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P oezia, muzica şi 
dansul – definind 
gingăşia, ca marcă a 
copilăriei adevărate 

- şi-au dat întâlnire, în cadrul unei ma-
nifestări culturale complexe, la Şcoala 
Ion D. Sîrbu din Craiova. Iniţiatori: 
prof. univ. dr. Nicolae Bălaşa şi soţia sa, 
prof. Beatrice Silvia Sorescu, fondatori 
ai Salonului Literar Marin Sorescu din 
comuna Bulzeşti, judeţul Dolj, împreu-
nă cu stafful Revistei europene de cul-
tură şi educaţie Lamura. Vectorul prin-
cipal al acţiunii l-a constituit lansarea 
celui mai fraged prunc literar al poetei 
Beatrice Silvia Sorescu, fiica lui Nicolae 
Şt. Sorescu, fratele cel mare al mondia-
lului Marin Sorescu, nominalizat pentru 
Premiul Nobel. Este vorba de volumul 
de versuri pentru copii Din basme cobo-
rând spre noi, publicat recent de Editura 
NewEast din Tg. Jiu. 

Bucurându-se de prezenţa redacto-
rilor şi cameramanilor de la patru pos-
turi de televiziune, manifestarea a fost 
moderată de prozatorul Nicolae Bălaşa, 
care a evidenţiat, încă din start, sem-
nificaţia evenimentului, în contextul 
provocărilor şi riscurilor globalizării/
mondializării, al degradării cumplite 
a învăţământului din România şi, mai 
nou, al pandemiei cinice, criminale de 
desfiinţare a celor mai valoroase şcoli. 
Din Craiova, amintim doar două dintre 
acestea: Şcoala Obedeanu – a doua ca 
vechime din Ţara Românească, după Sf. 
Sava din Bucureşti, unitatea de învăţă-
mânt din Bănie având 235 de ani de ac-
tivitate neîntreruptă, dintre care un secol 
a fost singura şcoală din Craiova! – şi 
Şcoala Ion D. Sîrbu, amfitrioana mani-
festării din preajma echinocţiului 2010, 
unitate model la nivel naţional, care 
poartă numele celui mai redutabil dra-
maturg şi prozator, laureat al Academiei 
Române, care a trăit şi a creat în Cetatea 
Băniei din anul 1964 până la 17 septem-
brie 1989, când a trecut în eternitate. 

Cuvântul de deschidere a fost rostit 
cu căldură de prof. Dumitru Budană, 

directorul Şcolii Ion D. Sîrbu, care – în 
ceea ce priveşte universul liric al poe-
tei Beatrice Silvia Sorescu, colega sa 
de instituţie preuniversitară - a citat 
substanţial dintr-un studiu al prof. dr. 
Marian Barbu. În faţa unei asistenţe 
avizate, au evoluat, în ordine: Beatrice 
Silvia Sorescu (poemul Bunicule, mai 
spune-mi o poveste); grupul de dansuri 
clasice (opt fetiţe şi opt băieţei), pregătit 
de prof. Viorica Toma, grup care, peste 
câteva zile, va reprezenta copiii români 
la Campionatul European de Dans din 
Polonia; tânărul scriitor Liviu Andrei, 
realizator de emisiuni la Tele U Craiova; 
Beatrice Silvia Sorescu (Un pui de căpri-
oară se rătăcise, bietul); Alexia Roman, 
elevă în clasa a IV-a, o ştrengăriţă cu un 
joc de scenă inspirat şi o strungăreaţă 
admirabilă, care a interpretat cântecul 
Lumea mi se pare cam mare pentru 
mine, cu un refren bine ritmat: Am capul 
în nori,/ De seara până-n zori…; grupul 
Roşu şi alb – patru domniţe, foarte dina-
mice: Diana Tiugan (încă de acum trei 
ani, campioană mondială la gimnastică 
sportivă !), Iulia Mutuleanu, Cosmina 
Dumitraşcu, Alexandra Streaţă, care, 
pe muzică populară mixată (Aseară ţi-
am luat basma…, Ştii tu, mândro, ştii 
tu, ştii/ Când eram noi doi copii ş.a.), 
au prezentat un superb exerciţiu de dans 
sportiv. 

