea voie 
să spun – cu titlul personal – următorul 

lucru: eu cred că ar fi existat o stare de 
spirit prielnică unei destinderi, fiind-
că unii dintre noi am fost de părere că 
după naţional-ţărănişti să vină liberalii 
la guvern.

Trebuie să subliniez însă, cum ai re-
cunoscut şi dumneata, că felul în care 
s-au făcut alegerile a creat o stare de 
spirit, la noi şi în ţară, cu totul speci-
ală. De pildă, am să-ţi relev un fapt. 
Dumneata ştii cât am regretat noi pe 
Duca. Ei bine, totuşi – în ţară, la sate 
– ţăranii spun: va fi fost un om bun 
Duca, păcat de dânsul ca om, dar, faţă 
de bătăile şi schingiuirile ce am pătimit 
noi, moartea capului liberalilor a fost o 
pedeapsă a lui Dumnezeu. Relev aceas-
ta, ca să vedeţi ecoul alegerilor.

În al doilea rând, dumneata faci o 
greşeală când crezi că noi nu am dat 
atenţie mişcărilor extremiste. Deja 
Viitorul (1c) ne-a atacat ieri pe această 
chestiune şi faptul nu este de natură să 
îmbunătăţească raporturile. Aveţi do-
sarele la îndemână, consultaţi-le şi veţi 
vedea că am luat aceleaşi măsuri ca şi 
dumneavoastră. Dar magistratură nu a 
înţeles şi nu a dat concursul. Nu s-a ve-
nit cu violenţa. Dar dumneata eşti sigur 
că veţi reuşi?

- Ştiu şi recunosc toate astea, de ace-
ea vom schimba mai în urmă tactica. De 
aceea te rog şi personal pe dumneata, 
în partidul dumneavoastră, să contribui 
pentru a crea o atmosferă favorabilă 
destinderii.

Desigur că în partidul dumneavoas-
tră sunt mai multe curente, ca şi la noi. 
Dar noi, din generaţia mai tânără, tre-
buie să avem o altă înţelegere a marilor 
interese de stat.

- Domnule Preşedinte al Consiliului, 
am înţeles mesajul dumneavoastră şi-l 
voi transmite cât mai exact domnului 
Mihalache, fiţi sigur!

- Vă mulţumesc, domnule Călinescu, 
încheie discuţia primul ministru, condu-
cându-şi oaspetele până la uşa cabine-
tului. (2)

În marea sufragerie a casei, 
Ghelmegeanu (3) ştiuse să combine fe-
ricit plăcutul cu utilul, găsind câte un 
locşor pentru fiecare obiect de valoa-
re şi câte o folosinţă fiecăruia în parte. 
Atmosfera destinsă, prietenoasă şi uşor 
intimă, strânsese aici, pe lângă gazdă, 
pe Armand Călinescu şi pe doctorul 
Blumenfeld.

- Domnilor am fost uimit când, 

pe peronul gării Mogoşoaia, domnul 
Titulescu, venind din străinătate, a fost 
întâmpinat de Dinu Brătianu, Costel 
Dimitriu, Vasile Sassu şi încă vreo doi 
bătrâni! Pentru mine unul atitudinea 
asta îmi inspiră serioase îngrijorări!

- N-ai de ce dragă Blumenfeld, 
Titulescu întotdeauna şi-a văzut mai în-
tâi interesul personal! Interesul de par-
tid, sau de grup, l-a interesat mai puţin!

- Mihai, asta nu-i frumos! Eu nu ac-
cept astfel de comportament! Mai ales 
la faima pe care o are…

- Totuşi, după câte am aflat de la 
Savel (4), când m-am întâlnit cu dom-
nul Tătărescu, atât el cât şi Titulescu au 
refuzat intrarea în guvern până nu se vor 
limpezii lucrurile la Palat. A spus ceva 
de genul: Nu se poate pune ordine în 
politica externă câtă vreme nu avem or-
dine internă! A făcut şi o aluzie la Puiu 
Dumitrescu, care ar fi intrat în conflict 
deschis cu regele…(5)

- Hai să vă spun o chestie legată 
de treaba asta. Mi-a povestit-o chiar 
Titulescu…

- Care chestie, doctore?
- Păi cum s-au desfăşurat lucrurile 

când s-a dizolvat Garda! Sunt sigur că 
nu o ştiţi! Autorul moral al dizolvării 
el este! A insistat tare mult ca guvernul 
Duca să o facă!(6) Exact în ziua de 10 
decembrie. (7), ziua în care expira ter-
menul pentru depunerea candidaturilor 
în alegeri, Guvernul, în urma Jurnalului 
Consiliului de Miniştri (7b), dizolvă 
Garda şi o şterge din buletinele de vot!

- Asta o ştiam…
- Toată lumea o ştie acum, dar nu ştie 

cum de a fost posibil aşa ceva! Duca a 
propus Consiliului de Miniştri acest lu-
cru. Supus la vot actul, rezultatul a fost 
favorabil… Gărzii! In acest moment 
Titulescu face o criză şi informează 
imediat pe rege, cerându-i, nici mai mult 
nici mai puţin, să emită un decret de di-
zolvare semnat de el. Dar Carol precaut, 
refuză! Obligat de situaţie Duca desfi-
inţează Garda de Fier prin alt Jurnal al 
Consiliului de Miniştri!( 7c) Îşi lua ast-
fel o măsură de siguranţă pentru mai târ-
ziu. Nu vroia să fie el cel care hotărâse, 
de unul singur, dizolvarea.

- Probabil că răposatul vroia să-l 
protejeze cumva pe rege…

- S-ar putea! Dar nu cred! Cert este 
că Zelea Codreanu a fost informat la 
timp şi a dispărut…

Fragmentul face parte din volumul Crimă 
regală finalizat în decembrie 2009.
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Am intrat deja într-un nou Ev 
Mediu. Adică moare definitiv 

civilizaţia occidentală.
V.M.: Prin urmare se schimbă în 

bine mersul istoriei?
Neagu Djuvara: Dacă modelul este 

Imperiul Roman spre sfârşit, când nu 
existau războaie decât la periferie, într-
adevăr semănăm cu acesta. Dar ce mă 
îngrijorează pe mine este că am intrat 
deja într-un nou Ev Mediu. Adică, moa-
re definitiv civilizaţia occidentală. Încet, 
dar sigur.

V.M.: Care sunt simptomele?
Neagu Djuvara: Simptomele le 

simţim deja demult, printr-o dezordine 
morală care nu a existat niciodată. Vă 
dau un singur exemplu: tineretul care se 
revoltă astăzi nu are absolut niciun ideal. 
Nu se revoltă pentru un ideal, se revoltă 
ca să dărâme. Asta înseamnă că s-a stri-
cat ceva. Tineretul, care în general trebuie 
considerat ca purtător de idealuri viitoare, 
chiar greşite, aşa cum a fost cu comunis-
mul, astăzi nu mai are niciun ideal...

Al doilea simptom nevăzut până 
acum: bizareria cu marea cotitură în artă 
şi gândire (care în general se petrece 
cu zeci sau sute de ani după ce a căzut 
un imperiu) în civilizaţia occidentală a 
început între 1905–1913, deci înain-
te de ivirea imperialismului american. 
De exemplu, în sculptură, Brâncuşi al 
nostru rupe complet tradiţia care merge 
de la Michelangelo la Rodin. La fel în 
muzică, unde dodecafonia, şcoala de la 
Viena şi Bela Bartok, toate sunt com-
plet în ruptură cu marea muzică de la 
Monteverdi şi până la Debussy. În toate 
domeniile artei şi gândirii avem un viraj 
brutal la începutul veacului 20. Acesta ar 
fi semnul că începem un nou Ev Mediu.

Asta înseamnă că hegemonia ameri-
cană, care asigură un fel de pace mon-
dială, nu va dura cinci secole precum 
imperiul roman, ci probabil doar o sută 
de ani. Gândiţi-vă că doar pe parcursul 
unui secol Europa va deveni metisă. Mie 
îmi este clar că indo-europenii se sinu-
cid încet, dar sigur. Adică nu mai fac co-
pii, nu mai au nicio ambiţie. De zeci de 
ani. Noi nu suportăm un “atac” al lumii 
a treia. Dimpotrivă, noi am creat un gol, 
pe care cei din lumea a treia, extrem de 
prolifici, vin să-l umple.

V.M.: Şi idealul Uniunii Europene ?
Neagu Djuvara: Tinerii nu prea ştiu ce 

este idealul european. Tinerii nu întrevăd 
ce poate să fie o Europă Unită. Nici eu nu 
o vad unită deloc, nu o văd cu un guvern 
şi un preşedinte. Mai cu seamă dacă intră 
şi Turcia, atunci Europa avortează.

V.M.: Sunteţi foarte pesimist. Atunci 
ce viitor are civilizaţia europeană care a 
dominat lumea vreme de câteva secole?

Neagu Djuvara: Tocmai de aceea 
este menită să dispară. Asta este o lege 
universală. Când ai avut atâta splendoa-
re de creativitate în ştiinţă şi artă, pre-
cum şi putere economică şi politică ca 
să te întinzi pe întregul glob terestru, 
trebuie să plăteşti prin dispariţie.

V.M.: Va dispărea şi România, îm-
preună cu civilizaţia europeană?

Neagu Djuvara: Bine înţeles. Dacă 
noi am intrat atât de târziu într-o horă 
care se strică, ne stricăm împreună cu 
ea. Asta e clar.

V.M.: Trebuia să nu intrăm în hora 
asta? Avem vreo şansă de scăpare?

Neagu Djuvara: Nu, niciuna. 
Dimpotrivă. Puţinul de creativitate care 
ne rămâne îl vom dezvolta tot în sânul 
Europei. De cele mai multe ori, încă din 
trecut, talentele noastre cele mai mari nu 
s-au putut manifesta decât în străinătate. 
Este ca un fel de blestem asupra aces-
tei ţări. Începând de la Cantemir, până 
la Eliade şi Cioran, toţi s-au remarcat în 
străinătate.

V.M.: În astfel de condiţii, de ce să 
mai rămână tinerii români în ţară ?

Neagu Djuvara: Tocmai, nu numai 
că îi sfătuiesc să stea aici, dar îi rog pe 
cei care sunt stabiliţi deja în străinăta-
te să se întoarcă, în măsura posibilului, 
pentru a crea o nouă elită intelectuală, 
care s-o înlocuiască pe cea de-acuma.

V.M.: De ce s-ar întoarce într-o barcă 
a cărei scufundare tocmai aţi descris-o?

Neagu Djuvara: Dar barca noas-
tră nu se duce mai la fund decât restul 
Europei, aşa că mai bine să se scufunde 
cu barca noastră decât cu cea germană 
sau franceză...

“SĂ TERMINĂM CU ÎNMOR-
MÂN TĂRILE COMPLICATE”

V.M.: Ce aţi făcut pe 1 Decembrie, 
de ziua naţională a României?

Neagu Djuvara: Am dat interviuri 

zicând un lucru care supără pe mai toată 
lumea: că nu sunt de acord cu alegerea 
lui 1 Decembrie ca sărbătoare naţiona-
lă. În primul rând, nu este bine să mo-
difici la fiecare schimbare de regim o 
sărbătoare naţională. Am avut timp de 
aproape un veac 10 Mai, care este ziua 
independenţei ţării. Prin urmare, data 
intrării României în concertul european. 
Că 10 Mai a coincis cu venirea prinţului 
Carol, ceea ce i-a făcut pe acei domni 
din 1990 să se teamă, înţeleg. Dar, pe 
de altă parte, 1 Decembrie nu este data 
României mari. Este data când două pro-
vincii, Transilvania şi Banat, au cerut să 
intre în Regatul României. Cu două zile 
înainte ceruse Bucovina. Cu şase zile 
înainte ceruse Basarabia. Şi toate patru 
au fost acceptate de şeful statului, adică 
de Regele Ferdinand, la 24 Decembrie. 
Deci data când s-a născut România Mare 
este 24 Decembrie, nu 1 Decembrie!

Pe de altă parte, mai există un mo-
tiv foarte practic. O sărbătoare naţională 
e bine sa fie ţinută într-un anotimp cu 
soare, în care vremea să te îndemne la 
bucurie, oamenii să poată dansa în stra-
dă. Ce te faci la 1 Decembrie, când se 
văd aburii vorbitorilor ieşind din gură şi 
când bieţii ostaşi îngheaţă?

V.M.: V-aţi întors în România după 
45 de ani de exil, în februarie 1990. 
Aţi scris că în primele zile petrecute la 
Bucureşti v-aţi tot întrebat: “Ce cauţi 
aici, Neagule?”. Aţi aflat răspunsul la 
întrebare?

Neagu Djuvara: (râde limpede şi cu 

Indo-europenii se sinucid încet, dar sigur
Neagu DJUVARA
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poftă) Culmea este ca risc să îmi pun 
întrebarea şi după 19 ani. Din când în 
când îmi pun încă întrebarea asta şi as-
tăzi. Dar constatând cu câtă căldură sunt 
primit de tineret, consider ca nu m-am 
întors degeaba în ţară.

Când am întocmit această mică lu-
crare făcută în grabă şi sub îndemnul 
altora, căci nu am avut personal inten-
ţia să scriu “Scurta istorie a românilor 
povestită celor tineri”, ea s-a vândut în 
39.000 de exemplare. Iar când m-am 
oprit la o farmacie, un domn foarte ama-
bil mi-a spus: “Mă iertaţi că mă adre-
sez Dumneavoastră, dar doream să vă 
mulţumesc. Am o fiică la liceu care avea 
o totală inapetenţă pentru istorie; i-am 
cumpărat cartea Dumneavoastră şi de 
atunci e pasionată de istorie”. Acestea 
sunt lucruri care mă bucura şi îmi dau 
seama că, totuşi, nu am venit degeaba 

în România.
V.M.: Sunteţi patriot?
Neagu Djuvara: Patriot? Ascultă 

(pufneşte furios). Nu merit să-mi fie 
pusă o asemenea întrebare. Se întorcea 
cineva care nu e patriot ? Soţia mea, 
care e franţuzoaică, când a văzut ce fac 
în România a spus: “Trebuie să ai patri-
otismul bine înşurubat în cap ca să su-
porţi să trăieşti acolo”.

V.M.: De 19 ani tot suportaţi. Mai 
suportaţi mult?

Neagu Djuvara: Pai da. Voi suporta 
până la moarte, asta e clar. Vreau să fiu 
înmormântat aici. Dar mi-aş dori să mor 
pe un vapor. Când nu voi mai putea să 
scriu am să încerc să-mi găsesc un loc 
pe un vas cu pânze care face înconju-
rul lumii. Atunci, dacă mori pe drum, te 
aruncă în mare. Să terminăm cu poveş-
tile acelea cu înmormântări complicate, 

cu alaiuri şi cu discursuri.
Din păcate (şi în context expresia 

este cu adevărat potrivită), Europa de 
mâine va aparţine arabilor şi ţiganilor. 
De aceea considerăm că cea mai gravă 
crimă făcută împotriva europenilor de 
baştina şi a culturii europene este des-
chiderea largă a porţilor Europei hoar-
delor barbare şi hămesite de foame din 
Asia şi Africa, hoarde care vor transfor-
ma Europa creştină, civilizată şi pros-
peră de astăzi în Euro-Indo-Arabia de 
mâine, în care urmaşii noştri vor putea, 
probabil, supravieţui pentru câteva ge-
neraţii în “rezervaţii”...

Iar noi, europenii de rând, stăm cu 
braţele încrucişate şi ne văicărim de 
toate ticăloşiile care se petrec sub soa-
re fără a întreprinde nimic. Aşa încât ne 
meritam soarta, spre ruşinea noastră, a 
tuturor!

Alexandru Vlahuţă unul din scri-
itorii români de proză, poezie 

şi memorialistică, s-a născut pe data de 
5 septembrie 1858 la Pleşeşti, în jude-
ţul Vaslui, ce fiu al unui ţăran cu o mică 
proprietate funciară.

A urmat şcoala primară şi liceul (în 
condiţii de sărăcie) la Bârlad între anii 
1867 şi 1878 susţinându-şi  examenul 
de bacalaureat la Bucureşti în 1879.

S-a înscris la Facultatea de Drept din 
Bucureşti dar a fost nevoit să se retragă 
după primul an din cauza stării sale ma-
teriale destul de precară.

Se angajează institutor şi  profe-
sor la Târgovişte,  apoi se transferă 
la Bucureşti funcţionând succesiv la 
Azilul „Elena Doamna”, Liceul „Sfântu 
Gheorghe” etc.

Începând cu anul 1888 devine re-
vizor şcolar pentru judeţele Prahova şi 
Buzău.

Începe să scrie şi să publice proză 
şi poezie dar se ocupă şi de gazetărie 
editând revista „Vieaţa“ între anii 1893-
1896 şi apoi Sămănătorul în 1901 îm-
preună cu G. Coşbuc.

Alexandru Vlahuţă moare la 9 nov. 
1919 la Bucureşti.

Amintim câteva din volumele de 
proză publicate de acesta: Nuvele-1886, 
Din goana vieţii-1892, Dan-1894, Un 
an de luptă-1896, În vâltoare-1896, 
România pitorească-1901, etc. Şi câteva 
volume de poezie.

