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N u există pe Pă-
mânt nici un soi 
de plante care să-
şi ucidă semene-

le. Cu excepţia unei gâze numite popu-
lar Călugăriţă, nu există pe Pământ nici 
o specie de vietate, cu sau fără sânge, 
care să-şi distrugă semenii. Călugăriţa 
este singura care, după săvârşirea actu-
lui împerecherii, perpetuator al speciei, 
îşi devorează partenerul care tocmai a 
purtat-o pe culmile extazului existenţi-
al. Excepţia care confirmă regula este 
întărită de Homo sapiens, cu mijloace 
deseori rafinate, dar barbare în fond.

Urcându-se, zice-se, pe cea mai în-
altă treaptă a evoluţiei vieţii, omul a 
ajuns, de-a lungul mileniilor, asasinul 
fără noimă al semenilor săi. Nu rareori, 
al înşişi colegilor, fraţilor şi părinţilor 
săi. La noi, la români, această înclinaţie 
bolnăvicioasă şi această practică dia-
bolică atinge, ca nicăieri în lume, cote 
paroxistice. Zilele trecute, la Craiova 
– metropolă în care concernul Ford a 
venit să investească sute de milioane de 
dolari, România fiind, alături de Germa-
nia, singura ţară europeană în care Ford 
a avut o celebră uzină, în prima jumă-
tate a secolului XX, un adolescent de 
19 ani, furios ca un taur care vede roşu 
în faţa ochilor, s-a năpustit într-un grup 
de liceeni, izbind cu cuţitul, fără nici o 
noimă, în stânga şi în dreapta, pe unde a 
nimerit. Bezmeticul a apucat să loveas-
că doar doi adolescenţi. Unul a scăpat 
cu viaţă, rănit totuşi destul de grav, al-
tul, de numai 17 ani, a decedat rapid, 
lovit direct în inimă, cu lama ucigaşă, 
nu o dată, ci de două ori.. (Întocmai ca 
în cazul handbalistului român Marian 
Cozma, executat cu sânge rece şi tot cu 
două lovituri fulgerătoare în cord, într-
un orăşel din Ungaria, unde devenise 
golgeterul şi idolul iubitorilor sportului 
în 7, cu balonul mic.) Ce credeţi că a 
fost în stare să rostească asasinul de 19 
ani, când a fost arestat de poliţiştii craio-
veni? “Ei?!? Asta este: l-am omorât!”. 
După care a continuat instantaneu: “Iau 

zece ani (n.n. de puşcărie),pentru un 
prost!”. Aşadar, viaţa unui semen al său 
– cu care nu dialogase niciodată – nu va-
lorează nici cât o ceapă degerată.

Într-un context mai larg, România 
– ţara experimentelor de tot felul şi a 
nemiloaselor diversiuni – este singura 
comunitate umană de pe Terra care nu 
are înţelepciunea de a dialoga pragma-
tic, reciproc benefic şi lucrativ cu cealal-
tă jumătate a neamului nostru – românii 
din diaspora, românii care, din varii mo-
tive, au luat calea exilului în alte ţări. 

Mai mult decât atât – în deceniile 
când Germania s-a reîntregit în grani-
ţele fireşti, când China a reîncorporat 
Hong-Kong-ul, când sud-coreenii mili-
tează pentru reunificarea cu fraţii lor din 
nord, iar maghiarii fac tot ce este posibil 
pentru reconstituirea Ungariei Mari -, 
noi întoarcem spatele românilor din ju-
rul graniţelor noastre: din Basarabia, din 
Bucovina de Nord şi din judeţele de la 
gurile Dunării, întoarcem spatele româ-
nilor de la sud de Dunăre, din Timocul 
bulgăresc, Timocul sârbesc şi până la 
Ohrid ori Moscopole. 

Din orbire diplomatică şi analfa-
betism politic demne de Cartea Recor-
durilor, nu facem mai nimic, de două 
decenii, pentru a normaliza realmente 
relaţiile cu toţi vecinii, dar şi cu China, 
Rusia, cu ţările din lumea arabă ori de 
pe fabulosul (nu doar în resurse) conti-
nent african – ignorând pieţele de des-
facere tradiţionale, uriaşe, pe care ni le 
pot oferi.

Înlăuntrul ţării, criza morală – mai 
devastatoare decât orice cataclism natu-
ral sau război financiar -, criza economi-
co-socială bat, de ani de zile, bat cu de-
gete noduroase, cu pumnii şi cu picioa-
rele bat în porţile haosului total. Lanţul 
de mitinguri de protest lansat în primă-
vară de sindicate, în Bucureşti şi în toate 
municipiile importante ale României, a 
căpătat, în această toamnă, cadenţă săp-
tămânală, uneori chiar cotidiană. Greva 
generală, anunţată de federaţiile şi con-
federaţiile sindicale, va bloca şi paraliza 

activitatea din domeniile vitale ale soci-
etăţii româneşti. 

Ceea ce, într-o vreme, apreciam ca 
fiind stângăcii, greşeli cauzate de tem-
belism şi neştiinţă, de lipsă de expe-
rienţă, gafe monumentale provocate, 
bănuiam, de prostia neţărmurită s-au 
dovedit, de-a lungul anilor, puncte sigu-
re, bine definite, din programul de dis-
trugere multilaterală a României – care 
nu a fost niciodată nici comunistă, nici 
socialistă, pentru că acelea nu sunt de-
cât utopii pentru prostănaci, poveşti de 
adormit copiii, diversiuni şi fumigene 
menite să manipuleze masele orbite de 
foame şi frică. 

Distrugere începând de la creşterea 
păsărilor, a porcilor şi a vitelor, până la 
nimicirea celor mai performante institu-
te de cercetare şi întreprinderi. Continu-
ând cu însuşi actul de procreare (negativ, 
sporul natural al populaţiei, conjugat cu 
emigrările masive, va înjumătăţi numă-
rul locuitorilor României în următoarele 
decenii), continuând cu demolarea învă-
ţământului preşcolar şi preuniversitar, 
până la atentatul odios la fiinţa fiecăruia 
dintre noi, prin amputarea sistemului de 
ocrotire a sănătăţii şi de protecţie soci-
ală, prin înfometarea pensionarilor, a 
bugetarilor, a 85 la sută din populaţia al 
cărei nivel de trai este sub pragul sărăci-
ei sau roieşte în jurul acestuia. 

A fost ridicată la rang de politică de 
stat crearea condiţiilor ca tot mai mulţi 
cetăţeni, indiferent de vârstă, să se si-
nucidă. În Bucureşti, statistica arată că 
există chiar anumite puncte în care si-
nuciderile se ţin lanţ. Recordul îl deţin 
staţiile de metrou, începând cu Podul 
Izvor, Eroilor, Muncii…

Lentă, dar fermă şi sigură, uciderea 
de neam constituie cea mai mare “biru-
inţă” din anii post-decembrişti. Să fim 
totuşi …optimişti: vasta operaţie – care 
în limbaj juridic are un nume extrem de 
clar: genocid – a parcurs, deocamdată, 
doar etapele pregătitoare. Dimensiunile 
sale reale şi efectele monstruoase se vor 
vedea abia în anii ce vin. 

România. Răspântia de foc

Holograme în zorii mileniului Dan LUPESCU
dan.lupescu@timpurile.com
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Drepturile fundamentale ale omului 
ţin de amintire. Ele se îndepărtează de 
noi cu viteză supersonică. Accesul neîn-
grădit la învăţătură şi la cultură, egalita-
tea de şanse, dreptul la un loc de muncă, 
la un trai cât de cât decent, dreptul la 
libera circulaţie a informaţiei de interes 
public, dreptul la sănătate, la protecţia 
tinerilor şi maturilor, la o pensie rezona-
bilă au ajuns gogoriţe politicianiste. 

Introducerea a sute de taxe şi im-
pozite, pe care nici cei din domeniu nu 
le mai ştiu, saltul TVA-ului la cota de-
vastatoare de 24 %va fi urmată nu peste 

multă vreme – susţin surse de încredere 
– de noi biruri: pe laptele supt de prunc 
din ţâţa mamei, pe neruşinarea de a 
cumpăra o coajă de pâine şi, tot mai rar, 
o ceaşcă de lapte, taxa pe mârşăvia de a 
respira şi de a trăi.

În România anului 2010, după mai 
bine de două decenii de la lovitura de 
stat din decembrie 1989 (transmisă în 
direct de televiziunile occidentale, pen-
tru a masca puciul din Panama), după 20 
de ani de la contrarevoluţia capitalistă, 
un singur drept a rămas neştirbit. Ba 
nu, două: 1. dreptul de a emigra (la care 

instigă însuşi şeful statului, Traian Bă-
sescu, zoon politikon desăvârşit, maes-
tru de super-super-super clasă al jocului 
la cacealma, al manipulărilor şi diversiu-
nilor de mare rafinament) şi 2. dreptul de 
a muri. Dreptul la moarte, dar nu oricum: 
în crâncenă degradare şi mizerie. 

Se zvoneşte că, în curând, se va in-
terzice până şi dreptul la înmormântarea 
semenilor. Vom fi o ţară de muribunzi şi 
hoituri în putrefacţie, pentru a dispărea, 
naibii, mai repede de pe faţa Pământu-
lui. Întreaga naţiune română. Că prea le 
stă multora în gât, de atâtea milenii…

C u cât o realitate este 
mai substanţială şi o 
problemă mai chinuitoa-
re, cu atât echivocul se 

adaptează la forma spiritului şi amplifi-
că indeciziunea sentimentului la irezol-
vabil. Toate problemele sunt prea mari. 
Şi nu sunt prea mari în ele însele, ci în 
zăpăceala şi încurcătura la care ele ne 
abandonează. Cred că s-ar putea rezolva 
problema existenţii lui Dumnezeu, dacă 
am avea curajul să-i suportăm existenţa. 
Dar cine are îndrăzneala să fie tot atât de 
obiectiv în negare, ca şi în afirmare? Cui 
îi poate fi egal că Dumnezeu există şi că 
Dumnezeu nu există?

Dacă fiecare am suporta o revela-
ţie individuală a Divinităţii, am fi pier-
duţi. De aş şti absolut sigur că există 
Dumnezeu, ce aş mai avea de făcut? 
Sentimentul modern al infinitului perso-
nal nu poate vedea în Dumnezeu decât 

suprema şi catastrofala limitare. Dar şi 
fără Dumnezeu, individul riscă să cadă 
victima propriei sale extensiuni, aşa încă 
fugind de Dumnezeu şi căutându-l în 
acelaşi timp, echivocul se confundă cu 
acceptarea irezolvabilului. De ar trebui 
totuşi să mă pronunţ pentru una din ta-
bere, aş înclina a crede că necredincio-
şii sunt mai câştigaţi. Ei mai pot spera 
că vor crede vreodată, mai pot aştepta 
ceva, pe când credincioşii sunt scoşi din 
circulaţie. Din momentul în care crezi în 
Dumnezeu, ori ce-ai face, este prea pu-
ţin. Înţeleg foarte bine de ce unii mistici 
refuză total viaţa practică. Acţiunea este 
o ofensă adusă revelaţiei.

De ce n’aş mărturisi că n-am un sen-
timent mai precis despre creştinism, reli-
gia, care i-a făcut lui Dumnezeu cea mai 
mare propagandă. Credinţa definitivă 
este un vot de blam acestei lumi, aşezate 
la intersecţia neantului cu Divinitatea. De 
această intersecţie n-aş vrea să scap nici-
odată, fiindcă în ce direcţie aş lua-o tre-
buie să plătesc un câştig printr-o pierdere. 
Lumea noastră este triumful dialecticii.

Dacă ar trebui să ascultăm de creşti-
nism, aici jos totul este pierdut. Ce n-a 
făcut creştinismul pentru a ne compromi-
te singurul loc în univers, de care nu ne 
putem despărţi fără regrete? Întreg „Noul 
testament” nu este decât un pamflet divin 
împotriva acestei lumi. Creştinismul ne 
priveşte prea de sus. (Orgoliu sau cer?) Şi 
noi suntem jos; dar nu atât de jos ca să nu 
putem răspunde la nici un glas ceresc ...

A scos creştinismul pe oameni efectiv 
din lume? Adevărul este că el a perver-
tit simţul pentru lume, pentru imediatul 
căruia ne predă amăgirile. Plasându-mă 
pe punctul de vedere al lumii noastre, 

creştinismul este mai radical decât bu-
dismul, împotriva afirmaţiilor unanime. 
Budismul ne lichidează aici şi oriunde. 
Lumea noastră nu suferă nici o compa-
raţie umilitoare; ea nefiind, nimicul, nu 
poate constitui un plus. Sau recunoscând 
existenţei calitatea durerii, budismul ne-a 
reabilitat, atribuindu-ne un merit atât de 
mare. Creştinismul, din perspectiva ori-
cărei alte lumi, decât a noastră, poate 
fi considerat ca încurajant; dar nouă nu 
ne-a rezervat decât dispreţ. Ce este creşti-
nismul, dacă nu consolarea ce ni se oferă 
în cealaltă lume? Aceasta n-ar fi aşa grav, 
dacă tot ceea ce facem aici n-ar fi valabil 
decât prin relaţia cu dincolo. Împărăţia 
cerurilor nu succede „sclaviei” noastre, 
ci ea este simultană. (Dacă n-ar fi de-
cât psihologic, n-am fi totuşi mai puţin 
anulaţi).

N-avem decât o formulă pentru lu-
mea noastră: pozitivismul amăgirilor. 
Creştinismul este antipodul acestei 
formule.

Nu este uşor să fii creştin; în nici un 
caz nu poate fi plăcut. Trebuie să fie, însă, 
foarte greu să devii. Creştinii, probabil se 
nasc, întocmai ca talentele.

Ceea ce îi reproşez eu creştinismului 
este excesiva lui „profunzime”. El se sco-
boară prea adânc în lucrurile care ne dor 
şi după ce a înţeles totul nu se grăbeşte să 
ne facă vreo concesie, ci ne lasă în prada 
unui conflict, amplu cât dimensiunile tra-
gediei. Suntem totdeauna prea slabi pen-
tru împărăţia cerurilor şi prea tari pentru 
lumea amăgirilor.

În maximalismul creştin s-a născut 
ideea de păcat, cea mai originală şi mai 
ciudată din complexul ideilor creştine. 
Chiar dacă prefiguraţii se găsesc în 

Emil Cioran mai puţin cunoscut
Crestinişmul şi scandalul care l-a adus în lume
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celelalte religii şi nu este străină păgâ-
nismului, faptul de a fi creat lumii creş-
tine o priză socială, unică, este suficient 
pentru a constitui un motiv de acuza-
re la un tribunal presupus al istoriei. 
Soeren Kierkegaard, fără de care nu se 
mai poate gândi teologic, găsea în pa-
radoxul existenţei lui Isus, un adevărat 
scandal, scandalul esenţial al creştinis-
mului. Pentru lumea creştină, pentru toţi 
oamenii care au suferit şi s-au mântuit 
prin creştinism, păcatul şi conştiinţa lui 
dureroasă, au fost o zguduire mai mare 
decât inexplicabilul existenţei lui Isus. 
În interiorul creştinismului, Isus poate 
părea un Dumnezeu pentru credinţă şi 
un dezastru logic pentru raţiune, în ex-
teriorul creştinismului, adică în cadrul 
celor făcuţi, dar nu născuţi creştini, pă-
catul nu apare mai puţin ca o dramă, pe 
care nici moartea n-o soluţionează. În 
iudaism, păcatul nu câştigase universa-
litatea pe care creştinismul i-a atribuit-o 
atât calitativ, cât şi cantitativ. 

Păcatul este condamnarea metafi-
zică a omului. El este pierdut în esenţa 
sa; care nu este determinată decât de acel 
plus pe care l-a adăugat istoria şi căderea. 
Ca animal el nu e condamnat, ci numai 
ca spirit: astfel e condamnat în specificul 
şi esenţialul său. Înseamnă oare că pră-
buşirea omului nu angajează şi viaţa în 
genere? Păcatul uman n-a compromis 
viaţa? Universalitatea calitativă a păcatu-
lui chiar aceasta semnifică. Divinitatea a 
împuşcat peste ţintă drama păcatului.

Misiunea creştinismului trebuia să 
fi fost înăbuşirea, prin toate mijloacele, 
a conştiinţei păcatului. Nouă ne mai ră-
mânea distrugerea lui definitivă printr-o 
adevărată revoluţie antropologică.

Creştinismul a scos la suprafaţă şi a 
valorificat toate germenele şi neliniştile 
care preced conştiinţa păcatului. Câţi oa-
meni nu s-au prăbuşit în decursul seco-
lelor subt povara insuportabilă a păcatu-
lui?! Toate elementele de dramă din om 
s-au revărsat în marea acestui blestem. 
Fără conştiinţa păcatului, omul trăia o 
dramă obscură şi nu se mai chinuia lucid 
de ireparabilul vinei de a fi. 

Păcatul este un atentat la lumea noas-
tră a amăgirilor. Din perspectiva acestei 
lumi şi a amăgirilor ei, mântuirea de pă-
cat prin mântuirea de lume, nu poate fi 
decât o pierdere, ce ne face să urâm atât 
păcatul cât şi locul spre care ne-ar duce 
negaţia lui religioasă. Dacă negaţia pă-
catului presupune negaţia lumii noastre, 
vom găsi noi mijlocul să ne strecurăm 
pe lângă păcat, cum s-au strecurat îngerii 
lângă Adam.

Karl Barth, teolog de o înfricoşătoare 

intransigenţă cu noi, ne esenţializează în 
păcat, afirmând în a sa „Romerbrief”: 
„Păcatul este greutatea specificată a na-
turii umane”. Pentru cine nu suferă de 
fascinaţia cerului, teologia dialectică nu 
poate oferi decât ştreangul.

Creştinismul n-a menajat deloc omul. 
Mila, sentiment creştin, mă face să-l apăr 
de atacurile creştinismului. Atât timp cât 
omul va mai fi hărţuit de ideea şi de con-
ştiinţa obsedantă a păcatului, rămâne o 
fiinţă condamnată. Sentimentul păcatului 
este cel mai blestemat dintre sentimen-
tele profunde. Creştinismul nu trebuia 
să ne facă mai nefericiţi, ca în schimb să 
ne dea mai multe iluzii într-o cădere mai 
mare. Nu e plăcut să fii creştin.

Obiecţiile pe care Nietzsche şi 
Rozanov le-au făcut creştinismului nu 
sunt atât de interesante în ele însele, cât 
în drama sufletească din care s-au născut. 
Nietzsche şi Rozanov au fost duşmani ai 
creştinismului din motive religioase; cine 
combate creştinismul fără să aibă afinităţi 
cu el, nu merită a fi luat în seamă. Bertram 
a arătat cât este Nietzsche de creştin, iar 
Rozanov este cel mai ciudat şi paradoxal 
filosof religios pe care l-a avut Rusia.

Nu se poate să-ţi fie creştinismul o 
decepţie, decât dacă ai aşteptat prea mult 
de la el şi oferit prea puţin. Nietzsche şi 
Rozanov au fost existenţe turmentate de 
dramă. Atunci ce ar fi putut ei aştepta 
de la creştinism în afară de consolare? 
Dar că n-a venit niciodată. Creştinismul 
nu poate mângâia suflete care aşteaptă 
mântuirea fără transcendenţă. Nietzsche 
şi Rozanov doreau mântuirea aici jos, ex-
tazul terestru. Creştinismul a făcut, însă, 
tot pentru a compromite extazul terestru; 
pentru totdeauna a zădărnicit posibilitatea 
unui sens imanent al extazului. Extazul 
creştin implică lumea de dincolo, cealal-
tă. Neexistând un paradis terestru nu poa-
te exista nici un extaz terestru. Şi astfel 
suntem pierduţi prin creştinism, din prea 
marea decepţie ce ne-o provoacă. Nimeni 
nu va şti până unde a adâncit creştinismul 
nefericirea. O religie a consolării care nu 
consolează, este al nu ştiu câtelea scandal 
uman sau divin al creştinismului.

Consolarea este un motiv esenţial 
religios. De aceea afirmăm că Nietzsche 
şi Rozanov sunt anti-creştini din motive 
religioase. Anti-creştinismul teoreticieni-
lor de stânga nu dovedeşte absolut nimic 
împotriva substanţei creştinismului, este, 
însă infinit revelator pentru creştinismul 
în istorie. Refuzul creştinismului de că-
tre aceşti teoreticieni nu e interesant în 
sine; nici unul nu pare a fi cunoscut tra-
gicul creştin pentru a fi suportat tragicul 
lichidării.

Cum noi nu putem învinge istoria, 
ne este imposibil a nu recunoaşte jus-
teţea argumentelor teoreticienilor re-
voluţionari. Creştinismul a vrut să facă 
o revoluţie a omului şi n-a reuşit decât 
să-l condamne pe întreaga dimensiune a 
istoriei. Admiţând totuşi că el ar fi făcut 
o revoluţie morală, el n-a realizat cores-
pondenţele politice şi economice, impli-
caţiile la alte sfere ale revoluţiei morale. 
Sclavagiul moral a dispărut; dar n-a dis-
părut pe plan economic şi politic. Sau 
gândiţi-vă la Revoluţia franceză, care n-a 
tras concluziile economice ale spiritului 
politic introdus. Orice revoluţie este, prin 
esenţă, unilaterală. De aici derivă con-
statarea inevitabil pesimistă, că nu se va 
putea face o revoluţie care să modifice 
totalitatea omului.

Sentimentul păcatului este cel mai 
puţin revoluţionar din câte se pot conce-
pe. Fără istorie el nu există, deşi el este 
acela care anulează istoria. Toţi care iu-
bim cât de puţin această lume, trebuie să 
combatem acest blestem cu toate bleste-
mele ce ni le oferă pământul.

Creştinismul a vorbit prea mult des-
pre „spirit”. În nici o perioadă din istorie, 
el n-a fost mai acaparator. Dacă astăzi el 
este compromis, nu trebuie să ne gândim 
numai la atacurile vitalismului, ci mai cu 
seamă la justificarea indirectă a mizeriei 
prin mirajul condiţiei paradisiace. Atâta 
vreme, cât va mai exista un singur om 
sărac, va trebui să pronunţăm cuvântul 
„spirit” cu jenă şi cu remuşcare. Mizeria 
compromite spiritul, precum moartea 
idealismul.

Isus a făcut o revoluţie cu oamenii de 
jos; el a voit să-i ducă, însă, prea sus. Şi 
în parte a reuşit, căci altcum nu se explică 
de ce oamenii au uitat să-i ceara pâinea 
cea de toate zilele şi au apucat pe dru-
mul nefiresc al spiritului. Isus şi-a purtat 
aderenţii prea departe şi a păcătuit prin 
aceasta împotriva mediocrităţii genului 
uman.

Oamenii n-au aşteptat niciodată mai 
mult decât revelaţia paradisului terestru. 
Isus le-a oferit unul prea îndepărtat, reu-
şind numai să încerce rezistenţa umană 
într-o decepţie divină. 
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O iniţiativă binevenită în 
a deschide evantaiul 
cunoaşterii scriitori-
lor dintr-o zonă a ţării 

este apariţia dicţionarului Scriitori ol-
teni postrevoluţionari – viaţa şi opera, 
întocmit de Mihai Marcu 
şi apărut la Ed. Socrate, 
Craiova, 2010.

Se cunoaşte faptul că 
Marea Istorie a Literaturii 
Române este formată din 
“micile” istorii, în sensul 
ariei de cuprindere, a unor 
grupuri de scriitori dintr-o 
anumită zonă. Meritul lui 
Mihai Marcu este că, prin 
acribia unui cercetător, 
istoric literar şi obiectivi-
tatea unui critic literar, a 
reuşit să adune în “istoria 
“ sa 86 de scriitori născuţi 
pe meleagurile oltene şi 
care au publicat cărţi după 1989.

Cartea, după ce este deschisă cu 
Tatăl nostru, un mod original şi de 
apreciat, este structurată astfel: o pre-
faţă intitulată Cu dragoste, vă dau şti-
re despre ei semnată de autor, în care 
subliniază că în Oltenia, ţara dintre Olt 
şi Jiu, s-au născut personalităţi ce au 
marcat istoria neamului nostru, cum ar 
fi Tudor din Vladimiri, Mihai Viteazul, 
Constantin Brâncuşi, Titu Maiorescu, 
Tudor Arghezi,”bardul din Bârca “, 
Mihai Drumeş, Mihai Duţescu, şi alţii; 
I Scriitori olteni postrevoluţionari, II 
Alţi scriitori olteni postrevoluţionari, III 
Portret de scriitor, IV Alte nume de scri-
itori olteni postrevoluţionari şi Postfaţa 
semnată de autor în care remarcăm rân-
durile: Din fericire, nenumărate cărţi 
scrise de “diletanţi”, excelează prin fru-
museţe şi conciziune, contrastând cu elu-
cubraţiile literare emise de unii membrii 
ai Uniunii Scriitorilor Români. Rafturile 
librăriilor se prăbuşesc sub greutatea 
gunoaielor scrise de aceşti “Dumnezei“ 
şi zac nevândute ani de zile, aşternân-
du-se peste ele colbul uitării, din păcate 
apărute cu bani publici, suvenţionate de 
Ministerul Culturii. “Dumnezeii“ de o 
zi au hotărât să primească şi o pensie 

suplimentară! Din impozitele noastre 
aceşti rechini se înfruntă cu neruşinare, 
sfidându-ne!” Un adevăr care, iată, ne-
mulţumeşte un alt scriitor ce-şi câştigă 
existenţa prin sudoarea frunţii fără să 
întindă mâna cerşind la bugetul sărăcit 

al ţării.
Volumul este o adevă-

rată istorie a literaturii ol-
tene de după ̀ 89, în aceas-
ta redescoperim nume de 
scriitori de primă mărime 
care şi-au publicat cărţile 
după dispariţia cenzurii 
comuniste, sunt autori 
ce nu au cunoscut mes-
chinăria şi dedublarea în 
literatură, care mergea pe 
principiul “una gândim şi 
alta scriem“.

Autorii din această 
mică enciclopedie a scrii-
torilor olteni se încadrea-

ză în adevărul exprimat de aforismul 
academicianului Vasile Bogrea (1881–
1926): ”Adevăratele valori nu fug de 
lumină, învăluindu-se în mister. Numai 
putregaiul are nevoie de întuneric pen-
tru a străluci“.

Printre autorii cuprinşi în această 
istorie literară descoperim nume de re-
zonanţă, prezente cu cărţi în librării şi 
lucrări în revistele ce apar la noi, dar şi 
în străinătate, unii fiind membri activi ai 
Ligi Scriitorilor Români. Printre aceş-
tia sunt: Emil Albişor, Ion Anastasia, 
Paul Artezu, Ion Buzera, Nicolae 
Coande, Bucur Demetrian, Mariana 
Didu, Doina Drăguţ, Adina Enăchescu, 
Florea Florescu, Ema Mihaela Lazăr, 
Emil Lăzărescu, Mihai Marcu, Sever 
Negrescu, Nicu Vintilă, Tudor Negoescu, 
Nicolae Panea, Constantin Pădureanu, 
Victor Olaru, Gheorghe Birău, Nicolae 
Bălaşa, Nicolae Rogobete, Gabriela 
Păsărin Rusu, Beatrice Silvia Sorescu, 
Mircea Ursei, Ion D. Soare, Zenovie 
Cârlugea etc.

Prin această istorie literară a scriito-
rilor olteni descoperim în Mihai Marcu 
instinctul artistic, talentul cercetătoru-
lui, supleţea metodei de analiză, genero-
zitatea iubitorului de literatură şi faţă de 

confraţi. El ştie să se apropie de text, are 
de partea lui adaptabilitatea şi fidelitatea 
instrumentului critic. Aplecarea consec-
ventă spre viaţa şi opera personalităţilor 
incluse în Dicţionar, autorul evidenţiază 
sistematic şi surprinde evoluţia fiecărui 
scriitor în parte, conjuncturile care l-au 
făcut să se exprime prin scris, geneza 
textului, procesul constituirii operei 
prin autosemnificare şi autoreflectare, 
în linia semiologiei, aşa cum a proce-
dat, mai ales la întocmirea fişelor ex-
celenţilor scriitori: Nicu Vintilă, Adina 
Enăchescu, Nicolae Bălaşa, Zenovie 
Cârlugea, Nicolae Coande, Gabriela 
Păsărin Rusu, Beatrice Silvia Sorescu.

Comentariile propriu-zise, aplica-
te asupra cărţilor publicate de autorii 
incluşi, ţintesc o refacere a universului 
epic şi liric (tipologii, forme, figuri tex-
tuale), prin metodologia tematismului şi 
fenomenologiei. Descoperim observaţii 
interesante în aceste fişe de autor având 
precizia limbajului critic şi abundenţa 
datelor, inclusiv “Scrierile” autorilor şi 
„Referinţe critice“. 

Autorul e un spirit eminamente po-
zitiv, iubitor de precizie, de exactitate 
ştiinţifică şi aplecare spre hermeneutică. 
Este un cercetător, şi nu un glosator, ce a 
ţinut cont, se pare, în elaborarea lucrării 
sale de spusele lui Octavian Goga: Viaţa 
unui om nu trebuie judecată după aven-
turile cu care a pornit la drum, ci după 
obstacolele pe care societatea le-a pus 
de-a curmezişul gândurilor lui.

Mihai Marcu – „Scriitori olteni postrevoluţionari 
– viaţa şi opera“

Al.Florin ŢENE
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Acolo unde sunt prea multe reguli, nu există 
nici o regulă. Acolo unde sunt prea multe car-
ti, nu există nici o carte. Acolo unde există 
prea mulţi scriitori, nu există nici un scriitor. 

Acolo unde sunt prea multe premii, nu există nici un premiu. 
Acolo unde e plin de expoziţii de carte, cartea se pierde în lan-
sări, discuţii, can-can-uri, beri şi discursuri convenţionale.

De câte ori are loc un “târg de carte”, eu mă duc cu gândul 
la târgul în care m-am născut şi unde mi-ar fi foarte greu să 
mă mai întorc vreodată. Parte integranta a României, ca toate 
părţile integrante, cu mai multe mii de locuitori, despre care 
nu poţi spune nimic, acest târg e respingător. 

Senzaţia stranie de respingere din micul târg al României, 
despre care nu poţi spune nimic, o am şi când intru în sala 
unui “târg de carte” de la noi. Îmi doresc să ies cât mai repede 
de acolo. Atmosfera orgoliului de tip “cine suntem noi şi ce 
frumos mirositor transpirăm” e înăbuşitoare.

Nu am reuşit să cumpăr niciodată vreo carte dintr-un ast-
fel de “târg”. Simt că, dacă aş face-o, nu aş putea citi cartea, 
cum nu aş putea citi vreodată o carte făcută cadou de vreo 
editură. Am un acut sentiment al zădărniciei.

Cititul unei cărţi e un ritual; depinde foarte mult şi de lo-
cul de unde ai cumpărat-o. Prefer să scormonesc prin librării 
obscure până găsesc cartea despre care intuiesc faptul că ar fi 
cât de cât bună. Dacă n-o găsesc, aceasta rămâne, pe moment, 
necitită. În cazul în care mi se comandă o cronică de carte, e 
mai simplu; cumpăr cartea, fac cronica, după ideea preconce-
pută inoculată de beneficiar, şi o arunc la coş. E mare diferen-
ţă între bibliomanie şi bibliofilie; nu merită să păstrezi orice.

România este un mic târg de carte. Atmosfera sufocantă a 
târgurilor de carte, unde miroase doar a ban, copiază întocmai 
atmosfera traiului din ţara noastră. Şi invers; cum actul de a 
trăi într-o astfel de ţară a devenit un ritual, actul de a citi o 
carte e un ritual. Atmosfera din România, precum atmosfera 
din micile ei târguri de carte, are ceva de bâlci, de hram. Eşti 
sub cerul liber; simţi că vine ploaia şi o iei la goană. Nimic 
nu te protejează.

Pentru român, traiul în Germania şi participarea scriito-
rului român la Târgul de Carte de la Frankfurt sunt excep-
ţii. Pentru locuitorii şi scriitorii ţărilor civilizate, sunt lucruri 
obişnuite.

Cartea e ca o mică instituţie a statului; ea copiază atmo-
sfera economică, socială, culturală, politică, sportivă etc. a 
statului. Într-un stat care se autodevoră, încercând să se îm-
prumute de la propriile-i bănci, cartea se autodevoră.

O carte în care nu simţi nevoia să pompezi bani şi o pu-
blici doar pentru a te afla în treabă, că e trendy, pentru a hră-
ni orgolii, prietenii sau coterii, e o instituţie plină cu apă de 
ploaie.

În cadrul disoluţiei autorităţilor statului, cartea are un con-
ţinut de lichid indor, incolor şi insipid. Lipseşte din ea condi-
mentul principal: banul. Lipsa concurenţei loiale, cu egalitate 
de şanse, se răsfrânge asupra concurenţei dintre autori şi, mai 

rău, asupra concu-
renţei dintre cărţi.

Dialectica ne în-
vaţă că o acumulare cantitativă duce la un salt calitativ. Da, 
dar numai o acumulare de valori duce la un salt. O acumulare 
de nonvalori duce la o cădere calitativă.

Şi în producţia de carte, şi în conducerea României, se 
aplică dialectica după ureche. Valorile de deasupra axei “x”-
ilor sunt comparate cu valorile de sub axa “x”-ilor; nu se ţine 
cont că unele sunt pozitive, iar celelalte negative. Cărţile de 
pe la “târgurile şi expoziţiile” noastre de carte sunt la fel de 
frumoase ca acelea de la Frankfurt, dar sub axa “x”-ilor.

Cum România “merge şi aşa”, merge şi producţia de carte 
“şi aşa”.

Cum statul nostru nu poate da un conducător român provi-
denţial, care să-i conducă pe români, nici editurile româneşti 
nu pot da un aspirant la Premiul Nobel pentru literatură. 

Un potenţial conducător al românilor se poate naşte, dar 
nu are cine să-l formeze. Un potenţial mare scriitor român 
se poate naşte, dar nu are cine să-l educe şi să-l lanseze.  Nu 
avem încă o tradiţie a formatorilor de formatori. Nimeni nu 
are vreun interes. 

Comunismul i-a educat pe români astfel încât să venere-
ze “sfânta mediocritate”; pe scriitorii români, la fel. Nu s-a 
schimbat decât ambalajul; românii au rămas cu perpetuarea 
aceloraşi mentalităţi. Culmea e că mentalităţile învechite se 
exacerbează la tineret.

Aşa se face că marile valori ale României, Palade, Enescu, 
Brâncuşi, Ionescu, Năstase etc., le-a dat străinătatea. Şi con-
dimentul din ciorba care i-a făcut oameni, tot străinătatea 
l-a dat. Asta, având în vedere că materialul genetic a fost de 
calitate.

Azi, foarte mulţi au prins jumătate de idee; cum instala-
torul român îşi face iluzii că Anglia îl poate face “instalator 
polonez”, şi scriitorul român îşi face iluzii că Anglia îl poate 
face Salman Rushdie.      

Victor MARTIN

Atmosfera micului târg de carte 
al României
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Nicu VINTILĂ

Î n zilele de 21–26 
septembrie 2010 s-au 
desfăşurat în România 
la Bucureşti, Craiova 

şi Tg. Jiu lucrările Colocviului interna-
ţional Brâncuşi prilejuite de aniversa-
rea a o sută de ani de la apariţia celei 
mai răspândite creaţii ale lui Constantin 
Brâncuşi în lume: Pasărea Măiastră, 
operă de referinţă în sculptura modernă.