În intervenţia sa, prof. univ. dr. 
George Sorescu a mărturisit că este 
profund impresionat de programul ar-
tistic prezentat de elevii Şcolii Ion D. 
Sîrbu din Craiova. Despre autoarea 
cărţii de versuri pentru copii, lansate în 
acest context, criticul şi istoricul literar 
George Sorescu (un fin degustător al 
literaturilor latină, elină, italiană şi ro-
mână) a reliefat că provine dintr-o fami-
lie de literaţi, cu un bogat fond genetic. 
Tatăl poetei, Nicolae Şt. Sorescu, care 
ştie pe de rost sute de versuri de Mihai 
Eminescu, a creat de o viaţă în metrică 
populară şi are câteva volume publicate. 
Dacă ar fi avut şansa unor studii apro-
fundate - afirma Marin Sorescu despre 

fratele său cel mai vârstnic -, Nicolae ar 
fi fost cel mai valoros dintre noi toţi. 

George Sorescu a subliniat că fieca-
re dintre soreşti are stilul său. Beatrice 
Silvia este o poetă de o sensibilitate 
aparte, continuând linia Matildei Cugler 
Poni, Veronicăi Micle şi Elenei Farago, 
pe care Nicolae Iorga o numea vestala 
Craiovei. Cultivând versul clasic, dar 
cu mijloace de transfigurare autentice, 
Beatrice Silvia Sorescu este o neocla-
sicizantă – a evidenţiat universitarul 
George Sorescu.

Insistând asupra deschiderii euro-
pene a revistei Lamura, al cărei editor 
coordonator este, Romulus Turbatu a 
precizat că trei sunt personalităţile care 
apar cu consecvenţă, în cvasitotalitatea 
ediţiilor: Mihai Eminescu, Constantin 
Brâncuşi, Marin Sorescu.

Directorul fondator al seriei noi a 
Lamurei, Dan Lupescu a precizat că 
manifestarea se înscrie într-o suită de-
clanşată, la 18 februarie, în Tg. Jiu, la 
Teatrul Elvira Godeanu – unde, în ca-
drul unui spectacol complex, s-a des-
făşurat lansarea romanului Acvariul 
cu fâţe, de Nicolae Bălaşa, continuată 
apoi în satul natal al genialului Marin 
Sorescu: Bulzeşti, unde, la 23 februa-
rie a.c., în cadrul Zilelor Sorescu, edi-
ţia a X-a, a fost inaugurat primul Salon 
Literar Privat din România, care poartă 
chiar numele inconfundabilului autor 
al ciclului liric La Lilieci, capodoperă 
cu virtuţi de arheologie lingvistică in-
discutabile. Salonul este amenajat la 
etajul casei din Bulzeşti a familiei scrii-
torilor Nicolae Bălaşa şi Beatrice Silvia 
Sorescu-Bălaşa, pe cheltuiala exclusivă 
a acestora. Aici urmează a fi invitaţi 
elevi câştigători ai olimpiadelor şcolare 
de literatură, profesori şi personalităţi de 
prim rang, în cadrul unor colocvii, tabe-
re de creaţii, seri de muzică, poezie şi 
pictură Marin Sorescu.

Adresându-se direct elevilor pre-
zenţi, Dan Lupescu le-a spus: Graţioasă 
ca o trestie gânditoare, poeta pe care voi, 
dragi copii, aveţi norocul de a o urmări 

La Şcoala Ion D. Sîrbu din Craiova
Dinastia Sorescu

Holograme în zorii mileniului Dan LUPESCU
dan.lupescu@timpurile.com
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în orele de clasă, ca profesoară, scrie 
versuri de o mare sensibilitate. Delicate 
precum străvechile şi străveziile porţe-
lanuri chinezeşti, poemele pentru copii 
ale Doamnei Beatrice Silvia Sorescu se 
înscriu într-o viguroasă tradiţie, care-i 
include, în Oltenia, pe Tudor Arghezi, 
piscul liricii universale din veacul tre-
cut, dar şi un excepţional autor de poeme 
pentru cei mici, pe Elena Farago, care a 
trăit şi activat în Craiova 33 de ani, până 
la Daniela Crăsnaru, născută în Bănie în 
1950, unde a urmat cursurile primare, 
gimnaziale, liceale, absolvind cu brio, 
în 1973, Facultatea de Filologie. 