Redăm mai jos o scrisoare a sa plină 

de sentimente paterne şi rafinament scr-
iitoricesc pentru fiica sa Margareta la 
împlinirea vârstei de 17 ani:

„Să trăieşti Mimilică dragă, şi să 
fii bună, să fii bună pentru ca să poţi 
fi fericită. Cei răi nu pot fi fericiţi. Ei 
pot avea satisfacţii, plăceri, noroc 
chiar, dar fericire nu. Nu, pentru că, 
mai întâi cei răi nu pot fi iubiţi, şi-al 
doilea,...al doilea...de! norocul şi cele-
lalte „pere mălăeţe” care se aseamănă 
cu el, vin de-afară, de la oameni, de la 
împrejurări, asupra cărora n-ai nici o 
stăpânire şi nici o putere, pe când feri-
cirea, adevărata fericire în tine răsare 
şi-n tine-nfloreşte şi leagă rod, când ţi-
ai pregătit sufletul pentru ea. Şi pregăti-
rea este o operă de fiecare clipă, - când 
pierzi răbdarea, împrăştii tot ce-ai înşi-
rat şi iar trebuie s-o iei de la început. 
De aceea şi vezi aşa de puţini oameni 
fericiţi... Atâţi câţi merită...

A, dacă nu ne-am iubi pe noi aşa 
fără de măsură, dacă n-am face atâta 
caz de persoana noastră şi dacă ne-am 
dojeni de câte ori am minţit sau ne-am 
surprins asupra unei răutăţi ori asu-
pra unei fapte urâte, dacă, în sfârşit 
ne-am examina mai des şi mai cu ne-
părtinire (lesne-i de zis!), am ajunge să 
răzuim din noi partea aceea de prostie 
fudulă, de răutate şi de necinste mur-
dară, din care se îngraşă dobitocul ce 
se lăfăieşte în nobila noastră făptură. 
Se ştie că durerea e un minunat sfătu-
itor. Cine-i mai deschis la minte trage 

învăţătură şi din 
durerile altora.

Eu am mare 
încredere în vo-
inţa ta. Rămâne 
să ştii doar ce să 
vrei. Şi văd c-ai 
început să ştii 
asta. Doamne, ce 
bine-mi pare c-ai 
început să te observi, să-ţi faci singu-
ră mustrări şi să-ţi cauţi singură dru-
mul cel adevărat!

Aşa, Mimilică dragă, ceartă-te de 
câte ori te simţi egoistă, de câte ori te 
muşcă de inimă şarpele răutăţii, al invi-
diei sau al minciunii. Fii aspră cu tine, 
dreaptă cu prietenii şi suflet larg cu cei 
răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată de 
câte ori deşertăciunea te îndeamnă 
să strigi: „Uitaţi-vă la mine!”. Dar 
mai ales aş vrea să scriu de-a dreptul 
în sufletul tău aceasta: Să nu faci nici 
o faptă, a cărei amintire te-ar putea 
face vreodată să roşeşti. Nu e triumf 
pe lume, nici sprijin mai puternic, nici 
mulţumire mai deplină, ca o conştiinţă 
curată.

Păstrează scrisoarea asta. Când vei 
fi de 50 de ani ai s-o înţelegi mai bine. 
Să dea Dumnezeu s-o citeşti şi atunci cu 
sufletul senin de azi.

Te îmbrăţişează cu drag,
Al. Vlahuţă

Când ai împlinit şaptesprezece 
ani.”

Aniversări în luna septembrie
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Am avut nevoie de mult cu-
raj pentru a pleca la Aiud 
ca sa văd cu ochii mei tem-
niţa care a răpit libertatea 

tatălui meu mai bine de zece ani.
Am vrut să văd cu ochii mei celule-

le care i-au frânt trupul, dar nu au putut 
să-i zăgăzuiască mintea sclipitoare.

Cunoşteam pe dinafară topografia 
închisorii, zidită între anii 1882 şi 1912. 
O cunoşteam din manuscrisele conce-
pute şi scrise chiar între aceste ziduri, 
recuperate de la Serviciul Român de 
Informaţii în toamna anului 1997 şi in-
trate în posesia mea în februarie 1998.

Pentru acest salt în timp, am ales 
ziua de 18 aprilie, zi în care, cu 37 de 
ani în urmă, ocnaşul Marcu Pandrea I. 
Petre a fost pus în libertate, graţiat de 
către Consiliul de Stat, conform sentin-
ţei 176 din 9 aprilie 1964.

Am ajuns la Aiud, dimineaţa, pe 
întuneric.

Ploua mocnit, insistent, pătrunzător, 
ca ploaia putredă care i-a ritmat obse-
dant melancoliile penitenciare şi, une-
ori, accesele de disperare.

Am intrat pe o poartă masivă de 
metal vopsită în verde (culoarea speran-
ţei lăsate la intrare?). Cum va fi arătat 
această poartă de fier la 4 august 1948 
sau la 23 octombrie 1959, când s-a în-
chis în urma lui, privându-l de libertate 
pentru ani lungi şi grei?

Am străbătut, succesiv, o mulţime de 
curţi interioare, împrejmuite cu ziduri 
de ciment.

Înainte de a intra, am privit, hipnoti-
zată, clădirea Celularului, construită de 
habsburgi în anul 1912. În anii ‘60, ea 
găzduia în cele 320 de celule minuscu-
le, prevăzute pentru o singură persoană, 
peste 1.280 de deţinuţi politici.

M-am oprit, am privit îndelung. 
Durerea mea neputincioasă de acum era 
poate la fel de insuportabilă ca şi durerea 
lui de atunci. Am intrat în Zarca celor 60 
de celule, zidită la 1882. Aici era Talpa 
ladului, unde erau internaţi greii, căpe-
teniile, vârfurile deţinuţilor politici.

Cu intermitenţe, ocnaşul Dr. Petre 
Pandrea a stat solitar, în detenţie indi-
viduală, de izolare strictă. pe ciment, 
pe scândură, pe fier, pe rogojină sau pe 

saltea sordidă de paie mucegăite, patru 
ani, din totalul de zece ani şi jumătate 
cât a fost lipsit de libertate pentru delicte 
ideologice.

Odinioară,  Celularul şi Zarca erau 
rezervate ispăşirii individuale a pedep-
selor. Secţia (pe care nu am identificat-
o) primea deţinuţii din Zarcă şi Celular, 
după ce aceştia ispăşeau cei doi ani regu-
lamentari de singurătate. Era prevăzută 
cu saloane, unde puteau intra, îngrămă-
diţi, până la 100 de deţinuţi. Adevărate 
caverne cu gratii, obloane peste gratii, 
paturi suprapuse şi promiscuitate ridica-
tă la puteri înfricoşătoare.

M-am înfiorat, încă şi încă, pătrun-
zând în sectorul cu regim de maximă si-
guranţă. Atunci, ca şi acum, găzduieşte 
infractori periculoşi. Atunci, periculoşii 
erau cei care plăteau scump cumplitele 
delicte ideologice, adică floarea intelec-
tualităţii româneşti.

Acum, aici sunt închişi cei care au 
comis crime de sânge, abominabile, în 
mare majoritate recidivişti.

În acest sector se află temuta celu-
lă de izolare Neagra, acum depozit de 
saltele.

Am intrat şi m-am recules, cu respi-
raţia tăiată, în această fostă celulă de ex-
terminare. Dârzenia şi multele luări de 
atitudine împotriva arbitrarului şi bunu-
lui plac al temnicerilor lui i-au adus tată-
lui meu 150 de zile de teribilă pedeapsă, 
în desăvârşit întuneric şi izolare.

Tot ce i s-a întâmplat tatălui meu la 
Aiud şi în celelalte închisori le-am aflat 
îngrozită, abia acum, după aproape 40 
de ani, din manuscrisele gândite aici şi 
puse pe hârtie în celulele din preajmă, 
atunci când într-o perioadă de relativă 
destindere i-a fost permis.

Am căutat să identific camerele re-
unite 321 şi 322. Aici avuseseră loc, în 
1962, timp de 120 de zile, şedinţele de 
pomină şi îndelung pomenite, spoveda-
niile legionarilor, ale celor 40 de căpe-
tenii care se mai aflau în viaţă la Aiud. 
Asistând la aceste mărturisiri, împreună 
cu Pater Dumitru Staniloaie, tatăl meu 
şi-a putut astfel cristaliza volumul de 
memorii penitenciare Garda de Fier. 
Este o analiză minuţios făcută de către 
criminologul, ziaristul şi scriitorul de 

excepţie, Dr. Petre Pandrea.
N-am mai găsit sala cinematografu-

lui şi nici biblioteca.
Am coborât spre ţarcul de beton des-

tinat plimbărilor.
Am trecut pe lângă uşi zăvorâte, 

printre grilaje şi plase de sârmă, aceleaşi 
pe care le cunoscuse şi tata în urmă cu 
mai mult de patru decenii. Faptul mi-a 
fost confirmat de colonelul Rusu, care 
m-a însoţit tot timpul, cu menţiunea că 
deţinuţii politici trebuiau să şteargă toţi 
pereţii când urcau sau coborau scările, 
lucru pe care eu, din neştiinţă, nu îl res-
pectasem întocmai... 

Tot ce s-a mai păstrat din spaţiul re-
zervat plimbărilor e coşcovit şi ros de 
plot. Aici, de trei ori pe săptămână, timp 
de 15 minute, cu mâinile, obligatoriu, la 
spate şi într-o tăcere totală, s-a plimbat 
şi tata în perioada anilor 1848-1952 şi 
1959-1964.

Cât timp a stat la Zarca, s-a plim-
bat în cerc; în triunghi, la Celular şi în 
patrulater, la Secţie. Cei încarceraţi la 
Neagra nu aveau drept la aer liber, nici 
măcar în acel perimetru de ciment, de 2 
paşi pe 10...

În anul 1982, o mare parte din curţile 
de plimbare au fost demolate şi pe locul 
lor s-au construit ateliere de producţie şi 
o centrală termică.

Călcând prin băltoacele ţarcului, 

Nadia Marcu PANDREA

La Aiud pe urmele tatălui meu Petre Pandrea
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lovite de ploaia ce nu mai contenea, mi-
am amintit că, de fapt, îl mai însoţisem 
pe tata, aici, şi tot în suflet, de mult de 
tot, în copilăria mică, sub forma unei 
scrisorele, prima scrisă în viaţa mea, pe 
care a păstrat-o sub zeghe.

Cercul s-a închis, aidoma plimbări-
lor de la Zarca.

Mi-am continuat drumul înnorat că-
tre locul unde pe vremuri se afla ţintiri-
mul de sub plopi, jinduit de tata atunci 
când melancolia, depresia ori disperarea 
îl încolţeau viclean. Am aprins, pios, în 
gând, o lumânare pentru el şi pentru toţi 
fraţii lui de suferinţă trecuţi în nefiinţă, 
care, cândva, aveau aici o cruce şi un 
mormânt.

Între timp, cimitirul a fost dezafec-
tat şi în locul lui se află un depozit de 
lemne.

*

Am fost la închisoarea de la Aiud, pe 
urmele tatălui meu, Dr. Petre Pandrea.

La 18 aprilie 2001 am văzut şi am 
trăit câteva ceasuri în această Talpă a la-
dului care l-a zvârlit în năpastă şi dure-
re, dar care niciodată nu l-a intimidat şi 
nici nu l-a exterminat intelectual.

Inteligenţa lui nu s-a lăsat înjosită şi 
a protestat vehement la toate încercările 
de îngenunchere.

Din bezna de la Zarca, Celular, 
Secţie şi Neagra au scăpărat făclii. Miile 
de pagini de memorial penitenciar scrise 
aici s-au întrupat în cărţi care începând 
cu anul 2000 au văzut lumina tiparului 
aşa cum şi-a dorit, aşa cum a prevăzut 
chiar în acele zile sumbre. Ele se nu-
mesc „Reeducarea de la Aiud” (apăru-
tă la Editura Vremea, 2000), „Garda de 
Fier” (care vede lumina tiparului în anul 
2001, la aceeaşi editură) şi „Comunicări 
la Universitatea din Aiud”.

Gândurile şi memoriile sale, încătu-
şate şi pedepsite amarnic într-o închi-
soare construită în secolul al XIX-lea, 
au răzbit la lumină şi sunt citite, de noi, 
cei din secolul XXI.

Sistemul politic de-atunci n-a per-
mis familiei sale nici o vizită, nici o co-
respondenţă în timpul încarcerării de la 
Aiud, în perioada anilor 1959-1964.

Vizita acordată mie, în 2001, a venit 
mult prea târziu. Şi totuşi, mă simt îm-
păcată. Ca şi cum m-aş fi întors în timp, 
lângă durerea şi singurătatea lui de man-
darin valah, zidit de viu la temelia unor 
nemernice vremuri.

Aflată în spatele unui 
pseudonim, o persoană a 
afirmat că a citit o carte de-a 
mea, ca „un cititor obişnuit” 

ce e, şi a tras concluzia că îmi lipseşte talen-
tul pentru că nu a vibrat deloc, adică nu am 
reuşit să-i transmit nicio emoţie artistică.

Nu vreau să spun nimic despre faptul 
că mulţi se ascund în spatele poreclelor 
ce şi le atribuie singuri. E dreptul lor să 
se ascundă de tot felul de maniaci, decât 
să se bată cu ei, când ultimii nu au în pro-
gram decât bătaia. Primii par mai oneşti, 
dar nu sunt, deşi curajul anonimatului te 
poate face să emiţi comentarii din care 
se pot trage învăţăminte, comentariile 
fiind, de multe ori, mai spirituale decât 
textele postate; să fii laş e la fel de rău 
ca atunci când eşti violent, pe faţă, fără 
motiv. Dar, despre acest paradox voi 
vorbi altă dată.

Acum, vreau să vorbesc despre lipsa 
de contradicţie dintre obişnuit şi neobiş-
nuit sau, dacă vreţi, dintre ordinar şi ex-
traordinar, când acestea se suprapun for-
ţat, din cauze obiective, dar absconse.

Vine un al doilea comentator şi îl în-
treabă pe primul, pe bună dreptate: „Ce 
e aia cititor obişnuit?”. 

Îmi permit să-i răspund eu deoarece, 
cu mulţi ani în urmă, am fost şi eu un 
„cititor obişnuit”. Am citit la literatură 
mainstream cu nea Gheorghe şi Mărie 
până mi s-a acrit. Atunci, am găsit sci-
ence fiction-ul tipic anilor ’70-’80 care 
mi s-a părut nu mai bun decât „literatura 
de drept comun”, ci cu totul altceva. Nu 
am vibrat deloc citind despre odiseea 
unei anumite nave, ceva plicticos, cam 
ce sunt azi descrierile insipide ale plane-
tei Marte, pe mii de pagini. Cu timpul, 
gustul pentru science fiction mi s-a mai 
rafinat şi am ajuns să deosebesc SF-ul 
de calitate de cel slab. Calitatea unei 
cărţi nu e dată de numărul de pagini, 
cum susţine un confrate, nici de cât de 
simpatic e autorul, nici de subgenul 
ales, nici de faptul că e autohtonă sau 
traducere. Calitatea unei cărţi depinde 
de cât de „obişnuit” sau „neobişnuit” 
e cititorul. Aici, comentatorul care îl 
apostrofează pe anteriorul are dreptate: 
bunul gust estetic se formează în timp. 
Citind tot mai mult, începi să citeşti cu 
cap, să-ţi păstrezi simţurile pentru sco-
puri mai nobile şi să percepi ce e deose-
bit şi interesant.

Unde greşeşte cel de-al doilea comen-
tator? În faptul că nu te naşti cititor neo-
bişnuit peste noapte. E nevoie să citeşti 
multă literatură proasta pentru a învăţa 
„să vibrezi” sau dacă e cazul ca textul 
din faţa ta trebuie să te facă să vibrezi sau 
nu. Învăţământul românesc de azi, atăt de 
hulit, nu are nici un rol; nu te învaţă în 
faţa cărei femei, cărei ţuici sau cărei cărţi 
să vibrezi. E cazul să te formezi singur.

Şi mai greşeşte într-un punct: nu 
toţi cititorii evoluează de la obişnuit la 
neobişnuit. Avem cititori obişnuiţi care 
citesc literatură SF obişnuită, cititori SF 
neobişnuiţi care recunosc şi citesc texte 
neobişnuite, dar şi cititori obişnuiţi care 
se chinuie să înţeleagă cărţi neobişnuite 
şi nu pot. Avem şi cititori neobişnuiţi, 
erudiţi, cu gust format, care se relaxează 
plutind pe râuri de cerneală.

Paradoxul prezentat mai prezintă o 
nuanţă. Primul comentator a citit cartea 
şi a tras concluzia că autorul este slab. 
Aici are dreptate cel de-al doilea co-
mentator; gras sau slab, scriitorul nu are 
nici o vină, atâta timp cât te-a făcut să-i 
citeşti cartea. Vinovat e cititorul obişnu-
it cu răul; sau „neobişnuit” cu binele.

Unde greşeşte cel de-al doilea comen-
tator? Atunci când se erijează în cititor 
neobişnuit şi spune că, dacă nu i-ar fi 
plăcut cum începe cartea, „ar fi aruncat-o 
dracului”. Păi, nu e aşa simplu, că nu toate 
cărţile încep „în trombă”. Nu toate cărţile 
sunt geniale pe secţiuni. Nu toate cărţile 
sunt scrise cum ai învăţat tu la şcoală că se 
scrie. Nu toate cărţile au un el şi-o ea.