Organizatorul acestui colocviu a 
fost Liga Culturală pentru unitatea ro-
mânilor de pretutindeni din Bucureşti, 
al cărei neobosit preşedinte este prof.
univ.dr. Victor Crăciun. Şi-au mai adus 
aportul la realizarea acestei manifes-
tări: UNESCO – Comisia naţională din 
România, Academia Română, Fundaţia 
Naţională a oamenilor de ştiinţă şi 
artă, Primăria Sectorului 6 Bucureşti, 
Consiliul Judeţean Dolj, Primăria 
Municipiului Tg. Jiu, Universitatea 
„Constantin Brâncuşi” Tg. Jiu, Primăria 
Comunei Peştişani – Hobiţa, Centrul 
cultural european al sect.6 Bucureşti.

Lucrările colocviului – simpozion, 
au început în ziua de 21 septembrie 
2010 prin primirea specialiştilor invitaţi, 
o conferinţă de presă şi recepţie. A doua 
zi pe 22 septembrie 2010, în frumoa-
sa sală de marmură a Cercului Militar 
Naţional din Bucureşti s-au desfăşurat 
lucrările simpozionului prin prezentarea 

punctelor de vedere şi a materialelor 
de către numeroşii participanţi din ţară 
şi din străinătate. În ziua a treia, pe 23 
septembrie 2010 s-a vizitat Muzeul 
Naţional de Artă din Bucureşti unde 
sunt expuse opere ale genialului sculp-
tor Constantin Brâncuşi şi s-a aşezat 
o placă memorială cu referire la acest 
eveniment, apoi au fost vizitate locuri 
din Bucureşti legate de Brâncuşi cum 
ar fi Biserica Movrogheni, Cartierul 
Constantin Brâncuşi din Drumul Taberei 
– sect. 6 şi altele.

În ziua a patra s-a plecat în călăto-
rie documentară cu vizitarea oraşului 
Craiova unde Constantin Brâncuşi a de-
prins primele noţiuni la Şcoala de Arte 
şi Meserii şi unde el a afirmat că s-a 
născut a doua oară. Au fost vizitate mai 
multe obiective: Colegiul Naţional (eu-
ropean) de Arte şi Meserii „Constantin 
Brâncuşi”, Muzeul de Artă – Sala cu 
operele lui Brâncuşi, Biserica Madona 
Dudu şi altele. În sala de conferinţe a 
Colegiului „Constantin Brâncuşi” din 
localitate s-a desfăşurat un nou simpo-
zion deosebit de interesant şi atractiv 
denumit Brâncuşi şi Craiova.

A cincea zi, 26 septembrie 2010, 
participanţii au plecat spre judeţul 
Gorj, la casa memorială „Constantin 
Brâncuşi” din satul Hobiţa, unde au fost 
prezentate expuneri interesante, apoi s-a 
vizitat Muzeul de Istorie din Comuna 
Runcu şi în continuare s-a plecat spre 
Tg. Jiu unde a fost vizitat Complexul 
Monumental din această localitate care 
cuprinde Masa tăcerii, Scaunele brân-
cuşiene, Poarta sărutului şi Coloana 
infinitului. Ziua s-a încheiat cu un sim-
pozion de înaltă ţinută ştiinţifică în sala 
maură a Prefecturii judeţului Gorj în 
prezenţa participanţilor la colocviu şi a 
personalităţilor locale.

În cadrul simpozioanelor de la 
Bucureşti, Craiova şi Tg. Jiu s-au acor-
dat diplome de recunoştinţă celor mai 
prestigioşi participanţi, medalia jubiliară 
„Constantin Brâncuşi – Pasărea măias-
tră” şi a fost lansat şi înmânat albumul 
„Constantin Brâncuşi – Păsările măies-
tre” – editat de Liga Culturală pentru 

unitatea românilor de pretutindeni. 
Dintre sutele de participanţi la acest 

simpozion de înaltă ţinută academică vă 
prezentăm câteva personalităţi de pre-
stigiu naţional şi internaţional: Victor 
Crăciun – prof.univ.dr. – Preşedintele 
Ligii culturale pentru unitatea românilor 
de pretutindeni; Acad. Eugen Simion; 
Acad. Mihai Cimpoi din Republica 
Moldova; Serge Fauchereau, Franţa, 
fost comisar pentru artă în Consiliul 
Europei; Cristian Poteraş, primarul sect. 
6 Bucureşti; Ambasadorul Dumitru 
Preda; Secretarul de Stat Vasile Timiş de 
la Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional; Preotul-paroh Constantin 
Târziu de la Biserica metropolitană orto-
doxă română din Paris; Prof. Alexandru 
Mironov; Senatorul Adrian Crăciun; 
Prof. Ion Mocioi din Tg. Jiu; Prof. 
Constantin Zărnescu din Cluj-Napoca; 
Prof.dr. Nicolae Georgescu; Ion de 
Hondol din New York – SUA; Nadia 
Pandrea, fiica Scriitorului Petre Pandrea 
care a publicat trei cărţi document despre 
Constantin Brâncuşi; Sorana Georgescu-
Gorjan; Prof.dr. Simona şi Aldo Palleski 
din Albania; Nina Stănculescu din 
Suedia; Viaceslav Samoşkin; Jacqueline 
Delauney – Franţa.

O numeroasă şi competentă delega-
ţie de personalităţi din Craiova a fost 
prezentă la toate manifestările acestui 

Centenar Brâncuşi – „Pasărea măiastră“
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colocviu-simpozion fiind condusă de 
Prof. Tudor Nedelcea, vicepreşedinte al 
Ligii Culturale pentru unitatea români-
lor de pretutindeni, precum şi următorii: 
Prof.dr. Paul Rezeanu expert şi critic de 
artă; Prof.univ.dr. Nicu Vintilă; Prof.
dr. Marian Barbu; Prof.univ.dr. Florea 
Firan; Ambasador Petre Gigea-Gorun; 
Prof. Ilarie Hinoveanu; Dan Lupescu 
– director al Direcţiei judeţene Dolj 
pentru cultură şi patrimoniu. Toţi repre-
zentanţii Craiovei au prezentat referate 
de înaltă ţinută ştiinţifică la cele trei 

simpozioane din Bucureşti, Craiova şi 
Tg. Jiu. La Simpozionul de la Colegiul 
Naţional „Constantin Brâncuşi” din 
Craiova au mai participat cu luări de 
cuvânt Primarul Municipiului Craiova 
Antonie Solomon; Prof. Nirvana 
Mândruleanu, director al Colegiului şi 
alte personalităţi.

La Simpozionul de la Tg. Jiu au fost 
prezenţi reprezentanţi ai instituţiilor lo-
cale şi au prezentat cuvântul lor ing.dr. 
Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului 
Judeţean Gorj; Dr. Florin Cârciumaru, 
primarul Municipiului Tg. Jiu, Lory 
Buliga; Prof.univ.dr. Moise Bojincă 
decanul Facultăţii de drept din cadrul 
Universităţii „Constantin Brâncuşi” şi 
alţii.

Cu prilejul acestei manifestări au 
fost lansate unele cărţi cu referire la 
Constantin Brâncuşi sau au fost evo-
cate alte cărţi dedicate marelui ar-
tist cum ar fi: Albumul Măiestrele şi 
Brâncuşi de Victor şi Cristiana Crăciun; 
Templul Brâncuşian al iubirii de Nina 
Stănculescu; Aşa grăit-a Brâncuşi de 

Sorana Georgescu Gorjan; Tăcerea 
Mesei Tăcerii de Ion Pogovilovschi; 
Aforismele lui Brâncuşi de Constantin 
Zărnescu; Dincolo de Brâncuşi de Horia 
Muntenuş; Constantin Brâncuşi V.G. 
Paleolog un dialog etern de Petre Gigea-
Gorun; Brâncuşi de V.G. Paleolog şi 
altele.

Astfel s-a încheiat o manifestare 
prilejuită de împlinirea a o sută de ani 
de când prima Măiastră şi-a luat zborul 
sculptat, multiplicat în peste 55 de ope-
re de artă, bucurând sufletele oamenilor 
din întreaga lume.

C onstantin Brâncuşi a 
fost un ţăran care prin 
muncă şi perseverenţă, 
ca orice autodidact, a ur-

cat pe culmile gloriei artistice.
El a fost deopotrivă om de ştiinţă 

şi vrăjitor, deoarece a reconciliat dina-
micul cu staticul, a făcut ideile să de-
vină palpabile şi chintesenţele vizibile 
tuturora, extinzându-se în urmă peste 
mulţime şi academii, peste noţiunile 
de cultură, spre începutul tuturor lucru-
rilor. Constantin Brâncuşi a izbutit, de 
unul singur, să-şi asume ideea mişcării 
evitând realismul detaliilor, tinzând mai 
degrabă, spre o realitate universală.

Arta sa este arta adevărului, afirmaţie 
care nu se poate face întotdeauna când 
vorbim despre realism. Datorită faptului 
că a realizat o sculptură non figurativă, 
preocupându-se în lucrările sale de con-
tururi esenţiale, de idei devenite palpa-
bile şi de o realitate universală, antiabs-
tractă, el a imprimat operelor sale ideea 
de mişcare în întreaga artă a adevărului 
ce a schimbat profund arta sculpturală 
făcând ca viitorul să aibă alte percepţii 

cu privire la sculptură. Operele sale deşi 
inerte, statice, lasă impresia că sunt într-
un repaus relativ şi că în orice moment 
ele pleacă de pe loc, se rostogolesc, se 
deplasează şi ceea ce este mai important, 
zboară spre cer, spre infinit, spre cosmo-
sul care le cheamă, aspiră spre înălţimi 
lăsând privitorul să se entuziasmeze şi 
să înţeleagă câtă filozofie încape într-o 
sculptură.

Viziunea creatoare care a stat în spa-
tele artei sale a fost extrem de intelec-
tualizată, fiind expresia unor sfere de 
gândire care privesc arta şi filozofia, o 
gândire care este în cel mai înalt grad 
lucidă, complexă şi profundă.

Brâncuşi a fost interpretat de unii 
drept un artist individualist, lipsit de 
subtilitate, ţărănos dar opera sa este 
uluitoare. Într-adevăr el a stat departe 
de aşa zisa viaţă intelectuală, nu poseda 
acea cultură de spoială, în schimb ştia tot 
ce se poate şti despre artă şi problemele 
ei. Era infinit mai cultivat decât oamenii 
de litere, în alte privinţe, el putea între-
ce prin cunoştinţe orice doctor în lite-
re. Asimilase întreaga istorie a culturii, 

devenise stăpân pe ea, o depăşise, apoi o 
respinsese ca până la urmă să se întoarcă 
la ea purificând-o şi reînnodând-o.

Există în orice lucru, credea el, o 
măsură, un echilibru lăuntric, pe care 
artistul este chemat să-l descopere şi 
degajeze.

Străin oricărei supralicitări, Brâncuşi 
datora unei credinţe adânci iradierea ar-
tei sale, armonioasa frumuseţe a formei 
lui, considerând că orice obiect îşi are 
adevărul lui propriu. Acest crez al său, 
adânc înrădăcinat din copilărie când 
folclorul autentic marca în gândirea sa 
imagini fantasmagorice despre zei şi 
zâne care se deplasează în spaţiul aerian 
cu o libertate şi uşurinţă incredibile.

De aceea pasărea măiastră şi oul, 
sunt considerate opere geniale din punct 
de vedere al simplităţii lor, dar foarte 
încărcate de sâmbure filozofic, de echi-
libru geometric, de plasare în spaţiu, de 
ideea mişcării în ele prin ele.

În cazul ovoidului, putem considera 
că Brâncuşi încă meditează asupra for-
mei pure, liberă de orice gravitaţie te-
restră, formă tot atât de liberă în propria 

Ideea mişcării
în arta adevărului la Brâncuşi

Nicu VINTILĂ
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ei viaţă ca şi în concepţia geometrilor 
analitici şi măsura succesului său în 
această experienţă (neterminată şi pro-
babil interminabilă)este că, cel puţin din 
anumite unghiuri, ovoidul prinde viaţă 
şi pare gata să leviteze. Contemplarea 

formei sau a frumuseţii formei, mergând 
până la infinit, trebuie disociată de stră-
lucirea orbitoare a materialului din care 
este confecţionată opera de artă, fiind de 
fapt o fixare contemplativă a gândului, 
sau de o excitare a subconştientului ca 
orice deziderat filozofic pe care îl putem 
stăpâni.

Numai aşa se poate sugera că în-
treaga sculptură modernă trebuie să 
pornească de la aceste ovoide abstracte, 
fireşte, nimeni în afară de un geniu pe 
deplin integrat în arta sa, poate îndura 
exigenţele unui asemenea efort.

Este dificil să fie redată prin cuvinte 
o idee, oricât de vagă, despre sculptura 
lui Brâncuşi, pe cât este de dificil s-o re-
dai prin intermediul fotografiei, deoare-
ce o operă de artă, nu conţine în ea nici 
o idee separabilă de formă.

Sculptorul, în cazul nostru Brâncuşi, 
este acel om care porneşte spre infinit 
şi lucrările sale de artă îi sunt urma pe 
care o lasă în lumea manifestă. Brâncuşi 
a pornit de la o formă ideală şi a ajuns 

la o exactitate matematică a proporţiilor 
dar nu prin intermediul matematicii, el a 
fost un îndrăgostit de perfecţiune. Ca ar-
tist a crezut la un moment dat, sau altul, 
într-un elixir sau piatră filozofală pro-
dus de simpla perfecţiune a artei sale, 
de sublimarea alchimică a mediului, 
eliminarea accidentelor şi imperfecţiu-
nilor cu precădere în sculptura formei, 
propunându-şi o explorare înnebunitor 
mai dificilă pentru a realiza toate forme-
le într-una singură.

Căutarea aerianului a zămislit pasă-
rea sa care stă nesprijinită pe un posta-
ment redus, ceea ce ne face să gândim 
că forma ideală a lui Brâncuşi ar trebui 
să fie deopotrivă de interesantă din toa-
te unghiurile, o combinaţie de proporţii 
care nu poate fi concepută drept fru-
moasă decât atunci când te aştepţi ca 
mişcarea ce este integrată în formă să o 
facă să erupă, să se deplaseze în spaţiu, 
aceasta fiind arta adevărată, arta adevă-
rului la Brâncuşi. 

C
onstantin Brâncuşi 

prin arta sa sculptura-
lă a creat atâtea ener-
gii cât nu şi-ar fi putut 

închipui nici el şi nici detractorii lui.
Dacă ar renaşte şi ar vedea tonele 

de hârtie consumate pentru explicarea, 
interpretarea şi comentarea operelor lui, 
sutele de mii de spaţii din muzeele lumii 
afectate expunerii operelor sale, miile de 
titluri de cărţi şi albume, patimi din cele 
mai obişnuite sau neobişnuite, sume fa-
buloase cheltuite de omenire pentru a-i 
preamări opera, cred că nu ar mai reuşi 
să moară a doua oară.

Din aceste sume fabuloase i-ar fi ne-
cesare pentru traiul lui modest cu care a 
fost obişnuit, doar a milionimea parte şi 
ar fi foarte mulţumit.

Dintre miile de autori care s-au re-
ferit la opera sa, rareori s-a întâmplat ca 
cineva să repete aceleaşi lucruri, ace-
leaşi aprecieri ci fiecare a fost original 
în scrierea sa.

Aşa se întâmplă şi cu Horia Muntenuş 
care a ars şi arde la focul nestins dar 
aprins de Constantin Brâncuşi, deter-
minându-l pe autor să pună la îndemâna 

iubitorului de sculptură modernă brân-
cuşiană o carte bine alcătuită, bine docu-
mentată cu titlul: Dincolo de Brâncuşi, 
scoasă de sub tipar în anul 2008 la edi-
tura GEDO din Cluj-Napoca.

Prefaţa cărţii este semnată de prof. 
Constantin Zărnescu, un alt împătimit 
al operei sculpturale dar şi filozofice a 
lui Brâncuşi care a buchisit ani întregi 
pentru a reda publicului, toate laolaltă, 
aforismele lui Brâncuşi, sclipiri de ge-
niu – sui generis.

Horia Muntenuş este poziţionat din-
coace de Brâncuşi, în spaţiul mioritic 
fecund atâtor creatori de artă şi opere li-
terare iar cartea sa, conţinutul cărţii sale 
este dincolo de Brâncuşi aşa cum a intu-
it, a perceput şi a aşezat scrierea sa.

Horia Muntenuş iese din tiparele ro-
manţate sau idealist filozofice ale mul-
tor autori şi caută să-l familiarizeze pe 
cititor cu omul, cu sculptorul cu geniul 
Brâncuşi pentru că aşa cum afirma re-
cent la un colocviu internaţional dedicat 
aniversării a o sută de ani de la crearea 
primei păsări măiastre, Brâncuşi nu 
este suficient de cunoscut în România, 
nu este cunoscut la sate, el este cu mult 

mai cunoscut în lume, aiurea sau undeva 
special cum este Franţa, SUA, Anglia, 
Japonia, India etc.

Afirmaţia lui Horia Muntenuş se ba-
zează pe o realitate practică, pe o experi-
enţă proprie când a prezentat filmul său 
despre Brâncuşi intitulat: Un arbore la 
mijloc de lumi: Constantin Brâncuşi, în 
diferite zone ale României şi a constatat, 
cu regret, lipsa de informaţie despre cel 

Horia Muntenuş – Dincoace şi dincolo de Brâncuşi
Nicu VINTILĂ

Horia Muntenuş
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mai celebru sculptor care a revoluţionat 
sculptura dând un alt curs acestei arte 
mondiale.

Pornind de la acest fapt, Horia 
Muntenuş a creat o carte document dar 
şi o carte menită a decodifica gândirea 
închisă în operele lui Brâncuşi, o carte 
în care întâlnim citate ale unor autori 
celebri din toată lumea care l-au înţeles 
şi l-au explicat pe Brâncuşi, o altă parte 
este aşezată cronologic despre biografia 
titanului de la Hobiţa iar în partea fina-
lă, autorul reuşeşte să adauge doctrinei 
brâncuşiene încă un document plin de 
înţelepciune, de a-l prezenta cu alţi ochi, 
cu altă percepţie pe Brâncuşi, publicului 
românesc dar şi celui străin.

Dincolo de Brâncuşi, dincolo de ope-
ra literară a lui Horia Muntenuş, dacă nu 
comitem o împietate numind-o operă 
literară ci mai degrabă operă ştiinţifică, 
dincolo de aceasta din urmă, cititorul 
devine pe măsură ce parcurge conţinutul 
cărţii tot mai avizat dar socratic constată 
că de fapt nu ştie nimic sau aproape ni-
mic despre Brâncuşi omul sau Brâncuşi 
artistul ori Brâncuşi filozoful.

Horia Muntenuş nu dă definiţii imu-
abile, nu trage o linie şi spune: gata, asta 
este totul despre Brâncuşi, el lasă citi-
torului posibilitatea să navigheze prin 
lumea ideală şi idealizată de Brâncuşi.

După miile de documente publicate 
despre Brâncuşi vor urma alte zeci sau 
sute de mii dar niciodată acest subiect 
nu va fi epuizat, aşa şi în cazul lui Horia 
Muntenuş, lasă cititorul să treacă dinco-
lo de Brâncuşi, să-şi creeze şi să-şi re-
creeze un Brâncuşi acelaşi dar altul nou 
totuşi.

Brâncuşi a avut trei daruri suverane: 
al creaţiei, care a produs tipuri şi care a 
dat ideilor carne şi oase, adică formă; al 
invenţiei, care a făcut să se ciocnească 
ideile de materie iar omul să scânteieze 
lovindu-se de ele: al imaginaţiei care, 
asemenea soarelui, pune clar-obscur 
peste tot şi, dă relief lucrurilor, le dă 
viaţă.

Ce exprimă de fapt Brâncuşi? În 
primul rând credinţă, credinţă în ceva 
extern, nestrămutat, credinţă în adevărul 
care se află în afara omului, un adevăr 
greu de pătruns, care cere slujire şi jert-
fe, dar care este accesibil unei totale de-
voţiuni şi puteri de sacrificiu.

Constantin Brâncuşi rămâne credin-
cios idealului său până în ultima clipă, 
de dragul lui este gata să îndure orice 
privaţiune, e gata să-şi jertfească viaţa.

De altfel, viaţa el şi-o preţuieşte nu-
mai în măsura în care îl poate sluji în-
tru realizarea visului său, întru sădirea 
adevărului.

Se va putea afirma că idealul acesta 
a fost împrumutat din lumea fantastică a 
poveştilor, legendelor şi basmelor româ-
neşti, din folclorul nostru milenar care 
i-a îmbogăţit imaginaţia.

Într-adevăr, aşa este, şi tocmai aşa se 
explică latura cosmică a operelor sale, 
combinată cu sclipirea de geniu nativ.

Dar idealul ca atare îşi păstrează ne-
întinată puritatea, menirea divină pentru 
om.

Brâncuşi ar fi socotit o faptă ruşi-
noasă să trăiască numai pentru el, să se 
îngrijească numai de el.

Fiecare cititor, după ce a parcurs pa-
ginile cărţii lui Horia Muntenuş poate să 
recreeze un alt Brâncuşi pe placul său. 
Chiar dacă Brâncuşi nu s-a gândit la atât 
de multe lucruri cât ni se pare nouă că 
spune, noi însă putem s-o facem.

Fiecare din noi poate fi un Brâncuşi 
astăzi, iar mâine un Horia Muntenuş.

În fiecare din noi întâlnim, mai mult 
sau mai puţin limpede, acel amestec de 
idealuri sublime şi de judecată sănătoa-
să a omului cu picioarele pe pământ dar 
cu mintea în ceruri şi în eternitate, în 
infinit.

Constantin Brâncuşi a fost cel mai 
sănătos şi mai echilibrat dintre geniile 
secolului XX, opera lui n-a fost operă 
de antiteză, nici de negaţie seacă şi pro-
zaică, ci de purificare şi de împlinire.

N-a venit să distrugă un ideal, ci să-l 
prefigureze şi să-l exalte.

Având un suflet candid şi bun, ca toţi 
oamenii mari, Brâncuşi încerca o anu-
mită bucurie atunci când nu era înţeles 
şi nici apreciat pentru că ştia că ulterior 
va învinge.

Brâncuşi a semănat cu Columb prin 
faptul că amândoi au murit fără a-şi fi 
dat bine seama de valoarea operei lor.

Este atât de profund Brâncuşi, încât 
nimeni nu a bănuit, sau nu bănuieşte, pe 
deplin, adâncimile abisale ale creaţiilor 
sale.

Dacă ar veni sfârşitul lumii şi cineva 
i-ar întreba pe muritori: „ia spune-ţi-mi, 
ce înţeles are viaţa voastră, ce concluzie 
se desprinde din ea?”. Atunci oamenii ar 
putea să-l arate pe Brâncuşi şi să răspun-
dă: „Aceasta e concluzia noastră despre 
viaţă. Vei putea oare să ne condamni 
pentru ea?”.

Constantin Brâncuşi face parte 

din categoria creatorilor de opere de 
artă imense ca rezoluţie, care, strivite 
de copiile lor mai vechi, mai vii decât 
viaţa însăşi, n-au biografia sau au una 
ridicată pe ipoteze, aproape pierdută în 
mitologie.

Când Achile, Agamemnon, Nestor şi 
Ulise ocupă scena imaginaţiei noastre, 
Homer rămâne un nume gol, bun pentru 
pedanţi.

Eul lui Shakespeare se asfixiază 
în aerul în care răsuflă cu atâta putere 
Hamlet, Polonius, Othello, Regele Lear 
sau Falstaff.

Înţelegem ce vrea să zică „viziu-
ne shakesperiană”, dar de biografia lui 
Shakespeare n-avem trebuinţă, precum 
ne este indiferent a şti cine l-a cioplit pe 
Apollo din Belvedere.

Marile creaţii sunt lipsite de stil per-
sonal ca şi natura însăşi, sau cu mult prea 
covârşitor sublime şi universale pentru 
ca viaţa autorului să le poată explica.

Creaţiile cu adevărat geniale sunt 
paricide, Brâncuşi a fost aproape eli-
minat din istorie de Pasărea Măiastră, 
de Domnişoara Pogany, de Sărutul sau 
Coloana infinită.

Românilor li se cuvine gloria de a fi 
dat cel mai mare sculptor modern, aşa 
cum grecilor trebuie să li se acorde glo-
ria de a fi atins în filozofie şi artă cele 
mai înalte culmi.

Se poate aştepta totul de la un popor 
care l-a dat pe Brâncuşi căci acesta este 
Homer al Greciei, Columb al Spaniei, 
Dante al Italiei.

Acestea sunt concluziile, o parte din 
ele, ce se desprind din cartea lui Horia 
Muntenuş.
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Ada Umbră Poeta Ada Umbră s-a născut la data de 21 ianuarie 1885 în localitatea 
Turnu Severin din părinţii Alexandru şi Maria Popescu. Rămasă orfană 

de mică este crescută de rude, după care este internată la Azilul „Elena Doamna“ 
din Bucureşti, fondat de Elena Cuza soţia fostului Domn al Principatelor Unite. 
Aici va urma cursurile Şcolii Normale de învăţători rurali pe care le absolvă în 
1903 şi este repartizată în localitatea Grojdibodu din judeţul Romanaţi, apoi în 
localitatea Băbiciu şi se va stabili prin căsătoria sa cu Florea Ionescu, învăţător, 
în comuna Ianca din acelaşi judeţ Romanaţi. Numele de botez a fost Eugenia 
(Popescu) devenind Eugenia Fl. Ionescu după căsătorie.

Va publica versuri  de timpuriu sub numele Eugenia Fl. Ionescu, dar şi sub 
pseudonimele Ada Umbră, Ana din Coştilă în revistele Ramuri, Flacăra, Drum 
Drept, Năzuinţa etc.

A avut două fete din căsătoria cu Florea Ionescu pe nume Adelina şi Agata-
Ana, acestea neavând urmaşi. A decedat la data de 8 octombrie 1908 la vârsta de 
44 de ani în comuna Ianca, bolnavă de ftizie, boală care îi va fi fatală şi soţului 
său peste 2 ani.

Poeziile acestei valoroase poete romanaţene au fost culese din revistele vremii 
de Nicu Vintilă, în număr de 109 şi publicate în volumul Ada Umbră – versuri la 
editura Scrisul Românesc din Craiova în anul 2008, când s-au comemorat 80 de 
ani de la moartea sa.

Publicăm câteva din aceste poezii pentru a aprecia talentul nativ al poetei.

Voi plopi înalţi...

Voi plopi înalţi, 
Şi tei, şi alţi,
Copaci bătrâni,
Care-aţi avut în viaţa mea un rost,
Ca mâini, ca mâini
Eu voi muri, 
Voi veţi trăi
Şi nu veţi şti
Ce dragi, ce dragi mi-aţi fost.

Şi voi cântări,
Cu tremurări
De freamăt lin
Când în April pădurea v’o’ngâna,
Pe-un ţărm strein
De-oiu adihni,
Zefiri de-aci
Mi-or mai veni
Şoptindu-vă cândva?

Poteci, cărări
Ce zile-sări,
Sub paşii mei,
Atâtea veri de-arând aţi tresărit,
De voi, de voi,
Când m’oiu sfârşi,
Când n’oiu mai fi,
Tot voiu simţi
Un dor nemărginit.

Bătrâne brad

Pe gânduri cad
Şi ploaia cerne

În picuri mari...
Mă uit la brad
Cum vântu-i bate
Cetinele rari.

El ne-a umbrit
Sub a lui ramuri
Fugeam de ploi...
Când ne-am iubit
El era tânăr
Tânăr şi noi.

Pe gânduri cad
Şi ploaia cerne
În picuri mari...
Mă uit la brad
Cum vântu-i bate
Cetinele rari.

Azi e pălit,
În multe rânduri
L’am întrebat:
Vei fi deajuns
De patru scânduri 
Bătrâne brad

Vântule....

Vântule, tu fă ce vrei:
Mie mi-i tot una
Dac’ascunzi sub norii grei
Soarele ori luna.

Poţi să ’ntuneci steaua mea,
Vântule turbate,
Poţi să şueri cât vei vrea

Peste nouă sate

Bate pănă ’n fundul ei
Marea cea adâncă,
Bate vântule, de vrei,
Mii de sate încă.

Smulge frunzele din vii,
Smulge crinii ’n floare,
Du pustiilor pustii
Foaia de cicoare.

Numai dac’o fi să treci
Înspre lumi străine,
Ia-mă vântule pe veci,
Ia-mă şi pe mine!
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Mă duc

Mă duc, priveşte, surâzând,
Fără cuvânt de rugăciune,
Făr’ de cuvânt care ţi-ar spune
C’ascunde lacrimi al meu gând.

Mă duc, şi cată’n ochii mei
Că sunt acum pre ei stăpână:
Din slaba-mi strângere de mână
Nu vei afla cât sufăr ei.

De-a fost ori nu ceva ’ntre noi
Eu plec aşa ca ori şi care,
Iar ca să crezi că rău nu-mi pare,
Nu voiu privi nici înapoi.

Şi doru-mi tot cu chinul lui
L’oiu potoli cu-a mea putere,
Să-l ştiu că nimănui nu cere
Şi nu se pleacă nimănui.

Iar dacă sufletu-mi trudit
Vreodată jalea l’o învinge,
Aiurea plânsul meu s’o stinge
Străin, încet, neauzit.

Să vii...

Să vii la groapa mea. Ţi-or spune plopii
Cum într’o zi, pe umed amurgit,
M’au coborât în umbra rece-a gropii
Cu visul cel mai drag neîmplinit.

Să vii la groapa mea. De-asupră-i spinii,
Aduşi aci din mila vre-unui vânt,
Ţi-or spune ’n graiul lor cum mor streinii,
Acolo unde soarta i-a înfrânt.

Să vii la groapa mea în fapt de sară,

Când zările au murmur îngânat,
Când vie-o răsări peste hotară
Lumina stelei care m’a ’nşelat.

Şi să-ţi aduci aşa de mine-aminte:
Cum am cântat şi eu ce-am pătimit,
Cum am avut şi-un cânt făr’ de cuvinte,
Rămas de pana mea netălmăcit.

Şi să-ţi aduci aşa de mine-aminte,
De versul caldei mele Nebunii,
De sfântul cânt rămas fără cuvinte,
De tot ce n’ai putut din el să ştii.

Şi să ’nţelegi aşa c’o tristă milă,
Mai bine ca din gura nimănui,
Privind pământul care-l calci în silă,
Că nu-i al nostru el, ci noi ai lui.

Toamna...

Se duc şi tufănelele precum
S’au dus şi cei din urmă trandafiri,
Precum s’a dus dela răscruci, din drum,
Amurgul cald cu tinere iubiri.

Stăpân pe văi, pe ape, peste deal,
Aleargă vântul purtător de nori;
Al lui e-acuma pustiitul mal,
Al lui de-acuma crângul fără flori.

Şi niciun trecător întârziat
Pe drumu ’npotmolit cu moarte foi,
Pe care’n toamn’am făurit odat’
Un vis de tinereţe amândoi!

Dar totuşi eu mereu pe-aci m’abat;
Ca mâini, ca mâini pe pragul meu nămeţi
Mă vor sili să ţin în casă sfat
Cu focul stins, cu umezii pereţi.

Şi bine ştiu ce dureros va fi
Amarul sfat ţinut cu stinsul foc,
Singurătatea când m’o copleşi
În umbra vetrii fără de noroc.

Lunei

Iar mi-ai venit amară, râzătoare,
Să-mi verşi în nopţi potop de raze line,
Să afli taina vremii trecătoare
Ucigătoare-a dragostei senine.

Iar să pătrunzi cărări întunecate
Să luminezi adâncurile mute
Şi alte mii de clipe fermecate
Să le înscrii în carte-ţi la „trecute”.

Iar ai venit să-mi aminteşti de-o vreme,

Când dragul meu îţi povestea de mine
Şi fericit venea ca să mă cheme
Să rătăcim, ştiuţi numai de tine.

Ci, dragă tu, zadarnic spui de-acestea,
Căci, vai, le ştiu atât de mult pe toate.
În sufletu-mi, adânc le ţiu povestea,
Iar ca s’o uit, pe veci nu se mai poate.

Şi... în deşert mai cercetezi cărarea,
Ce ne-a văzut îmbrăţişaţi odată:
A lumii lege veşnică-i „schimbarea”
Şi-o îndeplineşte vremea ne ’mpăcată.

La răscruci

Pe sub poala cenuşie
A doi plopi ce nu mai tac,
Drum din sat şi drum din vie
Se ’ntâlnesc şi cruce fac.

La o parte ’n grâul verde,
Presărat cu flori de mac,
Legănat de vânt se pierde
Cântecul de pitpalac.

Şi aci-i povestea toată
A iubiţilor din sat,
Ce din vreme ’ndepărtată
S’au iubit şi s’au uitat.

În oricare primăvară
Doruri noi aci se strâng.
La răscruci adesea iară
Multe suflete se frâng.

Iar de cântă pitpalacul,
La răscruci cu doru-mi greu,
Când se scutură ’n grâu macul,
Singură mă duc mereu.

De n’a trăit aievea...

De n’a trăit aievea
Şi-i mort unicu-ţi vis,
În negura din suflet
Tu-l ţine ’n veci închis.

Şi taci, ca să nu afle
Nici umbră pe pământ
Că porţi în al tău cuget
O cruce pe-un mormânt.

Căci e printre morminte,
De veci neturburat,
Doar cel pe care nimeni
Nici când nu l-a aflat.
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Î
n anul 2000 

când am reluat să-
păturile arheologi-
ce la Cioroiu Nou, 

nimeni nu a crezut în potenţialul arheo-
logic al acestei localităţi. Doar Muzeul 
Olteniei Craiova, a finanţat ca de fiecare 
dată după puteri, aceste cercetări. Încă 
de la prima cazma săpată, rezultatele se 
anunţau a fi dintre cele mai spectaculoa-
se. Pentru început am depistat o instala-
ţie de încălzire de tip hypocaustum, îm-
preună cu mai multe cărămizi purtând 
ştampila legiunii VII Claudia. Alături 
de acestea, monede, fibule, ceramică de 
lux şi de uz casnic, fragmente de râşniţe, 
fragmente de ţigle şi cărămizi.

În 2001, am reluat săpătura dezve-
lind mai departe clădirea cu hypocaus-
tum. La finele acestei campanii a de-
venit clar că era vorba despre o clădire 
termală, destinată băilor publice. Am 
început demersurile pentru alocarea de 
fonduri băneşti sporite destinate şanti-
erului arheologic Cioroiu Nou. Era ne-
voie practic de două demersuri: primul 
consta în achiziţionarea de terenuri în 
vederea scoaterii lor din circuitul agri-
col şi destinării doar cercetării arheolo-
gice; al doilea, prevedea fonduri băneşti 
sporite pentru săpături arheologice de 
o mai mare anvergură. Oricât de mult 
am strigat şi indiferent la câte uşi am 
bătut, demersurile mele au fost zadar-
nice. Frustrarea era mare: toate judeţele 
Olteniei aveau cel puţin un monument 
arheologic vizitabil, numai Doljul făcea 
excepţie de la aceasta.

Şi tot aşa până în 2007. Atunci, un 
amator şi pasionat de istorie veche şi 
arheologie- dr. Adrian Gheorghe, a avut 
încredere în spusele mele şi pe banii lui 
a achiziţionat aproape un hectar din peri-
metrul fortificaţiei romane de la Cioroiu 
Nou. Scopul declarat al achiziţiei a fost 
scoaterea terenului în discuţie din circu-
itul agricol şi deferirea sa numai cerce-
tărilor arheologice. Demersul său fără 
precedent în istoria contemporană, nu 
a rămas fără ecou: directorul Muzeului 
Olteniei Craiova – prof.dr. Mihai Fifor 
a decis suplimentarea semnificativă a 

fondurilor băneşti destinate cercetărilor 
arheologice de la Cioroiu Nou din cam-
pania 2008. Rezultatele nu au întârziat 
să apară: termele legiunii VII Claudia 
începeau încet-încet să-şi dezvăluie 
secretele. 