Elena Farago a fost apreciată drept 
cea mai valoroasă poetă din România 
primei jumătăţi a secolului al XX-
lea. A primit, în două rânduri, Premiul 
Academiei Române, Premiul Naţional 

pentru Literatură, în 1938 (pe care, 
în 1923, la inaugurare, îl primiseră 
Octavian Goga şi Mihail Sadoveanu), 
după ce în 1924, la Paris, fusese încu-
nunată cu Premiul Literar Femina, la 
recomandarea Elenei Văcărescu.

După înscrierea într-un atât de ge-
neros context, Dan Lupescu a afirmat 
că proaspătul volum al poetei Beatrice 
Silvia Sorescu, Din basme coborând 
spre noi, ne reaminteşte, prin modul de 
formulare a titlului, de cartea Din trai-
sta lui Moş Crăciun, pentru care Elena 
Farago a fost premiată de Academia 
Română. 

Temperament solar, bonom şi altru-
ist, Beatrice Silvia Sorescu este o poetă 
a bucuriilor inocente, simple, cu sem-
nificaţii şi reverberaţii adânci. Văzută 
prin ochii Beatricei – ale căror taine 

l-au înfiorat o viaţă pe Dante Alighieri 
-, lumea copilăriei este, în poezia Silviei 
Sorescu, una de basm ori, mai bine zis, 
una ale cărei ecouri, învolte ca o coadă/
coroană de păun fantastic, coboară din 
tărâmurile magice ale basmului. Riscuri 
şi provocări asumate: exuberanţa ju-
venilă, visătoria adolescentină, uneori 
chiar verbiajul nonşalant, neliniştea în 
veşminte de voioşie roz-violet şi agi-
taţie candidă, contagioasă. Dar marea 
sensibilitate, delicateţea eclatantă şi fio-
rul ludic sunt definitorii pentru versurile 
grupate în recentul volum. 

Pe Beatrice Silvia Sorescu o vizitează 
şi o învăluie într-o horbotă de raze ocro-
titoare, în clipele sale cele mai inspirate, 
aripa îngerului liric, al cărui ochi, veşnic 
treaz, veghează ca echilibrul şi armonia 
să fie într-o bună cumpănire.

Sâmbătă, 13 noiembrie, în 
comuna Ponoare, judeţul Gorj, 

unde îşi amenajase o casă de 
vacanţă, prof. univ. dr. MaRiN 

BeŞTeLiU s-a ridicat de la masă 
pentru a aduce o cană cu apă. a 
căzut instantaneu din picioare şi 

...dus a fost.
 

     duminică, 14 noiembrie, a fost 
adus la locuinţa din craiova, str. 

Vântului, în cartierul Valea Roşie.

Funeraliile
marţi, 16 noiembrie.

dumnezeu să-l odihnească !
 

a fost decan al Facultăţii de Litere 
în două mandate de câte patru ani şi 

prorector al Universităţii din craiova, 
tot două mandate - stabilea programa 
şi normele didactice, la facultate, iar la 
rectorat răspundea de sectorul Studii/

Cercetare.
    dintre cărţile fundamentale scrise 
de Marin Beşteliu amintim doar pe 

acelea dedicate interpretării operei a doi 
titani/deschizători de drumuri în poezia 

românească şi europeană alexandru 
MacedONSKi şi Tudor aRGHeZi.

In memoriam – Marin Beşteliu
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Nicu VINTILĂ

P iramidele sunt gân-
duri necunoscute pen-
tru gândul nostru. 

Regii Egiptului la-
comi să trăiască şi în viaţă şi după moar-
te, făceau încercarea uriaşă a nemuririi. 

Această cutezanţă era ajutată de pia-
tra cea dură prin care luptau contra des-
tinului omenesc. 

Piramidele ridicate ca un protest 
contra efemerului, scriau prin muchiile 
lor îndreptate ştiinţific către punctele 
cardinale şi prin geometria cavourilor, 
sensul morţii. 

Regii mureau, dar Regii morţi, tră-
iau prin cuvânt. 

Ferit de vulg, cuvântul săpat în pia-
tră era sfânt, fiindcă era chiar cugetul 
dat de Dumnezeu. 

Numai aleşii cunoşteau scrisul-enig-
mă, scrisul sfânt, care însemna strădu-
inţa omului către divinitate şi către cu-
noaşterea misterelor supreme. 

Astăzi trăim în superbul secol al dis-
preţului pentru cuget şi Dumnezeu. 