Cititorul obişnuit are dreptate să 
citească texte obişnuite, cititorul ne-
obişnuit are dreptate să citească texte 
neobişnuite, dar a avea cu toţii dreptate 
înseamnă, de fapt, a nu avea niciunul 
dreptate. E doar o tendinţă a fiecăruia 
către fericirea de a avea dreptate. Într-un 
final, dreptatea fiecăruia e iluzorie; ori-
când se găseşte un altul care să aibă mai 
multă dreptate. Tendinţa către dreptate e 
doar un drum, nu staţia finală. Ca să fim 
fericiţi, nu trebuie să vrem să ajungem 
la fericire, ci doar să avem tendinţa către 
aceasta. Uneori, drumul e mai frumos 
decât destinaţia şi, oricât de frumoasă 
credem că va fi destinaţia, ea nu există 
fără drumul până la ea.

Nemaivorbind de faptul că destinaţia 
science fiction-ului românesc e himerică 
şi drumul incomensurabil.

Un paradox: cititorul obişnuit-neobişnuit
Victor MARTIN
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N e-am obişnuit, 
deseori după prima 
întâlnire cu poemele 
unui mare artist – şi 

este tocmai cazul d-nei Titina Ţene – să 
căutăm a-i înţelege opera într-un chip 
analitic pentru a-i afla legile şi struc-
turile intime, instrumentele de fabricare 
a tainei poetice.

Încercăm să pătrundem astfel 
oarecum prin efracţie, în atelierul care 
produce vraja - operaţie delicată subtilă 
şi himerică, asemănătoare în definitiv 
cu disecţia unui fluture care ne poate 
destăinui acel mecanism gingaş care 
conturează pe hârtie, desenul filigranat 
al acestei flori volante.

Este deci şansa – sau ispita, sau 
capcana – care va sta mereu în faţa 
necunoscutului nostru prieten, Cititorul 
fără nume, de a încerca aventura în 
lirismul poeziei d-nei Ţene.

Autoare a mai multor cărţi de poezie, 
publicate în limba română., domnia sa 
se detaşează ca stil personal dar se şi 
înscrie, în acelaşi timp, în galeria de 
mari poeţi ai naţiunii române.

Spaţiul restrâns nu ne îngăduie 
o recenzare a cărţilor sau poeziilor 
existente în aceste cărţi, dar vom încerca 
a-l determina pe cititor să caute şi să 
pătrundă în universul liric al poetei.

D-na Titina Ţene este prin excelenţă 
un poet liric, un poet care s-a format şi 
consacrat în zona lirică a poeziei făcând 
să devină publică o definiţie a acestui 
gen literar.

Lirismul poeziei sale este bine 
închegat din punct de vedere formal şi 
bine încadrat.

Versurile sale sunt ca o liră strunită, 
într-o teribilă tensiune; nu întâmplător 
şi-a luat poezia lirică denumirea tocmai 
de la liră.

Intensitatea conţinutului versurilor 
sale, din oricare din cărţile publicate, 
nu este rezultatul unei struniri extreme 
inclusiv a formei de exprimare, a unei 
constrângeri exercitate de fond asupra 
formei, asupra interiorităţii fondului 
încătuşat între limitele formei.

Imaginile plastice sugerate de autor 
prin versurile sale, scot în evidenţă 
asemănarea dar şi marea deosebire de 
artele plastice vizuale care folosesc 

forme şi culori pentru a ne încânta 
spiritul.

În poeziile d-nei Ţene, adevărata 
plastică este întotdeauna sugerată, de 
aici şi infinita ei putere asupra sufletului 
omenesc, setos să scape de lumea reală, 
dar care – printr-o curioasă – antinomie 
– îmbracă cu formele şi culorile 
pământeşti, dându-le în plus lumina 
nostalgiei, iluziile şi evadările sale.

Vraja imaginii poetice i-o dă 
sufletul nostru prin înţelesul evocărilor 
plastice ce ni le sugerează cuvântul liric 
armonios cizelat şi încadrat în aceste 
poezii (versuri) în care stilul personal al 
autoarei le dublează valoarea.

Chiar dacă am porni de la ideea 
că deseori s-a încercat a se demonstra 
esenţa fenomenului poetic care încântă 
fiinţa intimă, singurul adevăr ce nu 
poate fi contestat de nimeni şi aceasta în 
cazul d-nei Ţene – rămâne constatarea 
banală că poezia este arta cuvântului.

Această artă a cuvântului rostit în 
versuri minuţios cizelate de autoare ne 
încântă sufletul şi ne ridică priceperea 
spre înalte sfere spirituale şi eterice.

D-na Titina Ţene a contrazis prin 
opera sa o inepţie ce se vântura prin 
sfere literare marginale că poezia ar 
fi o izbucnire de năvalnică libertate, o 
trăsnire vulcanică de daruri coborâte 
peste insul ales, o frenetică dezlănţuire a 
celor mai spontane şi primare elemente, 
în divorţ crâncen cu orice fond general, 
ancestral sau cultural.

După această păguboasă şi întârziat 
romantică teorie, poetul ar fi un fel de 
vietate sacră, hrănită cu raze de lună şi 
parfum de crini şi în ceartă permanentă 
cu efortul, cu inocularea fecundă a 
cerebralităţii, cu zbuciumul şlefuitorului 
sau căutătorului de frumos.

La Titina Ţene întâlnim un spirit ales, 
o imensă disponibilitate sufletească spre 
sublim, spre perfecţiune, un spirit critic 
în acelaşi timp, ca o forţă care despică 
haosul, îndepărtează zgura, mlădiază 
şi patinează contururile, smulge şi 
păstrează ce este mai fin şi mai de 
gust şi pune la îndemâna cititorului, 
în intimitatea lui, tot ce cultura şi viaţa 
posedă mai prielnic şi bogat pentru 
creaţie.

Toţi autenticii creatori au trăit în 

intensă legătură cu acest spirit liric şi 
cu o vastă intelectualitate.

Şi Goethe şi Baudelaire şi Eminescu 
ne-o dovedesc cu preocupările lor, cu 
atâtea articole sau cronici publicate 
de ei înşişi sau discuţii şi convorbiri 
reproduse de alţii.

Şi de aceea, sunt ceea se sunt şi tot 
de aceea astăzi Titina Ţene, rămâne 
ceea ce este.

Ea ne predă o mare lecţie de nobleţe, 
mai precis de nobleţe a modestiei, pe 
care o presupune dintotdeauna creaţia 
autentică şi pe care o regăsim cu bucurie 
în opera sa.

Ar putea fi socotită drept un 
privilegiu, dacă n-am şti prea bine că 
este în acelaşi timp şi cu destule riscuri, 
misiunea, dreptul şi datoria, darul său 
pe care nimeni nu i-l poate răpi, fără a 
nu anula astfel unul din marile rosturi 
ale omului în general de a fi.

Lirismul poeziilor sale cu care 
ne cheamă şi ne învăluie pe apele 
mişcătoare şi strălucitoare ale creaţiei 
nu trebuie să ne amăgească sau să 
ne facă să uităm marele adevăr, pe 
care îl ascunde şi pe care îl descoperă 
concomitent poezia sa: acela de a 
restabili adevărata egalitate, cea mai 
deplină, cea mai definitivă, a tuturor 
elementelor vieţii, ca o mare lecţie 
într-o deschidere cosmică pe care o 
rosteşte de la începutul lumii – poezia.

Lirismul poetic la Titina Ţene
Nicu VINTILĂ
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I sus a plecat spre 
Muntele Măslinilor. 2 
Dimineaţa S-a înfăţi-
şat din nou în Templu şi 

tot poporul venea la El; şi după ce S-a 
aşezat, a început să-i înveţe. 3 Iar căr-
turarii şi fariseii aduc o femeie prinsă în 
adulter şi, punând-o în mijloc, 4 Îi spun: 
„Învăţătorule, această femeie a fost prin-
să asupra faptului săvârşind adulter. 5 În 
Lege, Moise, ne-a poruncit ca pe unele 
ca aceasta să le ucidem cu pietre. Tu aşa-
dar ce zici?” 6 Spuneau aceasta punân-
du-L la încercare, ca să aibă [de ce] să-L 
învinuiască. Dar Isus, aplecându-Se a 
început să însemneze cu degetul pe pă-
mânt. 7 Cum ei stăruia întrebându-L, S-a 
îndreptat şi le-a zis: „Cel fără de păcat 
dintre voi să arunce primul cu piatra 
asupra ei”. 8 Şi din nou S-a aplecat şi 
a început să scrie cu degetul pe pământ. 
9 Iar ei auzind, s-au îndepărtat unul câte 
unul, începând cu cei mai bătrâni; şi [El] 
a fost lăsat singur; şi femeia, în mijloc. 
10 Îndreptându-Se Isus i-a zis: „Femeie, 
unde sânt? Nimeni nu te-a osândit?” 11 
Ea a zis: „nimeni, Doamne.” Iar Isus a 
zis: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te, şi 
de acum nu mai păcătui!” (Evanghelia 
după Ioan cap. 8, 1-11).

Biblia, printre altele, este şi o carte de 
povestiri. Teologia Vechiului Testament 
ni se prezintă sub formă de povestiri, în 
care unii oameni se zbat să impună chi-
puri cioplite de ei înşişi, iar alţii îşi pun 

vieţile în joc pentru Dumnezeu. 
Isus a venit spunând povestiri. El a 

fost un povestitor atât de strălucit, în-
cât uneori scăpăm din vedere teologia 
profundă, ascunsă în povestirile Sale. 
Foloseşte orice ocazie pentru a ne învăţa 
ceva mult folositor nouă. 

Această mică istorioară este una 
dintre cele mai semnificative lecţii de 
iubire şi iertare primite de la Învăţătorul 
nostru. Şi ca orice învăţătură a Sa, se 
adresează tuturor: bărbaţi, femei, tineri, 
bătrâni.

 Ea începe cu intrarea în scenă a 
Lui Isus: Dimineaţa, a venit din nou în 
Templu şi învăţa tot poporul. Orice casă 
în care El intra, orice loc în care El stă-
tea devenea un Templu.

Ce m-a frapat aici? Inconştienţa ace-
lor bărbaţi. Şi nu atât faptul că au adus 
doar femeia, nu şi bărbatul, pentru că 
vina este în măsură egală a ambilor,1 ci 
în special faptul că, având ocazia de a-L 
avea în mijlocul lor pe Isus, ei pierdeau 
timpul spionându-şi semenii. Şi cine 
erau acei bărbaţi? Cărturarii şi fariseii. 
La Isus ar fi trebuit să vină cu smerenie, 
cu bucurie şi recunoştinţă pentru şansa 
de învăţa direct de la El, de a fi lângă El, 
de a primi Harul Său. 

Ei însă veneau la El cu o anumită 
strategie: să-I întindă o capcană. Legea 
lui Moise poruncea uciderea celor ce 
erau dovediţi vinovaţi de asemenea fap-
te. Unde era capcana? 

1. Lev 20.10 (Dacă un om preacurveşte 
cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu 
nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia 
aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moar-
tea) *Deut 22, 22 (Dacă se va găsi un bărbat 
culcat cu o femeie măritată să moară amân-
doi: şi bărbatul care s-a culcat cu femeia, şi 
femeia. Să curăţi astfel răul din mijlocul po-
porului lui Israel).

Isus nu putea spune nimic împotriva 
Legii lui Moise pentru că El Însuşi a ve-
nit să împlinească Legea, nu să o strice. 
(Mat 5, 17). Face parte din misiunea lui 
pe pământ: Desăvârşirea Legii. Dacă 
El ar face întocmai ce spune Legea lui 
Moise, atunci ei Îl pot acuza, de neres-
pectarea învăţăturii Sale despre iubire, 
compasiune, iertare. Aici este capcana. 
Aici este dilema. Sau Legea lui Moise, 
şi atunci învăţătura Sa, fără fapte, nu va-
lora nimic, sau învăţătura Sa practicată, 
şi anularea Legii lui Moise. Femeia, fi-
ind prinsă asupra faptului, era limpede 
că era vinovată. Nu mai era nevoie de 
martori.

Dar Isus, aplecându-Se a început să 
însemneze cu degetul pe pământ. Este 
singurul loc în care Isus apare scriind. 
El trebuie să găsească o cale, şi, în ple-
nitudinea unei imense bunătăţi, atât de 
imense, încât nici nu ne putem face, 
cel puţin o idee, El găseşte ieşirea din 
această dilemă. Nu spune nimic, nici 
împotriva Legii lui Moise, dar nici în 
favoarea ei; trebuie doar să-i anuleze 
efectul. Nu spune nimic nici împotriva 
învăţăturii Sale. El dă răspunsul perfect, 
prin care aduce în discuţie un alt aspect: 
„Cel fără de păcat dintre voi să arunce 
primul cu piatra asupra ei”. Este punc-
tul culminant al conflictului. Aveţi tot 
dreptul de a judeca, de a pedepsi. Dar 
cu o condiţie: numai dacă sunteţi fără 
de păcat. Extraordinară întorsătură de 
situaţie!

 Şi din nou S-a aplecat şi a început 
să scrie cu degetul pe pământ. Iar ei 
auzind, s-au îndepărtat unul câte unul, 
începând cu cei mai bătrâni;

Este momentul în care ei rămân cu 
ei înşişi, fiecare cu conştiinţa sa. Nu mai 
au ce face şi pleacă. Isus îi prinde în pro-
pria lor capcană, obligându-i să îşi în-
toarcă gândul, de la păcatul femeii, către 
ei şi păcatele lor.

Rămas singur cu femeia, Isus o 

Femeia adulteră
Ileana STĂNCULEASA
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întreabă: „Femeie, unde sânt? Nimeni 
nu te-a osândit?” Ea a zis: „nimeni, 
Doamne.” Iar Isus a zis: „Nici Eu nu 
te osândesc. Du-te, şi de acum nu mai 
păcătui!”]

Nimeni Doamne. Din acest mo-
ment, Isus devine Dumnezeu pentru ea. 
Acest OM nu o condamnă. Prin aceasta 
El devine Dumnezeu. O singură frază 
spusă de acest OM şi toţi ceilalţi, oame-
nii acuzatori, au dispărut. Viaţa ei este 
salvată. Este vindecată spiritual.

Iată Dumnezeu nu o osândeşte. 
Oamenii vroiau să o facă. Şi, din păcate, 
asemenea lucruri înfiorător de nedrepte 
se întâmplă şi în zilele noastre.

Isus a transformat mulţi oameni 
iertându-i. A fost şi unul din capete-
le de acuzare: faptul că ierta păcatele. 
Dar numai când eşti tu însuţi fără păcat 
poţi ierta cu adevărat. El a adus lumii 

iubirea. El nu a venit să judece, ci să 
mântuiască. 

Este singurul loc în care Isus apare 
scriind. El scrie pe pământ.

S-au făcut tot felul de supoziţii cu 
privire la ceea ce ar fi putut Isus să scrie 
pe pământ. 

Îmi place să cred că El scria acolo 
păcatele fiecăruia dintre cei care veni-
seră să acuze. Dumnezeu fiind, ştia ce 
păcate are fiecare. Cei care veniseră 
să acuze ştiau că Dumnezeu poate citi 
gândurile. Faptul că au plecat cu toţii, 
ne demonstrează că şi ei L-au recunos-
cut ca fiind Dumnezeu. Dovadă este 
faptul că au plecat cu toţii. Ei ştiau că 
El le ştie toate păcatele. 

Isus era de o bunătate pe care min-
tea noastră nici nu o poate bănui. Era 
dovada dumnezeirii Lui. Şi, în imen-
sa-i bunătate, scrie aceste păcate pe 

pământ, sugerând cât de uşor pot fi 
ele şterse: la fel ca şi cuvintele scrise 
pe pământ. Important este să nu le mai 
repeţi. Trecutul e trecut, nu îl poţi mo-
difica. Indiferent de greşeala pe care ai 
făcut-o, - ai minţit, ai trădat, ai furat, ai 
hulit, ai bârfit, ai urât, ai invidiat - şi cât 
de multe pot fi înşirate aici, asta e, tre-
cutul e trecut, nu poate fi schimbat, dar 
nu mai repeta! Nu te mai uita înapoi! 
Ştim cum s-a transformat soţia lui Lot, 
într-un stâlp de sare când ce s-a uitat 
înapoi. 

 „Iată că te-ai făcut sănătos; de 
acum să nu mai păcătuieşti ca să nu ţi 
se întâmple ceva mai rău” îi spune Isus 
bolnavului de 30 de ani care şi-a ridicat 
patul şi a reuşit să meargă.

Nu mai repeta ca să nu ţi se întâm-
ple ceva mai rău! 

Î n zilele de 24–26 
octombrie 2010 se va 
desfăşura la Bruxelles 
în Palatul Parlamentului 

European, Congresul „Cantemir” dedi-
cat aniversării a 300 de ani de la domnia 
principelui Dimitrie Cantemir (1710–
1711)

Din partea României participă ca 
invitaţi Acad. Eugen Simion, Acad. 
Al. Surdu, Elvira Sorohan şi craiovenii 
Traian Bărbulescu, Ion Deaconescu şi 
Constantin Barbu.

Mai participă din partea Republicii 
Moldova Acad. Mihai Cimpoi, Acad. V. 

Eşanu; din partea Rusiei Ambasadorul 
Alexandru Ciurilin etc., din Turcia M. 
Maxim şi din Germania un invitat al 
Academiei de la Berlin.

Se vor decerna premii, diplome şi 
medalii.

Va fi prezentată opera principelui 
Cantemir (opera completă): manuscrise 
în facsimil color (20 de volume), 10 
volume de comentarii şi 1 volum special 
de 900 de pagini.

În holul Palatului Parlamentului 
Europei va fi dezvelită o statuie din 
bronz “Dimitrie Cantemir”.