Pe măsură de săpăturile arheologice 
şi înregistrarea de date avansau, în anul 
2009 s-a trecut la conservarea primară a 
zidurilor clădirii, astfel că în data de 24 
iulie 2009, situl a putut fi declarat drept 
primul monument arheologic vizitabil 
din judeţul Dolj. Toate rezultatele ob-
ţinute au fost larg mediatizate în mass-
media scrisă şi audio-vizuală. Şi pentru 
că singur nu aş fi reuşit, trebuie să-i 
menţionez aici pe cei care mi-au fost 
alături: ONG-ul Alexis Project, Primăria 
comunei Cioroiaşi, S.C. Melrom SRL şi 
ziarul “Ediţie Specială”.

În anul 2010, săpăturile arheologice 
de la Cioroiu Nou s-au derulat de-a lun-
gul a trei campanii, timp de trei luni de 
zile. Consiliul judeţean Dolj şi Muzeul 
Olteniei Craiova au 
acordat încrederea 
cuvenită ponderii şi 
importanţei sitului 
arheologic Cioroiu 
Nou. Termele le-
giunii VII Claudia 
au fost săpate şi 
cercetate în întregi-
me, zidurile au fost 
conservate primar, 
iar întregul material 
arheologic prelevat 
se găseşte depus la 
Muzeul Olteniei, 
acolo unde de fapt îi 

este locul. O primă monografie a monu-
mentelor şi descoperirilor arheologice 
de la Cioroiu Nou a văzut deja lumina 
tiparului: D. Bondoc, Cioroiu Nou. 100 
descoperiri arheologice / One hundred 
archaeological discoveries, Craiova 
2010.

Îmi exprim speranţa că în viitorul 
apropiat vor fi luate măsuri speciale de 
amenajare şi conservare a acestui impor-
tant monument arheologic al Olteniei. 
Nu de alta, dar până la ora la care scriu 
aceste rânduri, termele legiunii VII 
Claudia de la Cioroiu Nou reprezintă 
primul şi singurul monument arheologic 
vizitabil din judeţul Dolj.

Dorel BONDOC

Termele Legiunii Vll Claudia de la Cioroiu Nou:
primul monument arheologic vizitabil din judeţul Dolj
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Apărut pentru prima oară la noi în 1966, în tra-
ducerea Iuliei Soare, romanul dramă şi de idei 
Jean Barois de Roger Martin du Gard este o 
combinaţie sui-generis între dramă şi roman. 

Autorul a început să-l scrie în Berry, la o proprietate a părinţilor 
săi din La Verger d’Augy, lucrând la el trei ani, dar aducând 
fapte, idei, extrase din presa timpului mai bine de zece ani.

La aproape o jumătate de an după ce începuse romanul 
Jean Barois îi scrie lui J.R. Bloch “Lucrez la o bucată mare, 
mare. Mai am încă treabă pentru multe luni. Un subiect foar-
te frumos, materie frumoasă. Dar e aşa de greu să nu-l strici! 
Conflictul între ereditatea mai mult sau mai puţin mistică a ge-
neraţiei noastre şi educaţia pozitivă, foarte încărcată de ştiinţă 
contemporană, de biologie. Vezi ce bloc enorm am de ridicat!” 
Scrisoarea este datată 2 noiembrie 1910.

Conflictul din acest roman, dincolo de câteva scăderi, este 
perfect plauzibil în cazul personajului principal, deoarece punc-
tual culminant ideatic ce există între religie şi ştiinţă, inclusiv 
datele despre Afacerea Dreyfus au paternitatea obiectivă a unui 
“nerv tragic“. În acest context Albert Camus scria că romanul 
Jean Barois de Roger Martin du Gard “rupe cu toate tradiţiile 
genului şi nimic nu-i poate fi comparat, în literatura care va 
urma. Autorul său pare să fi căutat în mod sistematic mijloacele 
cele mai puţin romaneşti. Cartea se compune din dialoguri (în-
soţite de scurte indicaţii de punere în scenă ) şi din documente 
înfăţişate - pentru unii - în stare brută. Şi cu toate acestea, inte-
resul nu slăbeşte niciodată şi cartea se citeşte dintr-o răsuflare. 
Aceasta provine poate din faptul că subiectul însuşi se împacă 

foarte bine cu o stare tehnică“. (Vol. I, 
pag. XV). Şi critical Andre` Daspre în 
“Sur le realisme de “Jean Barois“, pu-
blicat în revista Europe, nr. 412/ 1963, 
pag. 46, are aceaşi convingere despre 
această construcţie armonioasă, echilibrată şi cu dialoguri scur-
te. Eroul Jean Barois trăieşte drama existenţei intelectualului de la 
finele sec. XIX şi începutul celui de-al XX-lea.

Romanul are doi poli uniţi de un fir roşu, pe care îl numim 
axă, primul este efortul de descătuşare a eroului din chingile 
dogmelor religioase şi al doilea pol este ataşarea sa la o încerca-
re colectivă de a rupe “cătuşele” justiţiei. Scris în stil impresio-
nist ce simplifică legăturile între scene şi tablouri face ca acesta 
să îndemne la o colaborare din partea celui ce citeşte- vizionea-
ză romanul .

Între “Familia Thibault” şi romanul de care facem vorbire 
există o interferenţă şi continuitate, fiindcă “Jean Barois” este 
cheia care deschide uşa înţelegerii frumuseţii boltei romanului 
“Les Thibault“ .

Autorul acestor romane a trăit între 1881 şi 1958, evitând 
toată viaţa de a fi o prezenţă publică, făcând apologia izolării 
complete a omului de creatorul de artă.

Jean Barois a fost tipărit în timpul verii anului 1913 în 
Belgia şi a apărut pe piaţă în noiembrie, la trei ani de la începe-
rea scrieri lui. Era anul când producţia literară aducea în vitri-
nele librăriilor ”Du cote` de chez Swann” a lui Marcel Proust, 
“Alcools” de G. Apollinaire, “Le grand Meaulnes” a lui Blain 
Fournier, “Barnabooth” al lui Valery şi multe altele.

Al. Florin ŢENE

Un secol de la scrierea
romanului-dramă „Jean Barois“

Poeţi albanezi

Pilo Zyba

Poet şi traducător, membru 
al Uniunii Scriitorilor din 

Albania, Pilo Zyba s-a născut la 10 apri-
lie 1957 în localitatea Përmet. Din anul 
1995 trăieşte şi scrie în Grecia. A publicat 
cărţi de poezie pentru copii, dar şi vo-lu-
me pentru adulţi. A tradus din opera lui 
Janis Ricos (poeme) şi din acelaşi autor 
– povestiri.

Motivele în poezia lui Pilo Zyba sunt 
bine alese şi variate de la cele tradiţio-
nale până la ipostazele contemporane 
sub care se desfăşoară viaţa poetului. 
Transfigurarea confesiunilor este – aici – 
un reflex vădit obsesiv al temelor şi emo-
ţiilor persuasive, reprezentând seducţia 
melodioasă, care invită pe lector spre că-
ile de înţelegere şi implicare. Adâncimea 
reflexivităţii îl determină pe autorul Pilo 

Zyba să dea măsura intuiţiei sale, pentru 
a se apropia cu gestul liric de poezia mo-
dernă, deţinând forţa şi combustia interi-
oară întru dominarea obsesiilor, acordând 
clipei o certă semnificaţie.

Atena
Ea în faţa mea 
Eu în faţa Atenei.

Un cumpărător obişnuit 
În faţa vitrinei.

Ea îmi ia puterea 
Anii cei mai valoroşi.

Îi transformă în cântec şi vis 
Şi artă pentru ceilalţi.

Am hotărât
Am hotărât să rămân 
O carte mică 
Cu copertele aripi 
Aruncate într-un colţ.

Literele
Cât un bob de grâu
Adunate spic
Au forţa şi greutatea
Să te lase fără minte.

Cuibul meu
Am un cuib
În streaşina sufletului 
Unde ciripesc şi prin viaţă 
Gândurile mele.

El este loja de unde privesc
Mersul vânturilor 
Migraţia păsărilor 
Transformarea anotimpurilor.

Cuibuşorul
Din streaşina sufletului meu 
E fereastră la care petrec 
Clipe pentru expoziţia cea mare 
Pe care o voi lăsa altora.

Prezentare: Victor Sterom; 
Traducere: Baki Ymeri
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ce este educaţia literară? 
O definiţie standard ar suna cam 

aşa: „Educaţia literară este o constantă 
de-a lungul întregii pregătiri a viitorului 
orator care nu îl va părăsi toată viaţa“. 
Părerea mea este că educaţia literară 
reprezintă o dorinţă, o sete de a şti, a 
cunoaşte cat mai mult şi a-ţi înmulţi ta-
lanţii atunci când ai talent, când Bunul 
Dumnezeu te-a înzestrat cu dragoste de 
frumos, de expunere a minunatelor tră-
iri, sentimente ascunse, simţiri necon-
trolate şi o scormonire a ceva... pentru 
a găsi întotdeauna... mai mult, spre a 
ajunge la... „desăvârşire“.

 
cum este privită litera azi? 
De către mânuitorii penelului, „scor-

monitorii“ trăirilor adânci, de către iubi-
torii şi însetaţii de profund... care adesea 
se regăsesc în poezie sau proză, litera 
este privită ca o necesitate, ca şi aerul 
pe care îl respirăm, o sete permanen-
tă pe care oricât de mult am dori să o 
potolim, să o stingem, reînvie, renaşte 
din propria cenuşă. Pentru responsa-
bilii sectorului „Cultură“ ai frumoasei, 
nepreţuitei Românii, de mult... litera 
nu mai reprezintă mai nimic, nici chiar 
slujitorii acesteia (dar... mai bine nu mai 
continui, mă întristez!)

 
ce este arta? 
„Arta, spune Herder, stă în firea 

omului. Toate dispoziţiile lui, pot şi tre-
buie să creeze cu timpul forma desăvâr-
şirii artistice.“

 
de ce v-aţi apropiat până la conto-

pire de literă? 
Trăiesc intens bucuria şi tristeţea, 

fericirea şi durerea, neliniştea, speranţa, 
iubirea de tot şi de toate... Deseori mă 
ascund în adâncuri... adâncul inimii, 
al sufletului, al minţii. Nu pot „răsuflă 
uşurată“ decât după ce „aştern“, pun 

literele în cămăruţa lor, fiecare ungher 
fiind atât de drag sufletului meu. Este ca 
atunci când te apasă o mare greutate şi 
trebuie să te „eliberezi“, neputând decât 
astfel! 

Prima întâlnire cu un scriitor. 
Unde a fost? 

E mult de atunci, dar parcă a fost ieri. 
Prima întâlnire cu un scriitor în... carne 
şi oase a fost la grădiniţă, aveam vreo 4 
anişori. Marele George Ţărnea, prieten 
cu „tovarăşa educatoare“ a fost invitat la 
una din serbări. Ne-a vorbit pe înţelesul 
nostru despre poezie, despre iubire, des-
pre suflet şi despre Marele Eminescu. 
Ne-a recitat câteva versuri, întrebându-
ne dacă ne plac şi urându-ne să deve-
nim... scriitori. I-am recitat atunci, cu 
mare bucurie şi profund emoţionată... 
ştiu că îmi tremurau picioruşele, prima 
mea poezie: „Băiatul stă la geamul mic/ 
Priveşte-n depărtare/ El vede un bro-
scoi pitic/ şi un cocoş... mai mare!“ A 
fost prima mea călăuza în ale scrisului, 
şi acum îi mulţumesc, aprinzând câte o 
luminâre sufletului său care acum scrie 
...pentru îngeri! 

 
Susţin instituţiile de cultură 

scriitorii? 
Instituţiile statului, cele care ar tre-

bui să susţină scriitorii, percep cultura 
prin prisma politicii... şi asta este foarte 
grav. Încetul cu încetul, ne vom pierde 
identitatea ca neam... dacă vom con-
tinua astfel. Nu există fonduri alocate 
culturii, proiectelor naţionale şi interna-
ţionale, promovării talentului românesc, 
cei ascunşi în spatele câte unui partid 
politic – uneori lipsiţi de talent – merg 
adesea să reprezinte cultura română în 
lume. Mă opresc aici!

 
aveţi un palmares ales. cum a fost 

drumul până aici?

Frumos şi greu. Mi-am dorit ca fie-
care, mult mai mult. Dintr-un motiv sau 
altul am ales şi alte căi. Nu regret ni-
mic... decât că timpul trece prea repede. 
Şi... mai am destule proiecte pe tapet, 
realizabile!

 
cum va fi drumul din acest punct 

spre viitor? 
Voi continua, în măsura în care 

Dumnezeu mă va sprijini – fiind sin-
gurul ajutor căruia îi pot cere orice, şi-i 
mulţumesc uneori, nu atât de des pe 
cât ar fi trebuit, – voi continua organi-
zarea Primului Concurs Internaţional 
de Poezie pentru Românii din Întreaga 
Lume „STARPRESS“ care în acest an 
s-a aflat la ediţia a II-a (fiind organizat 
din 2 în 2 ani de Revista Internaţională 
STARPRESS www.valcea-turism.ro, 
revista care îmi aparţine şi care a reunit 
ca truditori în sprijinul frumosului, cul-
turii, turismului – prezentării României 
în lume, altfel decât o fac mulţi, scriitori 
şi jurnalişti din mai toate colţurile lumii: 
George Roca/ Australia, George Filip/ 
Montreal, Elena Buică/ Toronto, Lia 
Lungu/ New-York, Octavian Curpas/ 
Arizona, USA) Albert Gyuris/ Germania, 
Alexandru Emil Petrescu /Spania, 
Lucreţia Berzintu/ Israel, Mihaela Colin 
Cernitu/ Italia, John Gardner/ Anglia, 
Virgil Ciuca/ USA etc. Am reuşit să 
oferim câştigătorilor sosiţi de departe, 
USA, Anglia, Italia, România, Canada 
etc. premii, la ambele ediţii, sejururi la 
munte şi la mare, de cate 10 zile, 8, 6, 
5. Realizez acum Antologia Scriitorilor 
Români Contemporani din întreaga 
lume. 

Intenţionez să organizez un alt con-
curs de poezie pentru poeţi din întreaga 
lume, japonezi, brazilieni, canadieni, 
australieni, români etc. în limba engle-
ză, prin intermediul unor parteneriate 
puse deja pe tapet cu Ambasade ale unor 

Interviu cu Ligya Diaconescu 
de Menuţ Maximilian
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ţări (fiind deja prieteni cu ataşaţi cultu-
rali – care doresc chiar organizarea unor 
festivaluri comune ale culturii/ poezie, 
tradiţii, pictura, sculptura etc, asigurân-
du-ne de întreg sprijinul – cu siguranţă, 
nu la fel ca şi sprijinul românesc de până 
acum).

Începând din vara viitoare vom or-
ganiza şcoli de vară pentru studenţi din 
întreaga lume, în România – în limba en-
gleză, cu profesori universitari canadieni, 
în parteneriat cu Asociaţia Profesorilor 
Universitari din Canada – al cărei pre-
şedinte este distinsul profesor universi-
tar de origine română, Eugen Roventza. 
Împreună cu jurnalistul american Lia 
Lungu (renumita solistă de muzică po-
pulară şi operetă din New York) vom or-
ganiza anual „Întâlnirea Românilor din 
Diaspora“, altfel decât cea care s-a des-
făşurat până acum 2 ani la Mangalia (la 
care participau, an de an, aceiaşi români 
din diferite ţări, scriitori, solişti, artişti 
plastici... dorind să avem ca oaspeţi şi 
oameni de afaceri străini, prieteni ai ro-
mânilor stabiliţi în străinătate – care vor 
sosi prin intermediul acestora, pentru 
altfel de întâlniri, constructive, având o 
finalitate... palpabilă!)

Ar mai fi... organizarea unui specta-
col festival turistic European – de pro-
movare a turismului, culturii, tradiţiilor), 
în parteneriat cu o serie de televiziuni, 
posturi de radio şi ziare din ţară şi o se-
rie de alte ţări, asemenea celor realizate 
de mine în 2000 şi 2003, în parteneriat 
cu TVR Internaţional – un alt mod de 
promovare a imaginii României.

Proiecte mai micuţe sunt în deru-
lare, apar altele noi, propuneri de par-
teneriate, cărora încercăm să dam curs 
întotdeauna. 

 
ce ne spuneţi de viaţa după 2013? 
Fiind un om cu credinţa în Dumnezeu 

Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, spun doar 

atât: „Iubindu-l pe Dumnezeu, iubin-
du-ţi aproapele şi crezând cu putere în 
ceea ce faci, lăsându-ţi viaţa în numele 
Domnului Iisus Hristos, fiind mai bun, 
zi de zi, dăruind câte puţin, iertând pe 
toţi cei care ţi-au greşit – şi dacă tu nu 
poţi, cerând: „Iartă-L tu, Tată şi ajută-mi 
să-I pot ierta şi eu!“, nu trebuie şi chiar 
nu îmi fac probleme, gândindu-mă la 
2013. Nici pentru fiica mea, soţul meu, 
familie şi prieteni! Bunul Dumnezeu va 
avea grijă de noi. Îmi amintesc, bunica 
îmi povestea: „Va rămâne maică, o tur-
mă şi un pastor!” adăugând: „Domnul 
Iisus spunea: „Nici eu nu voi şti când va 
veni sfârşitul, decât numai Dumnezeu 
Tatăl“. Trebuie, cred eu, să trăim fiecare 
zi ca şi când ar fi ultima! Asta referitor 
la ceea ce circulă prin România, prin-
tre romani. La care se adaugă discuţiile 
despre sosirea „luminii permanente“ – 
demonstrate ştiinţific..., se zice, căderea 
curentului electric, a internetului – tră-
irea la opaiţ etc. Şi atunci am duce-o 
bine, România fiind încă o ţară... virgi-
nă! Românul se poate readapta rapid la 
vechile condiţii în care trăiau bunicii, 
străbunicii, la lumina lămpii, în aerul 
curat, ozonat, nealterat din pădurile ro-
mâneşti... poate atunci cultura ar avea 
mai mult de câştigat, chiar şi „versurile 
imortalizate cu cărbune, pe piele“. Ar 
dispare stresul... cel mare, cotidian, am 
deveni mai buni şi poate am scăpa de 
„avariţia“ valorilor materiale, adunân-
du-le pe cele spirituale, în care ar trebui 
să ne educam pruncii, zi de zi! 

cum ar fi viaţa fără cultură? 
Pentru mine, searbădă, seacă, neli-

niştită, sălcie! Aluatul din care sunt clă-
dită, bată-l vina! 

Pasiuni... 
Scrisul... poezia, proza, inclusiv pen-

tru copii, muzica bună... mai cânt încă la 
chitară şi ascult pe Alifantis, mă relaxez 
cu „Anotimpurile“ lui Vivaldi, „Balada“ 
lui Ciprian Porumbescu îmi curge prin... 
suflet, altfel de fiecare dată... Picturile 
Victoriţei Duţu îmi fac dimineţile mai 
frumoase, când îmi strigă prin culoare 
„Bună dimineaţa”, cele ale Melaniei 
Cuc mă înseninează. Călătoriile sunt 
hrana literelor mele, în mare parte, mă 
liniştesc, mă „adună“. Mai ales cele fă-
cute la Mănăstiri dragi sufletului meu, 
acolo unde... în singurătatea mea pot 
să mă apropii de Maica Domnului, să-i 
mai povestesc... câte ceva despre ţară şi 

despre viaţa românului „cocârjat“ de bi-
ruri şi griji şi să-i cer ajutor pentru popo-
rul roman şi pentru neamul românesc de 
aici şi de pretutindeni, să o simt cum îmi 
mângâie creştetul şi îmi cere răbdare, să 
o rog să-l ducă pe tăicuţul meu, plecat 
cu greşeli omeneşti cu tot, la Domnul, şi 
să-i dăruiască iertare şi pace, să-l călă-
uzească spre Paradis, să asculte muzica 
celor plecaţi, să vadă concertele celor 
sătui de lumea aceasta, care compun şi 
acum... dincolo, sa simtă versurile lui 
Ţărnea cum îi răscolesc... sufletul şi îi 
dau fiori!

 
Un crez al omului 
Fiecare om este o verigă de aur în 

lanţul binelui meu. Fii optimist şi în-
curajează-i pe toţi! Să crezi tu însuţi cu 
convingere... în ceea ce faci, doar asta 
va da roade binelui şi succesului, vieţii! 

 
Un crez al sufletului 
Pentru mine a dăruit Dumnezeu lu-

mea, culorile, vorbele, dorurile, mirosul 
fânului proaspăt cosit, al prunelor ce-şi 
scurg sângele în licoarea ţuicii, a dăruit 
dorul de ţară, dorul de dor, de iubire, de 
tăicuţul ce mă aştepta cu drag în pridvor 
când lacrimile i se înnodau sub bărbie, 
aşadar, eu sunt datoare să înmulţesc ta-
lentul dăruit şi să dăruiesc lumii... fru-
mosul realizat de semeni. 

Un crez al scriitorului 
Sunt conştientă că, dacă nu duc până 

la capăt recuperarea unei părticele a li-
teraturii naţionale de pretutindeni, într-o 
formă, oricare, munca la care m-am în-
hămat, cu toată dragostea, aceasta riscă 
să se piardă în uitarea unei lumi dezin-
teresate de rădăcinile proprii. Dacă nu 
trăiesc prin cultură, mă sufoc! 

 
Mesajul care poate salva lumea... 
„Trăieşte fiecare zi ca şi când ar fi 

ultima“, iubeşte şi iartă pe toţi cei care 
ţi-au greşit, nu-ţi fie teamă să recunoşti 
şi să ceri iertare, fii mai bun, darnic, iu-
beşte tot ce te înconjoară, florile, râul, 
soarele, ziua şi noaptea dar mai ales oa-
menii, pe toţi... în măsura în care poţi! 
Tot ceea ce dăruieşti se va întoarce la 
tine, înmiit! Ajută-ţi aproapele! 

 Menut MaXiMiNiaN
Jurnalist, scriitor

Preşedinte tineret PROadO BN 
menutmaximinian@yahoo.com
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Tinereţea de-a trage cu duşca

Tinereţea? E prea mult
să-ţi folosească la ceva,
ca o politeţe ce poate răni
fără să jignească.
Prizonieră a propriului coeficient de inteligenţă,
psalmodiind pre versuri tocite,
cu sperma verde a gândului rău,
îşi ia bilet de la orice început.

Boală ce te ţine închis într-un colţ de viaţă,
să vezi şi tu cum e,
grijă a zilei de mâine
ce te urmăreşte şi-n somn,
se fâţâie pe străzi, încolo şi încoace,
ca nisipul clepsidrei.
Călătorind printre sălcii
mai mult sau mai puţin circumstanţiale,
aşezată pe un zid
mai mult sau mai puţin chinezesc,
îţi scrie scrisoare
în care-ţi trimite către nord
chiar zidul de sud al casei.

Dacă eşti frumos,
e posibil să ai sida.
Risipei se dedă prostia,
durerea se-ntrupează din resturi,
iar viaţa, ninsoare continuă,
ne arată, spre sud,
comandamentul vocal de iarnă.

Tinereţea, păsărică albă-n cioc,
nici ea nu stă pe loc;
îmbrăcată în camere de forţă,
ne arată fel de fel de muşchi,
sculpturi muzicale,
picături de sudoare pe file de cec.

Tinereţe, mergi cu bine, după tricouri reumatice!
La întoarcere,
vei găsi taxe mai mari pe orice venit;
nimeni nu e prost în ţara lui,
să ridice statuie lumânării.

Da, uneori...

Da, uneori ne mai amintim,
nici nu e important ce.
Da, uneori mai împingem uşa catedralei,
nici nu e important dacă pătrundem înăuntru.
Da, uneori mai scoatem degetele afară, în ploaie,
nici nu mai contează dacă le scoatem din viitura 
care ne îneacă.
Da, uneori mai pozăm sub cununi,
nici nu contează dacă de frunze sau spini.

Da, uneori ne îneacă frumuseţea,
nici nu contează dacă de cuvinte sau de priviri.
Da, uneori ne-nvelim în mantia reflexului condiţionat,
nici nu mai contează 
dacă de umbra copertei sau coperta umbrei.
Da, uneori ne cumpărăm oglinzi,
care ne fac aşa cum vrem noi,
nici nu mai contează dacă singuri de toate sau câte doi.
Da, mergem până ne transformăm în drum,
nu contează dacă de morminte, 
de pietre cubice sau de scrum.
Da, gardienii bat la noi şi nu li se deschide,
nici nu contează dacă nu li se deschide 
orizontul sau mormântul.
Da, îngerii apără umbrelele noastre de ploaie,
nici nu mai contează dacă o fac de milă
sau trupurile lor dăruind.
Da, uneori mă aplec înainte, peste câte o carte,
nici nu mai contează dacă îmi alunecă picioarele
şi cad în hăul ei
sau o iau, ca pe rucsac, la spinare.
Da, uneori îmi împleteşti, din raze de soare şi melanină,
o cămaşă, 

Victor Martin



Literaria Nr. 10 – octombrie 2010 19

nici nu mai contează dacă de plimbare pe deal
sau prin canalizare.
Da, uneori cinele le luăm în taină,
nici nu mai contează dacă de polenizare artificială
sau culturalizare.
Da, uneori din vâslă facem violă,
nici nu mai contează dacă la pachet
sau în zâmbete disperate.
Da, uneori traducem din Eminescu în Eminescu,
nici nu mai contează dacă plopul
e frate poetului sau umbrei.
Da, uneori îngerii împart bătrânilor bâte,
nici nu mai contează dacă îngerii împart zâmbete,
dacă zâmbetele împart îngeri sau noi,
satiri ai satârului,
râdem cu gura până la urechile lor.
Da, uneori parfumul fragil al ideii e irezistibil,
nici nu mai contează dacă prin crăpături
sau prin împrumut la bancă.
Da, uneori nădăjduim lucruri atât de deosebite,
nici nu mai contează cine le deosebeşte
şi cine le votează.
Da, uneori nimeni nu mai împarte nimic, nimănui,
nici nu mai contează nimicul din corăbii
sau nimicul din sunet.
Da, uneori înfruntăm iernile doar cu privirea,
nici nu mai contează privirea de animal tânăr
sau de lumină prelinsă.
Da, uneori se-nmulţesc şi apostolii Domnului,
nici nu mai contează dacă se-nmulţesc cu ora
sau cu pacea-nserării.
Da, uneori ne îmbrăcăm doar în farduri,
nici nu mai contează de care,
de bucătării, de peisaje sau de garduri.
Da, uneori se dau legi împotriva firii,
nici nu mai contează dacă sunt legi ale acţiunii
faţă cu reacţiunea.
Da, uneori facem întâmplările unice,
nici nu mai contează de ce, de unde, de când.
Da, uneori suntem egali în faţa muncii,
ca într-o căsătorie în stil propriu,
şi vine trenul; la gară,
toţi suntem imuni şi grăbiţi.

Spălarea la faţă

Aplecat deasupra undelor râului de mercur,
monstrul cu faţă umană
îşi spală mâinile, picioarele
şi celelalte organe genitale.

În tren

Să scapi trenul cu viaţă,
multă viaţă şi optimism,
sau să-l prinzi cu indiferenţă?
Cu indiferenţa ta, 
poţi strivi o muscă pe geamul murdar
sau poţi înapoia ochilor un peisaj în mişcare,
acelaşi peisaj de fiecare zi,

într-o ţară, pe o cale ferată,
unde fiecare zi e luni.
Te miri când se împrăştie toţi ca iepurii
şi nu stă fiecare la locul lui,
în acest tren ca o moarte,
să pornească odată.
Nici între trenuri nu e rău,
dar e mai complicat să stai ore întregi
cu ochii ţintuiţi pe afişul murdar, liniat neglijent,
de unde poţi extrage o staţie iniţială,
una finală şi preţul pe kilometru
de direcţie şi sens.
Dacă trenul tot nu mai vine
sau stă prea mult printre linii,
te consolezi măcar cu ideea că,
într-o bună zi,
poetul moare, e găsit îngheţat,
sau imbecilizat de căldură,
şi îi iei tu locul în pagina 4,
veşnica pagină de poezie
a revistei pe care ai pus
brânza, salamul şi roşiile.

Sens unic

Cel mai sigur drum e frica
de a ieşi din casă,
frica de a ieşi din ţară, din puşcărie,
din tine însuţi.
Între a confunda sensul unic,
al nostru, al tuturor,
cu sexul unic de la televizor
şi a sta într-o casă,
pe care nu ai nici măcar şansa s-o ai,
e o prăpastie confortabilă;
regizorul vine dimineaţa, devreme,
îşi deschide geanta cu acte,
îşi mănâncă sandvişul,
cu degete cu tot,
şi se aşează pe scaunul cu numele său.
Tu dai o replică, regizorul dă o dublă
şi apoi, foaie verde de mohor,
te ascunzi după decor.
Iepurele tău se joacă prin iarbă,
tu cauţi adevărul de ieri,
iar acesta e totdeauna
la inginerul de sunet.
Aştepţi pauza de prânz,
când poţi da cu capul după minge,
când poţi dansa cu pedichiuristele
şi poţi striga orice
spectatorilor legaţi la ochi,
reafirmându-ţi prezenţa,
ca de poliţie politică.
Spui atâtea adevăruri
încât nu te mai crede nimeni
şi eşti mulţumit doar că ai despre ce scrie,
mai mult decât despre ce dormi şi visa urât,
că ai despre ce pune virgulă la marginea lumii,
garagaţa presei.



Literaria20 Nr. 10 – octombrie 2010

C
ercetări arheologice recente confirmă fap-

tul că pe teritoriul daco-getic – pe care azi 
îl revendicăm – primele aşezări umane au 
apărut încă din paleolitic. În acest context 

trebuie să admitem că Herodot (vezi foto), acum aproape două 
milenii şi jumătate, ne-a 
atestat existenţa pe me-
leagurile ţărmului Mării 
Negre, scrierile sale fiind 
primele izvoare scrise 
care amintesc de traco-
geţii trăitori pe aceste pă-
mânturi. Cu alte cuvinte 
confirmă identitatea 
noastră în lumea antică.

Trebuie neapărat să 
precizăm că, pentru a-ţi 

afirma identitatea, niciodată nu trebuie să ceri voie nimănui 
atunci când ştii că eşti un popor responsabil având în spate o 
structură matricială. Şi acest lucru nu poate fi contestat ştiut 
fiind faptul că românii României reprezintă matca lumii civi-
lizate. Nici unui popor existent, în afară de cel al nostru, nu 
i s-a spus niciodată aXiS MUNdi!

Recunoaşterea acestui statut nu a fost întâmplătoare. 
Confirmarea şi – atunci când a fost nevoie – reconfirmarea sa a 
fost făcută de toţi cei care ne-au spus mereu şi neîncetat: Axis 
boreus, Cardines mundi, Kion Quranou ori Polus geticus, 
toate acestea echivalând cu polul spiritual al lumii !

În 1975 adevărul, de mai sus, a fost reconfirmat de vocea 
autoritară a expertului ştiinţific Whitney Smith (vezi foto), di-
rectorul Institutului American pentru Drapelele Lumii. Acesta 

a afirmat, fără putinţă de 
tăgadă, că sub semnul 
Dragonului Dacic s-a 
făcut istoria lumii, mai 
mult de 2500 de ani, 
din antica Persie până 
în Bretania! Aşadar, şi 
prezentul foarte apropi-
at, prin una dintre cele 
mai autorizate persona-
lităţi contemporane, ne 

confirmă că Dragonul Dacic este cheia istoriei acestei lumi, 
noi fiind singurii ei deţinători!

În fond şi la urma urmei Dragonul Dacic nu este altceva 
decât simbolul pentru Dumnezeul Dumnezeilor lumii! Iar acest 
lucru este confirmat de unul dintre basoreliefurile Columnei lui 
Traian unde acesta este aşezat faţă în faţă cu Zeus (vezi foto), 
numit şi Jupiter, care era regele celorlalţi zei. În acest context 
scena XXIV vine să ne confirme faptul irefutabil că, în timp ce 
Zeus trăieşte la nivelul patimilor omeneşti, luptând cu fulgerul 
său alături de agresorul roman, Dragonul Dacic – datorită fiin-
ţei sale dumnezeieşti – îl ceartă.

De altfel şi George Liviu Teleoacă (vezi foto) afirmă într-o 

lucrare a sa că: Whitney Smith nici nu l-a considerat un dum-
nezeu local (pe Dragonul Dacic – n.m), cum era Jupiter (alias 
Zeus – n.m) doar al romanilor, ci 
a apus că sub semnul său s-a făcut 
istoria lumii. Altfel spus, în nume-
le Lui (al Dragonului Dacic – n.m) 
noi am slujit lumii întregi şi, fiindcă 
am slujit lumii întregi prin sacru, 
neamul valahilor a fost înscris şi a 
rămas înscris în toate Cărţile Sacre 
ale omenirii. Astfel, în momentul 
constituirii panteonului vedic, vla-
hii acelui timp, deja, erau divizaţi în 
masă prin zeitatea colectivă numită 
Valak-Hilya. 

În Sfânta Biblie, la Facerea 10.25, în I Cronici şi la Sfântul 
Apostol şi la Evanghelist Luca suntem amintiţi cu numele de 
Peleg şi de Falec. Şi ni se spune şi de ce. Pentru că străbu-
nii neamului nostru au împărţit lumea, adică au structurat 
lumea şi au făcut ca aceste structuri să funcţioneze şi să tră-
iască pe temeiul poruncilor divine. (sublinierea îmi aparţine 
– M.M). Pentru mitologia greacă Pelasgos a rămas eroul ci-
vilizator, iar deasupra porţii leilor din Micene se află, de fapt, 
stema Daciei.(a)

Tot în acest context, al scrierii şi existenţei strămoşilor noş-
tri, trebuie să adaug şi rezultatul ultimelor cercetări ştiinţifice 
făcute în domeniu. Am să citez exact acest rezultat: Avem toate 
motivele să credem că strămoşii noştri stau la originea societă-
ţii omeneşti. În 1961 au fost găsite în România câteva tăbliţe de 
lut cu o scriere care s-a dovedit a fi prima din lume. (vezi foto) 

Introducere în neantul apropiat
Mihai MARCU
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În anul 1999, un studiu 
făcut la Sarmizegetusa 
Regia a pus în evidenţă 
faptul că cetăţile da-
cice cunoscute acum 
la Orăştie sunt doar 
o mică parte a unui 
oraş uriaş, de 200 km 
pătraţi, ascuns sub pă-
mânt – cel mai mare 
din Antichitate. Iar în 

anul 2002, la Anina, au fost dezgropate oasele strămoşului 
tuturor europenilor, botezat de speologi „Ion”. Toate aceste 
descoperiri sunt grupate în centrul şi sud-vestul României, tot 
în zona unde au fost găsiţi celebrii dinozauri pitici, unicate 
mondiale. (sublinierea îmi aparţine – M.M.) (b)

Acest preambul este continuat cu o exemplificare mai amă-
nunţită: După ce au găsit o mandibulă (vezi foto) în peştera 
Anina, acum 7 ani, speologii Institutului „Emil Racoviţă” au 
pus problema datării fosilei. Acest lucru se face cu ajutorul 

izotopului Carbon 14 
şi este o procedură 
care costă 500 de do-
lari. Savanţii români 
nu aveau însă aceşti 
bani, aşa că profeso-
rii Erik Trinkaus de 
la Universitatea din 
Saint Louis, Statele 
Unite, şi Joao Zilhao 
de la Universitatea din 

Bristol, Marea Britanie, au acceptat să dateze ştiinţific mandi-
bula. Ei au concluzionat că relicva are o vechime de 40.000 
de ani şi este cea mai veche rămăşiţă a omului modern din 
Europa.