Azi nu mai respectă nimeni scrisul 
iar misterul lui a încetat de mult. 

Pietrele piramidelor vorbesc, sfinxul 
pune secolelor ce trec aceleaşi întrebări 
asupra omului şi creaţiunii spiritului 
dar nimeni nu mai răspunde. Totul e 
legendă;spiritul e ucis. Maşinăria mo-
dernă l-a ucis şi l-a înlocuit cu unul 
fabricat. 

Azi se scrie într-o zi cât s-a scris în 
Antichitatea întreagă… se scrie într-o zi 
şi…este şi destul de ieftin.

Azi gândul cu tipar cu totul costă doi 
bani în orice colţ al lumii. Cugetul nu 
costă mai nimic, dar scrisul s-ar putea 
să se scumpească dat fiind că hârtia şi 
manopera se scumpesc mereu. 

Astfel conştiinţa o ai pentru doi bani 
şi conştiinţa scrisă pentru doi bani şi ju-
mătate şi poţi să cumperi destulă, dar nu 
prea merită. 

Diavolul care se ocupa odată cu 
acest negoţ al sufletelor(sufletul ca şi 
trupul a fost cam întotdeauna de vân-
zare)ar putea cu câteva sute de euro să 
cumpere mari cantităţi de conştiinţă de 
la noi, dar nu-l mai interesează nici pe 
el prea mult. Marfa s-a prostit. Aceasta 
dacă ne cantonăm numai în zona presei 

scrise(dar nici cu cea vorbită sau văzută 
nu ne este ruşine)

Tiparul zvârle însă în mod regulat 
cantităţi imense de această marfă care 
ne mâzgăleşte universul. Şi ce marfă 
Dumnezeule. 

Monstruoasa maşină rotativă, tipo-
grafia infernală, toarnă în creierul ome-
nirii în fiecare zi, sugestia tuturor crime-
lor şi ororilor;întâmplările din capitală şi 
provincie, masacrele, furturile, crimele, 
sunt de un senzaţional obişnuit. 

Realul este însă de o esenţă prea sla-
bă pentru a ne mai satisface.

Sublima noastră presă ne toarnă în 
suflet o serie mai violentă, de nelegiu-
iri inventate, de gust însă, ca civilizaţia 
noastră să poată fi delectată.

Şi nu este de mirare dacă după o eră 
de crimă imaginată şi scrisă, ajungem la 
înfăptuirea ei. În Craiova s-a văzut deja 
zilele trecute. 

Nu mai citiţi. Presa asasinează con-
ştiinţa; inteligenţa adoarme sub influ-
enţa hipnotică a tuturor păcatelor lumii 
comise cu o zi înainte, pe care presa le 
pune sub ochi, cu o persistenţă diaboli-
că. Şi astfel spunând în miile de pagini, 
cuvântul rău îşi face opera. 

Noi, modernii, citim acest cuvânt 
de obicei după masă, odată cu digestia. 
Altădată pentru a citi cuvântul sfânt tă-
iat în stânci, credincioşii pelegrinau prin 
pustiu până la Mecca;dar trecutul cu vi-
surile lui îndrăsneţe e închis în el însuşi 
şi convingeri nu mai există de la pirami-
de încoace. 

Totuşi noi mai avem ceva, un fel de 
umbră de conştiinţă-nu de conştiinţă, 
căci aceasta este un cuvânt de glumă-ci 
de prejudecată:”Libertatea presei”, pe 
care n-o poţi atinge fără a şterge o frază 
fundamentală a civilizaţiei. Cenzura şi-a 
arătat de câteva ori fantoma. Civilizaţia 
noastră scumpă însă ameninţă să se pră-
buşească. Cuvântul plătit, cuvântul in-
fractor şi-a arătat puterea lui. 

Şi de data aceasta cuvântul se vrea 
adevăr. 

După piramide, după piatra scrisă a 
urmat scrierea pe table de argilă, s-a in-
ventat papirusul apoi pergamentul şi în 
final hârtia iar acum suportul magnetic. 
Ce va urma vom vedea. Important este 

ce s-a scris sau ce se scrie pe ele. Dintre 
toate scrierile cel mai mult au rezistat 
cărţile. Ele dăinuie şi astăzi. Din ele am 
sorbit ştiinţa şi înţelepciunea care ne-a 
dus spre civilizaţie şi progres. Popoarele 
care au cunoscut scrisul au fost şi cele 
mai puternice dar şi cele mai înaintate, 
au creat opere de artă şi de literatură 
inegalabile. 