Se va atribui unei săli a Parlamentului 

Europei denumirea Dimitrie Cantemir.
Va fi lansată cartea Haiku a 

scriitorului H. van Rompuy tradusă în 
limba română de Constantin Barbu, iar 
Traian Bărbulescu director al studioului 
de televiziune TVR3 Craiova, membru 
al Consiliului de Administraţie al 
televiziunii naţionale va prezenta în 
premieră un film documentar: Cantemir 
– principele mileniului.

Va fi prezent un numeros public 
din statele europene, europarlamentari 
români şi străini şi alţii.

Eveniment de o însemnătate excepţională pentru România
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Unii consideră, pe 
bună dreptate, că 
fantasy-ul este un 
subgen al science 

fiction-ului şi face parte din acesta.
Este oarecum normal, mai ales pen-

tru faptul că ştiinţificul pierde teren în 
faţa fantasticului. Prin anii ’60-’70 ai 
secolului XX, raportul ştiintific-fantas-
tic era 50%–50%. Diverse gadgeturi din 
science fiction sunt construite, funcţio-
nale şi din ce în ce mai perfecţionate, la 
fel ca legile roboticii şi roboţii lui Isaac 
Asimov. Tehnica de calcul e mai prezen-
tă în realitate decât în cyberpunk.

La începutul secolului XX, ştiinţi-
fico-fantastic-ul era folosit pentru po-
pularizarea ştiinţei, în reviste precum 
“Orion”, “Ştiinţa tuturor” sau “Ziarul 
călătoriilor şi ştiinţelor populare”. 
Fanteziile ştiinţifice ale lui Jules Verne, 
de pe la mijlocul secolului XIX, au de-
venit realitate, în măsura în care ne-au 
folosit la ceva. Putem să ne plimbăm 
câte săptămâni vrem în balon, călătoria 
„De la Pământ la Lună” s-a făcut, putem 
să ne plimbăm câte leghe vrem pe sub 
mări, ocolul Pământului se poate face în 
mult mai puţin timp decât 80 de zile, la-
serul e ceva obişnuit. Cât timp „impactul 
ştiinţei şi tehnologiei asupra societăţii şi 
persoanelor” este minor, călătoriile spre 
centrul Pământului sunt lăsate pentru 
mai târziu. Nici oraşe scufun-
date nu construim, ştiind că 
suntem ameninţaţi, tot tim-
pul, de meteoriţi gigantici.

Fără cea mai mare desco-
perire a secolului XIX, becul, 
sau cea mai mare descoperire 
a secolului XX, penicilina, 
lumea asta a începutului de 
secol XXI, aşa urâtă, cum e, 
ar fi şi mai urâtă.

Azi, când ştiinţa a trecut 
peste cele mai înalte limite 
ale imaginarului, raportul 
ştiinţific-fantastic este cam 
10%–90%. Sunt o infinitate 
de cauze. O cauză ar fi faptul 
că ştiinţa s-a rostogolit foarte 

repede, mult mai repede decât imagina-
ţia. Inteligenţa artificială şi videotelefo-
nul scrierilor anilor ’50–’60, din secolul 
XX, sunt fapte reale.

Să nu uităm, însă, un lucru: SF-ul 
mai are mulţi piloni-science pe care 
se sprijină: singularitatea, călătoria în 
timp, teleportarea, ca să nu mai vorbim 
de lucrurile mistice, corpuri energetice, 
reîncarnarea, vrăjitoriile, care se abor-
dează mai uşor de scriitor şi se citesc 
fără forţarea inteligenţei. Asta e o altă 
cauză a faptului ca fantasticul din SF 
prinde teren; lăsat singur, e mai facil. 
Scriitorul nu trebuie să-şi bată capul cu 
diverse teme sau idei.

Revistele, blog-urile, site-urile sunt 
subnumite, preventiv şi pleonastic: “…
de SF şi fantasy’.

Într-un al doilea caz, vorbim de fan-
tasticul ca gen literar, care nu este parte 
din science fiction şi vine din străvechi-
me, nu de la Homer, ci mult mai dinain-
te. SF-ul vine cam de la mijlocul seco-
lului XIX, de pe la Verne, cu rădăcini 
în trecut, până la Luciano de Samosata, 
de exemplu, să-şi construiască un pic de 
tradiţie. Dacă, azi, mulţi folosesc teme 
clasice din SF în romanele lor “fantasy”, 
o fac pentru a câştiga segmentul de citi-
tori ai SF-lui, care nu e deloc de neglijat, 
mai ales în SUA, format de clasici, Isaac 
Asimov, Ray Bradbury, Frank Herbert, 

Philip K.Dick etc. între 1950 şi 1990.
Sub umbrela science fiction-ului, se 

adăpostesc majoritatea scriitorilor con-
temporani anglo-saxoni de fantasy, iar 
scriitorii români se ţin după ei. Nu se 
ştie dacă aceştia formează publicul de 
mâine, mai aplecat spre fantastic uşor 
sau publicul, organizat în „comitete şi 
comiţii” de fani, influenţează scrisul au-
torilor preferaţi, tocmai din cauza asta.

E normal să fim păcăliţi; nu sunt 
mulţi aceia care disting diferenţe între 
cele două forme de “fantasy”. Aceştia 
nu prezintă nici un pericol pentru genul 
fantastic, science fiction sau cultură, în 
general.

Cei care conduc Uniunea Scriitorilor 
din România, însă, folosesc diferenţele 
semantice ca pe o armă. Ştiu şi folosesc 
acest lucru în interes propriu, să nu intre 
tot felul de neaveniţi peste ei, să ceară 
majorări de pensii sau cine ştie ce alte 
foloase cuvenite doar unora. Dacă vor şi 
au interes, te bagă la genul “fantastic”, 
de tip Ştefan Bănulescu, şi te lasă să pă-
trunzi în Uniune. Dacă nu vor, spun că 
eşti scriitor de SF şi să stai pe afară.

Calitatea textului nu are nici o re-
levanţă; doar eticheta pusă de ei. Acest 
model a fost adoptat şi în interiorul 
SF-ului, ceea ce denotă faptul ca exis-
tă o luptă şi mulţi se calcă pe picioare. 
Dacă există această luptă, înseamnă că 

există luptători şi science 
fiction-ul românesc e o re-
alitate, ceva viu şi viabil. 
Înseamnă că nu e pe moar-
te, cum anticipează unii 
anticipatori, la fel ca main-
stream-ul USR-iştilor.

Înseamnă că fantasti-
cul din SF trebuie să ră-
mână acolo unde îi e lo-
cul; şi invers, fantasticul 
mainstream-ului să stea 
în mainstream, literatura 
mare sau, cum o denumesc 
unii sarcastic, “literatură 
de drept comun”. Doar cri-
tici să avem, să poată intui 
diferenţele.

Victor MARTIN

Fantasy-ul fiecăruia
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Prin ochii mei speriaţi curg valuri 
de mentă strivită-n mojare de cupru co-
clit. Otrava asta-i ca un seu ce-mi unge 
pupila, tot rană verde şi în care şoimul 
cloceşte unul dintre cei doi sâni infertili 
ai pământului.

Tu eşti vântul, eu... un fel de planetă 
copilărindu-se, o neadaptată pe cerul de 
unde o altă cometă frumoasă mă plez-
neşte din bici peste faţă.

Din locul tău plin cu ace de siguran-
ţă, îmi zâmbeşti cu indiferenţă de infan-
tă îmbrăcată în palton de molton şi guler 
de hermină sălbatică.

- Va fi iarăşi viscol roşu la galerie şi 
în leagănul răstignit peste degetele or-
ganistului! Îţi descriu deznodământul 
cu greşeli de ortografie pe o faţă de apă 
brodată cu alge bătrâne.

Lângă noi, oceanul galactic este plin 
cu trunchiuri din arbori-gingobilloba şi 
delfnii ce se sinucid înghiţind pahare 
după pahare pline cu aer.

Psst! Trece înapoi cămila prin ure-
chile acului cu care cos note la partitura 
destinului.

Sunt un şef de gară cu chipiu vişi-
niu şi hapul de nitroglicerină în buzuna-
rului vestei de salvare. Peste capul meu 
trec migratoarele cu aripi din plastic de 
calitate extra. În urma lor, ful risipitor 
al unui timp în care până şi piloţii de pe 
Messersmith-uri îşi fac turul de încerca-
re pe cerul gurii spuză de afte.

Ustură prezentul prin care trecem ra-
zant ca o bisectantă dintr-un lung şir de 
cuvinte înfipte în tomuri de hârtie trecu-
tă prin ceară fierbinte.

Săptămânile foarte lungi şi păsările 
cu aripile tăiate se alungă din umbra ce 
se ţine după mine pe picioroange din 
Duminica Slăbănogului.

De altminteri, coliliu este şi abisul 
şi gloria mondială, aşa cum stau stratifi-
cate întâmplările, pe sub osul frunţii, în 
locul din care gândul meu urlă la luna, 
unde bocancii tăi valsează ca o pereche 
de miri salvaţi de pe Titanic.

Dincolo de sistemul garantat de gu-
vern, alt orfan învaţă să moară cu şişul 
înfpt în şira spinării bulevardului cu am-
bulanţe suprasolicitate.

Instituţia fricii funcţionează la ma-
ximum! Eu însămi pun palma deasupra 
grătarului sub care focul devorează ulti-
ma dintre fotografiile de familie.

Sunt abur pur; nu am mamă, nici 
tată! Privesc împrejur ...

Am prins doar un sfert din replica 
moliei ce îşi făcea rolul de primadonă în 
cămaşa ta de mătase. Pe dinaintea armei 
de vânătoare se retrag glorioşi vânătorii, 
tot pe genunchi şi pe coate...

Cum mai vibrează diafragma puiului 
de rândunică închis în oul pleznind ca 
un ochi foarte subţire de sticlă!

În fereastră, spre stradă, muşcata dă 
flori de cais şi eu bâjbâi de la un capăt la 
altul, prin ceaţa care ne uneşte gândurile 
ca un conductor de cositor.

Mor cu bricheta stinsă în mână lu-
mânărarii de meserie. Ceara s-a scumpit 
brusc pe cap de albină...

Este inflaţie de sentimente pe metru 
cub de humus ce se vinde la bursa vieţii. 

Stau brokerii cu gura căscată şi celularul 
scuipă ştiri din ce în ce mai calde.

Ard degetele care numără banii pe 
tejgheaua unde măsluiam scopul misiu-
nii din care nu se va mai întoarce acasă 
nici o poveste.

Bolnavă sunt şi nu cer intervenţie 
condiţionată. Mizez pe aspirină şi pe 
guturaiul de altădată, pe fractura gam-
bei care se alimentează din ploaia de 
noiembrie...

Câte maladii necunoscute încă bân-
tuie în stânga şi-n dreapta, dau din coa-
te, îşi fac loc în lucrările cu cod de bare 
şi unicitate.

Mă apasă pe inimă colierul de per-
le din laţul căruia scapă doar papagalii 
tineri....

Prin labirintul cu tavanul coşcovit 
de desene rupestre, îşi face promenada 
o străină cu pălărie de fetru şi rochie în-
florată. Soarta.

Pot cotrobăii cât vreau prin lada cu 
gunoi biodegradabil şi în coltucul pâinii 
peste care stă întins ca un şal moale, per-
san, o colonie de Pencillium imperial.

Sunt goluri în memorie şi în col-
ţul vetrei pe care stă liniştit Hefaistos. 
Fumul verde îi iese pe nări furios şi fără 
putere.

În afara timpului său s-a dezlănţu-
it iureşul cascadei în care armăsarii îşi 
spală sudoarea după drumul cel lung. 
Iepele privesc spectacolul, cu buze cră-
pate de sare.

Doar noi mai stăm nehotărâţi între 
teamă şi credinţa îngustă ca o cutie de 
ghete.

Melania Cuc
S-a născut la 22 iunie 1946 în judeţul Bistriţa Năsăud. Este jurnalist, mem-

bru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Societăţii Ziariştilor 
din România, membru al Academiei Artelor, Ştiinţei şi Literaturii, Oradea şi membru 
al Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Română din Québec. A absolvit Şcoala Tehnică de 
Horticultură din Bistriţa (1959–1965), cursurile Universităţii Dalles din Bucureşti, sec-
ţia Literatură română şi universală (1973). Deţine un atestat în Management Editorial, 
eliberat de Ministerul Culturii, Bucureşti (1996). 

Este realizator de emisiuni la AS TV din Bistriţa şi, din 2005, este redactor la revista 
Agero din Stuttgard, Germania.

Melania Cuc a debutat în publicistică în 1962, în cotidianul Făclia din Cluj. Între 
1975 şi 1989 a avut colaborări intense cu Radio România prin reportaje literare şi tablete. 
A fost redactor la editura Bir Contact Bucureşti, secretar general de redacţie la publicaţia 
Curierul Sănătăţii şi redactor la Flagrant iar din 1998, şef al subredacţiei Transilvania de 
Nord pentru săptămânalul Top Business, iar apoi, la cotidianul Răsunetul, din Bistriţa. 
A fondat şi coordonat publicaţiile: Gazeta de Cernavodă, Gazeta de Medgidia (1991) şi 
Şapte zile bistriţene (2004).

Pasionată de pictură, are mai multe expoziţii personale în ţară şi străinătate.



Literaria Nr. 8–9 – septembrie 2010 39

Miros a lămâiţa degetele mele şi a 
ghemotoace de hârtie, joc de societate 
pe care mi-L trimiţi din Cer cu instrucţi-
unile aferente.

În afară de toate aceste ispite, sunt 
un ins aproape întreg, un fel de vrej de 
dovleac care suie pe pereţii de aer. Pe 
liniile de înaltă tensiune se intersectează 
energiile primare şi focul-viu loveşte la 
punct fix.

Azi e zi de târg. Vând şi cumpăr 
cuvinte irosite în piaţa prin care vântul 
şi o femeie cu şlapi în picioare mătură 
frunze şi ambalaje ce şi-au făcut datoria 
până la capăt.

Stă pe degetul meu arătător cicatri-
cea roşie ca un rubin de Caledonia.

Inelul anual creşte în trunchiul ar-
ţarului sub ploaia nătângă şi nu mai e 
loc în malformaţia asta decât de oglin-
dă. Conştientizez pericolul şi fila rup-
tă din calendarul care ştie totul despre 
omenire.

Nechibzuite sunt calculele mate-
matice şi creierul funcţionează perfect. 
Roboţii se leagănă în hamacul de aţă vi-
sând curcubeul concentric.

Ce mutre mai făceau odată boierii şi 
băieţii de prăvălie, aşa cum mânuiau un 
singur zmeu de hârtie deasupra oraşului 
cu vânătoarea oprită.

Nimic nu mai este sigur în picătura 
cernelii, nici pe mâna ce scrie povestea 
cenuşăresei fără litere, fără hârtie.

Pe orizont au apărut din nimic lu-
mini tropicale şi papagalii repetă negre-
şit numele seminţei de agavă spartă în 
măsele.

Speranţa mea se plânge că e frig în 
miezul de vară, că... nu mai sunt bani şi 
oameni dispuşi să intre cu sacul de boa-
be în gura de moară.

Despre ce tot vorbesc ziariştii? 
Legenda ceasornicarului umblă prin 
muzeul de ceară ca o nălucă cu toiag şi 
pelerină din lână de aur.

În partea opusă, în oglindă, stau eu, 
bietul paznic de noapte, un spirit perfect 
dependent de administraţia publică, de 
cifre, de acte.

Exist festivist în umbra soarelui pre-
lins din strachina în care, Precista dumi-
că prescură.

Îmi agăţ umerii în cuierul pomului 
peste care trag salve de muniţie sâmbu-
rii de gutuie uitată pe priciul ferestrei.

Neconvenţionale sunt hotărâri-
le mele, drumurile pe care trec ca un 

fotograf atent la detalii. Developez ide-
ea şi durerea de cord apoi, întorc capul 
şi, în lumina trandafirie a laboratorului 
nou, admir răsăritul.

Pe partea de dincolo de Planetă, zbu-
rătorii au acte de identitate.

Microfonul ţipă obraznic. Aud cum 
sunt lăudate lianele, buruienile care nu 
ştiu cum şi de ce ar trebui să-şi revendi-
ce rădăcina.

Amnarul a ruginit în colecţia piro-
tehnică cu care Hefaistos se joacă prin-
tre ghete scâlciate şi flori din saten.

Păcatele mele mai vechi şi limbajul 
nou din mesajul de dragoste de mamă 
sunt identice cu perlele japoneze. Stau 
ciorchine pe sabia cavalerului.

O epidemie de remuşcări şi creaţia 
dumnezeiască este pusă în şa ca un pis-
tolar care-şi pierde memoria şi hematiile 
răzbunătoare.

Aşa sunt şi facsimilele în care, cer-
neala tipografică lasă cearcăne de femei 
jalnice.

In toiul nopţii de joi, însingurată şi 
plină de cuie în palme, caut aripile cu 
care să zbor în paradisul din care am 
fost cândva alungată cu arme.

Mi-ai promis şi pâine şi sare şi un 
sânge subţire ca mierea pe limbă.

Promisiunile tale sunt tot mai smin-
tite şi se învârt ca efemeridele în jurul 
flăcării de lumânare.

Nimic din toate acestea nu am azi, 
aici, pe masa cu umbra caprifoiului dol-
dora de floare.

Adorm, mă trezesc, iau ziua de 
la capăt în mijlocul într-un manej din 
care ... cine poate, mai scapă cu mintea 
întreagă.

Fiecare pagină din contractul pe care 
l-am semnat din vârf de creion, este uni-
că şi ireversibilă.

Clipa asta este ruptă din dansul prin 
care alerg cu un braţ din floarea soarelui, 
– buruiană pe care roşcatul de Vincente 
van Gogh a aşezat-o pentru mine în 
ramă de aur.