Pe de altă parte, pe baza acestui fragment, cei doi antro-
pologi care au reconstituit chipul bărbatului, au descoperit că 
acesta are trăsături nemaiîntâlnite la vreo altă relicvă de acest 
fel. Ei susţin că acest craniu este dovada că omul modern (homo 
sapiens sapiens) s-a împerecheat cu omul de Neanderthal 
(homo sapiens neanderthalensis), care a trăit acum 150.000 
de ani până acum 35.000 de ani. Ca atare, străbunul nostru 
a revoluţionat tot ce se ştia despre teoriile antropologice cu 
privire la originea omului modern şi la legăturile sale cu omul 
de Neanderthal. Până la această descoperire, antropologii 
credeau că omul de Neanderthal a dispărut odată cu apariţia 
omului modern. (sublinierea îmi aparţine – M.M)

Este ştiut însă faptul că, înainte de a avea o literatură scrisă, 
noi, acest popor stătător pe pământul Daciei, am avut o bogată 
literatură orală. Firesc ar fi deci ca o adevărată istorie literară 
„de la origini” să cuprindă creaţiile literare anonime ale înainta-
şilor. În fond înainte ca oamenii bisericii să traducă în româneş-
te cărţile bisericeşti, iar cronicarii să consemneze evenimentele 
şi faptele istorice ale domnitorilor, cântăreţii şi povestitorii au 
creat poezia orală, legendele, basmele, ghicitorile, proverbele, 
baladele şi snoavele.

Mult mai târziu, peste aproape cinci secole, apare, celebrul 
exilat de la Tomis, Publius Ovidius Naso (vezi foto) – cunos-
cut la noi sub numele de Ovidiu – care ne-a lăsat celebrele 
„Triste” şi „Pontice”, scrise în Cetatea Tomisului de pe malul 

Pontului Euxin. Poetul latin 
s-a născut la 20 martie 43 
î.e.n la Sulmona (Italia) şi a 
murit în anul 17 e.n. la Tomis 
(Constanţa – România). De 
remarcat că el a scris o parte 
din versuri în limba getă! Din 
păcate poemele lui Ovidiu, 
scrise în limba strămoşilor 
noştri, se pare că sunt ireme-
diabil pierdute! Ele ar fi con-
stituit un început de literatură 
pe teritoriul dacic!

Demn de reţinut, mai ales pentru viitorime, este faptul că în 
urmă cu peste 500 de ani opera lui Ovidiu a fost folosită pen-

tru explicarea originii latine 
a limbii dacilor de cronicari 
– de exemplu Miron Costin 
(vezi foto) în dizertaţia „De 
neamul Moldovenilor, din ce 
ţară au ieşit strămoşii lor”), 
iar la începutul secolului 
trecut marele istoric Vasile 
Pârvan (vezi foto) s-a folosit 
de scrierile poetului latin – 
în aceeaşi cauză – pentru re-
dactarea volumului „Dacia”. 
Argumentul suprem însă 
rezidă în „documentul” îm-
plântat de romani în mij-
locul Romei, de aproape 
două milenii: „Columna 
lui Traian”. In basorelie-

furile monumentului, precum şi în 
explicaţiile înscrise aici LIPSEŞTE 
INTERPRETUL!!! adică învingă-
tori şi învinşi vorbeau aceeaşi lim-
bă! Mai este nevoie de argumente? 
Mai pot adăuga inscripţiile latine pre-
zente pe monezile dacice de argint!!!

Deoarece prezenta lucrare tratea-
ză doar „literatura controversată” a 
ultimei jumătăţi de secol, las lingviş-
tilor plăcerea de a-şi folosi argumen-
tele pentru a vă iniţia în amănuntele 
formării limbii pe care o vorbim azi.

Ion Rotaru în monumentala sa „O istorie a literaturii ro-
mâne de la origini până în pre-
zent”(1) notează: Un loc aparte îl 
ocupă printre scriitorii bisericeşti 
străromânii IOAN CASSIANUS 
(vezi foto) şi DIONISIE EXIGUUS 
(Dionisie cel Mic – vezi foto din 
pagina următoare), daco-români de 
origine dar lucrând în afara ţării 
lor de baştină, mai mult în Franţa 
şi respectiv în Italia, astfel încât 
trecerea lor în patrimoniul culturii 
noastre vechi este numai în parte 
îndreptăţită.
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După toate probabilităţi-
le, Ioan Cassian s-ar fi născut 
într-un sat din Scythia Minor 
(Dobrogea), la vest de cetatea 
Histria, localizat aproximativ 
aproape de actualul sat Şeremet, 
pe valea Casimcei, la cca 40 km. 
nord-vest de Constanţa.(…)

Dionisie redactează 
„Decretele Pontificale”, traduce 
o serie de hagiografii, din gre-
ceşte în latineşte, cum ar fi de 

exemplu „Descoperirea capului Sfântului Ioan Botezătorul”, 
„Pocăinţa minunată a sfintei Thaisia” sau „Viaţa sfântului 
Pahomie”. Scrie şi două epistole: „Cartea despre Paşti” şi 
„Argumente Pascale”.(…)

Liber, firesc acceptată de poporul de la Dunăre şi Carpaţi, 
latinitatea religiei creştine la români a fost, odată cu limba, 
luată în totalitatea ei, pe primul loc stând chiar cuvântul cu 
care înşine ne numim, acela de român, indicatorul de temelie 
al unităţii noastre etnice, mult înaintea întemeierii domniilor 
feudale. (…)

Tendinţa organică spre unitate a limbii naţionale se vede şi 
din istoria scrisului românesc, la un Coresi, Varlaam, Simion 
Ştefan, chiar la un Neculce, Anton Pann şi Ion Creangă, spre a 
nu mai pomeni de Eminescu, a cărui operă însumează în chipul 
cel mai strălucit sinteza spiritului românesc manifestat în arta 
cuvântului. Sadoveanu descoperea, cu surprinderea artistului 

al cărui simţ nu dă niciodată greş, asemănări izbitoare între 
graiul moldovenesc şi cel din împrejurimile Oradiei. (…) 

Condiţia esenţială a istoricului literar este aceea de a se 
apleca doar peste documentele literare scrise, fără a-şi permi-
te emiterea de supoziţii sau speculaţii. Chiar dacă este cert că 
strămoşii noştri daci foloseau limba latină, în acest moment nu 
există un document scris în limba română cu litere latine până 
la cunoscuta „Scrisoare a lui Neacşu”. (vezi foto) Este sigur 
că scrisul la români s-a manifestat mai întâi în limba slavonă, 
folosind alfabetul chirilic, acesta fiind folosit oficial în biserici 
şi cancelariile domneşti, începând odată cu întemeierea statelor 
feudale româneşti până spre mijlocul secolului al XVII-lea.

Imagopoeme
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Cum este şi firesc, pentru 

perioada feudală, primele scrieri 
în slavonă le păstrăm de la repre-
zentanţii bisericii. Printre des-
chizătorii de drum în „literatura 
românescă” trebuie să amintim 
că ei s-au manifestat spre sfârşi-
tul secolului al XIV-lea. Notorii 
sunt călugărul Nicodim, monahul 
Filothei de la Cozia, egumenii 
Gavril Uric şi Grigore Ţamblac 
dar si călugărul Macarie.

Şi tot Ion Rotaru, în a sa menţionată lucrare, notează: 
Instinctul nostru latin a fost, din ce în ce mai intens manifestat, 
din ce în ce mai evident şi mai conştient, de-a lungul vremuri-
lor, orientat şi impulsionat de contactele pe care le-am avut cu 
Occidentul, fie în epoca lui Ştefan cel Mare, când faptele sale 
de arme îşi trimiteau ecourile până la Roma şi Veneţia, fie cu 
puţin timp înainte de Unirea cea dintâi a românilor, sub Mihai 
Viteazul, când diaconul Coresi, luând contact cu luteranii re-
formaţi de la Braşov, avea îndrăzneala de a elibera limba ro-
mână de sub apăsarea seculară a slavonismului, tipărind cărţi 
în româneşte; fie prin şcolirea unor fii de boieri moldoveni în 
Polonia catolică (Ureche, Costin şi alţii) care aveau să pună 
bazele vechiului umanism românesc; fie prin contactul direct cu 
Italia (în cazul Stolnicului Constantin Cantacuzino) sau indi-
rect, prin învăţaţii apuseni frecventatori ai Bizanţului (cazul lui 
Dimitrie Cantemir, devenit, în Rusia occidentalizată a lui Petru 

I, academician berlinez, autor 
al unor cărţi care îl fac cele-
bru în toată Europa); fie, mai 
ales, prin corifeii iluminismu-
lui ardelean, Inochentie Micu-
Klein, Samuil Micu, Gheorghe 
Şincai, Petru Maior, Ion Budai 
Deleanu, apoi şi prin pătrun-
derea luminilor în Muntenia 
şi Moldova, prin Gheorghe 
Lazăr, Gheorghe Asachi, Ion 
Heliade Rădulescu, şi atâţia 
alţii. (…)

În acest context trebuie să fac menţiunea specială că lim-
ba slavonă a continuat să fie folosită în cancelariile domneşti 
până în timpul lui Petru Şchiopul, în Ţara Moldovei (1574) 
(vezi foto stânga), şi Mihai Viteazul (vezi foto dreapta), în Ţara 
Românească (1593). Cei doi domnitori aveau „relaţii diploma-
tice” cu aproape toate statele aflate pe teritoriul Europei, iar 
limba slavonă era răspândită pe tot teritoriul bătrânului con-
tinent. Desigur în biserică era folosită tot limba slavonă. Abia 
după această perioadă începe să fie folosită limba română, ea 
reuşind să se impună însă abia în primele decenii ale secolului 
al XVIII-lea!

Fragmentul face parte din Istoria controversată a literaturii 
române postrevoluţionare 1990 – 2010 – scriitori apăruţi după 
1989.

ImagopoemeViorel FORŢAN
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C reator care a influenţat ma-
jor mişcarea artistică moder-

nă, Constantin Brâncuşi este plasat pe 
un onorant loc 16 în clasamentul final 

al sondajului realizat printre internauţi, 
cu privire la topul artiştilor vizuali ai 
secolului XX, iniţiat de galeria londone-
ză Saatchi şi completat recent cu votu-
rile cititorilor publicaţiei „The Times“. 
Opera sa a influenţat profund conceptul 
modern de formă în sculptură, pictură şi 
desen. 

Regăsindu-se mai ales în colecţii 
particulare, desenele lui Brâncuşi sunt 
expuse şi apreciate încă de la primele 
expoziţii ale marelui sculptor, impor-
tantă ar fi cea din 1917 de la „Modern 
Gallery“ din New York, unde sculpturile 
şi desenele lui au fost expuse alături de 
cele ale cunoscuţilor Ingres, Daumier, 
Cezanne şi Picasso.

Unele desene sunt semnate, altele 
nu. Sunt deosebite, făcute cu uşurinţă, 
„dintr-o mână“, şi îmbogăţesc colecţia 
Brâncuşi. Preţul de pornire al unui de-
sen este de peste 60.000 de euro şi ex-
perţii estimează că aceste opere grafice 
excepţionale pot urca de mai multe ori. 

Rămâne de văzut dacă în viitor statul ro-
mân va fi interesat (şi va avea resursele 
necesare) de achiziţionarea unor aseme-
nea desene.

Brâncuşi a fost pasionat şi de foto-
grafie. Şi-a fotografiat prietenii şi le-a 
creionat portrete. Cea mai clară dova-
dă a prieteniei lui Brâncuşi este pentru 
Ilarie Voronca. Acesta este unicul scrii-
tor căruia artistul i-a ilustrat vreodată o 
lucrare, inspirându-se din versurile sale. 
Le-a făcut, e adevărat, portrete lui Joyce 
şi Fondane, ca frontispiciu pentru cărţile 
lor, dar de ilustraţii n-a beneficiat decât 
Voronca. 

Viorel FORŢAN Imagopoeme

Cristina MARCU
Desenele lui Brâncuşi
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Toamna

Cad frunzele, cad de departe, parcă
s-ar veşteji în ceruri grădini îndepărtate;
cu gesturi de negare cad mereu.

Şi cade-n nopţi adânci pământul greu
de lângă stele în singurătate.

Noi toţi cădem. Mâna de colo cade,
Şi altele, şi toate rând pe rând.

Dar este Unul care ţine-n mână
Căderea asta, nesfârşit de blând.

Amurgul

Amurgul mi-e o carte-mpodobită
cu scoarţe de mătasă, purpurii,
Desfac încet lăcata aurită,

cu mâini tihnite, fără a mă grăbi.

Citesc întâia foaie; ce-ncântare
se află-n tomul paşnic liniştit –
Pe-a doua, mai domol o-ngân îmi pare
de visuri, la a treia-s copleşit.

Acele vorbe oarecare

Acele vorbe, oarecare,
obscure şi flămânde, le iubesc,
Din sărbătoarea mea le dau culoare
atunci se-nseninează şi zâmbesc.

Făptura lor,cu teamă ferecată,
se înoieşte-n ochii tuturor,
nu au mai mers în cântec niciodată
şi-acum îmi intră-n stihuri c-un fior.

Eu te găsesc în lucrurile toate

Eu te găsesc în lucrurile toate,
cu care-s bun şi-or gânguri frăţeşti;
bob, te-soreşti, în cele ne-semnate,

şi, mare-n cele mari te dăruieşti.

Acesta-i jocul forţelor vrăjite,
ce trece slujind în lucruri şi supus
crescând în rădăcini, în trunchi pierdute,
ca să învie-n crengile de sus.

Zi de toamnă

E vremea Doamne! Vara a fost lungă,
Aruncă-ţi umbra peste cadranele solare
Şi vânturile pe câmpii alungă.

Dă fructelor din urmă porunci să fie pline;
mai dă-le două zile de la sud,
Îndeamnă-le s-ajungă coapte bine şi toarnă
dulce suc în vinul crud.
De-acum cel fără casă mereu pribeag  va fi
Cel singur va fi singur vreme lungă,
Va sta de veghe, lungi scrisori va scrie
şi prin alei va rătăci,
neliniştit, când frunzele s-alungă.
N-4 dec. 1875 Praga, D-29 dec. 1926 Montreaux 

Elveţia

Rainer Maria RILKE

Reverii de toamnă

canterbury, 15-30 Octombrie 2010 
– Breasla Cuvântărilor unul dintre cele 
patru segmente ale Asociaţiei Culturale 
Adsum participă în acest an cu proiectul 
„Romanian Roots, European Branches“ 
la Kent’s International Arts Festival care 
se desfăşoară în Canterbury, Marea 
Britanie fiind prima prezenţă româneas-
că în cadrul acestui festival.

Cele 79 de lucrări de artă populară 
autentică românească ce vor fi prezenta-
te in cadrul festivalului au ca autori pe 
meşterul popular Dan Horgan „Stâmbă 
– Lemne“, sculptorul Florin Cristea, 
pictoriţa şi scriitoarea Melania Cuc şi 
pe Grainicii Breslei Cuvântarilor, un 
grup de 17 tineri şi tinere care în lunile 
iulie-august au participat la Şcoala de 
vară „Datină şi Meşteşug“ Agrij 2010, 
unde au deprins arta picturii icoanelor pe 
sticlă.

Aflat la cea de-a 26-a ediţie şi cu 
peste 80 000 de vizitatori/ediţie, Kent’s 
international arts Festival se desfăşoa-
ră între 16–30 octombrie în centrul isto-
ric al oraşului Canterbury reunind artişti, 
expoziţii concerte şi alte evenimente cul-
turale reprezentative pentru tările invitate 

la festival. 
Anul acesta Asociaţia Culturală 

Adsum prin Breasla Cuvântărilor par-
ticipă cu o expoziţie de artă populară. 
Membrii Breslei vor expune icoane pic-
tate pe sticlă, măşti populare din lemn, 
ouă încondeiate, ouă potcovite, icoane 
sculptate în lemn de tei şi tisă, icoane 
de vatră, ştergare şi ţesături din zonele 
Moldovei şi Transilvaniei.

Breasla cuvântarilor este unul din-
tre cele patru segmente ale Asociaţiei 
Culturale Adsum şi are ca scop promova-
rea artei populare românesti în spaţiul eu-
ropean, sprijinirea şi implicarea tinerilor 
în păstrarea şi transmiterea obiceiurilor, 
tradiţiilor şi artei populare româneşti.

Din echipa de proiect fac parte Lia 
Ioana Stoicescu,  Adina Elena Stoicescu 
si Ion Gabriel Puşcă. 

Mulţumim sponsorului  Agressione 
Group România.

informatii despre Asociaţia Culturală 
Adsum si despre Kent`s International 
Arts Festival se găsesc pe http://cena-
cluldeseara.blogspot.com şi pehttp://
www.canterburyfestival.co.uk/eventde-
tail.asp?id=1346

Persoanele care doresc să contribuie 
la succesul acestei întreprinderi culturale 
pot depune orice sumă de bani în contul 
RO57RNCB0722099169100001 deschis 
la BCR Tudor Vladimirescu Bucureşti 

http://cenacluldeseara.blogspot.com
Ion Gabriel Pusca 0728586680
gabriel.pusca@asociatiaadsum.ro 

http://cenacluldeseara.blogspot.com

Asociaţia Culturală Adsum,
prima prezenţă românească la Kent`s International Arts Festival, Canterbury, UK
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I linca trăieşte o stare a unei 
picturi pe care încă nu a cre-
at-o dar o poartă în inima ei 
ca pe o comoară şi încă îi e 

frică să nu o distrugă dacă o aşterne pe 
pânză. Trăieşte acest sentiment, dar mai 
întâi trebuie să epuizeze trăirea ca să o 
poată reconstrui la dimensiunile cerului 
care-l poartă pe umerii ei. Ea trăieşte 
şi simte că este însăşi pictura ei. Ilinca 
pluteşte şi cântă deşi cuvintele ei parcă 
sunt un fruct, o sămânţă ce a strâns în 
ea doar albastrul ceresc gata să inunde 
din mintea ei pământul ce vine să îmbră-
ţişeze cerul într-o explozie a luminii de 
dincolo de univers. “Parcă fug de mine 
însămi atunci când mă gândesc la cer. în 
acelaşi timp aş vrea să adun tot albastrul 
ca să pot să fug de aici într-o altă lume 
care să fie lumea lui Dumnezeu. Şi pen-
tru că aici nu văd decât acest gri care e 
pretutindeni, e prea mult gri pe stradă, 
devin doar un personaj îmbrăcat în hai-
ne gri, parcă aş deveni însăşi oamenii cu 
hainele lor.

Aş lua aceste culori pe care eu le 
văd şi nu aş vrea decât să scap de ele şi 
să creez eu însămi altele, dar nu pot să 
creez eu însămi alte culori şi atunci îmi 
pot alege una care să fie a mea şi numai 
a mea. Trebuie să fie aceea când vreau 
să mă înalţ. Dacă eu acuma închid ochii, 
ce se întâmplă cu mine?

Poate că nu mi se întâmplă nimic dar 
atunci văd ceva. Eu nu devin decât un 
copil, o copilă care fuge, fuge, aleargă 
departe, departe, departe de acest gri 
care fuge după mine şi eu fug şi mai de-
parte de el. Culoarea asta devine în mine 
doar un om sau mai mulţi oameni care 
au încetat să mai fugă după mine ca o 
singură imagine. Atunci stau cu ochii 
şi mai închis şi cu această imagine în 

minte îi strâng şi mai tare aceşti ochi, 
care nu vor să mai vadă oamenii ce stau 
aplecaţi la cozi, la rânduri, care oftează 
şi fac ceva, fac ceva, sunt tot mai gârbo-
vi şi mai mici, mă tem.

Pictez, da, pictez în mintea mea, 
parcă aş vrea să stropesc cu cer peste 
tot şi pământul pe care eu îl calc să fie 
doar nori, doar albastru. în această me-
tamorfozare să devin cer împreună cu 
cei pe care eu nu mai voiam să-i văd, 
nu mai voiam să mai fiu cu ei pentru că 
erau prea mici în imensitatea aceasta de 
sticlă, de imagini ce-mi taie ochii, privi-
rea, liniştea, de griurile metalizate de la 
maşini, de la uşi, de la sârmele agăţate 
peste tot şi nimeni nu le mai vede. E ca 
şi când o forţă în mine s-ar fi revoltat să 
nu mai vrea să mai facă nimic decât să 
tragă de perdeaua cerului şi să acopere 
griurile metalizate. Sunt mai departe cu 
ochii închişi ca o fugă, ca o scurgere, ca 
o revoltă, ca o stare a mea care refuză să 
mai vadă acest gri care aşteaptă mereu 
să calc pe el şi prin el şi să ajungă el cu 
mine la capătul cozii unde eu am rezol-
vat ceva sau am dat ceva.

Cerul continuă să fie în mintea mea 
mai departe ca o salvare. Eu chiar pictez 
în minte şi mă văd plutind undeva foarte 
departe în timp, în eternitatea memoriei 
şi a conştiinţei mele, şi de aceea nu mă 
îndoiesc că aceste imagini o să le găsesc 
puse la locul lor şi peste câteva sute de 
ani când eu poate aş fi vrut să mă în-
torc, dar nu o s-o mai pot face pentru 
că atunci voi explora acest mister care 
acuma vine peste mine cu puterea aces-
tui albastru.

Da, parcă vreau să pictez în aşa fel 
încât toate aceste maşini, blocuri, avioa-
ne, oameni, pământ să fie doar cerul care 
este acuma în mine.

Da, trăiesc fără să vreau imaginea 
aceea de atunci, din copilărie când eram 
aşa de mică şi păzeam oile. Da, oile erau 
de mult plecate prin iarbă sau prin po-
rumbi pentru că eu devenisem cer. Eu 
eram imaginile acelea care se năşteau 
atunci din norii cerului şi le urmăream 
geometria. Pământul parcă se răsturnase 
şi eu nu mai eram decât cerul acela care 
nu mai putea să mai atingă câmpia, ima-
şul, soarele , casele care şi aşa erau mici 
şi neînsemnate.

Până dincolo de mine, cerul alerga 
în formele lui şi eu alergam cu formele 
mele după el. Asta fac de atunci, mereu 
port în mine peste umărul meu stâng 
zborul acela. Eu mă opresc în mintea 
mea la el, în mine e doar cer, e doar cer, 
eu sunt în zbor cu norii, cu mine ce nu 
pot fi decât un copil care nu înţelege 
prea bine ce se întâmplă, de ce suntem 
aşa de mici şi ne construim aşa de mult 
palate fără de care nu mai putem respi-
ra dar în felul acesta nu mai putem să 
vedem.

Trăiesc această orbire de care vreau 
să scap. Eu nu vreau decât această lu-
mină care este acum şi aici şi unde ce-
rul aruncă lumina lui pe umărul nostru 
stâng şi noi trebuie să facem această în-
toarcere de la inimă la umăr unde cerul 
parcă ne-a pus razele lui albastre şi apoi 
în sus către el, pentru ca albastrul aces-
ta al nostru este creaţia Lui care a venit 
să picteze lumea în culorile infinitului. 
Cerul poarta în el urma paşilor Lui.

Da, asta făceam ieri, încercam să 
pictez pe zidul unui bloc care îmi este 
mereu în minte, pentru că este blocul 
meu, o urmă de pas albastru care este 
pasul Lui care a venit să îmbrace lumea 
în culorile cerului. Acuma nu este decât 
cerul pe pânza din faţa mea, care a de-
venit cerul minţii mele şi eu mă plimb 
de la cer la gând, de la pânză la culoarea 
aceasta care este acum aşa de prezentă 
în mine de parcă cerul cu trupul meu şi 
cu mintea mea nu am putut deveni de-
cât o singură culoare, albastrul infinit al 
Lumii de dincolo de lume.” Ilinca păşeş-
te şi nu se uită în urmă.

Nu vede decât cerul din inima ei şi 
abia aşteaptă să ajungă acasă să zugră-
vească cerul ce l-a pictat deja peste oa-
menii din inima ei.

Albastrul ceresc
Victoriţa DUŢU
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Aş vrea să călătoresc cu 
două mii de ani în urmă 
si apoi cu două mii de 
ani în viitor, să-L văd pe 

El, cum vine şi cum plânge, cum moare 
şi se-nalţă, apoi se-arată celor ce-l 
iubesc, ce cred în El, să-L văd cum vine 
asemeni trăsnetului ce vuieşte până-n 
zări... 

Ah, dacă aş putea gândi până dinco-
lo de timpul meu, dacă această distanţă 
aş putea s-o fărâm şi să ies din linia peri-
culoasă a timpului, dacă aş putea să văd 
lumea aşa cum a fost, cum este şi cum 
va fi, dacă L-aş putea vedea pe El în-
conjurat de îngeri, prezent în creaţia asta 
minunată a lui, dacă aş putea să înţeleg, 
că tot ce a făcut El nu este atât de ne-
înţeles pentru mine, pentru noi, pentru 
toţi... 

Să zicem că eu m-am născut cu două 
mii de ani în urmă şi sunt o femeie ca 
multe femei care au auzit de El, care s-a 
îndrăgostit de El, de frumuseţea Lui de 
la prima vedere, sau poate că s-a îndoit 
de El, dar a cugetat mult până să-L ac-
cepte, să zicem că eu sunt una din acele 
femei, care mereu sare în întâmpina-
rea Lui, mereu Il caută şi-l urmăreşte 
pe unde merge, nu-L slăbeşte din ochi 
nici o clipă, chiar uneori prea insistentă, 
prea cicălitoare, atât de insistentă încât, 
altora le pot părea nesuferită şi totuşi nu 
mă dau în lături, nu renunţ, insist până 
în pânzele albe să mă ţin de El.

Să zicem că nu am nimic, nici soţ, 
nici copil, nici casă, să zicem că am 
doar părinţi care mă huiduie că m-am 

dus după El, după El... să 
zicem că sunt atât de insis-
tentă , încât, încât nu-mi 
scapă nimic de la El, nici un 
cuvânt, nici o vorbă pe care o 
rosteşte, nici o faptă pe care 
o săvârşeşte pentru ceilalţi... 
să zicem că ştiu totul, totul 
despre El, atât cât se poate 
omeneşte şti, stând lângă El, 
să zicem că eu nu pot rosti 
nici măcar un singur cuvânt, 
pentru că eu nu pot vorbi, 
nu pot vorbi cu El, o singură 
privire e totul, e totul pentru 
mine, o singură privire de-a 
Lui... nu facem decât să ne 
privim, El să vorbească iar 
eu să ascult, să ascult cu-
vintele Lui mereu, nici o în-
trebare nu aş putea să-i mai 
pun, absolut nici una pentru 
că El, El cu tot ce face, prin 
simpla Lui prezenţă în preajma mea şi 
eu în preajma Lui e totul pentru mine... 

Dar mi s-a întâmplat odată ceva... 
eram dezamăgită. Mereu eu, eu, eu insis-
tam, eu eram cea care voiam să rămân, 
eu depuneam eforturi din răsputeri să 
mă ţin după El, să-L ascult, să-l privesc, 
să-L văd, îl urmăream când mergea să se 
culce şi când dormea... 

Odată m-am ţinut după El, dar din-
tr-o dată L-am pierdut şi L-am înţeles 
că vrea să fie singur să se roage, m-am 
întors unde ştiam că se va întoarce şi din 
nou am stat trează toată noaptea să-L 
aştept, să-L văd, când va veni, căci mă 
simţeam în siguranţă când era El acolo, 
între noi, dar un lucru mă supăra foarte 
tare şi eram tristă din cauza asta, oricât 
de multe eforturi făceam, nu puteam sta 
niciodată de vorbă cu El, îmi era întot-
deauna jenă de apostoli iar atunci când 
eram înconjurată de oameni, era cumplit 
de aglomerat iar eu, eu voiam să vorbesc 
cu El între patru ochi şi chiar aşa, chiar 
de la distanţă, El nu-mi adresa nicioda-
tă nici un cuvânt, eram tristă, mereu tot 
mai tristă şi deznădejdea coborâse peste 
sufletul meu până când într-o zi mi-am 
zis: „nu are rost să mai continui, oricum 
totul este în zadar, El nici nu ştie măcar 
că eu sunt aici, nu are timp să vorbească 
cu mine, nu-mi dă nici o atenţie, oricât 
de bine m-aş simţi împreună cu toţi, eu 
sunt singură, pentru că El nu-mi adre-
sează mie nici un cuvânt, nici un cuvânt, 

doar privirea, de multe ori 
privirea Lui este teribilă. 
Simt că de această privire 
nu aş putea să mă despart 
... dar am să mă duc singu-
ră să plâng, am să-L port 
tot timpul în amintire, dar 
cu durere în suflet că mie, 
mie personal nu mi-a adre-
sat niciodată nici un cuvânt, 
El a vorbit mereu numai 
mulţimii.

Şi atunci am plecat, 
L-am văzut cum s-a uitat la 
mine fără să-mi spună nici 
un cuvânt dar a înţeles că 
plec şi m-a lăsat... M-am dus 
îngândurată şi tristă, plân-
geam, m-am dus în munţi 
şi m-am aşezat sub un smo-
chin, acolo plângeam, plân-
geam, eram atât de singură, 
nu ştiam încotro s-o apuc, 

unde să merg, nu-mi venea să mă întorc 
la El pentru că-mi era singurătatea şi mai 
mare, dar unde să mă duc? Mă simţeam 
atât de singură şi tristă, am stat mult şi 
m-am rugat lui Dumnezeu, nu ştiam că 
Lui m-am rugat, că El era Dumnezeul 
meu, nu puteam înţelege asta, iar El ştia 
totul, absolut totul despre mine, fără 
ca eu să bănuiesc ceva. Am plâns sub 
umbra smochinului până seara, când 
apunea soarele. Stăteam ghemuită, cu 
spatele rezemată de copac, când aproa-
pe să aţipesc, am simţit o mână ce mi-a 
atins uşor umărul... şi nici un cuvânt... 
tăcere... eram doar noi doi... nu ştiu cum 
a ajuns la mine. S-a uitat în ochii mei şi 
m-a întrebat: „de ce ai plâns ?“

M-am uitat la El şi nu am schiţat nici 
un gest, nici un cuvânt nu am spus, am 
lăsat să se aştearnă din nou tăcerea, tă-
cerea dintre noi şi mă uitam în pământ. 
S-a pus jos lângă mine şi mi-a zis: „nu 
vreau să pleci, vreau să fii lângă Mine, 
aşa cum ai fost mereu şi cum eşti şi 
acum, nu vreau să te îndepărtezi, vreau 
să fii peste tot unde sunt Eu. Ce frumoa-
să e pustietatea asta, ai ajuns fără să ştii, 
chiar în locul unde mă rugam Eu. Ştiu 
cum mă urmăreai să afli cum mă înde-
părtam nopţile, ştiu totul despre tine şi 
nu vreau să pleci, vom sta în noaptea 
asta şi vom vorbi împreună despre toate 
întrebările lumii, despre tot ce vrei tu.“

Şi El a început să scrie cu degetul pe 
pământ cuvinte încă neînţelese de mine.

Călătorie



Literaria28 Nr. 10 – octombrie 2010

V remurile în continuă 
transformare pe care 
ne-a fost dat să le tră-
im ne fac să uităm sau 

să ţinem seama din ce în ce mai puţin 
de tot ceea ce înseamnă sat, tradiţii, obi-
ceiuri. O lume s-a sfârşit sau e pe cale 
să se sfârşească, în timp ce alta, tumul-
toasă şi neiertătoare, ne înconjoară şi ne 
pune la grele încercări. Puţini sunt aceia 
care, prin eforturi literare, reînvie lumea 
satului, cu varietatea caracterelor şi a 
trăirilor, lume veşnic agitată în timpul 
războaielor mondiale, când lipsurile fră-
mântau minţile şi sufletele celor de rând 
şi nu numai.

Printre cei puţini de care pomeneam 
se afla şi scriitorul Ion Văleanu, care nu 
este la prima apariţie cu acest roman, 
Gae, şi, sperăm cu toată sinceritatea, 
nici la ultima. Prozatorul şi-a propus să 
deschidă cufărul în care zac, de-a val-
ma, amintirile unui univers rural, să ia 
de acolo câte ceva şi să aşeze cu grijă, 
pe masă, înaintea noastră, episoade mai 
mult sau mai puţin dramatice. Rolul 
nostru, al cititorilor? Să (re)descoperim 

acele vremuri şi, mai ales, să citim de 
multe ori printre rânduri.

Romanul oferă crâmpeie din viaţa 
agitată a unui sat, Ţicleni, devenit apoi 
oraş, din zona Gorjului, în perioada ce-
lui de-al doilea război mondial. Şi pen-
tru că satul românesc fierbea, planurile 
romanului sunt multiple, se întrepătrund 
adesea spectaculos, pentru a da naştere 
unor zvârcoliri ale inimii şi raţiunii. 

Iubirea se împleteşte, în GAE, cu 
politica, şcoala, închisoarea sau păscu-
tul. Însă pe fundalul războiului partea 
dominantă a cărţii este dragostea, dese-
ori neîmplinită şi mai niciodată înţelea-
să. Ilinca, o fată tânără şi atrăgătoare, îl 
iubeşte pe Victor, un băiat sărac, care, 
la un moment dat, că aşa era rânduia-
la, trebuie să plece la oaste. În lipsa lui, 
Gae, un monstru atât fizic cât şi sufle-
teşte profită de sărăcia familiei Ilincăi şi 
se căsătoreşte cu ea. Atunci când aceasta 
e gravidă suspiciunea începe să-l maci-
ne pe Gae: oare al cui să fie copilul? Al 
lui sau al celuilalt, Victor? Monstrul cu 
chip de om nu o salvează pe Ilinca, deşi 
purta un prunc în pântece, atunci când 

ea se zbate în apele Cioienii. Peste o 
vreme naşte un băiat, Codrin, şi moare. 
Băiatul îl moşteneşte din toate punctele 
de vedere pe tatăl său, Gae. Amândoi 
cu minţile rătăcite după averi din ce în 
ce mai mari şi hotărâţi să îndepărteze, 
fără scrupule, pe oricine le stă în cale. 
Sfârşitul este tragic. Moartea lor, alături 
de cea a Ilincăi, sporeşte dramatismul 
romanului.

Autorul e destul de generos în de-
scrierea unor sărbători şi obiceiuri ale 
locului, însă uneori povestirea eveni-
mentelor se face, parcă, prea în grabă, 
poate pentru a aduce mai repede în prim 
plan momentele dramatice şi definitorii 
pentru întregul parcurs.

Fără teama de a greşi, GAE este un 
roman care merită citit pentru că musteş-
te de pasiuni şi conflicte. E tabloul unei 
epoci frământate în care speranţele exis-
tă de prea puţine ori iar locului comun 
şi sărăciei nu-i mai poate fi contrapusă 
decât dragostea. Pentru cei care au trăit 
acele vremuri poate că tot ce a rămas a 
fost un gust amar. Dar pentru noi, aceia 
care citim printre rânduri? 