Fără a exista cartea, fără a exista 
scrierea nu s-ar fi putut transmite urma-
şilor partea de înţelepciune care a avut 
şansa să fie tipărită cunoscând câtă înţe-
lepciune se pierde odată cu moartea unui 
savant care ia cu el tot ce a înmagazinat 
în creierul său. 

Cartea se deosebeşte cu mult de 
presă, fundamentala diferenţă constă 
în calitate şi în cantitatea de informaţii. 
Cartea modelează, în bine, caractere-
le, educă copii şi asigură înţelepciunea 
necesară oamenilor cultivaţi. Cartea va 
dăinui indiferent că va fi scrisă pe hâr-
tie sau suport magnetic, adică virtual, 
pentru că va fi permanent nevoie de 
continuitate în informaţii şi în literatură. 
Citiţi cărţile pentru că vă feriţi de mur-
dăria periferică a societăţii care vi se 
pune în cutia poştală de câteva ori pe zi. 
Cartea nu va intra niciodată în competi-
ţie cu presa pentru că sunt inegale şi nu 
au convergenţe calitative. 

Cartea sau ziarul

Studioul de dans
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C  ompozitor, dirijor, 
etno-folclorist, muzi-
colog, gazetar publicist, 
poet, eseist, prozator, 

profesorul Gheorghe Piele a absolvit în 
1968 Conservatorul de Muzica „Ciprian 
Porumbescu” din Bucuresti, optînd 
pentru cariera pedagogica la mai multe 
licee din tara. Premiile, medaliile, diplo-
mele, brevetele, titlurile primite de-a 
lungul vremii, dar mai cu seama prim-
irea în Uniunea Ziaristilor Profesionisti 
din România, înseamna consacrare, 
recunoastere, de aceea trebuie receptat 
cu luare-aminte, drept erudit, posesor al 
unei culturi vaste, solide, cu o acuta cu-
riozitate intelectuala, si nu potrivit „ple-
snelor, tîfnelor si sictirurilor” tiparite 
de Editura Academiei Internationale 
Orient-Occident. Foarte atasata de pro-
testul prin umor, ambitia profesorului de 
muzici Gheorghe Piele înscrie în lupta 
opt capitole si 260 de pagini, atacînd 
strategic dusmanul, în felul apasat car-
acteristic. Acest proiect era stabilit de 
catre autor înca de la aparitia primului 
volum, „În pleasna”, si probabil se va 
întinde treptat, de-a lungul unei serii de 
volume-manifest-umoristice.

Cartea „Plesne, tâfne si sictiruri” 
surprinde arii din realitatea incomoda 
autorului, carora li se adauga în chip 
nobil lucrarile grafice ale celor doi apre-
ciati artisti plastici, Ioana Duta si Traian 
Duta, încarnînd dimensiunea revolu-
tionara a autorului. 
Recentele pielisme, ca 
tendinta estetic-um-
orista, radicalizeaza si 
reliefeaza, gratie spir-
itului lor temerar, stat-
utul de umor veninos, 
definitoriu unui lupta-
tor. Umorul îi apartine, 
întelesul sa-l gaseasca 
cititorii; eu am trecut 
fuguta pe lînga pag-
inile cu strigaturi, nu 
de alta, dar bata-l vina, 
etno-folclorismul din 
profesor era gol pusca. 
Cu basca-n mîna sau 
pe o parte, profesorul 

Gheorghe Piele, un simpatic de altfel, 
este un gen de alpinist care se catara 
pe creste sugubete, sugerînd ca fara in-
teligenta nu se poate scrie umor, ca rî-
sul nu este sanatos daca nu pisca. Înca 
din primele capitole se vede ce-i poate 
pielea profesorului. Probabil din necesi-
tatea unui echilibru personal, nu-i poate 
admira pe unii, „necajiti si ai dracu’”, 
fara a-i ignora pe altii, „buni de luat în 
pleasna”. Mîncîndu-l ca de obicei pie-
lea, afurisit si înjurat potrivit scriiturii 
de o categorie sau alta, Gheorghe Piele 
e pe deasupra un bun artist, un boem, 
saruta cu respect mîinile cucoanelor, 
are înclinatii oratorice, are imaginatia 
doldora si vai de cei care-i cad în taisul 
condeiului. 