Pegasul râvneşte la rostul trăpaşului 
legat la ieslea cu tainul sigur.

Ce straie de zburătoare poartă hi-
mera aceasta şi toate sentimentele mele 
sunt tocate de ea, în meliţa nerăbdării ce 
da din mâini şi picioare!

Am un sentiment de vinovăţie pre-
cisă în dimineaţa asta mahmură ca un 
şerpaş ce a atins curcubeul cu degetul 
mare.

Caravanele şoimilor de pădure trec 
cu diamante scumpe în guşă şi numai 
câinii din mahalale urlă fără motive la 
Luna din ce în ce mai subţire. O melan-
colie ninge cu gloanţele oarbe prin poli-
gonul cu lumină slinoasă. Este vremea 
ca la facerea lumii şi numai eu refuz să 
îmi fac bagajul, să iau poştalionul de 
seară şi ochelarii miopului.

Sunt omul fără o vină anume din pa-
noplia războiului în care, ciungii şi orbii 
fac hora păcii în jurul Ecuatorului.

Din locul său, din ghereta zidită ca o 
femeie în stânca cea rece, sentinela asta 
bătrână mă recunoaşte, îi face semne ca 
de iubire şi... trage glonţul din puşcă.
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P e numele său corect Ion Vâlceanu la care a adăugat pseudonimul Văleanu, vă 
prezentăm mai jos un scriitor al zilelor noastre dar care se raportează în opera sa 

în veacul trecut.
Născut la data de 17 mai 1934 în localitatea Ticleni din jud. Gorj, absolvă Facultatea de 

Limba şi Literatura Română din Bucureşti în anul 1965 profesând o perioadă ca ofiţer, acum 
pensionat.

Publică începând cu anii 60-79 ai „secolului trecut” cum se exprimă dânsul, sporadic prin 
mai multe reviste, versuri satirice, umoristice şi epigrame.

Debutează editorial în anul 2004 la Fundaţia Scrisul Românesc din Craiova cu volumul 
Umoroterapie după care în anul 2005 îi va apărea al doilea volum cu acelaşi titlu. La editura 
Reprograf din Craiova îi apare în anul 2007 scrierea intitulată Cugetări printre hazlâcuri, 
iar în anul 2008 la aceeaşi editură volumul Epigrame printre aforisme. În anul 2007 publică 
la editura Reprograf din Craiova romanul Gae, iar în anul 2008 la editura Fundaţia Scrisul 
Românesc din Craiova romanul Perdeaua de fum după care în anul 2009 romanul Manuscrisul 
din criptă la editura Reprograf urmat de al doilea roman din trilogia Gae, Ginta lui Gae.

În volumele cu versuri umoristice, aforisme şi epigrame cât şi cugetări, surprinde momente 
şi situaţii, trăsături de comportament şi caracter, din mai toate sferele vieţii sociale. În romanele sale regăsim realitatea 
socială şi politică, erosul rustic, şcoala, obiceiurile şi tradiţiile, portul popular, toate circumscrise tematic acestei opere.

C itat în faţa celei mai in-
transigente instanţe, instan-
ţa conştiinţei proprii, Ion 
Vâlceanu–Văleanu depune 

mărturie cu mâna pe inimă, fără a ros-
ti sancrosantul jurământ juridic, că cele 
relatate sunt adevărate, percepute prin 
propriile simţuri, fiind martor ocular.

Nici nu se putea altfel deoarece în-
treg romanul semnat de martorul veacu-
lui trecut, Ion Vâlceanu–Văleanu, apă-
rut la editura Reprograf din Craiova cu 
titlul Manuscrisul din criptă este con-
struit pe depoziţia acestuia aşa cum şi-o 
aminteşte, aşa cum a cunoscut-o.

A fost o perioadă în cea de-a doua 
parte a veacului trecut când evenimente 
de o crucială importanţă pentru neamul 
nostru, pentru devenirea noastră, pentru 
conştiinţele noastre intoxicate cu propa-
gandă venită din afară, care se amăgeau 
că aşa trebuie să fie şi că va fi şi mai 
bine.

Din păcate aceste vremuri noi au 
fost construite de oameni mediocri, de 
caractere meschine, de întâmplări neve-
rosimile, acum.

O parte din noi am cunoscut acele 
vremuri dar sunt, de acum, mulţi care nu 
le ştiu şi din ce în ce vor fi tot mai mul-
ţi iar meritul lui Ion Vâlceanu–Văleanu 
tocmai în asta constă că lasă mărturie 
scrisă despre acest veac trecut.

Manuscrisul din criptă, roman la 
care ne referim, reprezintă, în partea lui 

esenţială, o încercare de radiografiere a 
stării de fapt de la începutul unei orân-
duiri ce se instaura în ţara noastră şi care 
nu mai existase nicăieri până atunci.

Aş vrea să fiu explicit în ceea ce 
priveşte termenul de radiografiere, la 
al cărui sens figurat nu ţin cu stricteţe 
decât în măsura în care el poate suplini 
alte cuvinte care ni se par, hotărât, mai 
departe de linia preocupărilor noastre, 
cum ar fi analiză sau studiu.

Asociat titlului acestui volum, ter-
menul de faţă poate să ne transmită ceva 
din procedeul oglindirii pe dimensiunea 
de profunzime, al reflectării organizării 
interne a unui roman în care autorul vo-
lumului însuşi speră că se încadrează.

Am încercat, lecturând romanul, să 
surprind, în anumite condiţii, ceva din 
specificul manifestărilor spiritului critic 
dar şi analitic al autorului.

Cea mai însemnată din aceste con-
diţii priveşte faptul că se impune dintru 
început o atenţie specială asupra firului 
epic al romanului în consonanţă cu exer-
ciţiul cititorului de a observa, de a reţi-
ne, de a consemna, subiectul romanului, 
de asemenea tot la modul activ.

Ion Vâlceanu–Văleanu, prin cartea 
de faţă tocmai asta şi-a propus: să sur-
prindă semnificaţia şi valoarea câtorva 
acte de direct contact între spiritul său 
de fin observator şi narator şi să le supu-
nă unei optici de aceeaşi natură a con-
fruntării directe dintre realitatea socială 

şi ficţiune.
Cartea Manuscrisul din criptă nu 

este fracţionată pe capitole, nu îl plim-
bă pe cititor prin ipostaze sau perioade 
aparent separate ci curge ca un râu de la 
început până la sfârşit.

În textele volumului de faţă, autorul 
încearcă, dar şi reuşeşte, să atragă aten-
ţia asupra importanţei şi semnificaţiilor 
posibile, de ordin teoretic şi metodolo-
gic, ale primei instanţe de confruntare 
între spiritul său de observaţie, spirit 
critic şi obiectul sau eposul naraţiunii, al 
caracterelor personajelor, al întâmplări-
lor specifice acelor vremuri.

Un concept al acestui roman, pus la 
dispoziţia noastră de către autor, bazat 
pe realism în domeniul concepţiei şi al 
conceperii, sinceritate în cel al expre-
siei, se desprinde cu acuitate şi aduce 
mult folos operei, autorului dar, în spe-
cial, cititorului.

Ion Vâlceanu–Văleanu surprinde, 
ca un film documentar dar şi artistic, 
în acelaşi timp, realităţi din anii 1950 
până în zilele noastre ale evenimentelor 
şi ale lumii care şi-a desfăşurat activi-
tatea şi vieţile pe şantierele de început 
ale comunismului ce se dorea instaurat, 
de pe Valea Jiului unde tineri şi oameni 
de toate categoriile, de toate concepţii-
le, de toate comportamentele veneau de 
bună voie sau trimişi de partid să contri-
buie la construirea drumului de fier de 
pe această vale a Jiului, deschizând un 

Ion Vâlceanu–Văleanu, martor de veac
Nicu VINTILĂ
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drum al cărbunelui spre sudul ţării, pre-
cum şi al construirii de oraşe sau obiec-
tive industriale.

Întâlnim aici o istorie vie a noastră, 
a celor de acolo, a celor din roman, o 
istorie literară în acelaşi timp, o cronică 
ce nu va putea fi ştearsă sau comentată 
în sens negativ.

Talentul nativ al autorului în a con-
cepe şi a construi romanul său îl fac pe 
cititorul avizat să retrăiască scene şi 
evenimente la care a participat acolo sau 
aiurea în ţara noastră iar pe cititorul năs-
cut după anii 1990 să înţeleagă ce a fost, 
ce a reprezentat acea epocă cu suişurile 
şi coborâşurile ei.

Este greu să delimitezi unde se ter-
mină realitatea şi unde începe ficţiunea, 
impresia generală este că autorul a trăit 
efectiv aceste evenimente, le-a depozi-
tat în sertarele ascunse ale memoriei iar 
acum le pune la îndemâna noastră spre 
veşnică aducere aminte.

Vorbeam de rolul pe care romanul îl 
poate avea în cadrul istoriei noastre în 
special al istoriei literare şi am făcut-o 
din speranţa că, pe de o parte, legăturile 
textului pus în faţa noastră cu împreju-
rarea concretă care l-a prilejuit nu sunt 
atât de diferenţiate, atât de puternice şi 
obligatorii încât substanţa înţelesului 
lui, programatic şi de interes general, să 
se dilueze, pe de alta, că împrejurările 
respective nu au fost totuşi momente 
chiar trecătoare între altele, ale vieţii 
noastre din acea perioadă şi că în con-
ştiinţa cititorului se va păstra şi se păs-
trează măcar atât cât să justifice efortul 

autorului şi interesul, iarăşi de ordin teo-
retic şi general, al nostru al tuturor.

Dramele, tragediile consumate în pe-
rioada descrisă în roman, comicul situa-
ţiilor, grotescul unor personaje oglindit 
în chiar numele lor, fac din acest roman 
o frescă a realităţii româneşti, o faţetă 
mai puţin cunoscută oamenilor din afara 
acelui perimetru, fac din roman o ope-
ră literară de certă valoare şi din autor 
un continuator al scriitorilor români de 
succes.

Timpul parcurs în roman este imua-
bil, este un timp istoric de care ne poate 
fi ruşine dar este un timp real, concen-
trat şi condensat între copertele unui 
tom bine alcătuit.

Autorul repetă în paginile cărţii sale 
ceea ce Schopenhauer afirma că timpul 
este ca un cerc care se învârte la ne-
sfârşit: arcul care coboară este trecutul, 
cel care urcă este viitorul; sus există un 
punct invizibil care atinge tangenta şi 
care este prezentul.

Conform acestei definiţii noi privim 
în roman ca într-o oglindă şi vedem ar-
cul trecutului, al viitorului dar şi al pre-
zentului şi putem, singuri, să ne orien-
tăm în timp, dar şi în spaţiu.

Destinul personajelor din roman nu 
a fost îngrozitor pentru că a fost real, el 
a fost îngrozitor pentru că a rămas ire-
versibil, pentru că a fost trăit aievea.

Timpul este substanţa din care a fost 
alcătuit romanul. Timpul este ca un flu-
viu care a dus cu el personajele, dar ele 
au fost, în acelaşi timp, timpul.

Un alt merit incontestabil al lui Ion 

Vâlceanu – Văleanu este acela că lasă în 
seama cititorului, incitându-l pe acesta 
din urmă la lectură să accepte realitatea 
ca act care asigură viaţă romanului.

De aici concluzia că această carte nu 
este închisă, este o relaţie, un centru de 
nenumărate relaţii.

Fiecare episod al acţiunii romanului 
renaşte la fiecare lectură iar istoria par-
cursă ca perioadă în timp şi de timp este 
istoria felurilor şi a motivelor de a citi 
în aceeaşi măsură – dacă nu mai mult 
– în care există istoria modalităţilor au-
torului de a-şi scrie opera ceea ce ne lasă 
convingerea prin această afirmaţie că nu 
ne rămâne decât să citim şi să recitim 
romanul pentru a fi contemporani cu noi 
şi cu evenimentele.

Festivalul Aromânilor din 
Albania

Joi, 02 septembrie 2010 la Moskopole 
în Albania a avut loc Sărbătoarea 
aromânilor de Sfânta Marie Mare (15 
august 2010) pe stil vechi.

Albania a însemnat prima întrunire 
de mare anvergură din sud-estul Europei 
în sec. XXI a localnicilor cu puternica 
diasporă aromână, fiind sprijinită de 
Ministerul Culturii din Albania, la care 
a participat şi europarlamentarul român 
Gigi Becali, preşedinţii structurilor 
Aromânilor din Albania, Bulgaria, 
Grecia, Macedonia, România, Serbia 
etc. fiind mii de delegaţi din Balcani.

Festival Internaţional 
Folcloric, la Vidin

În zilele de 4 şi 5 septembrie a.c. la 
Vidin (Bulgaria) s-a desfăşurat Festivalul 
Internaţional folcloric de cântece şi 
dansuri Vlahe – Române, aflat la ediţia 
a XI-a şi organizat de Asociaţia Vlahilor 
din Bulgaria.

Au participat formaţii din Bulgaria, 
Serbia, România.

Spectacole au fost desfăşurate 
şi în multele localităţi cu populaţie 
predominant vlaho-română din Valea 
Timocului Bulgăresc.

Congres al Uniunii 
Interregionale 

„Comunitatea Românească 
din Ucraina”

Pe data de 27 august 2010 în localitatea 
Boian a lui Ion Neculce (raionul Noua 
Suliţă, regiunea Cernăuţi) din Ucraina, 
şi-a desfăşurat lucrările cel de-al II-
lea Congres al Uniunii Interregionale 
„Comunitatea Românească din 
Ucraina” cu o participare numeroasă din 
rândul populaţiei de origine română şi 
personalităţile ei marcante.

Evenimente demne de semnalat
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Elisabeta Iosif: Stimate domnule 
dr. Eric Pearl, aş începe cu noua dum-
neavoastră carte „Reconectarea” în care 
am descoperit un scriitor. Un titlu, care 
dezvăluie (fără subtitlu) un jurnal (con-
fesiune) scris cu har şi talent. Deşi n-aţi 
dorit (cartea) aţi primit şi domnia voas-
tră iniţierea într-un sistem de semne ca-
pabil de a fi înţeles, un alfabet al simbo-
lurilor, având precum Orfeu, puterea de 
a vă „elibera cântul”. Şi pentru că Platon 
susţinea, că depinde de o reminiscenţă 
cunoaşterea noastră, şi că, de pildă cu-
vântul „durere” reaminteşte memoriei 
o senzaţie avută” (Diderot), cum desci-
fraţi acum mesajele venite? Le percepeţi 
ca pe nişte forme simbolice?

Eric Pearl: Totul e simbolic, de-
pinde doar cât de mult simbolism ne 
dăm voie să percepem. Dacă nu vedem 
niciun simbolism... şi asta e simbolic! 
Cele şase fraze care mi-au fost transmise 
în legătură cu această lucrare... Această 
lucrare e atemporală, ceea ce înseamnă 
că şi frazele sunt atemporale. Poate că 
memoria e o parte din procesul de reco-
nectare, dar se poate şi să ne reconectăm 
la ceva ce a fost în univers dintotdeauna, 
dar nu a fost aici înainte. Şi, în acest caz, 
e ca şi cum ne-am conecta la ceva nou, 
dar ne conectăm la ceva ce este atempo-
ral. Deci, uneori, oamenii cred – în mod 
eronat – că ne reconectăm la ceva care 
e doar vechi. De fapt, poate părea ceva 
întortocheat, dar în acelaşi timp, e destul 
de clar şi deloc complicat. „Suntem aici 
să îţi spunem să continui să faci ceea ce 
faci” – „a continua” pare a fi o mişcare 
înainte, dar lucrurile pot să continue în 
toate direcţiile în acelaşi timp, aşa că, în 
această stare de atemporalitate, mişca-
rea înainte este doar una dintr-un număr 
infinit de alegeri. Cu alte cuvinte, conti-
nuarea, de fapt, este expansiune. „Ceea 
ce faci este să aduci lumină şi informa-
ţie pe planetă” – şi acestea sunt concepte 
care transcend limitarea prin dimensiu-
ne şi prin timp. „Ceea ce faci este să re-
conectezi catenele” şi „Ceea ce faci este 
să reconectezi corzile” – în reconectarea 
catenelor noastre de ADN, pentru a evo-
lua către ceva mai complet, am descope-
rit clinic şi în laboratoarele de cercetare 