Dumitru BOTAR

Note de lectură – „Gae“ de Ion Văleanu

Atentă, cu privirea în jos să nu ver-
se vadra cu apă ce o ducea pe cap de la 
fântână, Ilinca se trezi cu un tânăr soldat 

în faţă. Era Victor. 
Scăpă vadra, se udă leoarcă, era pe 

cale să se prăbuşească când fu prinsă de 
mână.

Dezmeticită, după câteva secunde se 
desprinse din mâinile lui Victor.

−Lasă-mă, ne vede lumea, şi urmă 
calea întoarsă către fântână, să-şi umple 
din nou vadra cu apă.

Victor terminase un curs de pregătire 
militară şi înainte de a fi trimis pe front 
cu regimentul i se acordară câteva zile 
permisie.

−Aş vrea să vorbim, se auzi glasul 
stins în urma ei.

−Îţi dau eu de ştire, îi fu răspunsul.
Trecu o zi, două, şi nu primea vestea.
Ştia că mama lui îi face câte o vizită 

bătrânei Veta. Pregăti un bileţel şi o rugă 
să-l înmâneze discret Ilincăi, de la care 
primi următorul răspuns:

„Monstrul pleacă de cu seară cu căru-
ţa la târg să vândă nişte purcei. Vino prin 
spate, prin grădină, te aştept în şopron”.

Aşteptarea momentului a fost un 
chin, timpul se dilatase în ani lumină.

Urmări plecarea „monstrului”, mai 
aşteaptă un timp să se îndepărteze şi es-
caladă gardurile.

Peste iarba proaspăt cosită, Ilinca aş-
ternuse o velinţă şi aştepta.

În graba de a urca pe scară în şopron, 
după câteva trepte se trezi la pământ. 
Ilinca îngrozită, coborî să vadă despre 
ce-i vorba.

−Te-ai lovit rău?
−Nu, îi fu răspunsul în urma unui să-

rut prelungit.
Taraful de lăutari, compus din gre-

ieri cânta de zor, pe gratis.

Luna, fugărită de nişte nori rebeli re-
uşi să se desprindă şi să arunce fascicole 
de lumină peste tinerii înlănţuiţi, scenă 
demnă de penelul lui Rubens.

Nu mai avură timp să vorbească, 
gândurile, cuvintele cedară patimilor 
trupeşti.

GaeIon VĂLEANU fragment
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Jenată, Ilinca încerca să-şi acope-
re unele părţi vulnerabile căutate de 
Victor, dar intenţia îi eşuă. În încleştarea 
şi zvârcolirea lor mâinile căpătară alte 
atribuţii.

Într-o lumină obscură, aroma fânu-
lui şi într-un concert în registrul muzical 
pianissimo, pentru început, se dezlănţui 
un preludiu ce încântă atât de mult luna 
care îşi încetini mersul ei astral, privind 
uimită.

Zeci şi sute de săruturi, atât de 
fierbinţi, unele mai scurte, altele pre-
lungite, până ce buzele deveniseră 
incandescente.

Şi nu cumva să se topească sau să 
producă un eventual incendiu, luară o 
scurtă pauză, apelând şi la alte posibi-
lităţi mai adecvate. Parcă la dorinţa lor 
se transformă şi registrul orchestral în 
fortissimo.

Greieraşii se întreceau pe ei înşişi.
De la alintări şi mângâieri mâinile 

ajutate de muşchii încordaţi, încleştau 
trupurile puse în mişcare, iar picioarele 
intrară în misiunea lor specifică.

Încolăciri, suprapuneri, juxtapu-
neri, figuri încă nereuşite de gimnastică 
profesională.

Ei erau campionii absoluţi ai 
momentului.

Toate stihiile naturii, furtună, rupe-
re de nori, cutremur îşi aduceau contri-
buţia, ad-hoc, neregizate, la splendidul 
spectacol al iubirii.

Preludiul creează momentul în care 
dispar animozităţile, însă paradoxal, toc-
mai atunci în condiţii de pace începe o 
aprigă luptă între partenerii combatanţi, 
doritori să-şi adjudece fiecare victoria.

După o luptă onestă în care se arun-
că toate forţele de care dispun, în care 
nu se remarcă vreunul mai puţin pregătit 
sau dispus să cedeze, în final, ambii pă-
răsesc învinşi teatrul operaţional, capi-
tulând necondiţionat.

Natura umană ce joacă loc de ar-
bitru, nu acordă vreodată învinşi şi în-
vingători, lăsând o permanentă cale 
deschisă reluării disputei. Deşi iniţial se 
pare că partenera combatantă e dotată 
cu mijloace mai puţin performante, însă 
ea dispune de o tehnică subtilă care gră-
beşte sfârşitul campaniei, doritoare să 
obţină trofeul.

Numai că, în final, decide tot artile-
ria grea.

Răpuşi pe câmpul de luptă desfă-
şurată cu sportivitate, fairplay, comba-
tanţii îşi strâng mâinile, mulţumiţi de 

rezultatul de egalitate. 
Uneori, vreunul din parteneri mai 

este prins în ofsaid, călcase anterior gre-
şit cu piciorul, pe un alt teren de sport, 
dar arbitrul pomenit mai sus, ştie să 
conducă bine confruntarea, nelăsând loc 
suspiciunilor de blat.

În cerdac, lăutarii greieraşi, reveni-
seră la registrul iniţial, iar luna le făcea 
bezele felicitându-i: „bravo, copii”, ple-
când întristată că nu poate întâlni şi ea 
vreodată soarele, dar bucuroasă, în ace-
laşi timp de spectacolul la care asistase.

Victor şi Ilinca nu vorbeau, îşi depă-
nau visele lor anterioare. 

„Când ne vom face mari, îi spunea 
Victor aşezând-i şuviţele de păr, vom 
merge şi noi la Constanţa, eu la mătură, 
iar tu, să vedem, bonă sau vânzătoare pe 
la vreo prăvălie, vom face rost de bani 
să ne construim un cuib al nostru”.

 Vise pe care destinul sau cine ştie 
ce forţă a naturii neidentificată încă de 
filozofi, vraci sau teologi, le-au destră-
mat cu răutate, cu duşmănie. Cuibul lor 
dorit şi liniştit se rezumă la un culcuş în 
cerdac, furându-şi propria lor dragoste. 
Natura, cu capriciile ei, împarte , distri-
buie inegal, ciudat, stupid, darurile ce-i 
stau la dispoziţie, şi nimeni nu poate să 
conteste, să ceară vreun recurs.

„La alţii le-ai dat cu carul
 Şi mie mi-ai dat amarul”.
Sunt destul de concludente aceste 

versuri folclorice.
Ea aduce pe pământ iubirea, pacea, 

fericirea, dar şi revolta sufletească, ura, 
meschinăria, josnicia, din abundenţă sau 
din toate câte ceva cu care a construit 
fiinţa umană precară, variabilă, incon-
stantă, imprevizibilă, ce-i dau, în final, 
funcţie de balanţă în care sunt aşezate 
asemenea mărunţişuri de bazar, fericirea 
sau nefericirea.

Pe aceste două categorii însemnate 
de existenţă le-a conceput în aşa fel, în-
cât pot fi greşit înţelese, confuze, tem-
porale şi mai mult imaginare.

Într-o asemenea viziune, Gae, Ilinca 
şi Victor îşi au porţiile lor bine definite 
distribuite şi gustau cu voluptate din ce 
li se oferise, însă jinduind fiecare la par-
tea celuilalt. 

Gae observase că Victor e în permi-
sie şi deveni un jandarm precaut, gata 
să-şi apere porţia, jumătatea. Da, ju-
mătatea, că nu era sigur de întregul ei 
propriu-zis.

În drum spre târg, preferă să vândă 
purceii la un preţ mai redus, în satul 

Brătuia, şi făcu cale întoarsă spre casă.
Ilinca şi Victor nu apucară să se bu-

cure şi de postludiu.
−„Târrr......hooo bidiviii tatii, Ilinco, 

deschide porţile!”
Buimăciţi, până îşi luară măsuri de 

acoperire, mai trecu puţin timp.
−Deschide, fă, te culcaşi odată cu 

găinile?
Poarta înaltă, solidă, construită din 

lemn în stil maramureşan, asigurată în 
interior cu un drug metalic fu deschisă 
greu de firava şi epuizata Ilinca, care şi 
primi un bici pe spate.

−Tu dormi şi alţii muncesc, comple-
tând cu o înjurătură porcoasă.

Întârzierea Ilincăi îi creă suspiciuni, 
în primul rând, când ajunse în casă, con-
trolă aşternutul, dormitorul, şi numai 
după aceea puse biciuşca în cui.

−Ce stai, nu-mi dai să mănânc? 
Adălmaşul purceilor îi crease poftă de 
mâncare.

După-masă, aşezat în pat, aştepta 
prada, dar Ilinca îşi făcea de lucru prin 
bucătărie.

Şi cum prada nu sosea în bârlog, si-
mulă că-i adormit, pentru a o ademeni, 
singura stratagemă a preludiului de care 
dispunea.

Ca o fiară hăituită de gonaci şi vâ-
nători, se repezi asupra ei, o înşfăcă şi 
începu s-o sfârtece.

−Ce credeai, fă, că scapi de mine?
Numai gândul la Victor şi la momen-

tele petrecute împreună îi mai temperă 
dezgustul ce i-l producea.

După un răcnet de final, animalul se 
retrase în bârlogul său.

−Stinge fă lampa, că nu plăteşti tu 
gazul cu banii lui tac-tu.
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C el ce-şi propune să scrie 
despre “Legiunea străi-
nă”, armata despre care 
istorici militari spun că 

este cea mai profesionistă şi mai galona-
tă din lume, ştie că abordează un subiect 
care a căpătat o aură de legendă. De-a 
lungul a peste 175 de ani de existentă, 
începând din 1831, când a fost creată de 
regele Franţei, Ludovic Filip, “Legiunea 
străină” a demonstrat în zeci de bătălii: 
în Algeria, Spania, la Sevastopol şi Alma 
în Crimeea, la Magenta şi Solferino în 
Italia, la Camerone în Mexic, în răz-
boiul franco-prusac, în primul şi al 
doilea război mondial, în confruntările 
din Indochina, Africa de Sud, Golf, 
Cambodgia, Somalia, Congo, Ruanda, 
Sarajevo, Bosnia, Macedonia, Cosovo, 
calităţile de excepţie ale ostaşilor săi, 
care au doborât toate recordurile de cu-
raj, rezistentă, vitejie, eroism, abnega-
ţie, disciplină, jertfă şi sacrificiu. Ostaşii 
Legiunii au devenit simbolul militarului 
profesionist de elită, al soldatului ideal. 
Datorită meritelor “Legiunii” şi calită-
ţilor ostaşilor săi, zecile de naţiuni din 
rândul cărora s-au înrolat voluntarii care 
au devenit” fiii Franţei nu prin sângele 
primit ci prin sângele vărsat”, conside-
ră un titlu de mândrie naţională faptele 
de arme ale bravilor legionari. Elogiind 
rolul “Legiunii”, Lyautay, unul din co-
mandanţii de excepţie, considera că: 
“Nu vor putea fi evidenţiate îndeajuns 
niciodată, nici meritele şi calităţile aces-
tei trupe admirabile şi nici şansa de care 
s-a bucurat Franţa de a o avea în servi-
ciul său”. 

 Iată motivele care ne-au determinat 
să abordăm o temă care n-a fost cercetată 

îndeajuns: Românii în “Legiunea străi-
nă”. Chiar şi numai lista conaţionalilor 
înrolaţi în “Legiunea străină” este greu 
de realizat, în condiţiile în care din 1831 
până în 1961 peste 1.500 de români au 
făcut parte din această armată de elită, 
iar în 2003 România a ocupat locul doi, 
după Franţa, cu 138 candidaţi (Sursă: 
http://Légion étrangère-wikipedia). Şi, 
cum cea mai sigură cale pentru a desco-
peri istoria specială a “Legiunii străine” 
rămâne aceea de a-i cunoaşte pe admi-
rabilii săi ostaşi, viaţa, faptele de vitejie 
şi jertfa lor, ne propunem să începem cu 
abordarea unui eveniment istoric major, 
cu primul război mondial, deoarece din 
1914, momentul declanşării luptelor, şi 
până în 1918, cea mai mare parte a efec-
tivelor ei a fost detaşată în Franţa pentru 
oprirea invaziei trupelor germane. 

 În repertoriul site-ului “Memoires 
des homes”, care cuprinde numele a 
peste 1.300.000 de militari cărora li 
s-a conferit menţiunea “Mort pour la 
France”, am descoperit, numai la spe-
cialitatea aviaţiei, cinci aviatori români 
care s-au înrolat în “Legiunea străină”. 
Cei cinci voluntari sunt: sublocotenen-
tul August Vasilescu, născut la Galaţi 
în 1893, caporalii piloţi Pappia Ariste, 

născut în Mehedinţi în 1897, Radu 
Beller, Alexandru Danielescu şi Ioan N. 
Romanescu. Fiecare dintre bravii piloţi 
necesită o abordare şi o prezentare deta-
liată a vieţii şi a faptelor lor. 

Asupra vieţii unuia dintre ei s-au 
aplecat, încă din zilele care au urmat 
sfârşitului său tragic, mai multe per-
sonalităţi politice şi culturale române 
şi franceze: Elena Văcărescu, Nicolae 
Iorga, Emil D. Fagure, Albert Thomas. 
Acesta este Ioan N Romanescu, tânărul 
căruia destinul i-a hărăzit numai 23 de 
ani de viaţă pentru a-şi împlini dorinţele 
şi idealurile, pentru a-şi valorifica inte-
ligenta şi talentul. 

  Viaţa atât de scurtă şi destinul tragic 
al eroului român unesc peste timp, prin 
izvoarele unui curcubeu imaginar, patria 
sa, România, de ţara unde s-a născut şi 
de cea care l-a adoptat, de Belgia şi de 
Franţa. 

către consiliul Muncipal craiova

Vă rog să aprobaţi prezentarea în sedinţa consiliului Muncipal a studiului consacrat pilotului ion 
N Romanescu, erou al Franţei şi al României, publicat în revista „agero“ din Stuttgart, Germania, 

drept memoriul prin care „clubul de initiaţivă cetăţenească al intelectualilor din craiova“ îl avansează 
primăriei municipiului însoţit de propunerea de a da aeroportului local denumirea de:

„aeroportul aviator erou ioan N Romanescu“ 

Români în Legiunea străină
Eroul caporal aviator Ioan N. Romanescu (1895–1918)
O viaţă dăruită libertăţii, unităţii şi prosperităţii Europei

Ilustraţii – fotografii şi documente de epocă din partea autorului (copyright) 

dr. Luchian DEACONU, istoric



Literaria Nr. 10 – octombrie 2010 31

Vă invit să-l însoţim pe “copilul 
viteaz” al României, cum l-a numit 
Nicolae Iorga, pe drumurile vieţii, de-a 
lungul şi de-a latul Europei. 

“Scumpul meu Ionel – scrie mama 
eroului – s-a născut la Liège, în Belgia, 
la 14 aprilie 1895, ora 9,20 dimineaţa. 
S-a născut cu o sensibilitate excesivă. 
Ochii lui albaştrii, cu genele lungi, aten-
ţia lui ce se fixa cu curiozitate asupra 
fiecărui obiect; figura lui delicată, cu 
ochi adânci şi sclipitori, surâsul atât de 
bun, de discret şi inteligent – statura lui 
mlădioasă – inima lui bună care se aple-
ca cu blândeţe spre omul din popor – cu 
multiplele lui însuşiri părea sortit să fie 
fericit, viaţa să-i fie uşoară. Avea 5 ani, 
când m-am întors la Craiova. La între-
barea pe care i-am adresat-o: “Unde vrei 
să trăieşi, la Liège sau aici ?”, a răspuns: 
“Aici, pentru că aici sunt obiecte de por-
ţelan frumoase şi covoare frumoase”. 

Universul casei părinteşti îl plasează 
pe filonul de vibraţie sufletească al îna-
intaşilor, pandurul Ioniţă din oastea lui 
Tudor Vladimirescu, răpus la Drăgăşani 
în 1821, bunicul Petrache, deportat 
după revoluţia de la 1848, şi 
generalul Ştefan Fălcoianu, 
tatăl mamei sale, şeful statu-
lui major al armatei române în 
războiul din 1877–1878; l-a 
adus în compania unor mari 
personalităţi ale literaturii, ar-
tei, ştiinţei: Regina Elisabeta, 
Elena Văcărescu, George 
Enescu, Barbu Ştefănescu 
Delavrancea, Nicolae Iorga, 
Nicolae Titulescu, Octavian 
Goga, Alexandru Macedonski. 

Ionel a păstrat în comoara 

amintirilor parfumul serilor “de-acasă”, 
mângâiate de muzică şi poezie, al coloc-
viilor despre literatură, muzică, artă, is-
torie, al aniversărilor şi sărbătorilor tra-
diţionale. Casa părintească, bijuterie de 
arhitectură fermecătoare, proporţionată 
şi echilibrată, saloanele bogat decorate 
şi mobilate cu piese stil Ludovic XIV, 
XV, XVI, cu sobe, vitralii şi luminatoare 
ce degajau elegantă, monumentalitate, 
solemnitate, creând o atmosfera de li-
nişte şi ospitalitate, l-au însoţit până în 
ultimele clipe ale vieţii. De pe frontul 
francez, la 15 septembrie 1918, le scrie 
părinţilor, aflaţi în Norvegia: “De multe 
ori mă gândesc la voi, la tine, la mama, 
la fraţii cei mici. Îţi aduci aminte de po-
mul de Crăciun, la Craiova. Eram toţi pe 
lângă voi şi noi jucam piesa de teatru. Ce 
frumos era! Aceste timpuri vor reveni, 
fii sigur. Noi vom fi un pic mai mari, dar 
vor fi alţii mai mici. De la cei mici va 
veni bucuria ta. Gândeşte-te câtă bucu-
rie te aşteaptă încă! Pentru acest viitor, 
pentru aceşti copii, pentru serile liniştite 
în jurul focului de iarnă şi a brăduţilor 
de Crăciun, ne batem noi acum. Fie şi 

numai amintirea acelor lucruri risipeşte 
orice îndoială în privinţa utilităţii sacri-
ficiului. Cei dragi, de acasă, nu trebuie 
să se îndoiască de aceasta... La ce ar 
servi să ne expunem viaţa, dacă nimic 
nu s-ar schimba în bine după aceea? O 
să ne revedem curând, foarte curând, cu 
toţii, în jurul pomului de Crăciun.» 

Copilăria, adolescenţa şi tinereţea 
lui Ionel Romanescu nu semănă cu cea 
a fraţilor, colegilor şi prietenilor săi. 
“Avea – îşi aminteşte Lucia Romanescu 
– un spirit cercetător, întreprinzător, că-
uta să descopere ceea ce cu puţină stă-
ruinţă ar fi putut găsi în cărţi. Vorbind 
odată despre invenţiile lui privitoare la 
aeroplane, generalul Coandă i-a spus: 
“Mon enfant, vous perdez votre temp ă 
chercher ceux qui est dèja inventé”. 

Copilul Ionel a comprimat şi a ex-
clus din preocupările sale timpul pe care 
cei de vârsta lui l-au acordat jocurilor, 
poveştilor, distracţiilor şi plimbărilor. A 
iubit cu patimă devoratoare ştiinţa, înde-
osebi mecanica. L-au pasionat maşinile, 
motocicleta, avionul. Sosit în Capitală, 
în 1914, a devenit spaima gardiştilor, 
cutreierând străzile cu o iuţeală uimitoa-
re pentru acele vremuri într-un saşiu de 
15 kg, făcut din stinghii şi sârmă, la care 
montase un motor sforăitor. 

Copilăria lui coincide cu începuturile 
aviaţiei. Este perioada despre care site-
ul “Histoire de l’aviation”, evocând nu-
mele celor dintâi constructori de aparate 
de zbor cu motor precizează: «Aceasta 
nu trebuie să ne facă să uităm numele 
celor care au făcut mari progrese în 
aviaţia cu ajutorul planorului: în primul 
rând germanul Lilienthal, apoi scoţia-
nul Pilcher, americanii Montgomery şi 
Maloney, francezii Ferber, Charles şi 
Gabriel Voisin.” 

Dispunem de dovezile necesare pentru 
a completa această listă onorantă a precur-
sorilor aviaţiei cu un nou nume românesc, 
cu cel al elevului Ioan N Romanescu. 

 Am precizat deja că Ionel Romanescu 
a fost atras ca de magnet de aeroplan, 
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invenţie miraculoasă care s-a născut şi 
a crescut odată cu el. Şi-a procurat cărţi 
şi reviste despre primii zburători. Şi-a 
dedicat, total şi necondiţionat, timpul 
documentării, proiectării şi construcţi-
ei de planoare, învăţării şi desăvârşirii 
pilotajului. “Din Paris – îşi aminteşte 
fratele său, Marcel – îi sosiseră primele 
tratate de aviaţie. Studiase cercetările 
lui Marey care-i întăriseră convingerea 
că va putea să zboare». Fraţii şi colegii 
de la Institutul “Javait”, de la Şcoala de 
băieţi nr. 3 “Ion Heliade Rădulescu” şi 
de la Liceul “Carol I”, unde a studiat, 
îşi aminteau că filele caietelor lui erau 
pline de păsări fantastice. 

În timp ce părinţii priveau cu rezer-
vă şi cu teamă experienţele de zbor ale 
fiului lor, pe care colegii îl numeau “şo-
ferul aerului”, spiritul iscoditor şi dorin-
ţa neastâmpărată a copilului a devenit 
voinţă şi proiect. Vroia să construiască, 
vroia să zboare cu aparate realizate cu 
mâinile sale. 

“Era în el atâta dragoste de mai bine 
– spune Marcel –, încât si-ar fi dat toa-
te puterile, tot sufletul, ca să dăruiască 
ceva nou ştiinţei». Aprecierea fratelui 

mai mic nu este doar o afirmaţie fără 
acoperire, ea reflectă un adevăr care a 
fost consacrat de munca, dăruirea, dra-
gostea, pasiunea, talentul şi încrederea 
adolescentului pe care doar sfârşitul 
prematur l-a împiedecat să-şi împli-
nească destinul omului de ştiinţă şi al 
inventatorului care se anunţa, alăturân-
du-se lui Aurel Vlaicu, lui Traian Vuia 
şi lui Henri Coandă. Realizările sale au 
demonstrat din plin calităţile, talentul 
înnăscut şi voinţa de neoprit care l-ar fi 
putut impune în galeria selectă a aşilor 
aviaţiei. 

Şi-a amenajat în podul casei un 
mic atelier în care, din stinghii date la 
rindea, din câteva mosoare de sârmă şi 
bucăţi de tablă tăiate şi găurite cu unelte 
primitive, a alcătuit coada şi aripile unui 
biplan. A abandonat primul proiect şi a 
început să construiască un monoplan pe 
care l-a botezat Nr. 2. În cele din urmă, 
după multă trudă şi transformări succe-
sive, în 1910, la vârsta de 15 ani, reali-
zează planorul nr. 3, un biplan pe patine 
cu care, tras cu o funie de doi colegi de 
scoală, s-a ridicat la înălţimea de 70 cm 
pe hipodromul din Parcul Bibescu. 

În vacanţe, în prezenta mamei, a fra-
ţilor şi a prietenilor, la staţiunea Movilă, 
care a devenit ulterior Carmen Sylva şi 
apoi Eforie Sud, şi-a luat zborul de pe 
malul stâncos pe plajă cu “un mono-
plan mic, de o simplitate rară, pe care 
îl demonta în 15 minute şi-l ducea în 
spinare”. 

 Aşadar, suntem în 1911, anul când 
Ionel Romanescu a realizat primul zbor 
cu planorul pe ţărmul românesc al Mării 
Negre. 

Toate aceste realizări, probate de 
documente, fotografii, mărturii, au fost 
rodul creaţiei unui adolescent înzestrat 
cu un talent tehnic nativ şi cu o voin-
ţă pe care n-au putut s-o oprească nici 
părinţii, nici dascălii şi nici frica de 
primejdiile care-l pândeau. Respingând 
obiecţiile şi sfaturile familiei, suportând 
cu stoicism măsurile punitive luate de 
părinţi, tânărul constructor de planoare 
a continuat. Abia mult mai târziu, va 
conştientiza pericolele la care s-a ex-
pus. „Am făcut multe greşeli şi mari 
prostii. M-am schimbat mult. Îţi promit 
că voi ieşi din război cuminte şi bine 
pregătit pentru viaţă”, le va scrie, de pe 
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front, părinţilor. 
Pentru a-i struni firea independentă, 

pentru a-l abate de la pasiunea primejdi-
oasă a zborului cu planorul, părinţii l-au 
“exilat” la Liceul internat “Costache 
Negruzii” de la Iaşi. Dar, după doar 
câteva luni de la sosirea la noua scoală, 
în aprilie 1912, şi-a luat zborul cu noul 
biplan pe care l-a construit aici. 

Împlinise 17 ani când primul planor 
realizat la Iaşi şi zborul cu el au fost 
recunoscute oficial de publicaţia «La 
Revue Aérienne». La 12 octombrie 
1912, redacţia revistei pariziene con-
firmă primirea documentaţiei expediată 
de elevul Ioan Romanescu din clasa a 
II-a de la Liceul internat din Iaşi. «Am 
primit scrisoarea dumneavoastră – pre-
cizează răspunsul redacţiei “Revistei 
Aeriene” – ca şi interesantele fotografii 
care o însoţesc. Sunteţi, fără îndoială, 
cel mai tânăr constructor de planoare. 
Ne face plăcere să publicăm, în unul din 
numerele noastre viitoare, documentele 
pe care aţi binevoit să ni le trimiteţi. 
Primiţi, domnule, asigurarea sentimen-
telor noastre de deplin devotament. 
Pentru director, M. Noyer.” 

Aşadar, “Revista Aeriană” i-a atri-
buit în anul 1912 lui Ioan N. Romanescu 
calificativul de “cel mai tânăr construc-
tor de planoare”. Recunoaşterea de către 
“Revista Aeriană” a fost, pentru tânărul 
inventator, un imbold şi o încurajare, a 
reprezentat consacrarea internaţională 
realizărilor tânărului inventator. 

 Destinul său de constructor de pla-
noare şi de pilot fusese consacrat. 

Cel de al patrulea planor, un biplan 
cu cârmă şi profunzime în faţă, tip 
Canard, l-a început în toamna lui 1912 
şi era aproape terminat în 1913, când l-a 
abandonat. 

A urmat aparatul nr. 5, tot bi-
plan, pe care l-a construit în cazarma 
Regimentului de roşiori. De data aceas-
ta având profundorul şi direcţia în spate, 
sistem devenit clasic, prevăzut cu volan 
pentru pilotare, cu fuselaj închis şi cu o 

formă aerodinamică, pla-
norul a fost botezat “H. 
Rollet 5” şi a fost încercat 
în zbor pe dealul Copoului. 
Cu “H. Rollet 5” se încheie 
“exilul Moldav” al studii-
lor liceale. 

Dar trebuie să remar-
căm faptul că etapa ie-
şeană a coincis cu o nouă 
premieră naţională: cu 
constituirea “Asociaţiei 
infraroşilor”, prima Şcoală 
de constructori de planoa-

re din România, din rândurile căreia au 
ieşit aviatorii Puiu Teodorescu, fratele 
scriitorilor Păstorel şi Ionel Teodoreanu, 
August Vasilescu şi Horia Hulubei. 

Ea marchează totodată trecerea la o 
fază superioară a creaţiei tehnice a tână-
rului inventator, proiectarea şi construc-
ţia de avioane. 

În 1914, Ionel Romanescu a revenit 
la Liceul “Carol I” din Craiova, iar de 
la 1 octombrie s-a înscris la Facultatea 
de ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, 
secţia Matematică. Sosind în Capitală, 
Romanescu cercetează cu atenţie con-
strucţia aeroplanelor franceze din do-
tarea armatei române. Înarmat cu noile 
cunoştinţe, pune în lucru, în 1915, în 
sala de gimnastică a Şcolii militare 
din Craiova, un biplan mare, de tipul 
“Canard Voisin” care, prin modificările 
aduse de el, prin concentrarea tuturor 
cârmelor într-un singur volan, prin gre-
utatea relativ mică şi prin simplificarea 
şi îngrijirea construcţiei, urma să fie o 
noutate pe tărâmul aviaţiei. Construcţia 
aeroplanulului continuă şi în 1916. 
Plănuia chiar să transporte aeropla-
nul la Bucureşti pentru a fi încercat şi 
brevetat. 

În arhiva familiei s-a păstrat adre-
sa de răspuns pe care a primit-o de la 

subdirectorul superior al Şcolii de avi-
aţie a artileriei de pe lângă Ministerul 
de Război, la 12 august 1915. “La su-
plica Dv. – se precizează în adresă –, am 
onoarea a vă face cunoscut că pentru a 
se putea aviza asupra cererii ce faceţi, 
este nevoie ca aparatul în cestiune să 
fie adus la Bucureşti (Centrul de aviaţie 
Cotroceni) spre a fi supus unor prealabi-
le cercetări”. 

 Acest act oficial are o valoare do-
cumentară excepţională pentru istoricul 
aviaţiei române. El confirmă o realizare 
tehnică de excepţie, construirea primu-
lui avion la Craiova de către studentul 
Ioan Romanescu, în vârstă de 20 de ani, 
şi înscrie numele inventatorului în gale-
ria pionierilor aviaţiei româneşti. 

Din păcate pentru tânărul inventa-
tor, viforul nimicitor al primului război 
mondial va cuprinde şi România, abă-
tând drumul vieţii sale spre alte prio-
rităţi. Urmările hotărârii României de 
a intra în război au fost, pentru zeci de 
mii de studenţi români, definite de fra-
tele eroului prin sintagma edificatoare 
“Ostaşul ucise pe omul de ştiinţă”. Şi, 
într-adevăr, cât de multe şi de mari ta-
lente au fost zdrobite de moara nimici-
toare a războiului. 

Războiul nu i-a mai lăsat soldatului 
Romanescu timp pentru realizarea pro-
iectelor aviatice. «În timpul liber dintre 
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misiunile de patrulare – aflăm din artico-
lul “Caporalul aviator Ion Romanescu”, 
publicat în “Neamul Românesc” din 16 
martie 1936 – urmăreşte perfecţiona-
rea invenţiilor sale, căutând să pună la 
punct un avion rapid, pentru timpurile 
de după război, botezat “La mouche”, 
mult apreciat de inginerul inventator 
Béchereau şi inginerul Déscamps”. 

Format şi educat în sentimentul 
datoriei fată de neam şi ţară, Ioan N 
Romanescu s-a înrolat voluntar în arma-
tă la numai câteva zile după izbucnirea 
războiului, în 1914. Din declaraţia pe 
care a dat-o tatăl său, la 14 septembrie 
1914, aflăm: “Subsemnatul, tatăl tână-
rului Ioan N. Romanescu, care doreşte 
a se angaja voluntar în Batalionul de 
Specialităţi, Secţia Aviaţiei, declar că 
consimt a contracta acest angajament 
în armată în condiţiunile prevăzute de 
legea de recrutare.» 

Aşadar, deşi nu împlinise vârsta 
pentru fi chemat sub arme şi cu toate 
că România se declarase neutră, Ioan N 
Romanescu s-a înrolat voluntar în avia-
ţie încă din 1914. 

Cum se explică şi cum motivează 
tânărul această hotărâre? Ce l-a împins 
în calea primejdiei, a pericolului şi a 
morţii? 

 “Era un student la Universităţii 
noastre – scria Nicolae Iorga – şi răz-
boiul l-a chemat la sine prin puterea 
ineluctabilei datorii... E la dânsul, ca 
şi în tinerii popoarelor în plină expan-
siune, o nesfârşită dorinţă de fapte şi o 
nesfârşită bucurie de viaţă.” Chemarea 
datoriei este prezentă şi în scrisorile pe 
care ostaşul le trimite părinţilor. “Nu 
mai pomeni chestiunea rezervelor de 
energie pentru după război – îi scrie ma-
mei sale la 28 aprilie 1918. Nu e numai 
Franţa sau Anglia care sunt în primejdie 
şi care trebuiesc apărate, libertatea ge-
nerală este ameninţată acum mai mult 
ca oricând... Am împlinit, ieri, 23 de ani 
şi încep să profit de lecţiile de datorie 
pe care voi mi le-aţi dat, datorii către 
societate, chiar dacă aceste datorii stân-
jenesc interesele noastre particulare sau 
dacă îndeplinirea lor ne face să suferim 
în afecţiunile noastre... Cât de mult aş 
vrea să fiu cu voi, împreună, în familie, 
pentru a nu vă mai părăsi. Dar, până 
atunci, datoria. Dacă voi avea nenorocul 
să cad în luptă, voi nu veţi avea de ce 
să rostiţi mai târziu când vă vor între-
ba, care vă sunt drepturile la libertate. 
Veniţi în Franţa pentru a vedea datoria 
împlinindu-se simplu, fără fraze şi fără 
tânguială.» 

Totodată, înrolarea în specialitatea 
aviaţiei îi aduce satisfacţia împlinirii 
visului vieţii sale, pilotajul, zborul spre 
înălţimile cerului. “Care din zburătorii 
din timpul războiului – scria unul din 
colegii săi – nu-şi aminteşte azi de un 
tânăr înalt, cu trăsături fine şi cu o cău-
tătură visătoare, în care însă pâlpâia fla-
căra unei voinţe de neînfricat? Pasionat 
al acestei năzuinţe ce a ridicat pe om la 
înălţimea zeilor antici, încadrat cu cali-
tăţi de tehnician, născocise el însuşi – 
păşind pe urmele lui Vlaicu – o maşină 
de zburat, pe care nu a avut nici timpul, 
nici norocul să o realizeze. Din cauza 
lipsei de avioane pe frontul nostru, ne-
putând lua parte ca zburător la luptele 
glorioase de la Mărăşti şi Mărăşeşti, 
şi fiind trimis la Şcoala de pilotaj de 
la Odesa, primeşte, în sfârşit, “botezul 
văzduhului”. 

Bucuria imensă a zborului cu avio-
nul o împărtăşeşte părinţilor şi priete-
nilor. “Azi am avut fericirea să-mi văd 
visul îndeplinit, îi scrie din Odesa, la 20 
decembrie 1917, tatălui său. Am zburat 
pentru prima dată pe Nieuport. Aparat 
foarte mic, extrem de rapid, extrem de 
maniabil şi imposibil de rupt în aer. 
Eram încă la Botoşani când s-a făcut se-
lecţia în seria mea şi am fost toţi trecuţi 
pe “Maurice Forman” deoarece, afară 
de mine, toţi erau slabi şi nu puteau să 
mă reţie, singur, pe Nieuport. Deoarece 
eram caporal, ar fi ţipat locotenenţii, 
sublocotenenţii, plutonierii şi sergenţii, 
«cum trece un caporal şi pe ei nu”. Asta 
mi-a răspuns profesorul, lt. Savu... Din 
mai până acum, în decembrie, am fost 
trambalat de cinci ori de pe Maurice 
Forman pe Nieuport şi invers. Hotărârea 
de azi mă consacră definitiv şi fără apel, 
pilot de vânătoare”. 

Visul din copilărie şi adolescentă i se 
împlinise. Aşa cum reiese din scrisorile 
de pe front, ar fi putut să facă dovada ca-
lităţilor de pilot în bătăliile de la Mărăşti 
şi Mărăşeşti, dacă criteriile de apreciere 
a valorilor ar fi fost respectate. 

 S-a scris adesea despre faptele de 
arme ale tânărului aviator. Bombardier 
la Turtucaia, cu  şcoala la Bârlad şi la 
Botoşani, unde iese ca pasărea Phoenix 
dintr-un aparat făcut ţăndări, rigorile şi 
privaţiunile vieţii de ostaş. 