Nefiind dintre cei care bîntuie prin 
cultura, nici dintre scriitorii umflati de 
presa, îsi pune pielea la bataie, face pe 
dracu’ în sapte sau în cîte exemplare îi 
sugereaza contextul, de ti se zbîrleste 
pielea spinarii de frica sarcasmului: 
„Grea e misia de dascal/ Când si leafa-i 
fara spor/ Si nu-si pot varsa mânia/ Nici 
pe fundul loazelor” . Tîfnele sufoca 
aerul cu mirosul de piele încinsa, încon-
deiatii grabesc pasul, Gheorghe Piele, 
ambitios, dar cuminte, mai ales, nu-si 
mai încape în piele: „Pielea vrând sa-
mi tabaceasca,/ Prea coltosul adversar/ 
Tine ca sa-mi dovedeasca/ Harul sau de 
…tabacar!” Ei bine, am simtit pe pielea 
mea ce înseamna umorul cu sageti otra-

vite, cartea probeaza 
faptul ca umoristului 
Gheorghe Piele îi revi ne 
predispozitia polemica, 
fun damental corectiva, 
identificînd în scriitura 
sa trasatura cardinala, 
specifica umoristului 
de actiune. „Ce mai 
freamat, ce mai zbu-
cium!, cartea clocote 
de zgomot si de arme si 
de bucium, iar în pagini 
nemiscate zeci de ca-
pete vizate cad în rime-
ntunecate. Piele însusi 
mîna-n lupta vijelia-
ngrozitoare, care vine, 

vine, vine, calca 
totul în picioare.

Gheorghe 
Piele, despre care 
am scris ca a fost 
„scarpinat” de niste colegi de breasla, 
m-a încîntat cu mult timp în urma cu 
o expunere despre muzica bizantina. 
Atunci nimeni n-a scos un sunet, toti au 
fost ochi si urechi, semn ca are stofa de 
intelectual, de orator si masura atunci 
cînd îsi impune. Credeam ca este doar 
un epigramist „împielitat”, însa iacata-l, 
prin excelenta, în numele unor viz-
iuni morale proprii un lejer demolator, 
un profesionist al sicanei, reusind sa-i 
amuze pe unii, iritînd în aceeasi masura 
pe altii, generînd reactii pozitive si con-
troverse: „Privindu-l pe N. Nedelcu,/ Ma 
cuprinde-un gând discret:/ Va intra-n… 
eternitate/ inginer sau.. biet poet?”. Asa 
sînt scriitorii adevarati, nu trec neobser-
vati, iar cititorii nu le pot ignora cartile 
si prezenta în cultura, ei însisi facîndu-
se gustat si înteles unui segment anume. 
Cît priveste profilul sau umoristic, 
acesta cadreaza cu sfera intransigentei 
vulcanice, probeaza impunerea în fata 
rupturilor de orice natura, arzînd precip-
itat si cu fum gros rolul slujitorului de 
condei, care tine la ascutimea mesajului 
adresat publicului. 

La vremuri tulburi, cînd tot mai pu-
tin îi iubim pe cei care pastreaza jarul 
pe vatra culturii, umoristul i-a atitudine, 
turbura apele, nu gluma! Profesorul 
face umor dur, tepele se lasa ascutite 
de talent, epoca pe care o traversam 
oferindu-i o întreaga panoplie de surse 
de inspiratie si de personalitati care de 
care mai interesante. Umorul poate fi 
luat serios ca pedagogie, daca la pupitru 
este un profesor, iar terapia prin rîs face 
bine sanatatii. Volumul este gospodarit 
cu oarecare tîlc, fundamentul zburda 
democratic, tipa cine e tras în teapa, rîde 
cine nu te-astepti… Pe profesorul Piele 
îl manînca pielea din nou, însa unii din-
tre cei care nu i se pot strecura deloc sub 
piele îl vor apostrofa rau. În rest, despre 
intelectualul Gheorghe Piele, care mi-a 
dedicat în timp un teanc de epigrame 
astîmparate, numai lucruri bune!