că nivelul de lumină pe care îl emite 
ADNul nostru se schimbă considerabil, 
este considerabil mai ridicat. Şi totuşi, 
„ceea ce faci este să reconectezi corzi-
le” – corzile, desigur, fac parte dintr-o 
existenţă multidimensională, care poate 
fi experimentată doar dacă recunoaştem 
că nu există trecut, prezent şi viitor, că 
totul are loc în acelaşi timp. Cu alte cu-
vinte, nu mai există „deja vu”, ci totul 
devine „simultan-vu”. „Trebuie să vezi 
că eşti maestru”, „Trebuie să ştii că eşti 
maestru” – ei bine, starea de măiestrie, 
starea de viziune, starea de cunoaştere 
este şi ea atemporală, în această conşti-
inţă. Nu e doar o amintire – sau poate să 
fie o amintire, în sensul a cine suntem 
şi cine devenim în acea stare minuna-
tă dintre vieţi, iar asta nu e o amintire 
din această viaţă, ci o amintire din lo-
cul unde suntem conectaţi cu toţii. Cea 
mai interesantă dintre cele şase fraze, în 
raport cu această întrebare, devine cea 
de a şasea: „Am venit datorită reputa-
ţiei tale”. Asta m-a derutat întotdeauna, 
de la bun început. M-a derutat de la bun 
început, pentru că nu părea să conţină 
o îndrumare la fel de clară ca celelalte 
cinci – şi de asemenea, eu am crezut în-
totdeauna că, într-un fel, poate am trişat 
sau am manipulat, am forţat această fra-
ză să apară, deşi nu aveam nicio legătu-
ră cu fraza în sine, cu cuvintele. Pentru 
că, în primele cinci fraze, doar am as-
cultat. Dar apoi, după cea de a cincia, 
am întrebat cine eşti, de ce eşti aici? Şi 
atunci am primit răspunsul, „Am venit 
datorită reputaţiei tale.” Eu am spus: „ce 
reputaţie?”. Niciodată n-am văzut nici 
măcar o tentativă a vocii de a răspunde 
la această întrebare. Aşa că m-am între-
bat, ce ar putea să însemne reputaţie? 
Poate că asta e ceva ce se întâmplă de o 
veşnicie, ceva atemporal. Şi poate că am 
mai făcut asta şi înainte. Poate că o fac 
din nou, sau poate că ei doar au văzut 
viitorul a ceea ce avea să devină această 
reputaţie, pentru că la acel moment nu 
ştiam, nu mă gândeam decât la repu-
taţia din acel moment – şi nu era nicio 
reputaţie; abia începuse totul. Analizând 
mai în profunzime, am descoperit cu to-
tul altceva – ceva ce, la început, n-am 

crezut să aibă vreo legătură. Şi anume, 
acea bagua care se foloseşte în feng 
shui. Dacă trecem prin cele opt părţi din 
bagua – de fapt, sunt nouă, dacă luăm în 
calcul şi centrul – avem relaţii, oameni 
importanţi, călătorii, carieră, educaţie 
sau cunoaştere, înţelepciune, spun unii; 
avem familia, prosperitatea – acestea 
sunt şapte din cele opt stări care apar în 
bagua. Desigur, cea din centru este să-
nătatea. Dar ultima parte din bagua este 
faimă. Întotdeauna mi s-a părut ciudat. 
Faima – ce are de a face faima cu toa-
te aceste aspecte, aparent minunate, ale 
situaţiilor? Relaţii, prosperitate, iubire, 
carieră, oameni importanţi, prieteni... 
Faimă – pentru mine, faima e ceva ce 
nici măcar nu trebuie să cauţi; e ceva 
foarte egocentric – faimă, notorieta-
te, de ce să cauţi asta? Şi totuşi, un alt 
cuvânt sinonim cu faimă este reputaţie. 
„Am venit datorită reputaţiei tale”. Şi 
dacă nu ne concentrăm pe a crea o repu-
taţie, nu putem să dăm voie cu adevărat 
cuvântului, conştiinţei acestui dar să fie 
cunoscută pe planetă, astfel că oamenii 
care sunt aici ca să beneficieze de acest 
dar pot să nici nu ştie de el. E foarte im-
portant să existe o reputaţie asociată cu 
această lucrare, e important ca oamenii 
să ştie despre acest dar pe care îl avem 
de împărtăşit, pentru a putea să îl îm-
părtăşim. Prezent, în trecut, în viitor, 

Elisabeta Iosif în dialog cu dr. Eric Pearl – SUA
A colaborat, Roxana BUSU

Translator – Laura CRISTIANA
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simbolic, atemporal... toate acestea sunt 
doar moduri de a trece prin lucrurile 
pe care le vedem ca iluzie şi să păşim 
într-o realitate mai mare, care, desigur, 
este întotdeauna o stare de sănătate, de 
abundenţă, de existenţă, o stare care se 
extinde permanent.

E.I.: Spuneţi în carte: „văzându-
mi spiritul, pot să-l văd şi să-l ating în 
alţii”. Există o „stare de conştiinţă – 
martor”, când se „simte” prezenţa lui 
Dumnezeu? Atunci, cum este percepu-
tă „starea de veghe”, spre deosebire de 
„starea de vis”?

E.P.: Acest nivel de vindecare poate 
fi observat doar dacă transcendem limi-
tarea coştiinţei bazată pe frică, care ne 
spune şi ne conduce către a vrea să fa-
cem tehnici de vindecare energetică. Se 
poate realiza doar trecând prin partea de 
ego care cere ca noi să facem tehnici şi 
permiţându-ne să devenim observatorul 
şi cel observat, cel care vede şi cel care 
este văzut şi, în acea stare, suntem invi-
taţi în casa procesului de vindecare, în 
casa lui Dumnezeu, în casa Iubirii, în 
casa Universului şi poate că, atunci când 
eşti invitat în casa cuiva, nu e frumos să 
te apuci să muţi mobila şi să o aranjezi 
cum crezi tu de cuviinţă. Însă, dându-ne 
voie să observăm, pur şi simplu – ob-
servarea nu e ceva ce se face doar cu 
ochii, e o stare de a primi, e o stare de 
a asculta cu un alt simţ – înseamnă să 
ne dăm voie să simţim şi, desigur, ceea 
ce simţim, este de fapt, prezenţa lui 
Dumnezeu. Ceea ce a devenit fascinant, 
ca o conştientizare, despre profunzimea 
acestei lucrări, a fost chiar la început, 
când pacienţii, unul după altul, îşi des-
chideau ochii după şedinţa de vindecare 
şi îmi spuneau: „n-am fost treaz, dar nici 
nu dormeam; eram într-o stare mult mai 
reală decât oricare dintre acestea...”. 

E. I.: Cineva afirma că: „Metaforele 
vieţii sunt instrucţiuni de la Dumnezeu”. 
Vocea care vă transmite mesaje spune: 
„ceea ce faci tu aduce lumină şi infor-
maţii pe planetă”. Sunt informaţii chiar 
şi despre planeta noastră, despre viitor?

E.P.: Cele şase fraze sunt moduri 
foarte revelatoare care ne permit să înţe-
legem şi să accesăm în profunzime vin-
decarea reconectivă. Fraza despre care 
vorbiţi aici este : „ceea ce faci este să 
aduci lumină şi informaţie pe planetă”. 
„Lumină şi informaţie” înseamnă foarte 
mult. Când vorbim de asta, oare inclu-
dem aici informaţii despre planetă, sau 
despre viitor? Nu e vorba de informaţie 

atât de literală încât să o putem pune în 
cuvinte. E vorba despre informaţia care 
nu e neapărat conştientă, dar totuşi ne 
deschide conştiinţa. Ea informează, dar 
informează despre o stare de echilibru, 
informează despre evoluţie. În noi, ca 
fiinţe umane. Deci include asta şi infor-
maţii despre planetă? Informaţii despre 
viitor? Nu neapărat într-o formă care să 
ne fie foarte utilă, într-un sens raţional. 
Dar această informaţie ne transformă şi 
ne face să alegem mai bine în ceea ce ne 
priveşte pe noi. Scopul nostru, relaţiile 
noastre, relaţiile interumane... Aşadar, 
în alegerile pe care le facem în ceea 
priveşte guvernul, modul în care inter-
acţionăm unii cu ceilalţi, devenim mai 
implicaţi, preluând roluri mai cuprin-
zătoare, mai globale. Cu alte cuvinte, 
afectează planeta şi viitorul într-un mod 
mai frumos decât la un nivel raţional de 
informaţie, pe care, chiar dacă l-am pri-
mi acum, în mod conştient, n-am şti să-l 
folosim. Într-un mod care să se desfă-
şoare în perfecţiunea sa, în care noi doar 
ne oprim şi observăm. 

E.I.: Aţi făcut şi se poate face le-
gătura dintre momentul naşterii dum-
neavoastră şi drumul spre „lumină” pe 
care mama dumneavoastră îl parcurgea 
intrând în moarte clinică. Sigur vi s-au 
transmis multe lucruri (cu sau fără cor-
don ombilical), nu?, dacă îl credem pe 
un specialist francez în „semne, simbo-
luri şi mituri”, Luc Benoist: „Lumina 
este manifestarea vizibilă a lumii in-
formale”. Facerea lămureşte prin acel 
Fiat lux divin apariţia luminii, care la 
începutul Sf. Evanghelii după Ioan, 
anunţă Cuvântul. Sunteţi 
de acord cu sufiştii care 
spun ca” inima omului 
se aseamănă cu un felinar 
de sticlă aprins de lumina 
spiritului” ?

E.P.: Mulţi oameni în-
cearcă să asocieze faptul 
că mama mea a murit şi 
s-a întors la viaţă în tim-
pul naşterii mele pe când 
eu eram încă înăuntru, le-
gat prin cordonul ombili-
cal. Şi mulţi spun că la un 
nivel sau altul am făcut şi 
eu acea călătorie cu ea. 
Conştiinţa mamei mele 
s-a extins foarte mult în 
ceea ce priveşte înţelege-
rea universului, în timpul 
acelei experienţe. Poate 

că locul în care găsesc răspunsurile as-
tăzi despre profunzimile acestei lucrări 
de vindecare vine din faptul că am fost 
cu ea în acea călătorie. Ceea ce ştim este 
că vindecarea şi evoluţia vin din lumină, 
şi că totul este lumină. Şi, în călătoria 
ei – ei bine, se afla pe masa de naşteri 
–, şi deodată, a simţit sau a auzit cum 
pornesc nişte motoare, de la picioare, la 
glezne, la genunchi, prin tot corpul, şi 
a ştiut că dacă îi vor ajunge la inimă o 
să moară. Şi nu vroia să moară, se uita 
prin încăpere sau prin salon, întrebân-
du-se de ce asistentele şi ceilalţi doctori 
nu erau deranjaţi de zgomotul ăsta tul-
burător. Şi totuşi, dintr-o dată, a simţit 
cum îşi părăseşte corpul şi se lupta să 
nu moară, pentru că avea de născut un 
copil şi nu vroia să moară. Şi, la un mo-
ment dat, şi-a părăsit corpul şi n-a prea 
mai avut ce să facă. A trecut prin două 
niveluri (sau straturi), niveluri de spiri-
te şi fiinţe, de suflete care îşi părăsiseră 
şi ele corpul, a trecut printr-un al treilea 
nivel, care a fost singurul neplăcut – şi-l 
aminteşte ea destul de clar – pentru că 
era nivelul fiinţelor sau spiritelor care 
plecaseră pentru că îşi luaseră propria 
viaţa; acesta era singurul lucru, pe care 
– a înţeles ea clar –, putem să îl facem 
ca să perturbăm temporar planul lui 
Dumnezeu. Continuându-şi drumul în 
sus, dintr-o dată şi-a dat seama că avea 
un singur regret şi că se pare că toţi cei 
care îşi părăsesc corpul, dacă au vreun 
regret, acesta e doar unul: că cei care 
rămân în urmă îi jelesc pe cei care au 
plecat. Pentru că noi aici, pe pământ, 
nu înţelegem că locul în care ne ducem 
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când părăsim corpul e extraordinar de 
frumos, este casa noastră, case de unde 
venim şi casa unde ne întoarcem cu to-
ţii. Şi continuându-şi experienţa, s-a 
trezit dintr-o dată atrasă pe o bandă mi-
nunată, care i se părea că seamănă cu tu-
nelul prin care oamenii spun că trec. Şi 
pe această bandă a văzut flori şi culori, 
flori şi culori pe care nu le mai văzuse 
niciodată şi, către capăt, era o lumină, 
o lumină foarte, foarte strălucitoare, atât 
de strălucitoare încât îi era frică să se 
uite la ea, de teamă să nu îi ardă ochii, 
dar se simţea atrasă inevitabil să se uite. 
Şi s-a uitat. Şi dintr-o dată şi-a dat sea-
ma că nu există nicio formă fizică, nimic 
care să îi fie ars, nimic care să o doară 
şi că e frumos. Mergând mai departe pe 
cale, s-a trezit că a ajuns în faţa luminii 
şi că i s-a aşternut sub ochi toată viaţa ei. 
Ştia că a fost o viaţă bună, dar nu exista 
nicio judecată. Sună cumva contradic-
toriu, dar când suntem acolo, înţelegem 
că nu e nimic contradictoriu. Şi acolo i 
s-au dat secretele universului. De ce e 
cerul albastru, de ce iarba este verde, 
de ce pământul e rotund şi că războa-
iele sunt o stare temporală de barbarie 
peste care, în cele din urmă, vom trece... 
Cât de ridicol e ca bătrânii să trimită 
nişte tineri să moară pe câmpul de lup-
tă, luptând în războaiele lor politice şi 
a ştiut foarte clar, dintr-odată, că oricât 
de oribile ar părea atrocităţile, oricât de 
absurd ar fi, nu avem cum să dăm vina 
pe Dumnezeu. Nu e o situaţie în care 
Dumnezeu să poată fi învinovăţit, ci to-
tul face parte dintr-un tablou, face parte 
din alegerile noastre, prin care învăţăm, 
din modul în care alegem să experimen-
tăm lucrurile aici. Şi, căpătând toate 
aceste revelaţii, cunoscând, simţind, 
experimentând toată frumuseţea locului 
aceluia, dintr-o dată a simţit că e trimisă 
înapoi. Şi pe cât de mult se lupta să nu 
moară, la început, acum se lupta să nu 
plece înapoi. Dar trebuia să se întoarcă 
pentru a-şi creşte fiul. Şi uita cu repezi-
ciune toate revelaţiile pe care le avusese 
– era programată să le uite şi se strădu-
ia să reţină câteva dintre aceste lucruri 
despre care tocmai am vorbit. Când s-a 
întors, toată perspectiva ei asupra vieţii 
se schimbase, tot ce înţelegea ea despre 
lume. Ce e lumina asta pe care o vede 
toată lumea? Ce este lumina asta pe care 
o emite ADN-ul nostru? Cum se face că 
astăzi corelăm lumina emisă de ADN-ul 
nostru cu un sistem care se regenerează 
permanent din corpul nostru?... Pentru 

că astăzi ştim, din lucrările doctorului 
Fritz-Albert Popp, din Germania, că 
ADN-ul nostru emite lumină şi accep-
tăm, în general, faptul că atunci când 
sănătatea noastră se înrăutăţeşte, lumina 
noastră se diminuează. Iar când lumina 
ni se intensifică, ne revine şi sănătatea, 
la nivelul optim. Şi ştim din lucrările 
doctorului William Tiller şi ale altora 
despre Einstein şi despre entropie nega-
tivă, care demonstrează că atunci când 
ajungem la viteza luminii, sistemul de 
degenerare din corp devine regenerare 
şi dezorganizare devine reorganizare, 
disconfortul devine confort. Boala se 
vindecă. Întrebarea mai include şi o re-
ferire la lumina vizibilă, ca fiind o mani-
festare a lumii fără formă. Poate că aşa 
este. Este calea către lumina la care ne 
întoarcem între vieţi. Este o paralelă, 
într-un fel, cu calea către o lumină şi în-
ţelegere şi evoluţie mai bună, în timpul 
vieţii noastre. Probabil că vom şti cu to-
ţii când va fi timpul să ştim. Pentru că 
în spaţiul acela, ne dăm seama, dintr-o 
dată, că e un motiv pentru toate, că totul 
e absolut logic, dar poate că aici lumina 
e doar ca să ne dea direcţia în care să ne 
îndreptăm, pentru că dezvoltarea noas-
tră nu depinde de răspunsuri, mai mult 
decât depinde de căutare, de cât suntem 
de dispuşi să punem întrebări. Vedeţi 
dumneavoastră, este căutarea vieţii. Nu 
e ceva simplu. Dar e căutarea noastră, 
misiunea noastră de a merge înainte, de 
a continua, de a continua să facem ceea 
ce am făcut, de a continua să fim, de a 
continua să mergem către lumină.

E.I.: Vorbiţi despre culori care nu pot 
fi descrise. Curcubeul, puntea de lumină 
care uneşte pământul cu cerul şi invers 
are o scară de şapte culori pe care se 
spune că a coborât Buddha pe pământ, 
„Marele Pod”, numit în Grecia „eşarfa 
lui Iris”. El poate simboliza şi probele 
de iniţiere sau cele de eliberare? 