Revoluţia bolşevică din octombrie 
1917 şi tratativele Rusiei cu Germania, 
pun România, la sfârşitul lui 1917 şi 
începutul lui 1918, într-o situaţie dispe-
rată. Fiind la Odesa, cu unitatea sa, este 
arestat de bolşevici, alături de 37 ofiţeri 
şi piloţi români, la 29 ianuarie 1918. 

Au fost încarceraţi pe vasul “Prinţesa 
Ecaterina Oldenburg”, de unde este 
eliberat la 15 februarie. Face demersuri 
pentru a-i salva pe colegi şi îndeplineşte 
serviciul de translator în tratativele din-
tre bolşevici şi reprezentanţii misiunii 
militare franceze. Întâmplările din acele 
zile le-a consemnat pe mici bucăţi de 
hârtie pentru ţigări pe care le-a ascuns 
în bocanci pentru a nu fi descoperite de 
patrulele bolşevice. 

“Datorită lui – scrie locotenentul 
Paul Schneider, mai mulţi camarazi de-
ai săi au fost salvaţi de a fi închişi pe 
vasele bolşevice şi poate mai rău. În pe-
rioada aceea, mi-a vorbit despre marea 
sa dorinţă de a pleca în Franţa şi de a 
lupta pentru cauza noastră comună. Am 
vorbit despre el cu comandantul, direc-
torul Aeronauticii franceze în Rusia de 
sud, care a acceptat să-l primească.” 

La plecare, Misiunea franceză a ac-
ceptat să-i ia pe Radu Beller, Alexandru 
Danielescu şi Ioan Romanescu, trei 
aviatori români care s-au înrolat în 
“Legiunea străină”. “La Murmansk – 
scrie Ioan Romanescu – am semnat un 
angajament în “Legiunea străină” pen-
tru toată durata războiului. Dacă ne-ar fi 
lăsat la Murmansk, am fi fost prinşi de 
bolşevici.” 

Au debarcat la Le Havre, după două 
zile de călătorie cu trenul au ajuns la 
Bordeaux şi, de aici, la Paris, de unde le 
scria părinţilor: „Sper ca în câteva zile 
să-mi rezolv toate problemele. După 
aceea voi pleca la câmpul de instrucţie 
X pentru a susţine probele în vederea 
obţinerii brevetului francez de aviator, 
la şcoala de tir din Z şi, apoi, “în vâltoa-
rea focului”, cum se spune în aviaţie. Nu 
cred că voi putea ajunge pe câmpul de 
luptă în mai puţin de o lună, poate mai 
mult. Această întârziere mă mâhneşte 
destul”. 

Era nerăbdător să intre în vâltoa-
rea luptei, să-şi facă datoria de ostaş al 
“Legiunii străine”. Era 13 aprilie 1918, 
cu câteva zile înainte de a împlini 23 
de ani, când îi împărtăşea mamei sale 
această dorinţă arzătoare, dar abia după 
două luni, la 6 iunie, a părăsit Parisul: 
“după ce am semnat actul de angajare, 
şi m-am îndreptat spre comandamentul 
din Avord şi unde, în numai optsprezece 
zile, am obţinut brevetul de pilot aviator 
de vânătoare. De atunci n-am avut nicio 
zi de odihnă sau de învoire. În trei luni 
am trecut prin toate şcolile prin care tre-
buie să treacă piloţii de vânătoare îna-
inte de a pleca pe front. Este un drum 
care se parcurge, de obicei, în cinci, şase 
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sau şapte luni. Însufleţirea cu care m-am 
pregătit la instrucţie mi-a adus gradul 
de caporal. Vă promit că voi merita, în 
curând, şi galoanele de sergent. La 25 
septembrie intru în escadrilă».

Mai târziu decât sperase, visul de a 
ajunge pe front i s-a împlinit. La 1 oc-
tombrie 1918 îi scrie, entuziasmat, prie-
tenului său, Radu Beller: „Frăţioare, de 
ieri, de la orele 16, mă aflu în Escadrila 
de luptă Spad 12 grupa de luptă II, grupă 
independentă care este totdeauna în linia 
avansată a frontului, acolo unde luptele 
sunt cele mai aprige.” 

Începea ultima lună din viaţa eroului, 
răstimp ce coincide cu cele mai aprige, 
mai înverşunate şi mai sângeroase lupte 
de pe frontul de vest. 

 “Am ajuns în acest loc încântător în 
urmă cu 10 zile. Două zile n-am zburat, 
neavând avion. A treia zi am primit un 
avion mic, nou-nouţ, dotat cu două mi-
traliere. Trei zile am participat la lupte 
simulate cu căpitanul şi camarazii şi, în 
sfârşit, în a şasea zi am plecat în patrula-
re deasupra liniei frontului. Eram nebun 
de fericire. Fac parte dintr-un grup de 
escadrile de intervenţie care se depla-
sează în acele sectoare ale frontului 
unde luptele sunt cele mai intense. E un 
grup de vânătoare de elită. Nu pot să-ţi 
scriu exact unde suntem, dar survolăm 
adesea S(edanul). Orele de patrulare se 
schimbă de la o zi la alta. Câteodată sun-
tem în zbor de la orele şase dimineaţa. 
În unele zile facem patru patrule, de câte 
două ore, la 5 şi 6000 metri înălţime. 
Abia aşteptăm să ajungem la Rin, pentru 
a face de “strajă”. Avem o dorinţă gro-
zavă să-i doborâm pe nemţi. Prima dată 
când am trecut linia frontului am cântat 
o Marseillaise răsunătoare şi am plâns 
de bucurie în cabina avionului.” 

Aterizase în mijlocul celei mai crân-
cene bătălii din istoria marelui război, 
veritabil apogeu al luptelor de pe frontul 
de vest. S-au înfruntat, în Ofensiva din 
Argonne dintre 17 octombrie – 4 no-
iembrie 1918, 4.002.104 de combatanţi 

ai Antantei cu 3.576.000 de militari 
germani, 21.843 contra 18.100 tancuri, 
5.646 contra 4.000 avioane, 1572 care 
de luptă faţă de nici unul al Centralilor. 
“Deşi sleiţi de puteri şi decimaţi – apre-
cia Lloyd George, primul ministru al 
guvernului Marii Britanii, în “Souvenirs 
de la Guerre – La Victoire” – soldaţii 
germani luptau cu înverşunare făcân-
du-ne să plătim scump orice înaintare. 
În timpul războiului, nemţii luptaseră 
cu înverşunare, dar niciodată, ca acum, 
în ceasul înfrângerii lor. Deşi simţeau 
că sunt învinşi, totuşi – în cursul lunii 
Octombrie, cea din urmă luptă din răz-
boi – armata britanică a pierdut peste 
120.000 oameni, morţi şi răniţi, probă 
a unei rezistente îndârjite pe care am 
întâmpinat-o”. 

Dramatismul şi încrâncenarea bătă-
liei se regăsesc şi în scrisorile eroului 
român. ”Dragă domnule Casanova, – 
începe scrisoarea sigilată depusă, la 10 
octombrie, la comandamentul unităţii. 
În acest moment veghez trupul unui ca-
marad care a fost ucis ieri seară. Tot ieri, 
un alt camarad s-a prăbuşit cu un avion 
în flăcări. Şi eu am avut avionul grav 
lovit de un snop de gloanţe, azi după-
amiază, în timpul luptei la care am parti-
cipat. Toate acestea mă determină să mă 
gândesc că aş putea fi ucis, într-o zi sau 
alta. Tatăl meu ar primi o lovitură morta-
lă dacă ar afla despre sfârşitul meu. Iată 
de ce consider că trebuie să iau măsuri 
pentru ca el să afle cât mai târziu posibil 
această veste... Pentru aceasta, n-am dat 
la escadrilă nicio adresă pentru eventua-
litatea că voi cădea în luptă, astfel încât 
părinţii să afle despre dispariţia mea 
după îndelungi cercetări”. Scrisoarea 
dezvăluie starea de spirit a ostaşului, 
grija de a nu-i face pe părinţi să sufere, 
responsabilitatea cu care trata relaţia cu 
familia. Pericolul era imens. Nu spera 
să supravieţuiască, dar teama nu-şi gă-
sea loc în sufletul său. O dovedeşte în 
lupte şi o afirmă atât de simplu, de sin-
cer, de natural şi de inocent în scrisori. 

Îi scrie tatălui său, la 21 
iulie 1918: „În depărtare, 
de o parte se văd Pirineii, 
cu un pic de zăpadă, şi, 
dincolo de ei, Spania; 
de cealaltă parte, câmpie 
cât vezi cu ochii. Este 
atât de frumos încât nu-
ţi vine să aterizezi. Când 
vezi asemenea frumuseţe 
de câmpie strălucind în 
lumină şi de efort uman, 
jertfirea vieţii pentru a o 
apăra devine, pentru un 

soldat, un lucru atât de simplu, de obiş-
nuit, ca un mic salut de recunoştinţă.” 

Ideea jertfei se regăseşte şi în scri-
soarea pe care o trimite mamei sale la 
28 aprilie: “Dacă aţi putea să vedeţi, 
ca mine, orbi, schilozi şi desfiguraţi, 
aţi pricepe în chip instinctiv că nu ai 
dreptul să te cruţi, sub absolut nici un 
pretext. Şi, dacă am nenorocul să mă 
curăţ, nu veţi roşi mai târziu când veţi fi 
întrebaţi care sunt drepturile voastre la 
libertate». În altă scrisoare citim: “Când 
ne întoarcem din misiune, avem de par-
curs câteva zeci de kilometri pe care îi 
facem la mai puţin de 20 de metri înălţi-
me. Nu uităm niciodată să zburăm peste 
spitalul din Chalons, unde executăm o 
mică acrobaţie de zbor, pentru a-i distra 
pe răniţi. Oamenii ne salută în trecere şi 
noi le răspundem. Aceşti ţărani cumse-
cade ştiu că noi luptăm pentru ca ei şi 
copiii lor să-şi poată cultiva în linişte 
ogorul. Mulţumirea noastră este să ve-
dem aceste câmpii arate şi semănate în 
liniştea datinei de muncă pomenită din 
străbuni”. 

 Ce poate ilustra mai convingător şi 
mai profund uman profilul moral al ero-
ului decât gândurile pe care le exprimă 
cu sinceritate în scrisori, şi decât fapte-
le de zi cu zi! Dăruire, vitejie, eroism, 
jertfă! 

 Prima luptă a confirmat pe deplin 
calităţile de luptător înnăscut ale tână-
rului pilot. “Am un renume bun, pe care 
l-am câştigat din prima luptă. Eram doi, 
la 4000 de metri înălţime, împotriva a 
opt nemţi foarte agresivi. Lupta a durat 
15 minute şi am reuşit să-i punem pe 
fugă pe nemţi. Aş fi putut să dobor unul, 
dacă nu mi s-ar fi blocat mitraliera după 
12 lovituri. La întoarcere am constatat că 
avionul meu, avariat grav în trei locuri, 
nu mai putea fi folosit. Frumos rezultat, 
pentru prima luptă. Înainte de aceasta 
eram considerat “boboc” şi n-avea ni-
meni încredere în mine. Acum toţi mă 
caută să mă ia în formaţie cu ei.” 

 Aprecierile comandanţilor şi ale co-
legilor sunt impresionante: suflet ales, 
de o rară sensibilitate, temperament ar-
zător, zburător dotat cu calităţi excepţi-
onale, îndrăzneţ, ostaş temerar, o voinţă 
de neoprit, o fire entuziastă, veşnic în 
mişcare. Nu a trecut mult timp după ce 
a depus la autoritatea militară scrisoarea 
sigilată adresată lui Charles Cassanova, 
prietenul tatălui său, şi tragica premoni-
ţie s-a împlinit. 

 La 1 noiembrie 1918 – în timpul 
marii bătălii din Ardeni – avionul capo-
ralului Ioan Romanescu, aflat în patru-
lă la 2000 m înălţime pentru a proteja 
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avioanele de recunoaştere care mitraliau 
infanteria inamică susţinând înaintarea 
tancurilor amice, a fost lovit în plin de 
un obuz. Reconstituind acest moment 
al bătăliei, comandantul Escadrilei 
Spad XII, căpitanul A. de Turenne, le 
scrie părinţilor: «caporalul Romanescu 
se afla în patrulare aeriană, în regiunea 
Sissonne-Réthel, împreună cu noi când, 
deodată, aparatul său a dispărut din ve-
derea noastră. Iată ce s-a întâmplat: Era 
în momentul unui atac; tirul artileriei 
terestre era foarte dens. Romanescu s-a 
aflat pe traiectoria unui obuz care a ex-
plodat la contactul cu aparatul său, avi-
onul fiind prefăcut în ţăndări. Moartea 
a fost atât de fulgerătoare încât n-a avut 
nici măcar răgazul s-o vadă sosind. Ne-a 
părut atât de rău de pierderea acestui tâ-
năr, care era un excelent pilot, curajos în 
faţa pericolului şi, mai ales, un desăvâr-
şit camarad.” 

Avionul eroului s-a prăbuşit în flă-
cări, în timpul celei de a şasea misiuni 
la care participase în aceeaşi zii pilotul 
român. După încetarea luptelor – la 11 
noiembrie – comanda unităţii a găsit, în 
apropiere de Attigny, un avion carboni-
zat şi, lângă el, mormântul unui caporal 
pilot, pe a cărui cruce nu era scris niciun 
nume. Autoritatea militară a stabilit că, 
după toate probabilităţile, era mormân-
tul lui Romanescu. 

 Eroul român a căzut în sectorul de 
luptă al Regimentului de infanterie nr. 
124, în timpul asaltului pentru eliberarea 
localităţilor Voncq, Semuy, Le Chesne 
din 30 octombrie – 4 noiembrie 1918. 
Din Registrul istoric al Regimentului 
aflăm următoarele: “La 30 octombrie 
încep misiunile de recunoaştere. Bătălia 
se desfăşoară într-un cadru de o frumu-
seţe impresionantă. Marea vale a râului 
Aisne fusese inundată de inamic, râul 
unindu-se cu canalul şi, sub puhoiul de 
apă, pâraiele lui Quatorze dispărând; 

dar, în pofida acestor condiţii, valurile 
de asalt au pornit la luptă. Cei ce au 
dat asaltul au înaintat prin apa până la 
brâu... În noaptea de 31 octombrie spre 
1 noiembrie, soldaţii batalionul nr. 2 
traversează râul Aisne şi înaintează prin 
apa până la genunchi, nepăsători, sub 
rafalele de obuze pentru a ocupa am-
plasamentul stabilit, la vest de Terron. 
La orele 4 şi 25, mii de tunuri varsă fier 
şi foc. Prin pâcla de ceată şi de fum se 
zăreşte o flacără mare roşie: satul Voncq 
arde. Oamenii au un moral superb. La 
ora 5 şi 45, infanteria porneşte la atac. 
Valurile de soldaţi avansează metodic, 
îmbrăţişate de obuze, de fum şi de ex-
plozii. Inamicul încearcă să se opună; 
cuiburile de mitraliere îşi ridică vălul, 
tunurile inamice lovesc dar elanul solda-
ţilor este irezistibil. Sfidând obstacolele, 
batalionul Saint-Lary înaintează. Ostaşii 
traversează mai mult de doi kilometrii 
prin terenul inundat. Focului năprasnic 
al mitralierelor i se adaugă pericolul de 
înec; un număr mare de răniţi fiind în-
ghiţiţi de ape, dar nimic nu-i poate opri 
pe soldaţi. Numeroasele fapte de bravu-
ră şi de eroism au umplut cu sânge valea 
râului Aisne... Asaltul a fost fulgerător, 
în trei ore regimentul a înaintat 4 km, a 
făcut 500 prizonieri, 11 tunuri, 50 mitra-
liere, mortiere de tranşee, arme şi muni-
ţii în cantităţi mari. Misiunea Diviziei a 
fost îndeplinită în mod magistral... 

Regimentul 124 poate fi mândru de 
misiunea pe care a îndeplinit-o. El a fost 
irezistibil în atac. Către toţi cei căzuţi la 
datorie din Regiment asigurând aceas-
tă măreaţă epopee ne ridicăm privirile 
noastre de recunoştinţă. Să păstram pen-
tru totdeauna gravate în inimă, cuvintele 
sacre, încălzite încă de răsuflarea morţi-
lor noştri: Vive la France”. 

Din înălţimile cerului, o divizie de 
150 de avioane, între ele aflându-se şi 
aparatul pilotat de Ioan N Romanescu, 
a participat la asaltul din 1 noiembrie 
1918. 

Victoria finală era aproape. Pentru 
această izbândă, Ioan N Romanescu a 
dăruit Franţei, conştient, cu ardoare şi 
măreţie, propria viată. A consimţit, cu 
nobleţe de suflet, în întregime eroică, la 
sacrificiul tinereţii sale pentru patria ad-
optivă, care l-a înnobilat, postmortem, cu 
titlul de glorie “Mort pour la France”. 

“Sfârşitul lui eroic – va preciza mi-
nistrul francez Albert Thomas, în decem-
brie 1924 – a lăsat amintirea cea mai no-
bilă şi mai vie de energie şi devotament 
pentru Franţa şi pentru umanitate”. 

 În acelaşi timp, tânărul pilot şi-a dat 
viaţa pentru ţara sa, pentru libertatea şi 

unitatea neamului românesc. 
„A căzut pentru ţara sa, pe care o iu-

bea natural, şi pentru Franţa, pe care voi 
l-aţi învăţat să o iubească – scrie Ernest 
Pinard în mesajul de condoleanţe trimis 
părinţilor. Sper ca durerea voastră să fie 
alinată de gândul că idealul pentru care 
a luptat se va împlini şi, din atâtea sa-
crificii şi durere, se va naşte o Românie 
mare şi puternică.” 

„Destinul a voit ca numele sublimu-
lui vostru copil – adaugă locotenentul 
André Faure în scrisoarea trimisă fami-
liei la 28 aprilie 1919 – să fie scris cu 
litere de foc în cartea de aur a eroilor 
războiului. A căzut pe câmpul de onoa-
re. A dispărut în urmărirea vrăjmaşului, 
pe cerul incendiat, sfâşiat de obuze şi 
destrămat de gloanţe, asemeni sufletelor 
lui Guynemeer şi Garros, eroii nemuri-
tori ai aviaţiei franceze care au chemat 
la ei sufletul lui îndrăzneţ, îndrăgostit 
de strălucirea înălţimilor. Războiul a 
făcut din fostul meu elev, devenit un 
prieten încântător şi un camarad în ace-
eaşi armată, înrolat, ca şi mine, volun-
tar, cruciat al aceleiaşi cauze şi soldat 
al aceluiaşi ideal! Caporalul-aviator 
Ionel Romanescu a ştiut să servească 
Franţa cu aceeaşi inimă cu care servise 
România, ţara sa atât de mult iubită.” 

Jertfa eroului, decorat postmortem 
cu “Virtutea militară de război” şi cu 
medalia “Croix de guerre avec palme”, 
este doar una din numeroasele mărturii 
ale dăruirii şi jertfirii pentru “idealul unei 
Românii mari şi puternice”, ale “iubirii 
native a românilor pentru Franţa”. Ea va 
rămâne ca o “amintire de cea mai nobilă 
şi mai vie energie şi devotament pentru 
umanitate”, şi, de ce nu, cum spunea 
Edouard Rocherai în scrisoarea adre-
sată senatorului Nicolae Romanescu la 
19 martie 1919: «Ce poveste poate fi 
mai emoţionantă decât aceea a acestui 
viteaz? Ce viaţă împlinită şi totuşi atât 
de scurtă? Ce sfârşit eroic şi sublim, ce 
exemplu! Ce dovadă mai luminoasă ar 
putea să ilustreze dragostea pentru ţara 
mea mai bine decât sacrificiul suprem al 
vieţii atâtor tineri români care au venit 
să lupte pe pământul Franţei.” 

Sacrificiul tinerilor români, spiritual 
umanist, european al eroului ne cheamă 
la Paris, la Liège, la Sedan, la Attigny, la 
Avord, la Pau, la Chalons. Ne aşteaptă, în 
Cimitirul militar din Rehthel, mormântul 
cu numărul 1645, să punem la crucea pe 
care e scris: “Jean N. Romanesco. Mort 
pour la France», o ramură de brad adusă 
din munţii României, fiindcă, pentru tâ-
nărul erou moartea n-a mai avut răbdare, 
l-a răpus înainte de a i se împlini dorinţa 
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de a serba, alături de părinţi şi de fraţi, 
Crăciunul Victoriei. 

Ne cheamă să privim cerul Franţei 
pentru a întâlni sufletul generos al bra-
vului pilot, pulverizat de explozia unui 
obuz, cu doar 10 zile înainte de sfârşitul 
războiului. „Am primit scrisoarea dum-
neavoastră din 21 iulie la Armata de 
Rin, unde mă aflu acum – îi răspunde, 
în august 1922, comandantul Escadrilei 
Spad 12, generalului Vasile Rudeanu; 
ea îmi readuce în memorie amintiri de 
război care-mi sunt scumpe şi dureroa-
se, dar, din păcate, nu am bucuria de a-i 
putea informa pe părinţii bravului pilot 
Romanescu în legătură cu locul exact 
unde se află mormântul său. El patrula 
la est de Rin când un proiectil inamic l-a 
izbit în plin zbor. Pilotul şi avionul, lu-
cru foarte rar, au fost pulverizaţi; moar-
tea a fost instantanee. Este imposibil să 
se regăsească sărmanele sale rămăşiţe. 
Dacă tatăl, domnul Romanescu, va dori 
să afle detalii mai multe, voi încerca să-l 
găsesc pe locotenentul pilot Bonzac, 
care comanda patrula şi a văzut toate 
acestea. Dar el nu va face decât să repe-
te ceea ce v-am scris deja. Transmiteţi 
domnului Romanescu că fiul său a fost 
un viteaz, că Escadrila 12 l-a iubit mult 

şi a plâns mult pierderea sa... ” 
Să mergem, deci, atunci când vi-

zităm Europa, să omagiem memoria 
caporalului aviator Ioan N Romanescu, 
să punem flori la mormintele miilor 
de ofiţeri şi soldaţi români înmormân-
taţi la Dieuze, Soultzmatt, Hagenau, 
Strasbourg-Cronenbourg, Effry, Saint-
Quentin, Hirson şi în alte localităti din 
Alsacia şi Lorena. Vom întâlni, pretu-
tindeni, mărturii ale voinţei, ale luptei 
şi jertfei românilor pentru libertatea, 
unitatea, pacea şi prosperitatea Europei. 
Ei sunt acolo-n veşnicie – ne asigură po-
etul Marcel Romanescu, fratele eroului 
în “Slove pe o troiţă”: “O altă lume mult 
mai vie, / Ce-n marginea mormântului/ 
Prinzând mişcarea vântului / Prefiră-n 
cer ideile/ Culege snop scânteile,/ 
Miresmele, culorile,/ Topindu-le ca zo-
rile/ Într-o supremă armonie/ A tot ce-n 
lut e taină vie.” 

Şi, revenind în ţară îmbogăţiţi sufle-
teşte şi mândrii de faptele acestor eroi, 
să întrebăm de ce aceste “jertfe şi moş-
teniri” sunt excluse din tezaurul memo-
rial al neamului. De ce pe casa în care 
au fost construite primele planoare şi 
proiectat primul avion craiovean nu este 
pusă o placă comemorativă cu numele 

inventatorului? De saloanele în care au 
trăit Romaneştii, fiecare dintre ei o per-
sonalitate importantă a epocii sale, au 
fost botezate, Albastru, Grena, Verde, 
Moisil, Piru, Hillary iar proprietarii de 
drept ai acestui monument istoric şi ar-
hitectural au fost alungaţi, brutal şi ne-
drept, şi din memoria propriei case? 

De ce nicio stradă din Craiova nu 
a primit încă numele acestui erou al 
României şi al Franţei? 

Ioan N Romanescu aşteaptă onora-
rea obligaţiilor şi promisiunilor pe care 
atâtea generaţii de primari şi consilieri 
le-au uitat. Craiova este datoare memo-
riei băieţelului viteaz căzut pentru liber-
tatea României şi a Franţei cu fântâna 
memorială, finanţată de părinţii eroului, 
cu numele unei şcoli şi a unei străzi, cu 
reaşezarea plăcii memoriale pe casa pă-
rintească, cu înscrierea în rândul cetăţe-
nilor de onoare ai oraşului. 

Pentru că Ioan N Romanescu a fost 
şi rămâne o viaţă dăruită libertăţii, uni-
tăţii şi prosperităţii Europei. 

ŞSi pentru că Romaneştii de ieri 
trebuie să rămână prin noi, cei de azi, 
încrustaţi în granitul istoriei, pentru 
veşnicie.

Dor de un vis

Mi-e dor de freamătul viselor
Izvorâte din mii de întrebări,
De foşnetul clipelor trăite aevea.
mi-e dor de întrebările nepuse,
iar dorul creşte cu fiecare zi
şi toate ar deriva-n pedepse
c-am îndrănit să sper,
c-ai să mai vii.
Mi-am dorit atât... să vii la mine,
Cu chipul tău frumos şi blând!
Şi aş fi vrut să te privesc iubite,
Bând cupa fericirii pân´la fund...
Am adormit în calda-ţi îmbrăţişare.
Ah! Ce dulce mi-a fost somnul!
Dar am avut un vis.
Când m-am trezit, aş fi ţipat de fericire:
Noi doi am fost în paradis!

Elena Buţu

M-ai mângâiat de atâtea ori
Tandru şi duios m-ai sărutat,
Iar în braţe m-ai ţinut cu dor.
Nopţi la rând le-am petrecut
În dulcea voluptate.
Dar visele-s doar vise,
Trezirile dor

Peste timp

Când iarna iarăşi va veni
Şi natura nu va fi în floare
Când câmpul se va dezgoli
Aminte-ţi vei aduce oare?

Ochi mari, frumoşi, înseninaţi
Aminte-ţi vor aduce,
Când viaţa-n zori ai să străbaţi
Şi acasă vei ajunge?

Eterna lor privire tristă
Nimic nu îţi va aminti,
De buze moi, rotunde, rozalii
Ce te-au dorit nespus, mai ştii?

Iubire căruntă

Ai fost un vis, ai fost un dor
Tu suflet mare, adorabil...
Tu m-ai făcut să cred că zbor
Spre un astru admirabil.

O, tu iubirea mea căruntă!
Suflet blând, îmbătător,
De-ai firămas în viaţa mea ştiută
s-ar fi împlinit un vis înălţător.

Mulţumesc că ai fost iubite
Astrul meu ocrotitor.
Fericită am fost cu tine,
În nopţile albastre de amor.

Atâtea nopţi m-am tot rugat
Să rămâi cu mine o veşnicie...
O, cât am fost de fericită
Când m-ai făcut femeie!
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Sever Constantin Răduică s-a 
născut la 26 august 1946 în comuna 
Amărăştii de Jos, (fost Romanaţi). 
Descinde din părinţii Ilie, originar din 
comuna Drăghiceni, judeţul Olt (fost 
Romanaţi) şi Oprica descendentă din 
familia Vergu Mihalache din Amărăştii 
de Jos. La vârsta de 2 ani ai săi, părinţii 
s-au despărţit fiind crescut de mama sa 
care s-a stins din viaţă când avea 23 de 

ani, fiind singurul copil.
A absolvit 7 clase elementare în 

comuna natală, după care a urmat o 
şcoală Profesională cu durata de 3 ani 
în oraşul Caracal.

Îl găsim pe şantierele ţării lucrând 
ca lăcătuş, sudor, electrician, instalator, 
fochist, iar mai apoi ca maistru 
instructor la şcolile din comunele 
Bechet, Ostroveni şi Dobreşti, judeţul 
Dolj, încheindu-şi cariera ca mecanic 
de extracţie la întreprinderea minieră 
Uricani din judeţul Hunedoara.

A activat în cadrul cenaclurilor 
literare: „Flori de mină“ Uricani, 
„Panait Istrati“ Petroşani şi „Clepsidre“ 
Bechet – „Comuna literară Bechet“ al 
cărui membru prolific este.

Este laureat al mai multor premii 

literare, la concursuri şi festivaluri 
de poezie şi proză din care amintim 
câteva:

Premiul I la Festivalul concurs 
„Elena Farago“, Craiova, 1994;

Premiul revistei „Astra“ Braşov 
la Festivalul „Aici ne sunt visătorii“ 
Petroşani 1993 (proză).

A participat la diferite emisiuni 
radio şi TV şi a publicat poezie şi 
proză în diferite ziare şi reviste din 
care amintim: „Ritmuri hunedorene“, 
„Steagul Roşu“ Petroşani, „Ramuri“ 
Craiova, „Luceafărul“ Bucureşti, 
„Vatra“ Tg. Mureş, „Raţiunea“ Craiova, 
„Astra“ Braşov etc.

Actualmente este pensionar şi 
locuieşte în localitatea Bechet, judeţul 
Dolj.

Sever Răduică

...Uite , aşa a pus Francu paie pe foc 
şi ne-a dat apa la moară, încât toţi câţi 
eram la masă, nu mai vedeam decât ţi-
pari şi ţigănaşi prinşi la copcă. Expediţia 
a fost organizată pe loc, completată cu 
un atelaj compus dintr-o căruţă trasă 
de doi măgari, pe care, Costică Doru, a 
substituit-o tatălui său: Domnul Doru, 
zis Căcărează.

După ce am adunat cele de trebuin-
ţă, cinstind pe la fiecare câte-o ulcică cu 
vin la botul măgarilor, “cinstea casei”, şi 
pe când se lăsa seara, noi ieşeam din sat 
ţinând malul Jieţului, optimişti şi plini 
de voie bună.

– Diii...cai de zmei paralei!... Ce tot 
staţi şi visaţi şi-napoi vă daţi? Dii... că 
pun pe Făt Frumos pe voi, îndeamnă 
Costică, măgarii. În viziunea lui, Făt 
Frumos, fiind întruchipat de biciuşcă.

Înserarea începea să-şi spună cu-
vântul, lăsându-şi amprenta peste albul 
imaculat al câmpiei şi al dealurilor din 
preajmă. Dezorientat, Costică opri “caii 
de zmeu paraleu” şi strigă sfatul:

– Bă, alde Maraşvilii, i-a veniţi voi 
încoa’ şi spune-ţi, încotro îndreptăm 
limuzina?!

– Păi, către fântâna aia cu cumpă-
nă, cam pe-acolo este Balta cu Coşuri. 

Indică direcţia, Andruşca, pe care natu-
ra îl dăruise cu o cocoaşe de mai mare 
dragul şi pe care, Leu, alsacianul lui 
Francu, o lua mereu în primire de câte 
ori avea prilejul.

Undeva, departe, se profila înfiptă 
în albul zăpezii, cumpăna unei fântâni 
fără lumânare. În sfârşit, am dat de stu-
fărişuri. Unul zicea că-i Balta cu Scoici, 
altul că-i Balta cu Coşuri, n-am mai avut 
timp să ne dumirim. După o cercetare 
sumară a locului, “limuzina” a fost par-
cată pe o viroagă la adăpost, iar măgarii 
au fost trataţi cu un maldăre de coceni şi 
după ce Costică le-a urat “poftă bună”, 
am trecut la ale noastre. 

Unul tăia copca cu toporul, altul 
băga vârşa, iar Andruşca, cocoşatul, 
blagoslovea locul stropindu-l cu vin, 
cântând popeşte pe nas:

– Dă, Doamne peşte la vârşe, robilor 
Tăi...acum şi-n pururi... că-n beciul be-
ciului au vin...După care trăgea o duşcă 
şi se muta la altă copcă.

Imaculatul câmpiei te trimitea între 
realitate şi vis. În sat, luminile se stin-
geau una câte una şi-ncremenit dormea 
sub ger şi zăpadă. Am luat loitrele de 
la căruţă, şi-nfofoliţi în cojoace, ne-am 
întins peste ele, sub puzderia de stele 

cernută din înaltul mirific, lăsând gândul 
să alerge fără hotar pe drumul robilor, 
galactic şi pribeag. Andruşca şi cu Ion 
(croitor cu dever), dăduseră foc stufului 
şi fugeau de colo până colo. Siluetele lor, 
se profilau deşirate ca de uriaşi. Faptul 
că au aprins stuful mi s-a părut o crimă 
şi m-am dus către ei mustrându-i, să-i 
determin să stingă focul. Când l-am vă-
zut pe Andruşca fără pantaloni, am uitat 
pentru ce m-am dus. Sărmanul, scăpase 
într-o copcă, până la brâu şi acum clăn-
ţănind, făcea haz de necaz, încercând să-
şi usuce pantalonii.

Strigătele lui Costică Doru, au sfâşi-
at liniştea nopţii...

– Băăă...Francule, băăă...veniţi re-
pede că a mâncat măgarul, câinele, 
băăă!...

N-am înţeles prea bine, “măgarul” a 
mâncat “câinele” sau câinele a mâncat 
măgarul! Oricum, ceva se întâmplase, 
aşa că, am rupt-o toţi la fugă spre căru-
ţă. Aici, măgarul zăcea căzut în hamuri, 
parcă mort. Leu îl ţinea strâns de chişi-
ţa unuia din picioare şi mârâia agresiv, 
cine ştie pentru care pricină. Costică se 
văicărea, iar Francu râdea. Până la urmă, 
câinele a fost potolit cu o scândură, dar, 
cu măgarul ne-am găsit beleaua.

La ţipari
(Amintiri dintr-o noapte de iarnă)
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Care de coadă, care de cap, doi inşi 
cu scândura pe sub burtă, îl puneam, hei 
rup, pe picioare şi când luam mâna de 
pe el, cădea şi rămânea nemişcat ca o 
plăcintă. Se vede că-l instruise ca lumea 
câinele lui Francu. Costică, nu mai con-
tenea cu văicărelile:

– Aoleo, moare măgarul, m-am dra-
cului de tata, aoleo!... 

Ghiduş, cum era Andruşca, i-a debi-
tat cocoaşa o idee...

– Hai să-i turnăm puţin vin pe gât, 
poate-şi revine. Voi nu vedeţi că-i speriat 
şi face pe prostul? La sugestia lui, fraţii 
atât au aşteptat, i-au descleştat gura cu 
codiria biciuştii şi i-au pus damigeana-n 
gură. De voie, de nevoie, spre bucuria 
generală, „căluţul de zmeu“ a început să 
înghită. La scurt timp a fost pus pe pi-
cioare iar după o oră a început să zbiere 

şi să ciulească, încât câinele lui Francu, 
a băgat coada între picioare şi a luat o 
distanţă respectabilă. Măgarul, muşca 
măgăreaţa şi făcea un tărăboi spre ha-
zul nostru fără margini. Zbieretele lui, 
au deşteptat toţi cocoşii satului şi n-a 
mai fost chip să te apropii de el, până 
la urmă ş-a făcut damblaua şi s-a poto-
lit. Doar mai scutura din cap, aşa ca o 
mustrare de conştiinţă, parcă vrând să 
se elibereze de vreo povară. Poftim! Să 
mai zici că măgaru-i prost...

Uite aşa, cu una, cu alta, a trecut şi 
noaptea. Dimineaţa, am găsit un singur 
ţipar cât degetul, zbătându-se într-o vâr-
şe, pe care l-am dat lui Costică pentru 
spectacol. Frânţi, ne-am împrăştiat pe 
la casele noastre, unde n-am mai văzut 
mămăligă caldă o săptămână, dar nici 
consoartele noastre ţipari. 