E.P.: Experimentând culorile care 
nu pot fi descrise, e fascinant cum aceste 
culori par să se prezinte toate sub formă 
de lumină. La sfârşitul şedinţei de vin-
decare reconectivă, pacienţii mei descri-
au lumini de diferite culori sau culori cu 
lumini în spatele lor. Dar erau culori pe 
care, pe de o parte, nu le mai văzuseră 
niciodată, dar totuşi, erau culori pe care 
le puteau descrie, multe din ele prin cu-
vintele noastre obişnuite. De exemplu, 
spuneau că erau nuanţe minunate de 
auriu, violet şi alb, dar nuanţe violet 
pe care nu le putem reproduce aici, pe 

pământ. De multe ori, oamenii îşi dau 
prea mult silinţa să găsească răspun-
suri... Vorbesc despre cele şapte culori 
sau despre nu ştiu câte chakre şi „nu ştiu 
câte”, „nu ştiu ce”... Dar e mai mult de-
cât atât. Mult mai mult. Dacă treci o lu-
mină perfect albă sau transparentă prin-
tr-o prismă, când lumina iese din prismă 
vezi că se dezvăluie un complex întreg 
de culori. Însă, dacă treci înapoi culorile 
prin prismă, în partea cealaltă apare o 
lumină albă-transparentă. Asta suntem 
noi, în deplinătatea noastră, trăind în 
deplinătatea noastră, încercând să con-
trolăm lucrurile, spunând că venim cu 
culoarea asta ca să vindecăm problema 
asta şi problema asta dar, de fapt, atunci 
când venim cu o culoare, le excludem pe 
celelalte din spectru. Când ne dăm voie 
să ne înălţăm deasupra ego-ului, care 
vrea ca noi să fim expertul care ştie ce 
culoare o să funcţioneze pentru o anu-
mită problemă, ca să putem spune cât de 
frumos ne-am descurcat noi în situaţia 
asta şi să ne lăudăm la toţi prietenii noş-
tri, ca să poată ei să ne spună cât sun-
tem de minunaţi, şi să putem să mergem 
la culcare simţind că suntem minunaţi, 
şi în loc de asta să dăm voie întregului 
spectru de lumină să ajungă la noi, adu-
cem un dar mult mai mare: darul de a 
putea observa din poziţia de observator 
şi observat aceste vindecări uluitoare. 
Asta ne dă voie să devenim mai mult o 
expresie a lui Dumnezeu. Aşa cum poa-
te există oameni care vor spune oricui 
vrea să îi asculte că ei sunt Dumnezeu, 
iar noi înţelegem că ei se referă la asta 
într-un mod condus de ego, care nu prea 
are mare însemnătate. Sau putem, pur şi 
simplu, să spunem că suntem Dumnezeu 
într-un mod lipsit de ego, care ne dă voie 
să recunoaştem că suntem toţi aici ca ex-
presii ale lui Dumnezeu, aşa cum fiecare 
rază de soare este o expresie a soarelui 
şi conţine în sine o hologramă a soarelui. 
Fiecare dintre noi suntem expresii ale lui 
Dumnezeu şi conţinem totalitatea holo-
gramei lui Dumnezeu însuşi. Iar modul 
în care experimentăm asta nu se bazează 
neapărat pe alţii care să ne spună ce mi-
nunaţi suntem, cum am descoperit noi 
o nou tehnică de vindecare specială ca 
să ajutăm la rezolvarea problemei cuiva 
ci, în schimb, să depunem mărturie din 
interiorul nostru că suntem o expresie a 
lui Dumnezeu, în fiecare alegere pe care 
o facem. În fiecare interacţiune pe care 
o avem, în fiecare fel în care alegem să 
comunicăm şi să ne exprimăm. 
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E.I.: Mă interesează omul activ, 
care este o fiinţă ce consumă timp. 
Timpul „imaginea mobilă a veşniciei” 
(Sf. Augustin), timpul care striveşte şi 
ucide – „timpul mort” (Mircea Eliade). 
Spuneam că „Reconectarea” este un jur-
nal care vorbeşte de „omul lăuntric” ce 
îşi deschide sufletul şi-l lasă pe cititor 
să pătrundă în sanctuarul autorului. Dar 
nu-i un autor oarecare. El este cel care 
vindecă . În diferite sensuri, în curgerea 
unei vieţi. Cum vedeţi aceste sensuri? 
Ne pândeşte din umbră faţa ascunsă a 
viitorului? Sau e ocrotită de Timp?

E.P.: Nu prea îmi place cuvântul 
vindecare. Sună ca şi cum întotdeauna 
ar trebui să ne facem bine. Vindecarea e 
mult mai mult decât să îşi recapeţi func-
ţionalitatea unui braţ sau a unui picior 
sau a unui ficat sau rinichi, să ne refa-
cem după pareză spastică sau epilepsie 
şi să nu mai avem crize. Vindecarea în-
seamnă evoluţia umană. Evoluţia uma-
nă către o existenţă mai atemporală, mai 
nemărginită. Vindecarea înseamnă să ne 
intensificăm lumina, să ne ridicăm vi-
braţia, să ne extindem starea de conşti-
enţă şi astfel, în decursul acestui proces, 

să devenim mai multidimensionali în 
existenţa noastră. Făcând asta, desigur, 
devenim mai atemporali în existenţa 
noastră. Fluxul vieţii noastre revine la 
starea de echilibru. Nu ne mai îngrijo-
răm cu privire la trecut sau la viitor, nu 
ne mai preocupă limitările. E prea plic-
tisitor chiar să ne şi gândim la limitare. 
Singurul lucru pe care ne concentrăm e 
expansiunea. Vindecarea, expansiunea, 
evoluţia... acesta e cursul vieţii noastre. 
Să punem întrebări, să creştem, să evo-
luăm. Şi apoi iar să punem întrebări, să 
creştem şi să evoluăm....

După cum nota Nicolae 
Manolescu în Istoria 
critică, Lev Tolstoi se 
numără printre acei 

scriitori care “continuă să emită mesaje 
inteligibile de pe planeta lor îndepărtată 
de a noastră la ani-lumină.” La o sută 
de ani de la dispariţia sa, Război şi pace 
(1865-1869), Anna Karenina (1875-
1877) continuă să-şi păstreze aura de 
capodopere. Poleite de trecerea timpu-
lui, frumoasele sale eroine trezesc nos-
talgii. Descrierea lor se reduce adesea la 
un detaliu fizic semnificativ. “Frumoasa 
Hélène”, fiica prinţului Vasili din Război 
şi pace, este identificată prin “umerii ei 
de statuie antică.” Focalizarea acestui 
detaliu corporal se face şi în cazul Annei 
Karenina. Spre deosebire de placida 
Hélène, Anna freamătă de viaţă, iar fru-
museţea ei în toaletă de gală, din celebra 
scenă a balului, este orbitoare: “Anna nu 

purta o rochie violetă, cum îşi închipui-
se Kitty, ci una de catifea neagră, cu un 
decolteu mare, care-i dezgolea umerii 
plini, pieptul şi braţele rotunde, cu mâi-
ni subţiri şi mici - totul sculptat parcă în 
fildeş vechi. Rochia avea o garnitură de 
dantele veneţiene. Pe cap, în părul ne-
gru, Anna îşi pusese o mică ghirlandă de 
pansele. Avea şi un bucheţel din aceleaşi 
flori prins la talie cu cordonul negru al 
rochiei, între dantele albe. Coafura ei 
era foarte simplă ; ceea ce o deosebea 
erau buclele scurte, naturale, ale părului 
său cârlionţat, care i se revărsau mereu 
pe tâmple şi pe ceafă, împodobind-o. În 
jurul gâtului neted, ca sculptat, purta un 
şirag de mărgăritare.” Anna este o “sire-
nă”, dar după cum se subliniază în text, 
ceea ce îi dă strălucire este felul ei de 
a fi: “Toaleta era numai cadrul ei. N-o 
vedeai decât pe ea – simplă, firească, 
graţioasă şi totodată veselă, vioaie...” 

În confruntarea cu această „sirenă“ 
(„e ceva straniu, diabolic şi fermecă-
tor în ea“), tânăra Kitty, care aştepta ca 
prinţul Vronski, de care era îndrăgostită, 
să îi ceară mâna în timpul balului, este 
învinsă, fapt sugerat prin apel la meto-
nimie: „Se simţea zdrobită. Se duse în 
fundal unui salonaş şi se lăsă într-un fo-
toliu. Rochia-i vaporoasă se ridică uşoa-
ră ca un nor în jurul trupului său gingaş. 
Un braţ gol, subţire, delicat şi feciorel-
nic, lăsat neputincios în jos, se pierdu în 
faldurile volanului trandafiriu.” Silită să 
renunţe la iubire, Kitty se consolează 
cu afecţiunea pe care o nutreşte pentru 
Levin, alături de care va avea o căsnicie 
fericită, întruchipând modelul feminin 
preferat de autor. Acesta îşi sancţionează 

cealaltă eroină ( care îl fascinează totuşi, 
aşa cum o dovedesc portretele pe care i 
le face ), hărăzindu-i un destin tragic. 

Moartea Annei Karenina, care încar-
nează în viziunea lui Tolstoi “femeia de-
căzută” este prefigurată de scena adulte-
rului, scenă care marchează şi distanţa 
dintre cele două sexe: “Se simţea atât de 
vinovată şi de nelegiuită, încât nu-i mai 
rămânea decât să se umilească şi să cea-
ră iertare. Cum nu mai avea pe nimeni 
în lume afară de el, lui îi cerea iertare. 
Privindu-l, Anna îşi simţea în tot trupul 
înjosirea şi nu putea spune alt cuvânt. Iar 
Vronski simţea ceea ce trebuie să simtă 
un ucigaş când priveşte trupul căruia i-a 
luat viaţa. Acest trup jertfit era dragostea 
lor, primul anotimp al dragostei lor. Era 
ceva cumplit şi respingător în amintirea 
faptei plătite cu înfiorătorul preţ al ruşi-
nii. Ruşinea care-o copleşea pe Anna în 
faţa decăderii ei morale îl cuprinse şi pe 
dânsul. Dar cu toată groaza făptaşului 
înaintea trupului ucis, el trebuia totuşi să 
taie leşul în bucăţi, să-l ascundă şi să tra-
gă folos din cele dobândite prin crimă. 

Trebuie remarcat faptul că nici via-
ţa “femeilor cinstite” din universul tol-
stoian, model de soţii şi “mame-cloşti”, 
precum Nataşa, Dolly, Kitty, nu este zu-
grăvită prea îmbietor. Cea mai relevantă 
imagine “depoetizată” a femeii înrobite 
căsniciei este Nataşa Rostova din Război 
şi pace “zâna” îndrăgostită altădată de 
prinţul Andrei Bolkonski, care, odată 
căsătorită cu Pierre Bezuhov, se meta-
morfozează intr-o matroană: “Nataşa 
se măritase la începutul primăverii lui 
1813 şi, până în 1820, avusese timpul 
să nască trei fete şi un băiat, pe care Greta Garbo în Anna Karenina

„Eternul feminin“ – în opera lui Tolstoi
Maria TRONEA
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dorise mult să-l aibă şi pe care-l alăp-
ta acuma chiar ea. Se împlinise mult la 
trup şi se lăţise, aşa încât ar fi fost greu 
să recunoşti în această mamă trupeşă pe 
Nataşa cea firavă şi mlădioasă de odini-
oară. Trăsăturile feţei i se precizaseră şi 
aveau acum un aer de blândeţe, linişte şi 
seninătate. Pe faţă nu i se mai aprindea, 
ca altădată, focul însufleţirii care era far-
mecul ei pe atunci. Acum, de cele mai 
multe ori îi vedeai faţa doar, şi trupul, 
dar din suflet nu i se mai vedea nimic.” 
„Soţie şi mamă exemplară”, întruchipa-
re a idealului tolstoian privind căsătoria, 
Nataşa renunţă la toate mijloacele de 
atracţie feminină: “Nataşa, dimpotrivă, 
îndată după căsătorie renunţă imediat la 
farmecele ei, dintre care unul era neo-
bişnuit de puternic: cântecul. Ba tocmai 
pentru că era puternic farmecul acesta, 
se şi leapădă de el.” 

O eroină memorabilă a universului 
feminin tolstoian este şi Maslova din 
romanul Invierea ( 1899 ). Un detaliu 

metonimic care ne-o semnalează de-a 
lungul destinului ei tragic ( de la “co-
pilul de suflet” dintr-o casă boierească, 
la tânăra de şaptesprezece ani sedusă de 
nepotul stăpânelor, apoi la prostituata 
nevinovată, acuzată pe nedrept de moar-
tea unui client ), ilustrând toate prefa-
cerile în plan sufletesc ale eroinei, sunt 
ochii saşii.

Prinţul Nehliudov, cel vinovat de 
pervertirea sfioasei Katiuşa, care o va 
însoţi pe condamnata acuzată nedrept 
de moartea negustorului Smelkov spre 
ocnele siberiene, din dorinţa de a-şi 
ispăşi greşeala, regăseşte aceiaşi ochi 
saşii, care îl atrăseseră altădată, după 
gratii: „(... ) Cu toată paloarea excesivă 
şi grăsimea obrazului, el regăsea acea 
particularitate, dragă, unică, întipărită 
pe chipul femeii, în ochii ei puţin saşii, 
şi mai ales în privirea ei naivă, zâmbi-
toare şi în expresia vioaie de bunăvoinţă 
pe care o avea întreaga ei făptură.” 

Dacă tinerii cititori din zilele noastre 

sunt poate speriaţi de volumul romane-
lor tolstoiene, nu este mai puţin adevărat 
că aceia ce îndrăznesc să intre în aceas-
tă “pădure fermecată” vor fi pe deplin 
răsplătiţi fie doar de întâlnirea cu aceste 
personaje pe care le-am evocat şi care 
încarnează, în toată splendoarea lui, 
“eternul feminin”.

Nataşa Rostova (Audrey Hepburn)

M ărturisesc că-
mi tremură peniţa 
când încerc să 
scriu numele ge-

nialilor creatori antici şi renascentişti, 
Homer sau Dante Aligheri. Iliada, 
Odiseea şi Divina comedie au străbătut 
milenii până când au ajuns la noi. Din 
metrul lor antic s-au inspirat mai apoi 
maeşti clasici englezi (Shakespeare, 
Edgar Allan Poe), francezi (Molière, 
Balzac), germani (Goethe, Schiller) 
sau maeştri noştri autohtoni (Eminescu, 
Sadoveanu, Caragiale). Tot ce au scris, 

nemuritorii amintiţi mai sus, a înno-
bilat literatura universală zugrăvind 
epoci, moravuri, portrete şi momente. 
Ei au realizat un tablou alegoric, în 
literă aşternută pe lut, pergament sau 
pe hârtie, aşa cum pictorii şi-au realizat 
operele pe lemn, carton sau pânză!

De la anul 851 î.e.n, când se presu-
pune că Homer ne-a croşetat versurile 
Iliadei şi pe cele ale Odiseei, sau de 
la anul 1321 când Dante Aligheri ne-a 
lăsat capodopera sa, Divina Comedie 
(Infernul, Purgatoriul, Paradisul), au 
trecut câteva mii de ani. Toţi cei amin-
tiţi în primul aliniat, şi alţii zeci de mii 
pe care îi amintesc diverse dicţionare 
şi enciclopedii, au încercat să-i întrea-
că. Nu au reuşit! Doar s-au apropiat – 
mai mult sau mai puţin – de creaţia lor 
genială!

În spaţiul nostru mioritic vreau 
să cred că există un nemuritor: Mihai 
Eminescu! Şi mai există câţiva mari 
maeştrii: acel rege-al poeziei, veşnic 
tânăr şi ferice, veselul Alecsandri, acel 
Ceahlău al literaturii române – Mihail 
Sadoveanu, acel mereu actual maestru 
al teatrului – Ion Luca Caragiale alături 
de alţi confraţi de necontestat: marele 
povestitor Ion Creangă şi inegalabilul 

dramaturg al perioadei noastre istorice 
Barbu Ştefănescu Delavrancea (trilogia 
Apus de soare). După cum vedeţi prea 
puţini ating şi depăşesc graniţa secolu-
lui al XX-lea…

Cred în geniul lui Eminescu, încă 
neatins de vreun scriitor român. Ceea 
ce a rămas din trecerea lui meteorică, 
prin această lume, este artă! Fiecare 
vers al său trebuie dăltuit în aur pur şi 
aşezat pe piedestalul cel mai de sus al 
Panteonului literaturii române! El este 
poetul care face faţă cu nonşalanţă şi 
uşurinţă marilor poeţi clasici ai litera-
turii universale. Nu degeaba a rămas, 
de aproape un secol şi jumătate, singu-
rul poet român autor al unei „Glosse”! 
Pentru cei ce încă orbecăiesc prin labi-
rintul termenilor literari am să le dau 
definiţia acestei poezii cu formă fixă: 
Poezia în care fiecare vers din prima 
strofă este comentat, pe rând, în câte 
o strofă următoare, ultima strofă conţi-
nând aceleaşi versuri ca şi prima, însă 
în ordine inversă.

Iar acum am să vă redau Glossa:          

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

Multe trec pe dinainte,
În auz ne sună multe,
Cine ţine toate minte
Şi ar sta să le asculte?...
Tu aşează-te deoparte,
Regăsindu-te pe tine,
Când cu zgomote deşarte
Vreme trece, vreme vine .

Nici încline a ei limbă
Recea cumpăn-a gândirii
Înspre clipa ce se schimbă
Pentru masca fericirii,
Ce din moartea ei se naşte
Şi o clipă ţine poate;
Pentru cine o cunoaşte
Toate-s vechi şi nouă toate.

Privitor ca la teatru
Tu în lume să te-nchipui
Joace unul şi pe patru

Totuşi tu ghici-vei chipu-i,
Şi de plânge, de se ceartă,
Tu în colţ petreci în tine
Şi-nţelegi din a lor artă
Ce rău şi ce e bine.

Viitorul şi trecutul
Sunt a filei două feţe,
Vede-n capăt începutul
Cine ştie să le-nveţe;
Tot ce-a fost ori o să fie
În prezent le-avem pe toate,
Dar de-a lor zădărnicie
Te întreabă şi socoate .

Căci aceloraşi mijloace
Se supun câte există,
Şi de mii de ani încoace
Lumea-i veselă şi tristă;
Alte măşti, aceeaşi piesă,
Alte guri, aceeaşi gamă,
Amăgit atât de-adese
Nu spera şi nu ai teamă.

Nu spera când vezi mişeii
La izbândă făcând punte,
Te-or întrece nătărăii,
De ai fi cu stea în frunte;
Teamă n-ai, căta-vor iarăşi
Între dânşii să se plece,

Nu te prinde lor tovarăş
Ce e val, ca valul trece.

Ca un cântec de sirenă,
Lumea-ntinde lucii mreje;
Ca să schimbe-actorii-n scenă,
Te momeşte în vârteje;
Tu pe-alături te strecoară,
Nu băga nici chiar de seamă,
Din cărarea ta afară
De te-ndeamnă, de te cheamă.

De te-ating, să feri în laturi,
De hulesc, să taci din gură;
Ce mai vrei cu-a tale sfaturi,
Dacă ştii a lor măsură;
Zică toţi ce vor să zică,
Treacă-n lume cine-o trece;
Ca să nu-ndrăgeşti nimică,
Tu rămâi la toate rece.

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

Dar Mihai Eminescu s-a retras din 
această lume păcătoasă la 15 iunie 

1889… De atunci nimeni nu i-a mai luat 
locul…

Îmi permit să continui acest „articol” 
într-un număr viitor.
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Prag de Sf. Maria Mică, 
în staţiunea balnea-
ră Călimăneşti, judeţul 
Vâlcea. Lansări de cărţi, 

opinii incitante, lecturi de versuri în pri-
mă audiţie, atmosferă colocvială, prie-
tenoasă. Corolă de lumini ale spiritului, 
roditoare ...ploaie de oameni ai condeiu-
lui veniţi de la Cluj – în spaţiul de graţie 
al Bibliotecii orăşeneşti A. E. Baconsky. 

****

După-amiaza zilei de marţi, 7 sep-
tembrie 2010, va dăinui în inimile şi 
cugetele celor 55 de participanţi la in-
spirata manifestare literară generată de 
familia Al. Florin Ţene, Titina şi Ionuţ 
Ţene, scriitori cu obârşii vâlcene, ră-
sădiţi, în urmă cu decenii, în capitala 
culturală a Transilvaniei: Cluj-Napoca, 
reveniţi acum, în mirifica zi de septem-
bre, la obârşii. 

Într-o ambianţă destinsă şi distinsă 
– conturată cu aportul moderatorului 
Petre Petria şi al celui dintâi vorbitor: 
ing. dr. Mihai Sporiş –, a fost lansat cel 
mai proaspăt prunc literar al doamnei 
Titina Ţene: volumul de versuri Scaunul 
harului, s-au făcut referiri la noutăţile 
editoriale semnate de Al. Florin Ţene: 
Cărticică de dat în leagăn gândul, re-
spectiv, Cu inima în palmă, ori ale fiului 
celor doi, Ionuţ Ţene: Roşu de Lună. 

Binevenită a fost evocarea succintă 
a bogatelor tradiţii culturale ale Vâlcii 
- începând de la prima carte tipărită, 
în urmă cu o jumătate de mileniu, de 
Macarie: Liturghierul (1508), până la 
opera eclatantă a Î. P. S. Bartolomeu 
Valeriu Anania, Mitropolitul Vadului, 
Feleacului şi Clujului (născut la 17 
martie 1921, pe plaiuri vâlcene, în 

comuna cu nume predestinat: Glăvile), 
de la regretaţii scriitori George Ţărnea 
şi Dumitru Tudor Savu, până la preotul 
cărturar Veniamin Micle, redutabilii cri-
tici/istorici literari Nicolae Manolescu 
şi Eugen Negrici, ori profesorul Costea 
Marinoiu, fondator de instituţii cultu-
rale perene, romancierul şi brâncuşo-
logul de excepţie Constantin Zărnescu, 
poetul şi publicistul Lucian Avramescu 
(prahovean de baştină, dar care a ostenit 

ani buni, ca jurnalist, în Rm. 
Vâlcea) şi mulţi alţii. 

Rând pe rând, şi-au expri-
mat opiniile ori au dat cep măr-
turisirilor emoţionante: Sabin 
Bodea, Ligya Diaconescu 
(general manager al Revistei 
internaţionale Starpress, cu 
triple rădăcini: române, cana-
diene, americane, care i-a in-
vitat pe cei prezenţi să vizite-
ze site-ul www.valcea-turism.
ro, neuitând să precizeze că, 
în a doua săptămână a lunii 

septembrie, la Montreal, poetul septua-
genar George Filip va fi cununat religios 
pentru prima dată, deşi a traversat vârte-
jul multor căsătorii anterioare şi se ...îm-
păunează el însuşi că ar avea risipiţi prin 
lume ...32 de copii), Costea Marinoiu 
(preşedintele Societăţii Culturale Anton 
Pann, care se revendică drept continu-
atoare a Societăţii Culturale a judeţu-
lui Vâlcea, întemeiată la anul 1898 de 
celebrul matematician şi reformator al 
învăţământului românesc Spiru Haret), 
admirabila profesoară Adina Enăchescu 
(autoare a 24 de apariţii editoriale, la 
care s-a adăugat, recent, un doct studiu 
despre haiku: Frumuseţea poeziei nipo-
ne, 2010, Editura Societăţii Scriitorilor 
Români, Bucureşti), Dan 
Lupescu (directorul Direcţiei 
pentru Cultură şi Patrimoniu 
Naţional a judeţului Dolj, 
director fondator al Revistei 
europene LAMURA), Lică 
Pavel (renumitul realizator de 
emisiuni TV şi radio pe teme 
ostăşeşti), Iulian Postelnicu, 
prof. Univ. Dr. Nicu Vintilă, 
Gheorghe Sporiş (care a în-
mânat câteva diplome de 
excelenţă).

Distinsa doamnă Ligya Diaconescu 
a înmânat diplome câştigătorilor con-
cursului de poezie (destinat creatori-
lor români de pretutindeni) care nu au 
fost prezenţi la festivitatea din comuna 
Domneşti. 

Craiova a fost reprezentată la această 
superbă sărbătoare a spiritului românesc 
de tridentul Mihai Marcu, Nicu Vintilă 
şi mai jos semnatul...

Intervenţia cea mai consistentă din 
finalul manifestării a aparţinut poetului 
Al. Florin Ţene (născut la Drăgăşani, 
sub geana Dealului Viilor, cum îi place 
profesorului Costea Marinoiu să afirme), 
preşedintele Ligii Scriitorilor Români, 
care a făcut semnificative referiri asupra 
activităţii acestei asociaţii profesionale, 
de creaţie, nonguvernamentală, apolitică 
şi nonprofit, ce reuneşte scriitori profesi-
onişti grupaţi în 22 de filiale în România 
şi 12 filiale în comunităţi româneşti din-
afara fruntariilor ţării noastre.

Desfăşurată sub arcul de lumină al 
vorbelor de duh: „La izvorul curat, toa-
te lucrurile din preajmă sunt limpezi” 
(aparţinând ...boierului Petria) şi ...ploa-
ia de scriitori veniţi din Cluj (trimitere 
la celebrul cântec popular Ah, ce ploaie 
vine de la Cluj), aici, la apele legendare 
ale Oltului, cum sublinia Mihai Sporiş, 
manifestarea de la Biblioteca orăşeneas-
că A. E. Baconsky din Călimăneşti a 
caligrafiat un curcubeu de aspiraţii, ide-
aluri şi năzuinţe înalte între scriitorii şi 
iubitorii de literatură de la nord şi de la 
sud de Carpaţii Meridionali, dar şi între 
cei de aici şi aceia de dincolo de oceane, 
păsări răzleţe prin cele Americi, prin 
Australia şi Noua Zeelandă, mistuite/
mântuite de dorul nestins faţă de obâr-
şiile multimilenare.

Biblioteca orăşenească A. E. Baconsky – Călimăneşti (Vâlcea)

Liga Scriitorilor din România – Desant benefic
Dan LUPESCU

Ligya Diaconescu, Al. Florin Ţene, Titina Ţene
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FRUMUSEŢEA
POEZIEI NIPONE

Autor  Adina Al. Enăchescu
Editura Societăţii Scriitorilor 

Români 2010 Bucureşti.

Vă prezentăm o carte comple-
tă, o carte a unui autor competent 
care zeci de ani a experimentat 
haiku-ul dar a şi studiat tot ce se 
putea în legătură cu acest gen li-
ric întâlnit frecvent în Japonia.

În carte veţi găsi şi alte puncte 
de vedere pro haiku ale altor personalităţi culturale cu apleca-
re în domeniu şi exemplificări ce fac tot mai atractivă cartea, 
dar şi poezia haiku. Este practic un îndreptar pentru cei care 
doresc să se iniţieze în haiku dar şi o carte eveniment a autoa-
rei care face dovada competenţei şi talentului său poetic.

Deşi puţin cunoscută la noi, poezia haiku îşi face loc din 
ce în ce mai mult în rafturile librăriilor, iar cei care reuşesc să 
stăpânească această artă poetică, această tehnică componisti-
că literar, se detaşează cu mult peste obişnuita noastră poezie 
autohtonă.

Creaţiile poetice ale autoarei în acest stil sunt de o calita-
te remarcabilă, cu greu putând fi deosebite de poezia niponă 
care apare de veacuri în lume.

Cu alte cuvinte este o încântare să parcurgi această carte 
atunci când simţi nevoia de relaxare, de detaşare de proble-
mele cotidiene şi să pluteşti printre astre.

DEVREME, TÂRZIU

Autor Mihai Scărlătescu 
Călimăneşti

Editura Silviana

Am participat zilele trecu-
te la o manifestare literară la 
Biblioteca din Călimăneşti unde 
printre participanţi era şi o per-
soană care nu atrăgea atenţia fiind 
îmbrăcată modest dar curat şi cu 
o fizionomie bonomă. Din când în 
când se ridica şi oferea câte unui 

participant ales de acesta, câte o carte nu prea voluminoasă. 
Printre cei aleşi am fost şi eu  şi atunci când mi-a înmânat-o 
nu a scos nici un cuvânt dar a avut un zâmbet enigmatic. I-am 
mulţumit politicos pentru că nu puteam dialoga în timpul cât 
era un vorbitor deja în sală. Am crezut că este o carte ca ori-
care alta şi un autor ca oricare altul din cei care încearcă să se 
facă cunoscuţi cu încercările lor literare şi nu i-am dat atenţie 
pe moment. De abia când am ajuns acasă am deschis-o pentru 
că m-a incitat şi titlul, iar când am citit primul poem Dilemă 
1 am înţeles că am de a face cu un autentic creator de poezie 
şi nu m-am înşelat. Cartea este o reuşită poetică iar autorul 
un artist în adevăratul înţeles al cuvântului cu o mulţime de 
primii pentru pictură şi mai multe chiar, pentru literatură. Il 
felicit pe autor şi-i doresc activitate literară îndelungată.

Regret că nu l-am cunoscut îndeaproape, dar am să-l caut 
şi am să-i caut şi cărţile în special.

SCAUNUL HARULUI

Autor Titina Nica Ţene
Editura Contrafort Craiova 2009

Poeta Titina Nica Ţene publică în această carte mai multe 
poezii frumoase din creaţia proprie care o consacră definitiv 
în pantheonul scriitorilor români contemporani.

Pentru poezia Mama a fost premiată la Concursul naţional 
de poezie, proză, epigramă, pictură şi fotografie artistică „Pe 
aripi de Dor Domnesc” 2010 organizat la Casa de cultură din 
Domneşti Argeş.

Mi-e dor de tine mamă şi aş vrea/ să fii, acum, când plouă, 
lângă mine/ s-alungi tristeţea de pe 
fruntea mea/ aşa cum o făceai, fiind 
cu tine... Dar unde eşti? Te caut tot 
mereu/ iar în grădină mai este câte o 
floare/ fac un buchet, pornesc spre 
cimitir/ să îţi aprind, cu lacrimi, 
lumânare. 

Luate ca un tot, dar şi singular, 
poemele doamnei Titina Ţene sunt 
o încântare pentru cititor, iar melan-
colia cuprins-n ele şi lirica de cali-
tate dau măsura talentului poetic al 
autoarei care este deja consacrată.

ULTIMA VARĂ CU ENIKÖ ŞI ALTE... POVESTIRI

Autor Ionel Buşe
Editura Fundaţia Alfa, Cluj Napoca, 2010.

Ionel Buşe debutează în proza scurtă cu  aceste ...alte 
povestiri şi a lansat cartea joi 9 sept. la librăria C’arte din 
Craiova.

Cartea este o reuşită din punct de vedere literar iar măr-
turie stau cele scrise în ea. Este de înţeles această apreciere 
cunoscând că autorul a publicat până în prezent eseuri şi stu-
dii de filozofie în reviste de specialitate şi în volume colective 
din ţară şi străinătate.

Este autorul altor 8 cărţi publi-
cate, de asemenea, în ţară şi stră-
inătate, este membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, şi profe-
sor la Universitatea din Craiova. 

Stilul literar al autorului ne dă 
speranţa că avem în faţă un ro-
mancier în devenire şi sunt con-
vins că în curând ne va surpinde 
şi cu proză de mai mare întindere, 
calităţi având, chiar native.

Toate acestea sunt argumente 
pentru a vă invita la lectură.

Memoria vie a cărţilor
- Am primit la redacţie -
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BASARABIA LITERARĂ

Revista apare sub egida 
Societăţii Scriitorilor Români 
din Moldova, avându-l Director  
pe Mihai Ciobotaru şi Redactor-
şef pe Dumitru Constantin.

Basarabia literară este o pu-
blicaţie hebdomadară de cultură, 
politică, filozofie, artă, ştiinţă, 
religie, ecologie, scopul princi-
pal axându-se pe literatură (poe-
zie, proză, critică literară, istorie 
literară, analize diverse)

Publică lucrări literare importante sau mai puţin cunoscu-
te, cercetări din domeniul bibliografiei şi muzeologiei realiza-
te de specialiştii muzeelor şi de alţi cercetători din instituţiile 
de specialitate.

Rubricile publicaţiei confirmă programul redacţional res-
pectând opiniile autorilor găzduiţi în revistă.

Revista este citită cu interes de românii din Basarabia şi 
de peste tot, fiind deosebit de atractivă din punct de vedere li-
terar şi stilistic, promovând scriitori talentaţi din zonele unde 
românii vieţuiesc de veacuri.

Sunt încurajate obiceiurile şi tradiţiile populare, făcând 
loc şi informaţiilor despre varii evenimente culturale, ştiinţi-
fice, de artă şi învăţământ.

Îi salutăm pe colegii din Moldova (Basarabia) şi le urăm 
viaţă literară îndelungată.

CETATEA LUI BUCUR

Revistă on-line editată de 
Liga Scriitorilor din România, 
filiala Bucureşti în parteneriat 
cu Asociaţia Română pentru 
Patrimoniu (preşedinte fonda-
tor regretatul Artur Silvestri).

Redactor-şef Elisabeta Iosif 
– preşedinte al filialei Bucureşti 
LSR.

Apariţia revistei este lunară  
alcătuită de un valoros colectiv 

de redactori şi colaboratori, accesibilă permanent în varianta 
on-line.

Bogatul conţinut literar şi artistic al revistei incită la stu-
diu din copertă în copertă lăsând cititorului posibilitatea de 
a discerne între calificativul de bun sau foarte bun acordat 
realizatorilor şi bineînţeles materialului literar component.

Revista îi face şi îşi face un merit de onoare de a-l menţine 
în actualitate pe scriitorul Artur Silvestri făcându-i cunoscută 
opera şi preocupările sale literare, umanitare şi spirituale.

Alternanţa informaţiilor cuprinse în revistă dau un aspect 
grafic, dar în special de conţinut literar deosebit de amplu şi 
valoros, trecând de la proză, poezie, teatru, critică literară, 
interviuri, puncte de vedere, prezentare de carte literară şi de 
autori cunoscuţi sau care bat la poarta conscacrării literare, 
din ţară şi străinătate.

Revista vă aşteaptă s-o răsfoiţi.

VATRA VECHE

Revistă lunară de cultură, editată de Asociaţia „Nicolae 
Băciuţ” pentru descoperirea, susţinerea şi promovarea valori-
lor cultural-artistice şi profesionale din Târgu Mureş.

La origini în 1894 revista a fost fondată de I. Slavici, I.L. 
Caragiale, G. Coşbuc ca foaie ilustrată pentru familie.

Director de onoare este Mihai Sin iar redactor şef Nicolae 
Băciuţ.

În prezent revista cuprinde peste 65 de pagini semnate 
de prestigioşi condeieri din ţară şi străinătate militând pen-
tru o cultură românească pură fără alterarea spiritului literar 

autentic.
Paginile de proză, poezie, 

cronică şi critică literară, ilus-
traţiile, toate la un loc, fac din 
revistă o publicaţie de  certă va-
loare naţională şi internaţională.

Are un prestigios colectiv de 
redactori şi colaboratori, care îşi 
etalează talentul literar şi artistic 
cu altruism şi dragoste pentru 
cititor beneficiind de satisfacţii 
personale şi colective.

Revista este la îndemâna 
oricui vrea s-o citească. Merită.

PAGINI ROMÂNEŞTI ÎN NOUA ZEELANDĂ

Revista românilor din Noua Zeelandă – Auckland.
Editori Adina şi Cristi Dumitrache.

Primim în fiecare lună, prin amabilitatea editorilor Adina 
şi Cristi Dumitrache o revistă cu un conţinut bogat în infor-
maţii despre evenimente culturale, cu precădere, puncte de 
vedere ale multor autori de articole interesante, din mai multe 
zone ale terrei cum ar fi: Noua Zeelandă, România, Spania, 
Franţa, Germania, Statele Unite, Australia, Israel, Brazilia 
etc.

Revista are foarte mulţi par-
teneri printre care se numără şi 
revista noastră „Literaria“ şi ne 
simţim onoraţi, mulţumindu-le 
editorilor.

Competenţa cu care este al-
cătuită revista îl face pe cititor 
să intre în circuitul literar de pre-
tutindeni, să descopere stiluri şi 
talente literare valoroase, autori 
consacraţi dar de certă valoare 
culturală.

Vă recomandăm s-o accesaţi 
pe Internet şi nu veţi regreta.

Memoria vie a revistelor
- Am primit la redacţie -
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