E rau mari. Atât de mari în-
cât atunci când le vedeam 
intrând pe poarta casei şi 
călcând apăsat de-a lungtul 

potecii apropiindu-se de casă, mă cu-
prindea teama şi mintea mea înfricoşată 
le făcea să pară ale unui uriaş. Ale nui 
Gulliver de care încercam să mă ascund 
după nucul cel mare din dreptul uşii 
sau să mă furişez în casă, dar pe care le 
urmăream speriată de oriunde reuşeam 
să mă scund. Şi totuşi nu puteam să-mi 
desprind privirea de ele. O curiozitate 
neînţeleasă mă împingea să le aştept să 
apară şi să le urmăresc înaintarea. Mai 
aproape, mai apoape, mai mari, tot mai 
mari pînă ce, imense, se opreau în drep-
tul meu, oriunde m-aş fi aflat ascunsă. 

Mari, maron închis, cu o talpă groa-
să, tălpuită de nenumărate ori, care fă-
ceau zgomot la fiecare pas şi cu curele 
late laterale, legate printr-o curea şi mai 
groasă care le traversa din vârful picio-
rului pînă la încheietură, la gleznă, în-
chizându-se cu catarame mari, bloncoa-
se, pe care le auzeau zornăind la fiecare 
mişcare a piciorului, vara când le lăsa 
descheiate din cauza căldurii. Atunci 
le încălţa pe piciorul gol. Şi se oprea la 
cişmeaua din curte şi-şi răcorea picioa-
rele încinse şi umflate de atâta mers. 
Iarna cataramele erau legate, strângând 
nişte ciorapi groşi împletiţi din lână se-
ină ţurcană, aspră care mereu erau pli-
ni de zăpada prin care trecea pe strada 

înzăpezită sau prin curţile oamenilor. 
Nu existau cutii poştale la porţi. Aducea 
scrisorile la uşă, parcurgând kilometri 
întregi prin curţi, în afară de străzile 
mici şi întortocheate, fără ca vreodată să 
greşească adresa. 

Avea nişte pantaloni bleu-marin, 
groşi vârâţi în ciorapii de lână iarna, iar 
vara purta pantaloni de aceeaşi culoa-
re, din stofă subţire, roşi la manşete şi 
decoloraţi de soare şi de spălatul prea 
des şi îndelungat. Ceea ce mă fascina 
era şapca. Mare, din aceeaşi culoare cu 
pantalonii şi cu o insignă mare deasupra 
cozorocului, insignă de pe care 
n-am reuşit niciodată să desci-
frez însemnele, cu toate că o 
priveam atent, când uneori o 
lăsa pe măsuţa din bucătărie. 
Mi se părea ce este şapca unui 
căpitan de vas. Fratele mai mic 
îmi citise Căpitan la 15 ani şi 
în imaginaţia mea mă vedeam 
căpitanul din cartea lui Jules 
Vernes. „Eşti o proastă” – mi-a 
spus fratele cel mare când a 
aflat de moftul meu. „Căpitan 
e băiat. Ai pomenit tu vreodată 
căpitană?” „Nici măcar ma-
rinar?” – încercam să-l îmbu-
nez. „Altă prostie! Marinar e 
tot băiat. Nu există marinară. 
Să ştii tu de la mine”. Şi făcea 
un gest a dispreţ. „Fetele, ce 
ştiu fetele” – îi cânta în strune 

şi celălalt frate. . 
Dar în sinea mea nu mă dădeam 

bătută. Mă vedeam căpitan de vas cu o 
şapcă frumoasă ca a lui nea Tudorică, 
înfruntând valurile înspumate şi luptân-
du-mă cu piraţii mărilor. . 

Nu erau prea multe case pe strada 
noastră. Stradă de târgoveţi, cu case albe 
frumoase, spaţioase, cu curţi generoase, 
case cu marchize înalte din fier forjat 
dantelat şi acoperite cu sticlă colorată, 
case locuite în majoritate de negustori, 
ofiţeri de carieră, profesori, oameni 
cu renume în oraş şi de familiile lor. 

Nea Tudorel
fragment

Steluţa ISTRĂTESCU
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Interioare elegante, cu sobe de fainaţă, 
parchet din lemn de nuc sau chiar tran-
dafir, pereţi pictaţi, mobilă stil şi puţi-
ne erau casele în care să nu găseşti un 
pian. 

Nici copii nu erau prea mulţi. Unul 
sau doi la o casă. Noi eram o excepţie. 
Trei. Însă erau şi curţi unde nu era nici 
un copil, curţi care păreau pustii . Doar 
la prima vedere, pentru că erau frumos 
îngrijite şi în care spre seară vedeai una 
sau două doamne elegant îmbrăcate, 
stând pe scaune largi de rafie, bându-şi 
cafeaua din ceşcuţe minuscule sau savu-
rând delicioasa dulceaţă de cireşe negre 
din farfurioare de sticlă la fel de mici, 
dulceaţă în pepararea căreia se întreceau 
toate gospodinele. 

Şi mai erau mame. Multe mame. 
Sau, mai ales mame. Taţi nu prea erau 
pe strada noastră. „Sunt plecaţi la mun-
că“ – ne spunea mama. Şi alte mame 
spuneau la fel. Nu ne miram. Ni se 
părea că aşa trebuie să fie. Taţii trebu-
ie să meargă la muncă. Să aducă bani 
acasă. Dar şi mamele mergeau la mun-
că. Nu toate. Unele. Mama nu mergea. 
Din când în când mergea la tata. Acolo, 
unde muncea el. Mă lua şi pe mine. Nu 

ştiu de ce mă lua pe mine. Fraţii erau 
mari şi puteau s-o ajute. Eu nu făceam 
nimic. Eram prea mică. Doar stăteam cu 
ea . O zi întreagă. Uneori trebuia să ve-
nim şi a doua zi. Şi aşteptam să ne vină 
rândul. Atunci mama lua un coş mare, 
din pod, în care punea nişte pâinici pe 
care le cocea ea, mici şi tare bune şi niş-
te cornuleţe pe care tot ea le făcea din 
untură de porc şi smântână, umplute 
cu nucă sau cu marmeladă. Şi mirosea 
atât de frumos în bucătărie şi erau atât 
de frumoase încât cu greu ne abţineam 
să nu şterpelim măcar una. „Sunt pentru 
tata”. Şi era de ajuns să ne treacă pofta 
de a ne înfrupta din ele. Şi stăteam în-
tr-un şir lung. Tare lung. Departe, tare 
departe. În afara oraşului. Un şir mare 
de doamne. Numai doamne. Şi copii, 
dar puţini. Şi tot mici ca mine. Ba unii 
erau chiar mai mici. Doamnele îi ţineau 
în braţe. Şi doamnele astea erau frumoa-
se, elegante, cu pălării cochete. Şi aştep-
tau. Mi se făcea foame, tare foame dau 
nu îndrăzneam să-i spun mamei. „Tata 
are mai mare nevoie ca tine. El munceş-
te. Trebuie să-i ajungă pentru mai mult 
timp. „Îmi explica mama cu voce slabă 
ca şi cum s-ar fi temut ca cineva din jur 
ar putea s-o audă. Tata nu venea acasă. 

Ca noi. Rămânea acolo. 
Avea mult de lucru. Şi 
cu cât ne apropiam mai 
mult de capătul acelui 
şir care mi se părea ne-
fârşit, cu atât doamnele 
începeau să se agite, să 
plângă şi unele chiar 
să strige, strângându-şi 
copiii în braţe. Un om, 
în uniformă, le lua co-
şul, arunca jos, într-o 
grămadă mare, ceea ce 
nu-i plăcea, sau chiar 
refuza coşul cu totul. Şi 
doamnele plângeau şi 
se tânguiau. Unele ţipau 
tare. Mama nu plângea. 
Nu spunea niciodată 
nimic. Nici nu vorbea 
cu doamnele celelalte. 
Nici ele nu vorbeau cu 
ea. Doar se priveau ca 
şi cînd s-ar fi cunoscut 
dar nu spuneau nimic. 
Şi erau mereu aceleaşi 
doamne. Nu mă lăsa 
nici pe mine să vorbesc 
cu ele, chiar dacă mi se 
adresau. Lăsam ochii 
în jos şi mă piteam în 
spatele mamei. Nu mă 

lăsa să vorbesc nici cu ceilalţi copii. „Se 
supără domnul de acolo“ – şi-mi arăta 
cu privirea pe domnul care lua coşurile. 
Mie îmi era tare milă de taţii care nu pri-
meau mâncare. „Au fost pedepsiţi“ – îmi 
spunea mama încet. „Au făcut ceva rău, 
sau nu au muncit cum trebuie şi atunci 
nu mai primesc mâncare“. Şi mureau de 
foame? N-o întrebam. Nu aveam curaj. 
Mereu îmi făcea semn că nu trebuie să 
vorbesc. Dar cum să nu le dea mâncare 
dacă nu au muncit bine? Să le dea mai 
puţin, că sunt slabi. Măcar un pic, atât 
cât să nu moară de foame. E tare rău să-
ţi fie foame şi să nu ai mâncare. Tata mai 
primea câte ceva. Omul nu arunca tot. 
Uneori lua tot coşul. După ce căuta bine 
în el. Scotocea totul. Toate cornuleţele, 
frumos aşezate de mama erau acum ră-
strunate. Şi iar le răsturna. Şi iar căuta 
ceva. Ceva ce nu găsea. La doamnele 
celelalte mai găsea câte ceva. Poate că 
ele puneau mai mult decât pâinici şi cor-
nuleţe. Ceva ce le făcea rău taţilor. Şi nu 
aveau voie să mămânce. În coşul mamei 
nu prea găsea. Dar uneori arunca chiar 
şi din pâinicile mamei. Sau le rupea şi 
apoi le arunca, jos în praf. Le-aş fi luat 
eu. Imi era foame. Le-aş fi mâncat. Erau 
tare bune, dar mama nu mă lăsa. Mă ţi-
nea strâns de mână şi nu-mi dădea voie 
să mă mişc. Le lăsam acolo. În grămada 
aceea mare. Mama era fericită când omul 
lua coşul. Mie îmi părea rău. Aş fi vrut 
să mai lase ceva în coş, ca să pot gusta şi 
eu. Tare bune îmi păreau. Şi-mi era aşa 
de foame. Dar când rămâneau, mama le 
ducea la biserica din strada noastră. „E 
săracă. Mai săracă decât noi“ – spunea.  
„Şi preotul e sărac. El se roagă pentru 
tata şi pentru ceilalţi oameni mult mai 
săraci ca noi.“ „Şi pentru cei de acolo?“ 
„Şi pentru ei. Mai ales pentru ei.“

Mai târziu, când tata s-a întors de 
la „lucru“ preotul venea la noi acasă. 
„Domnule Avram, iar a lăsat o femeie 
copilul la uşa bisericii“. Atunci tata îi 
dădea un pachet cu hăinuţe pentru copil. 
Cusute de el. Şi preotul lua hăinuţele, 
mergea la biserică, boteza bebeluşul, îl 
îmbrăca cu lucruşoarele de la tata şi-l 
lăsa în acelaşi loc unde femeile veneau 
ca să-l ia acasă. „N-au bani de botez, 
sărmanele, şi le este ruşine. Faceţi o 
faptă bună. Dumnezeu să vă ajute!“ – îi 
spunea preotul. 

Mie mi se părea tare ciudat. Tata co-
sea. Cum se poate. Doar femeile cos. „A 
învăţat acolo“ – îmi spusese fratele meu 
mai mic. „Dar şi prinţul Ghica cosea“ – 
a adăugat cu importanţă. „Era acolo cu 
tata!“ Auzise el odată când tata vorbea 
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cu mama. Prinţul Ghica? Cum se poate? 
Prinţii nu ştiu să coasă. Citisem atâtea 
cărţi cu prinţi şi prinţese, dar nici unul 
din ei nu cosea. Asta e îndeletnicirea 
slujnicelor. Nu, nu se poate. Se dă mare, 
că ştie el de toate. Aşa fac băieţii. Mai 
târziu cînd am ajuns la şcoală am fost 
colegă de clasă chiar cu fiica prinţu-
lui. Ruxandra. Noi, celelalte fetiţe erau 
tare uimite şi curioase. Nu ne venea să 
credem, dar ne spusese o fetiţă dintr-a 
patra, care se jura, că a văzut cu ochii 
ei că Ruxandra locuieşte cu bunica şi cu 
fratele ei mai mic într-o magazie aban-
donată. Şi fără foc. Asta n-o mai cred. 
Prinţii şi prinţesele locuiesc în palat. Nu 
e adevărat. Nu e prinţesă. Am fi vrut să 
mergem să vedem, să ne convingem, dar 
învăţătoarea nu ne lăsa. „Nu trebuie să 
vă duceţi. Nu e treaba voastră.“ Nu ne-
am dus. Ne era teamă că o să ne pedep-
sească. „Nici nu ştie să-şi încheie şire-
turile la ghete“ – ne spusese altă colegă. 
„Am văzut chiar eu. Bunica le încheie 
şireturile. La amândoi. Ei nu ştiu.” Cum 
să nu ştie? Doar are aproape zece ani. 
Iar fratele ei are şapte. Şi se mirau şi 
celelalte fete. . Atunci un alt gând mi-a 
încolţit în minte. E prinţesă şi fratele ei 
e şi el prinţ, dar o vrajă sau un blestem 
s-a abătut asupra lor şi a familiei lor şi 
vraja asta se va rupe doar când un alt 
prinţ, un prinţ adevărat va veni dintr-o 
ţară îndepărtată şi se va îndrăgosti de ea.  
Numai că prinţul acesta n-a mai venit 
niciodată. Ne-am revăzut după ani de 
zile în Bucureşti. În tramvai. Într-o după 
amiază târzie de toamnă. Eu reuşisem să 
intru la facultate după încercări repetate 
şi doar după ce embargoul fusese ridi-
cat. ”Ce faci?” am întrebat-o surprinsă. 
Purta ochelari cu lentile din sticlă de si-
fon – cum mi-a spus mai târziu – şi m-a 
recunoscut cu greu. S-a bucurat. După 
terminarea liceului obişnuiam să ne 
plimbăm pe Strada Mare în compania 
altui coleg, Viorel Iliescu, care apoi a 
plecat în Germania unde a devenit actor. 
Am încercat s-o descos. ”Deabia am re-
uşit să intru la la Sorbona „ – mi-a spus 
cu tristeţe în glas. Sorbona era şcoala de 
surori medicale de pe Pitar Moş. Dăduse 
ani de-a rândul la franceză la universita-
te şi tot de atâtea ori fusese respinsă deşi 
vorbea franceza mai bine decât vorbeam 
nou limba română. Probabil că vraja 
încă nu se rupsese. 

„Trebuie să ne grăbim” – îmi spunea 
mama când întărziam acolo, la tata, pînă 
seara. ”Nea Tudorel trebuie să plece şi 
el la casa lui. ”Venea la noi când eu şi 
mama eram plecate. Stătea cu fraţii. . 

Mama se temea. Odată, doi băieţi, fraţi, 
dintr-o stradă alăturată, au plecat la râu 
să se scalde şi unul din ei, cel mare nu 
s-a mai întors. S-a înecat. Dar fraţii mei 
nu plecau la râu. Nu-i lăsa mama. Şi noi 
n-am fi ieşit din cuvântul ei nici în rup-
tul capului. Uneori ne pedepsea. Odata, 
de Craciun n-am primit nimic. Când ne-
am trezit dimineaţa am căutat în ghetuţe. 
Nu era nimic. Am fost tare trişti. „Poate 
că Moşul s-a supărat pe voi că nu aţi fost 
cuminţi” – ne-a spus mama. Am rămas 
neconsolaţi, deşi ştiam că spune adevă-
rul. Cu căteva zile înainte, un bărbat a 
venit şi ne-a cerut o lopată. Eram eu şi 
fratele cel mic acasă. Nu-l cunoşteam. 
Nu-l văzusem niciodată. Ne-am codit. . 
„M-a trimis mama voastră” – ne-a spus. 
L-am crezut, deşi cu inima strânsă. N-a 
mai adus-o înapoi. Mama s-a supărat 
rău. ”Nu mai daţi nimic din casa decât 
cu bilet de la mine”Si n-am mai repetat 
niciodată greşala de atunci. ”Mai căutaţi 
– ne-a spus mama când ne-a văzut atât 
de trişti. „Poate că v-a lăsat ceva afară, 
la uşă. ” Am ieşit neîncrezători. Acolo 
erau darurile. Fraţii mei au primit câte 
un căluţ de lemn pe rotiţe. Eu am primit 
un măgăruş, tot din lemn, care trăgea o 
trăsurică după el. A fost cel mai frumos 
dar pe care l-am primit vreodată . După 
ani de zile l-am regăsit în podul casei. 
Atunci m-am bucurat mai mult decât 
dacă aş fi găsit o comoară.

Fraţilor mei nu le era teamă de san-
dalele lui nea Tudorel. Şi nici de el. 
Uneori când nea Tudorel îşi răcorea 
picioarele la cişmea, fratele mai mic se 
încălţa cu sandalele lui şi încerca să le 
urnească din loc. Deabia reuşea şi atunci 
începea să râdă. Râdea şi fratele mare. 
Şi râdea şi nea Tudorel cu ei. Mi-ar fi 
plăcut şi mie să intru în sandale, dar îmi 
era teamă să nu mi se întâmple ceva, ca 
în poveştile pe care le citeam şi atunci 
stăteam pitită în spatele nucului şi-i pri-
veam cu jind cum se distrează. 

„Aţi văzut ce noroc pe biata femeie? 
– îi spusese o vecină mamei, când una 
din casele mai mici de la capătul străzii 
a luat foc. „I-a salvat fetiţa. Nea Tudorel 
a ieşit cu ea în braţe din flăcări. Era vă-
paia cât casa, nu alta. ”

Şi imaginea mea despre nea Tudorel 
creştea, căpătând proporţiile unui uriaş. 
Iar când îl vedeam din nou apărând pe 
potecă, emoţia se împletea cu teama 
mult amplificată de data asta şi atunci 
căutam un loc şi mai ascuns privirii lui 
în care să mă furişez. 

„Azi nu-mi daţi nimic?” – îl auzeam 
uneori întrebând-o pe mama în şoaptă, 

când ajungea în pragul casei, şi mama 
îi dădea un pachet mic învelit în hârtie 
groasă maronie, pe care el îl strecura în 
tolba cu scrisori, o tolbă mare din piele 
groasă, cu catarame mult mai mari de-
cât cele de la sandale, care zăngăneau 
şi mai tare la fiecare atingere, şi pleca 
închizând poarta cu zgomot în urma lui. 
Când se întorcea îl vedeam strecurân-
du-i ceva mamei în palmă. „Atât mi-
au dat” – spunea trist. Mama îl privea 
şi-i mulţumea. „Erau bani. Se ducea la 
cei câţiva negustori, din cei vechi, care 
mai rămăseseră în oraş, şi-i ruga, pe 
furiş, să primească lucrurile făcute de 
mama” – mi-a explicat fratele mai mare 
după mulţi ani. „Tata a avut o fabrică de 
confecţii, cu articole de copii, dar i-au 
luat-o. ” – îmi spusese mai apoi. Mama 
nu avea maşină de cusut. Nu i-au lăsat 
nimic. Cosea de mână. 

Uneori nea Tudorel venea aproape 
alergând. Îi spunea ceva mamei şi mama 
îl privea cu ochii măriţi de spaimă şi 
strângea tot lucrul în grabă – vara lucra 
printre straturile de roşii plantate în gră-
dină, iar iarna într-o magazie mică, în 
care nu era niciodată cald – şi-l ascun-
dea. Ceea ce era ciudat era faptul că fă-
cea acelaşi lucru şi cu noi. Ne trimitea la 
poartă, pe mine şi pe fratele mai mic, ne 
punea să ne uităm atenţi pe stradă şi s-o 
anunţăm când apare „un domn cu pălă-
rie” coborând dealul. Când îl vedeam pe 
musafirul mult aşteptat apărând, veneam 
într-un suflet bucuroşi că l-am văzut şi 
strigând cât ne ţinea gura „vine domnul 
cu pălărie!”, şi atunci mama repeta ace-
laşi joc ca şi cu nea Tudorel. Cu aceeşi 
grabă şi teamă. Noi ne amuzam. Ne plă-
cea jocul la nebunie. Deabia aşteptam să 
ne trimită la poartă. Ne vedeam detec-
tivi. Sherlock Holmes. Fratele meu avea 
o colecţie întreagă din „Romanul de l5 
lei” şi-mi mai dădea şi mie cîte una să 
citesc din când în când. O citeam pe sub 
plapumă, să nu mă vadă mama. Nu ne 
lăsa. ”Citiţi cărţile voastre de şcoală!” – 
ne spunea când ne prindea citindu-le. 

Şi teama de nea Tudorel şi sandalele 
lui creştea pe zi ce trece. Totul până în-
tr-o bună zi, când inexplicabil de neaş-
teptat, a încetat. Într-o clipă doar. În ziua 
aceea ne jucam ca de obicei de-a pitita, 
chinuindu-ne să găsim ascunzătoare în 
cele mai îndepărtate şi nebănuite locuri. 
Totuşi nu prea mai erau ascunzători pe 
care să nu le ştim, deşi curtea destul de 
mare ne permitea acest lucru. Fratele 
cel mare stătea cu capul pe braţ, spriji-
nit de nuc, numărînd. Numărătoarea se 
apropia periculos de repede de ultimul 
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număr în timp ce eu şi fratele mai mic 
umblam bezmetici căutând un loc si-
gur. La un moment dat nu-l mai văd. 
Probabil găsise locul. Am continuat să 
caut cu disperare locul magic, când văd 
butoiul în care fraţii uneori se scăldau 
în zilele caniculare. Îl umpleau cu apă 
aşteptând nerăbdători ca razele soarelui 
să încălzească apa destul de rece, după 
care se afundau în el, bălăcindu-se ve-
seli şi făcându-mi în necaz. ”Ce să caute 
o fată în butoi? Du-te la păpuşile tale” 
– mă apostrofau de fiecare dată, când 
plângând alergam la mama să-i spun. 
De data asta butoiul era gol. M-am suit 
pe butucul de lângă el şi nici eu nu ştiu 
cum, am reuşit să intru în interior agă-
ţându-mă cu mîinile de marginile lui. 
Nu îndrăzneam nici măcar să respir de 
teamă să nu mă audă. Din cînd în când îl 
auzeam pe fratele meu strigând „te-am 
văzut, te-am văzut” – fără să fi văzut pe 
vreunul din noi. Ştiam că ne păcăleşte. 
Şi noi spuneam la fel când era rândul 
nostru la căutat. Ciuleam urechile la cel 
mai mic zgomot. Apoi s-a făcut linişte. 
Şi era atât de cald acolo. Şi atât de bine. 
Şi eram atât de fericită că în sfârşit am 
ajuns şi eu în butoi. Şi – aşa cum aveam 
să aflu mai târziu – am adormit. Fraţii 
şi-au văzut mai departe de ale lor. Au ui-
tat de mine, siguri fiind că am plecat la 
păpuşile mele, care de fapt nu era decât 
una, şi aceea făcută din doi coceni de 
porumb legaţi cu sfoară şi îmbrăcată cu 
peticele şterpelite din resturile pe care 
mama le arunca la gunoi. S-a lăsat seara 
şi cum eu nu apăream, au intrat în pa-
nică. Au început să mă caute. Nu eram 
de găsit. Au intrat în panică. Mama era 
disperată. Ce puteau face? Nea Tudorel! 
L-au chemat pe bietul om când tocmai 
se pregătea de culcare. A venit într-un 
suflet. Au continuat căutările. În curte, 
în beci, în pod, dar unde nu au căutat. 
Nimic. „Uite-o în butoi!” – a strigat 
fratele cel mic, amuzat, cocoţat pe buş-
teanul de lângă butoi. „Doarme!” – şi a 
început să râdă. Nea Tudorel a răsturnat 
butoiul şi luând-mă în braţe m-a strâns 
la piept. Am simţit atâta căldură în îm-
brăţişarea braţelor lui mari, butucănoase 
şi aspre încât m-am cuibărit şi mai adânc 
în ele. Mi-am lăsat capul pe pieptul lui 
osos. Mi se părea că mi-am pus capul pe 
cea mai moale şi pufoasă pernă. M-am 
lăsat purtată până în casă. M-a aşezat 
pe pat cu atâta gingăşie ca şi cum aş fi 
fost din sticlă şi s-ar fi temut să nu mă 
scape şi să mă sparg. Stăteam cu ochii 
închişi, aşteptându-mă la o chelfăneală 
zdravănă. Mama plângea sărutându-mă 

fără încetare, lucru pe care îl făcea atât 
de rar, şi mângâindu-mă în timp ce fra-
ţii mă priveau înmărmuriţi. Am adormit 
gândindu-mă la braţele calde şi moi ale 
uriaşului meu. Mi se păruse lucrul cel 
mai minunat din lume şi nu-mi amin-
tesc să fi fost vreodată acoperită cu atâ-
ta dragoste şi gingăşie ca atunci. Eram 
Esmeralda iar el duiosul Quasimodo. În 
noaptea aceea l-am visat pe dumnezeu, 
un vis pe care nu l-am destăinuit nicioda-
tă nimănui, dar care m-a urmărit întrea-
ga viaţă şi a cărui semnificaţie- dacă ar 
putea exista vreuna – n-am putut-o des-
cifra nici până astăzi. Lume, multă lume 
era adunată în piaţa centrală a oraşului, 
încercuind-o. Cei mai mulţi erau înge-
nunchiaţi. Toţi aşteptau tăcuţi. Şi trişti. 
Eu aşteptam la fel de înfrigurată ca şi ei, 
privind undeva în sus. După câteva clipe 
un tren a străbătut în goană o cale ferată 
care încercuia piaţa. Atunci şi cei care 
erau în picioare au îngenuncheat, ridi-
când braţele în sus ca şi cum ar fi cerut 
îndurare. În faţă, pe botul locomotivei 
era Dumnezeu. Mare, frumos, cu barbă 
lungă şi părul răvăşit în goana trenului. 
Era aşa cum îl văzusem pictat în biserică 
dar parcă şi mai mult semăna cu imagi-
nea din pozele pe care le aveam atunci 
cu Moş Craciun, doar că 
nu avea barba albă. Aveam 
o mulţime de poze mici, 
lucioase, colorate cu chi-
puri de îngeraşi, scene cu 
naşterea domnului, Moş 
Crăciun şi cu domnitorii 
ţării, care aveau, în partea 
de jos imprimaţi anii între 
care au domnit, poze pe 
care fraţii mei le cumpă-
rau de la librăria Traian şi 
pe care le păstrau cu mare 
grijă. Uneori se mai îndu-
rau să-mi dea şi mie câte 
o poză, două, făcându-mă 
nespus de fericită. Şi frate-
le ţinea pozele astea într-o 
carte mare. Fiecare poză la 
o pagină diferită şi deschi-
zând cartea la întâmplare, 
noi trebuia să ghicim, re-
pede, ce domnitor era în 
poză şi anii între care a 
domnit. Dacă nu ghiceam, 
urma o pedeapsă. De cele 
mai multe ori trebuia să 
mătur curtea. Şi partea lor. 
Nu aveam scăpare. 

Şi în visul acela, lumea 
privea în sus, cu braţele ri-
dicate spre cer. Dumnezeu, 

supărat, a rostit cu voce de tunet „lume 
potoliţi-vă”. Atât de clar. Potoliţi-vă. Şi 
după ce a dat un ocol pieţii, a dispărut 
la fel de repede cum a şi apărut. Lumea 
privea înmărmurită. Priveau fără să ros-
tească vreun cuvânt. Şi m-am trezit. 

De de atunci aşteptam cu înfrigurare 
să-i văd sandalele mari şi grele apărând 
pe potecă. Şi mereu aveam câte ceva 
să-l întreb. 

– Nu reuşesc să altoiesc cireşul – 
m-am lamentat cu voce plângăreaţă, de-
îndată ce l-am văzut intrând pe poartă. 

Profesoara ne vorbise de celebre-
le încrucişări făcute de marele savant 
sovietic Miciurin, în a cărui grădină, 
cunoscută în toată lumea, existau mii 
de noi specii care dădeau producţii in-
finit mai mari decât cele tradiţionale. 
Trebuia să-i urmăm şi noi exemplul. 
Şi nea Tudorel ne-a altoit cireşul mare 
din curte, expicându-mi cu răbdare de 
profesor experimentat fiecare stadiu al 
complicatului proces. Şi cireşul acesta a 
făcut cele mai bune cireşi pe care le-am 
mâncat vreodată. A rodit mulţi ani de 
atunci. Tata l-a tăiat doar când nu mai 
rămăseseră decât câteva crăci uscate. . 
Mi-a părut tare rău. Parcă ar fi fost tăiată 
o parte a copilăriei mele.
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Limba română a fost inva-
dată în ultimii douăzeci 
de ani de o avalanşă de 
cuvinte străine, în majori-

tatea lor acestea fiind cuvinte de origine 
engleză. Mass-media este domeniul în 
care acest fenomen se oglindeşte şi se 
propagă cel mai vizibil. Emisiunile, re-
vistele şi ziarele în care se observă cel 
mai bine această încercare, de cele mai 
multe ori forţată, de modernizare a lim-
bii sunt în special cele care se adresează 
adolescenţilor, publicului tânăr (muzi-
că, modă, sport, viaţă mondenă) şi zonei 
tehnico-economice.

O tratare mai amănunţită a neologis-
melor în presa scrisă ar necesita un stu-
diu destul de amplu, domeniile în care 
acestea se manifestă fiind destul de va-
riate, motiv pentru care am hotărât, pen-
tru o mai bună exemplificare, a analiza 
o singură revistă, „Cosmopolitan“, nu-
mărul din noiembrie 2009, revistă care 
apare cu o medie a tirajului de 50.000 
exemplare şi care pretinde că este „Cea 
mai citită revistă din lume“.

Am considerat puţin relevante neolo-
gismele mai vechi în limbă şi deci puţin 
interesante studiului (cum ar fi de ori-
gine franceză: extra, machiaj, parfum, 
eclectic, breton, lamé, à la carte de ori-
gine engleză: hamburger, sexy, cocktail, 
spray, trenci, italiană: modă, paparazzi, 
pizza, sau chiar ţigănească: mişto etc) şi 
am căutat termeni relativ noi apăruţi în 
limbaj în ultimii ani, mai exact xenisme 
(George Pruteanu le defineşte ca fiind 
cuvinte străine care nu devin româneşti, 
ci continuă să fie folosite cu scriere şi 
pronunţie străine – barbarisme – din 
grecescul xenos = străin).

Studiind revista am constat că ma-
joritatea termenilor sunt neasimilaţi fo-
netic şi morfologic la structura limbii 
române, majoritatea nefiind cuprinşi în 
lucrările lexicografice româneşti. Deşi 
am găsit o gamă largă şi variată de ne-
ologisme am observat preferinţa pentru 
utilizarea anglicismelor, deşi există ter-
meni echivalenţi în limba română actua-
lă. Conform Mioarei Avram anglicisme-
le sunt „împrumuturi recente din engle-
za britanică şi americană, incomplet sau 
deloc adaptate (ca atare, ele se scriu şi 

se rostesc în română într-un mod foarte 
apropiat sau identic cu cel din limba de 
origine)“.

Cu surprindere am remarcat, cău-
tând originea cuvintelor pe care le-am 
considerat neologisme, că sunt prezente 
în DEX foarte multe cuvinte din cele pe 
care le-am considerat anglicisme şi pe 
care le-am întâlnit în paginile revistei 
studiate. Majoritatea având sensuri bine 
definite în limba română nu cred ca ar 
trebui asimilate atât de uşor în limbă: 
look (înfăţişare, aspect), job (serviciu), 
sex-appeal (vino-ncoa), full-time (nor-
mă întreagă), mall (complex comercial), 
mascara (rimel), trend (tendinţă), cool 
(grozav), party (petrecere), hot (fierbin-
te), hit (şlagăr), shopping (cumpărături), 
bad boy (băiat rău).

Utilizarea neologismelor are o moti-
vaţie care variază de la caz la caz. Unii 
termeni sunt justificaţi şi obligatorii, 
pentru că sunt noi şi nu au corespondent 
în limbă, cum sunt blog sau site. Alţii 
formează categorii separate, aparţin 
unui domeniu sau gen şi sunt păstraţi în 
majoritatea limbilor de pe glob aşa cum 
s-au format, aşa cum sunt termenii din 
muzică: rock, pop, jazz, crossover jazz, 
free jazz, modal jazz, hard bop, hip hop 
etc. Unii termeni sunt folosiţi din co-
moditate (stand-up comedy, love story, 
gadget, beauty adviser). Sunt termeni 
care sunt folosiţi pentru a da, probabil, 
un sens internaţional, dar care sunt greu 
de înţeles şi greu de pronunţat pentru 
cititorii care nu au studiat limbi străine: 
geeky (ciudat), t-shirt (tricou), clutch 
din engleză şi varianta sa franţuzească 
minaudière (geantă plic).

Majoritatea neologismelor sunt 
substantive şi adjective invariabile. 
Denumind noţiuni abstracte, substanti-
vele au primit desinenţa de plural a ne-
utrelor româneşti: print-uri, hobby-uri, 
must have-urile, reality show-urile.

Deşi se observă o uşoară tendinţă de 
adaptare totuşi nu se renunţă la varian-
ta originală din limba engleză pentru că 
„este la modă“. Se observă însă tendinţa 
de formare a familiilor lexicale: de la 
trendy – super trandy sau cool – super 
cool, de la update – a updata

Prezint, în continuare, o parte din 

termenii pe baza cărora am întocmit stu-
diul, fără a mai cita din text, cum ar fi: 
blush, beauty adviser, hair-styling, co-
ver, make-up, casting, t-shirt, modeling, 
shopping, dar şi contexte, încercând, 
acolo unde este posibil, să dau în paran-
teze echivalentul în limba română.

Pag. 22 – rubrica Hot News: • 
Animal print, turban şi nuanţe naturale 
– Inspiră-te din look-ul (înfăţişare) ex-
centric al lui Fergie şi alege culorile na-
turale, ca maroul, dar şi animal print-
uri. (imprimeuri cu motive animale); • 
Dietă vintage (de modă veche) din nou 
pe val – Rezumă-te la vinaigrette (vi-
negretă) ca dressing (garnitură) pentru 
salată şi prepară un sos din oţet pentru 
friptură.; • Iubitul meu... un robot – La 
început, a face sex cu un robot o să pară 
geeky (ciudat), dar odată ce o să fie 
publicat un articol de genul „Am făcut 
sex cu un robot şi a fost grozav“ într-o 
revistă cum e COSMO, atunci cu sigu-
ranţă mulţi se vor înghesui să vadă cum 
e (David Levy); De frică să nu-şi piardă 
jobul (serviciul), femeile petrec din ce 
în ce mai mult timp la birou.

Pag. 29 – În clasa a unsprezecea a 
renunţat la şcoală pentru a se ocupa 
full-time (exclusiv, cu normă întreagă) 
de actorie.; Megan este una dintre cele 
mai ştrengare starlete (actriţă în deveni-
re) de la Hollywood.; Imediat, spune ea, 
încălţându-se cu o pereche de flip-flopşi 
(papuci de paljă, şlapi) galbeni, cu im-
primeu hawaian.

Pag. 37 – Pe noul album vei regăsi 
şi un cover al hitului (adaptare a şlagă-
rului) Rihannei Please Don’t Stop The 
Music.

Pag. 39 – În geanta mea există per-
manent strictul necesar oricărei femei: 
deodorant, şerveţele..., parfum..., o pu-
dră, mascara (rimel) şi un lip gloss (lu-
ciu de buze).

Pag. 44 – Investiţie smart (inteli-
gentă)? Geaca de piele. Biker style (stil 
motociclist), rock, sport sau clasică, ea 
este un must have (trebuie să ai) absolut 
şi în această toamnă.

Pag 48 – Caută printre hainele se-
zoanelor trecute, pe care le considerai 
out of fashion (demodate). Multe dintre 
ele au revenit în tendinţe, iar pe altele le 

Limba română? ... Până când?
Mihaela LAZĂR
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poţi updata în funcţie de noile cerinţe 
vestimentare.; Jeanşii uzaţi. În cazul în 
care nu eşti pregătită să investeşti într-o 
astfel de pereche, cu siguranţă vei găsi 
unii prin şifonier pe care să-i sacrifici 
pentru un look (înfăţişare) cât mai cool 
(la modă).; Vârful ascuţit. Profită de noul 
trend (modă) în materie de pantofi!

Pag. 50 – Un clutch (plic) din metal 
îţi va întregi o ţinută de party (petrece-
re) sau una elegantă.; Poşetele tip săcu-
leţ se numără printre must have-urile 
(ceea ce trebuie să ai) propuse de desig-
neri în acest sezon.

Pag. 72 – Cum nimeni nu a putut să-l 
vindece de acest obicei, e clar că nu e 
obişnuit să primească un feedback (răs-
puns) de la femei.

Pag. 81 – Cu suita noastră de mişcări 

hot (fierbinţi), vei depăşi pragul de tipă 
pusă pe şotii şi vei intra în zona fetelor 
rele de tot!

Pag. 91 – Aproape toţi bărbaţii cred 
că dacă nu reuşesc în tot ce-şi propun, 
vor fi percepuţi ca nişte looseri (rataţi).

Pag. 108 – În postări (număr de afi-
şări) să ne duelăm şi în buddies (prie-
teni) să ne batem.

Pag. 134 – Un outfit (ţinută) uni, cu 
rochie nude, „învelită“ de strasuri aurii, 
şi pantofi în nuanţa pielii, merge foarte 
bine cu o piele bronzată.

Publicul se formează. Publicul prin-
de gustul a ceea ce îi dai. Uităm oare fo-
losirea corectă a limbii române.

Încheiem citând dintr-un articol al 
lui Modesto Ferrarini apărut în ziarul 
„Adevărul“ în 17 aprilie 2001: „Mă 

întreb de ce presa nu combate puternic 
miile de texte tâmpite, de reclamă, de-
numiri de firme ce apar în limba engle-
ză. Te uiţi şi nu înţelegi nimic. Sunt di-
plomat, ştiu trei limbi (franceza, italia-
na, spaniola), dar nu engleza. Am ajuns, 
în România, să citesc doar denumiri 
englezeşti. Trebuie să te uiţi la vitrină 
ca să pricepi despre ce este vorba; sau 
să intri în magazin. Ce înseamnă explo-
zia aceasta de „hai să ne dăm mari en-
glezi“? Este foarte bine că mulţi de la 
noi ştiu engleza, în special tinerii, copiii. 
Dar din această cauză să chinuiţi peste 
60–70 la sută din populaţie cu fel de fel 
de înscrisuri pe care majoritatea nu le 
înţelege?“

I oan Moraru, laureatul 
Nobel pentru pace din anul 
1985, a fost singurul român 
care a câştigat un Nobel 

pentru România, trăind în ţară, aproape 
în anonimat, toata viaţa.

În 1985 românii trăiau exagerarile 
epocii de aur impuse de regimul 
Ceauşescu. Deşi în ţară sărăcia era lucie, 
aspiraţiile lui Nicolae Ceauşescu nu 
ţineau deloc cont de această stare. Acesta 
spera în acea perioadă să obţină nici mai 
mult nici mai puţin decât Premiul Nobel 
pentru Pace... 

Se făcuseră toate demersurile în acest 
sens. Şi, surpriză! România câştigă, într-
adevăr, Premiul Nobel! Şi încă o surpriză: 
nicidecum pentru Nicolae Ceauşescu!....

În acel an Premiul Nobel pentru pace 
a fost decernat organizaţiei „International 
Physicians for the Prevention of Nuclear 
War“ (în traducere, „Medicii lumii pentru 
prevenirea războiului nuclear“). Trei 
persoane erau liderii acestei organizaţii 
mondiale: un rus, un american şi un 
român! Nu era un român emigrant, care 
fugise din tara, ci un român care trăia în 
România condusă de Nicolae Ceauşescu. 
Numele său este IOAN MORARU 
şi, spre jena naţiunii noastre uneori 
nerecunoscătoare, a rămas încă (şi astăzi, 
după eliberare) un ilustru necunoscut 
printre compatrioţii săi. După ce a 
primit celebra distincţie, a intrat rapid 
într-un con de umbră, regimul de atunci 
neputând ierta şi trece cu vederea că alt 

român „i-a furat premiul lui Ceauşescu.“ 
Câţi ati auzit de el?

Ioan Moraru,  a murit în 1989, doar 
cu trei zile înainte de 22 decembrie, 
dar a apucat să rămână în conştiinţa 
studenţilor şi colegilor cu care şi-a 
împărţit pasiunea pentru medicină. Ioan 
Moraru a continuat munca de cercetare 
începută de Victor Babeş în domeniul 
anatomiei patologice, remarcându-se 
prin numeroase descoperiri de profil. A 
condus Institutul de Anatomie Patologică 
din Bucureşti.

Premiul Nobel pentru Pace primit la 
Oslo, în 1985, Moraru l-a împărţit cu doi 
colegi: un rus şi un american. Este vorba 
de Mihail Kuzin, din fosta URSS şi 
Bernard Lown, din SUA. Dintre cei trei, 
el a fost singurul despre care nu s-a ştiut 
nimic în ţara sa în acel an, ceilalţi doi 
fiind, evident, ovaţionaţi de compatrioţi. 
Cei trei se cunoşteau din anii ’60 şi, 
numai LA INIŢIATIVA LUI MORARU, 
ei au decis să înfiinţeze o Organizaţie 
mondială pentru prevenirea războiului 
nuclear. Meritul savantului român este 
mare întrucat el a ajuns la conducerea 
acestei Organizaţii, în condiţiile în care 
el nu a reuşit în România de atunci 
să înfiinţeze o filială a acesteia şi la 
Bucureşti, deşi încercase aşa ceva.

Ioan Moraru s-a născut în 1927, la 
Dârlos, lângă Mediaş, cei de aici fiind 
printre puţinii români care ştiu că un 
sătean de-al lor a luat marele Premiu 
Nobel. Ce păcat! 

De altfel, Ioan Moraru este singurul 
român laureat al Premiului Nobel care 
s-a născut şi a trăit în România.

Alti  laureaţi: George Emil Palade, 
medic şi om de ştiinţă american, născut în 
România, specialist în biologia celulară, 
a primit premiul Nobel pentru Fiziologie 
şi Medicină în anul 1974, pe care l-a 
împărţit cu Albert Claude şi Christian 
de Duve. Elie Wiesel, un scriitor evreu 
american originar din Sighetu Marmaţiei, 
supravieţuitor al Holocaustului, a primit 
Nobelul pentru Pace în 1986.. Herta 
Müller, născută în Banat, a câştigat în 
2009 Premiul Nobel pentru Literatură 
pentru Germania 

http://sindicateuropean.blogspot.com/

Român laureat al Premiului Nobel pentru Pace
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I. Structurile antropologice ale 

imaginarului
În fascinanta sa carte, Gilbert Durand 

– STRUCTURILE ANTROPOLOGICE 
ALE IMAGINARULUI (Ed. Univers, 
Bucureşti, 1977) – cercetează în princi-
pal Regimurile antagonice  ale  Diurnului  
şi Nocturnului.

Simbolurile acestor regimuri uni-
versal umane s-au format în preistoria 
omenirii, când, treptat, treptat, omul 
s-a desprins de animalitate. În psiho-
mentalul speciei noastre s-au engramat 
athetipuri, simboluri, forme, imagini pe 
care Gilbert Durant le-a inventariat în 
Regimurile imaginarului. 

 În inconştientul omului, s-a cristali-
zat, întâi de toate,  Regimul Nocturn (al 
nopţii malefice),  suficient sieşi, repre-
zentat prin: bestiarul înfricoşător (ani-
male reale, imaginare, combinaţie între 
ele şi fiinţa umană – balauri, căpcăuni, 
vampiri, vârcolaci –,  dotate cu fălci 
pline de dinţi, cozi, limbi de foc, gheare 
etc);  fantome înspăimântătoare (venind 
din imperiul lumii de dincolo);   femei 
fatale (războinice ori seducătoare, care 
sfâşie, rup distrugând bărbaţii care le 
cad în mreje). Toate aceste simboluri ale 
întunericului reprezintă timpul distru-
gător. Pe lângă aspectul devorator car-
nivor, mai intervine aspectul viermuirii 
haotice, care provoacă haosul dinaintea 

genezei cosmosului. Se mai adaugă 
sângele menstrual nociv, eufemizat 
în apa neagră a morţii, sau apa sânge-
rie. Gilbert Durand stabileşte trei clase 
de simboluri caracteristice Regimului 
Nocturn al imaginii: 1. simbolurile te-
riomorfe (animalice), 2. nictomorfe (ale 
întunericului ) şi 3. catamorfe (ale căde-
rii fizice şi morale). 

1. Simbolurile teriomorfe
În primă instanţă, aceste simboluri 

aparţin ciclului lunar, care a constitu-
it primul calendar al omenirii. Fazele 
lunii, prin modificarea formei acestui 
astru, au permis imaginarea unei între-
gi cohorte de monştri devoratori care 
ronţăie odată cu Selena şi viaţa noastră 
efemeră. De ciclul lunar ţine şi menstru-
aţia, care impurifică femeia făcând-o, în 
această perioadă,  infertilă. Creştinismul 
o consideră vinovată de producerea pă-
catului originar prin care omul a devenit 
fiinţă muritoare, întrucât, după părerea 
lui Gilbert Durand, mărul, al cărui fruct 
a fost mâncat de primul cuplu uman (la 
sugestia şarpelui), al doilea copac din 
Eden, nu reprezenta copacului cunoaş-
terii ci al morţii.

2. Simbolurile nictomorfe
Sunt provocate de şocul negru-

lui, de trecerea inexorabilă a timpului. 
Avatariile Lunii şi dispariţia Soarelui 
se petrec în noaptea malefică. Preoţii 
egiptenii se rugau toată noaptea ca bar-
ca soarelui Ra să nu fie devorată de şar-
pele Aphophis ce înlănţuieşte Pământul. 
Creştinismul a preluat cele mai impor-
tante sărbători nocturne: Crăciunul şi 
Paştele  (naşterea şi învierea lui Iisus). 
În sanscrită, Kali  înseamnă negru, iar 
Kali-Yuga  desemnează epoca tenebre-
lor. În cadrul acestor simboluri legări-
le temporale (prin destin/soartă), au o 
mare importanţă.  Parcele sunt legătoare 
şi tăietoare în final, părul, ca fir, repre-
zintă legarea malefică, Ofelia se sinu-
cide şi părul ei pluteşte pe apa neagră, 
menstruală. 

Păianjenul reprezintă un simbol pu-
ternic al legării, prin plasa urzită; cu-
loarea neagră; al sexului feminin, prin 

pântece moale şi labe păroase; al vam-
pirismului şi al narcisismului, tronând 
în centrul plasei sale (eul auctorial). Alt 
simbol principal nictomorf îl reprezintă 
femeia fatală, seducătoare şi  mortală 
(Lorelei). 

3. Simbolurile catamorfe
Copilul resimte primele simpto-

me dureroase ale căderii când începe 
să umple, iar primele simptome ale 
fricii, la mişcările bruşte ale moaşei. 
Căderea este simbolizată prin prăpastie. 
Inconştientul valorizează negativ căde-
rea prin stările maladive denumite „că-
deri psihice”. Personaje mitice şi biblice 
au fost supuse căderii: Icar s-a prăbuşit 
în momentul când, în zbor, s-a apropiat  
prea aproape de soare; Adam şi Eva au 
fost alungaţi/au căzut din Rai, păcăliţi 
de şarpe, animal care, datorită faptului 
că îşi regenerează anual pielea, este con-
siderat în multe mitologii nemuritor. De 
aceea, femeia este în permanentă luptă 
cu şarpele, ca şi eroii Regimului Diurn 
al imaginii. Lupta aceasta este lupta per-
petuă cu timpul (simbolizat la greci prin 
zeul primordial Cronos).

Regimul Diurn se naşte polemic, ca 
reacţie împotriva Regimului Nocturn al 
imaginii. Simbolurile sale caracteristice 
urmăresc distrugerea punctuală a sim-
bolurilor nopţii, respectiv ale morţii. 
Simbolurile ascensionale se opun celor 
catamorfe (ale căderii), cele spectacu-
lare (ale luminii) se opun celor nicto-
morfe (ale întunericului), iar cele diai-
retice (armele tăioase), celor teriomorfe 
(bestiarului devorator). Regimul Diurn 
este aşadar un regim de luptă eroică cu 
tenebrele. Din acest motiv dobândeşte 
un statut cavaleresc şi regal, având ca 
simboluri caracteristice sceptrul dom-
nesc (puterea) şi spada (vitejia). Este o 
concepţie raţională, discriminatoare.

1. Simbolurile ascensionale
Valorizează verticalitatea, înălţarea 

psihică şi morală, transcendenţa. Un 
simbol specific este scara cu care perso-
naje sfinte (Iacob, Mahomed) au urcat 
la întâlnirea cu divinul. Mircea Eliade 
consideră treptele scării rupturi de nivel 

Brâncuşi
şi structurile antropologice ale imaginarului

Lucian GRUIA
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mereu depăşite ascendent.
Ascensiunea este însorită, aparţi-

ne cultului solar. Este simbolizată prin 
muntele sacru şi piramidă.

Unealta ascensională specifică este 
aripa. Păsările sunt oarecum demateria-
lizate, accesorii ale aripi. Mercur şi mis-
ticii tibetani erau reprezentaţi cu aripi 
la picioare. Îngerii sunt şi ei înaripaţi şi 
arcaşi (atributul războinic fiind inferior 
celui religios). Cu cât un personaj mito-
logic are mai multe braţe, cu atât e mai 
puternic (Siva), iar cu cât îngerii au mai 
multe perechi de aripi cu atât sunt mai 
puri (Isaia are viziunea unor serafimi cu 
şase perechi de aripi).

2. Simbolurile spectaculare
Aparţin luminii care alungă întune-

ricul. Puritatea e albă, luminoasă, sola-
ră, în Mazdeism soarele este simbolizat 
printr-un  cocoş ce anunţă zorile. Iisus 
s-a născut în Orient şi tot acolo va reveni 
a doua oară, de aceea bisericile creştine 
sunt orientate spre răsărit. Cultul solar 
al luminii valorizează pozitiv soarele, 
răsăritul acestui astru dă putere, viaţă. 
În concepţia celor şapte ceruri suprapu-
se (ale planetelor) cel mai înalt este al 
Soarelui. Există la ecuator şi simbolul 
unui soare negru, ucigător.

Coroana solară devine coroana de 
raze în cultul iranian al lui Mithra.

Simbolurile spectaculare sunt legate 
de aer. Respiraţia yoghinilor şi rostirea 
mantrelor, la indieni, pot conduce uni-
versul. Ca şi în creştinism, logosul de-
miurgic creează lumea.

3. Simbolurile diairetice aparţin 

armelor cavalerilor: spada, suliţa, scu-
tul de apărare (acestea face trecerea 
spre simbolurile protecţiei intime), prin 
care eroul luminii, Zeus câştiga lupta cu 
Cronos (timpul ucigător). Sunt exem-
plare răzvrătirile  lui Prometeu (pentru 
libertatea spiritului) şi Hercule (pentru 
cutezanţă).

 Din aceste  modele, creştinismul 
a preluat arhetipul eroului civiliza-
tor,  în luptă cu balaurii (Sf. Mihail, 
Sf. Gheorghe şi în ultimă instanţă Făt 
Frumos).

Armele tăioase taie legăturile tempo-
rale supuse destinului. Există şi legături 
temporare benefice, prin care demonii şi 
diavolul sunt încătuşaţi în lanţuri.

II. Brâncuşi şi structurile 

antropologice ale imaginarului
Simbolurile deceleate de Gilbert 

Durand în fascinanta sa carte le regăsim 
în mare parte în statuara brâncuşiană. 

1. Regimul Nocturn brâncuşian
La Brâncuşi, datorită moştenirii 

tradiţiei româneşti ancestrale, antago-
nismul viaţă-moarte, deci şi cel dintre 
Regimul Diurn şi Nocturn al imaginii nu 
e total. În tradiţia noastră ţărănească pa-
triarhală, ale cărei reminiscenţe mai dăi-
nuie şi astăzi, între viaţă şi moarte nu e 
ruptură ontologică, ci sunt vămi care pot 
fi parcurse în ambele sensuri (eroul din 
Prâslea cel voinic şi merele de aur călă-
toreşte în lumea de dincolo şi se întoarce 
transportat de pasărea Măiastră, ba chiar 
se identifică cu aceasta ca trup, în timpul 
trecerii vămilor. Moartea, ca în balada 
Mioriţa este o nuntă cosmică (contopire 
cu natura/resorbţie) – desigur, nu putem 
fi de acord cu acceptarea crimei petrecu-
te în aceeaşi bala-dă. Viaţa şi moartea se 
petrec firesc şi lupta împotriva morţii nu 
îmbracă formele violente ale imaginaru-
lui occidental şi japonez. Brâncuşi spu-
nea: „Eu vreau să vă aduc bucurie pură”. 
În statuara brâncuşiană nu apar animale 
cu dinţii, ameninţătoare şi nici femei 
fatale. Animalele sale: Peşti, Ţestoase, 
Foci, Păsări, Animalul nocturn sunt me-
nite parcurilor, pentru a se juca acolo 
copiii cu ele. Nu apar figuri de coşmar, 
care să sperie etc. Bestiarul brâncuşian 
apare suav. Un caz aparte îl constituie 
Căţelul pământului (catalogat astfel de 
Ion Pogorilovschi), care păzeşte poarta 
de trecere spre Infern şi care aparţine 
clar nocturnului misterios, dar nici el 
nu este înfricoşător. De altfel, e folosit 

drept soclu pentru alte sculpturi şi pare a 
fi realizat din patru coloane (picioarele) 
ca şi Coloana sărutului (care înglobează 
monolitic patru cupluri alipite).

Majoritatea ansamblurilor sculptu-
rale brâncuşiene: Ansamblul funerar din 
cimitirul Dumbrava Buzău (Rugăciunea 
şi Bustul lui Petre Stănescu), Sărutul (din 
Cimitirul Montparnasse), Ansamblul 
monumental de la Târgu Jiu (pentru 
eroii căzuţi în primul război mondial), 
proiectul Templului Eliberării (mauso-
leul prinţesei Dewi Holkar) deşi fune-
rare sunt menite supravieţuitorilor întru 
veşnică pomenire. În Sărutul Brâncuşi 
a vrut să redea, prin acel cuplu pământ, 
iar litera M sugerată de picioarele alipite 
ale personajelor simbolizează dragostea 
care învinge moartea. Rugăciunea îşi 
duce şi ea crucea mai departe (tot în vizi-
unea lui Ion Pogorilovschi).  Ansamblul 
de la Târgu-Jiu este construit în vederea 
pomenirii eroilor tineri, nelumiţi: Masa 
Tăcerii (Apostolilor) masa de pomeni-
re, praznicul, cina cea de taină, fiecare 
soldat jertfit e un Iisus, Poarta sărutului 
(reîntregirea neamului) nunta-moar-
te, Coloana fără sfârşit (recunoştinţei 
fără sfârşit) scara urcării sufletelor la 
cer şi nesfârşirea pomenirii noastre. 
Denumirile din paranteză sunt cele pe 
care Brâncuşi le-ar fi comunicat docto-
rului Matei Stoicoiu la Târgu-Jiu şi ar fi 
cele originale (comunică Liviu Popp).

În tradiţia populară românească, cel 
mai eficient mod de pomenire este să 
faci o fântână în memoria răposatului. 
Aşa intenţiona să facă şi Brâncuşi pen-
tru Spiru Haret (s-a păstrat macheta) şi 
pentru Caragiale (intenţie). Momentul 
revelaţiei în Templul eliberării ar fi con-
stat  în senzaţia celui care l-ar fi vizitat 
(dacă proiectul s-ar fi realizat) că sufle-
tul său îşi părăseşte trupul de lut şi se 
contopeşte cu lumina divină (care ar fi 
coborât în incintă, la zenit).

Un compromis cu Regimul Nocturn 
eufemizat îl reprezintă credinţa lui 
Brâncuşi în superstiţii. El aruncă o mas-
că africană primită în dar de la un artist, 
considerând-o malefică. De asemenea, 
credea că Moise al lui Michelangelo 
este neliniştitor şi nu ai putea dormi în-
tr-o cameră cu această sculptură.

Artistul nu se temea de moarte, ci de 
o apocalipsă nucleară, care i-ar fi distrus 
şi sculpturile. A vrut să nu le risipească 
şi să le adune într-un muzeu. A reuşit A 
învins moartea.
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3. Regimului Diurn brâncuşian
Dacă la Brâncuşi Regimului Nocturn 

al imagini este eufemizat, Regimul 
Diurn se manifestă din plin, desigur, 
cu elemente specifice, care decurg din 
aceeaşi viziune tradiţională românească 
asupra lumii. 

1. Simbolurile ascensionale 
brîncuşiene

Sculpturile brâncuşiene ascensio-
nale sunt Coloanele, sculpturile etajate 
şi Păsările. Un caz aparte îl reprezintă 
Ţestoasa zburătoare.

I.1 Coloanele nesfârşite sunt nişte 
scări pentru urcarea sufletelor la cer, 
care ne conduc spre contopirea cu lu-
mina divină. Totodată, ca şi celelalte 
sculpturi columnare supraetajate, pot fi 
omologate ca axis mundi, făcând legă-
tura între lumile chtoniană, terestră şi 
aeriană. Brâncuşi spunea: „O sculptură 
nu se sfârşeşte niciodată în postamentul 
său, ci se continuă în cer, în piedestal şi 
în pământ.“ Comunitatea lumilor mar-
chează, prin simbolistica ascensiona-
lă o cale transcendentă, care aparţine 
Regimului Diurn, moartea fiind învinsă 
de eternitatea sufletului. Coloana imen-
să de la Târgu-Jiu, alămită şi strălucitoa-
re în lumina soarelui pare un stâlp imens 
de foc, aidoma celui sub care i s-a arătat 
Dumnezeu lui Moise.

Coloanele sărutului (cu simplu şi 
dublu capitel) sacralizează sentimentul.

Eterna reîntoarcere este prefigu-
rată în Templul descătuşării sufletului 
de corp (Coloană a sărutului cu dublu 
capitel), proiectat pentru prinţul indi-
an  Yeswant Rao Holkar, maharadjah 
de Indor. Raza care ar fi pătruns prin 
orificiul practicat în tavanul celului de 
meditaţie, ca simbol solar aparţine clar 
Regimului Diurn al imaginii. 

Structuri columnare au şi picioarele 
şi coloanele vertebrale ale lui Socrate şi 
ale copiilor (Primul pas şi Micuţa fran-
ţuzoaică). Cea mai spectaculoasă sculp-
tură columnară cu semnificaţie trans-
cendentă o constituie Regele regilor.

I.2 Reveriile zborului l-au urmărit şi 
pe sculptorul Constantin Brâncuşi de-a 
lungul întregii sale vieţi: ”Spre imensi-
tatea văzduhului – aceasta este pasărea 
mea. Copil fiind, am visat totdeauna că 
aş fi vroit să zbor printre arbori, spre 
ceruri. De 45 de ani port nostalgia vi-
sului acestuia şi continui să creez Păsări 
măiestre. Eu nu doresc să reprezint nici 
o pasăre, ci să exprim însuşirea în sine, 
spiritul ei: zborul, elanul... „

Păsărilor lui Brâncuşi,  Athena 
Tacha Spear le-a dedicat o carte întrea-
gă, iar Ion Pogorilovschi, într-o lucra-
re polemică – Măiastra şi sursele –   a 
comentat semnificaţiile Măiestrei în 
statuara brâncuşiană. Alţi exegeţi au 
remarcat că Păsările în văzduh seamă-
nă cu rachetele cosmice, săgeţi lansate 
spre cer sau cu o forma idealizată a unei 
pene. În această ultimă interpretare, ne 
reîntâlnim cu Bachelard, care afirma că 
pasărea a devenit un accesoriu al aripii, 
întrucât primează zborul asupra entităţii 
animalului. Brâncuşi însuşi afirma că el 
a sculptat „zboruri”.

Stau mărturie Păsăruicile, Măiestrele, 
Păsările în spaţiu şi Ţestoasa zburătoare, 
cicluri ce se întind de-a 
lungul a zeci de ani de 
creaţie.

Păsăruicile par 
nişte pui cu ciocurile 
deschise, care aşteaptă 
hrana, Măiestrele mis-
terioase şi psihopompe 
se pregătesc de zbor, 
iar Păsările în văzduh 
spintecă aerul (element 
predilect diurn).

Ţ e s t o a s a 
zburătoare

Ne întrebăm: de ce 

a imaginat Brâncuşi, în reveriile sale, 
Ţestoasa zburătoare ?

Să ne amintim că această formă sti-
lizată (cu o singură pereche de picioare 
contopite în aripi) a fost ultima sculptu-
ră cu motiv de noutate în statuara brân-
cuşiană. Cu alte cuvinte, a fost cântecul 
de lebădă al artistului. 

Forma simbolizează, aşadar, o ţes-
toasă răsturnată şi, totuşi, cu capul ie-
şind elansat din carapace şi adulmecând 
cerul. Legenda spune că ţestoasele, 
la bătrâneţe, când devin neputincioa-
se, se răstoarnă pe spate, aşteptându-şi 
moartea, întrucât nu se mai pot redre-
sa din această poziţie. Să-şi fi simţit şi 
Brâncuşi sfârşitul aproape? Pe cel fizic 
nu, întrucât a mai trăit peste un deceniu, 
dar pe cel sufletesc cu siguranţă pentru 
că proiectul vieţii sale, Templul eliberă-
rii, comandat de maharadjahul Yeswant 
Devi Holkar, a eşuat.

Dar ce legătură poate avea ţestoasa 
greoaie cu zborul? Orice animal a trecut 
în evoluţia speciei prin stadiu de pasăre 
şi poate că în inconştientul său rudimen-
tar mai visează să zboare. În legătură 
cu ţestoasa, ne ajută mitologia şi ideea 
sculptorului pentru care a creat această 
formă anume. 

În mitologiile orientale şi oceanice, 
ţestoasa reprezintă o imagine a lumii: ca-
rapacea inferioară – pământul, cea supe-
rioară – cerul, iar carnea dintre ele – via-
ţa. Aşadar, în cazul unei „ţestoase zbură-
toare”, întreg pământul cu viaţa pe care 
o poartă s-ar înălţa spre transcendent. 
Brâncuşi spunea, la bătrâneţe, că se sim-
te foarte aproape de bunul Dumnezeu. 
Prin şlefuirea marmurei albe şi pure a 
Ţestoasei sale zburătoare, aceasta pare 
că se contopeşte cu lumina divină. La 
fel, prin aspectul elansat, vietatea pare 
să se înalţe spre cer. Prin ce spaţiu plu-
teşte ea? Ţestoasa este răsturnată şi îşi 
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aşteaptă moartea. Aşadar, ea zboară prin 
aerul morţii? Dar ce înseamnă extincţia 
în concepţia lui Brâncuşi? Să ne amintim 
de proiectul Templului eliberării sufle-
tului de corp, care ar fi trebuit să devină 
mausoleul prinţesei indiene Sanyogitta 
Devi Holkar. În interiorul acestui tem-
plu, pelerinul, datorită ambientului cre-
at: un bazin cu apă înconjurat de trei 
Păsări în văzduh şi de Regele regilor, 
ar fi trăit sentimentul eliberării sufletu-
lui de corp şi contopirea cu lumina care 
ar fi căzut asupra lui, la zenit, printr-un 
orificiu practicat în tavan. Cel mai subtil 
simbol al aerului îl constituie faptul că 
el este mediul sufletului prin care vietă-
ţile respiră, deci trăiesc. Aşadar, sufletul 
Ţestoasei zburătoare, care simbolizează 
sufletul bătrânului Brâncuşi şi al între-
gii lumi vii, se va elibera prin moarte de 
corpul efemer, se va contopi cu divinul 
şi va trăi veşnic. Cu Brâncuşi, prin ceea 
ce a realizat, aşa s-a şi întâmplat. 

2. Lumina
Lumina, creată in prima zi a gene-

zei, este primul impuls spre viaţă pe 
Terra. Lumină, apă, aer, pământ, fiinţe 
vii. Între aceste elemente, lumina este 
divină, şi în decursul zilelor facerii cu-
prinde două aspecte: lumina exterioară, 
a astrelor, şi cea interioară, a imagina-
rului. Să urmărim ce descoperim în lu-
mina brâncuşiană. Cocoşii lui Brâncuşi 
vestesc atât răsăritul Soarelui, cât şi jert-
fa taumaturgică. Dacă Brâncuşi spunea 
„Cocoşul sunt eu” – ceea ce ar fi putut 
spune despre toate creaţiile sale  – voia să 
spună că el este nu numai mesagerul artei 
noi, ci şi că voia să aducă bucurie pură.

Raza eliberatoare a sufletului din mo-
mentul revelaţiei din Templul eliberării 
(despre care am vorbit), concentrează o 
viziune samsarică asupra lumii.

Supraşlefuirea formelor sculpturilor, 
chiar dacă ele aparţin intimităţii imagina-
rului (ovoidele gestante ale Începutului 
lumii, capetele de copii, femei, perso-
naje mitologice etc.), reflectând lumina 
aparţin Regimului Diurn. 

Reflectarea formelor plastice în dis-
curi metalice supraşlefuite (Leda, Noul 
născut, Peştele), permite oglindirea 
acestora, creând senzaţia clepsidrică 
luminoasă.

Tot de senzaţia ascensională constă 
şi ideea reunirii locuinţei cu atelierul de 
creaţie şi cu spaţiul expoziţional într-un 
templu apolinic. Proiectul Templului eli-
berării poate fi interpretat şi prin această 
cheie. El pare sanctuarul perpetuării tra-
diţiei hiperboreene. Vasile Lovinescu, 
în interpretările sale ezoterice, afirmă 
că în migraţia lor spre sud, hiperboree-
nii (din care făceau parte tracii şi grecii) 
s-au stabilit la paralela 45 de unde s-au 
ramificat: grecii spre sud, indienii spre 
est, iar traco-geto-dacii au rămas aici. În 
Insula Şerpilor s-ar fi construit un tem-
plu apolinic. Templul brâncuşian al eli-
berării poate fi interpretat şi sub aspec-
tul solar, apolinic, tributar Regimului 
Diurn al imaginarului. Astfel, Templul 
înconjurat de apă simbolizează chiar 
insula Leuke în care mitologia situează 
naşterea lui Apolo, iar mama sa a fost 
Selena. Totuşi el a devenit un zeu solar. 
Metamorfoza aceasta s-a petrecut şi cu 
gândirea lui Brâncuşi, întunericul morţii 
fiind convertit în lumină.

3. Spectacularul (sceptrul şi spada)
În viziune diurnă, sculptorul Vlad 

Ciobanu sugerează două interpretări ale 
Ansamblului monumental de la Târgu-
Jiu:

– traseul Masă – Coloană reprezintă 
spada Arhanghelului Mihail, iar Coloana 
este lancea Sfântului Gheorghe;

– ansamblul sugerează o biserică 
deschisă în care Masa tăcerii reprezintă 
naosul, în cadrul căruia Aleea scaunelor 
sunt locurile de odihnă (în stânga pentru 
femei, în dreapta pentru bărbaţi), Poarta 
sărutului este catapeteasma, iar Coloana 
nesfârşită, altarul.

Păsările în văzduh, mie îmi par să-
geţi lansate spre cer pentru alungarea 
norilor de pe cerul omenirii, ori raze 
solare ce ne înalţă sufletele spre conto-
pirea cu divinitatea. 

Sceptrul puterii nu-l voia Brâncuşi. 
Folosea un baston simplu doar după ce 
şi-a rupt piciorul sau la bătrâneţe când 
forţele fizice l-au  părăsit. Tot atunci fo-
losea nişte sfori petrecute pe după nişte 
scripeţi, ca să se poată ridica din pat. Nu 
voia ajutorul nimănui, voia să se descur-
ce singur. Avea încredere în propriile-i 
forţe, dar nu dorea să deţină controlul 
asupra celorlalţi. Desenul său Piramida 

fatală arată că suferinţa este provocată 
de viziunea piramidală asupra lumii, 
fiecare dorind să ajungă în vârf, motiv 
pentru care îi calcă pe ceilalţi în picioa-
re. În contrapartidă, propunea un aran-
jament orizontal în care încape fiecare 
cu personalitatea lui, fără a-şi deranja 
semenii. Schiţa  Sinea mea oarecum, o 
spirală desfăşurată spre exterior, consti-
tuie ofranda deschiderii sufletului brân-
cuşian spre oameni. 

Concluzii
De Regimul Diurn ţine şi modul 

conceptual de gândire brâncuşian, ceea 
ce a făcut ca sculpturile sale să fie inter-
pretabile filosofic. Brâncuşi a fost un ar-
tist filosof, sintagmă care a dat genericul 
unui simpozion organizat de Institutul 
de filosofie al Academiei Române, în 
anul 2006. Gilbert Durand mai remarcă 
faptul că adjectivele şi, mai ales, verbe-
le au o aplicabilitate mai generală de-
cât substantivele concrete, cu conotaţii 
specifice. Aşa cum a remarcat filosoful 
Constantin Noica, infinitivele sunt noţi-
onale, iar Brâncuşi a sculptat infinitive 
lungi: „Brâncuşi a sculptat germinarea, 
aşa cum a sculptat adormirea, înălţarea 
şi peste tot desăvârşirea ca o neîncetată 
mângâiere a formelor, întocmai pietrei 
spălate de apă. Nu a redat zborul, ci zbu-
ratul – zburarea. Sărutul lui nu e sim-
bol, nici un act simplu, ci un proces fără 
de capăt: o sărutare! Pe Domnişoara 
Pogany a tradus-o într-un infinitiv lung: 
nu se mai poate sfârşi cu nimic. Sfârşitul 
însuşi e un infinitiv, e sfârşire... Iar cel 
mai adevărat infinitiv lung – tăcerea. 
Dintre tăceri, Brâncuşi a ales-o pe cea 
mai adâncă, mai grăitoare dintre toate, 
tăcerea omului, şi a sculptat-o. A tăcea – 
tăcere. Ce lung infinitiv.”

Că Brâncuşi a simţit că aparţine 
Regimului Diurn al imaginarului, a 
recunoscut-o singur, în aforismele în 
care leagă înălţarea de divinitate şi de 
adevăr: 

„Eu mă aflu, acum, foarte aproa-
pe de bunul Dumnezeu: şi nu îmi tre-
buie decât să întind o mână înspre El, 
ca să îl pipăi!... Îl voi aştepta pe bunul 
Dumnezeu în Atelierul meu...”

„Nu mai sunt demult al acestei lumi: 
sunt departe de mine însumi, desprins 
de propriul meu trup – mă aflu printre 
lucrurile esenţiale.” 

„Ceea ce legi tu aici pe pământ – se 
leagă şi în ceruri.” Prin ceea ce a legat 
Brâncuşi aici pe pământ a cucerit cerul. 