Gheorghe Piele
de la muzica bizantină la umor

Mariana Diana POPESCU
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O preafrumoasa carte, 
cum nu prea des se mai 
scrie azi, am primit din 
Anglia de la poeta de 

origine româna, Carmen Tania Grigore, 
cîstigatoarea locului trei a concursului 
international de poezie pentru românii 
din întreaga lume, „Starpress 2010”. 
„Pasi spre comoara din suflet” - dialog cu 
fiica marelui filozof Constantin Noica, 
doamna Alexandra Noica Wilson - este 
o carte document, scrisa în preajma si cu 
pretioasa contributie a fiicei marelui gîn-
ditor român, apropiata autoarei, ambele 
locuind în Anglia, la Devon. Volumul 
apare în cadrul proiectului „Scriitori 
buzoieni pentru literatura româna”, sub 
egida Asociatiei Culturale „Renasterea 
Buzoiana”. Editia este îngrijita de Marin 
Ifrim si Nistor Tanasescu, iar coperta 
prezinta fotografii inedite cu marele 
gînditor Constantin Noica, Alexandra 
Noica si nepotul Brian, Edinburg, 1983. 
Colega de cenaclu cu distinsul scriitor 
si jurnalist Marin Ifrim, corespondentul 
revistei Agero, poeta Tania Grigore sc-
rie de la vîrsta de 12 ani, dar a debutat în 
presa culturala mai tîrziu, cu recoman-
dari si referinte favorabile din partea is-
toricului Alex. Oproescu si a scriitorului 
George Baiculescu. Afirmam ca este o 
carte document, pentru ca prin redarea 
firului de viata al fiicei, Alexandra 
Noica, indirect si meritat se realizeaza o 
evocare a atmosferei din familia filosof-
ului Noica, cît si a unor detalii, parti de 
istorie, nestiute pîna astazi. Sub forma 
unui continuu dialog sau a unor relatari 
independente se deruleaza amintirile 

distinsei Alexandra Noica, însemnate 
din perspectiva unor vederi pretioase 
asupra vietii tatalui. Detaliile istorice 
din aria unghiului biografic, segmentele 
de timp si de viata, mai putin cunoscute 
despre familia Noica, constituie fara 
îndoiala documente utile pentru cerc-
etatorii care manifesta preocupare pen-
tru marele gînditor român. Demersul 
autoarei se dovedeste important si util, 
Carmen Tania Grigore este pur si sim-
plu un scriitor bun si talentat, atît  în 
poezie, daca ne gîndim la foarte acro-
santa carte de de debut, „Pulsul tarânei, 
cît si în eseu si în jurnalism. Scriitoarea 
ne aduce un argument în plus, convin-
gator, ca volumul „Pasi spre comoara 
din suflet” poate intra pe poarta litera-
turii ca atare. Numele Alexandrei Noica 
înseamna vizibilitatea care trezeste in-
teresul cititorului, iar autoarea cartii va 
reusi sa se impuna în ochii publicului si 
de aceasta data.

Provenind dintr-o familie cu radacini 
nobile, doamna Wilson-Noica ne trans-
bordeaza în timp, pe redutele istoriei, cu 
modestia si demnitatea aceea care te ase-
aza la distanta de tumultul inutil, intrînd 
pe rînd, cu naturalete, în toate rolurile, 
reusind, într-o buna masura un survol 
elegant deasupra panoramei extraordin-
are a vremurilor trecute. Cînd duci la bun 
sfîrşit o asemenea  dificila întreprindere, 
îşi vine, mai degraba, sa vorbeşti despre 
o forţa interioara neobişnuita. Ca au-
toarea a îndraznit acest demers este un 
fapt  meritoriu. Ca l-a finalizat la editura 
LORILAV, tine de un fel de miracol, de 
care foarte putini autori s-au mai bucurat, 

publicarea volumului 
fiind nu doar un ex-
periment însemnat, ci 
si onorant pentru poeta 
si publicista Carmen 
Tania Grigore, dar în 
mod cu totul special 
pentru istoria literaturii 
noastre.

Dialogul poetei 
Carmen Tania Grigore 
cu doamna Alexandra  
Noica, savîrseste o 
scoatere la lumina din 

arhivelor sufletesti personale a unei zone 
mai putin cunoscute - istorisiri care con-
tribuie la o altfel de cunoasterea a ade-
varului biografic, despre care nu au scris 
cronicarii vremii. Filele memoriei redau 
documentat si documentar parti impor-
tante din viata familiei filosofului, acele 
momente scufundate sau, mai degraba, 
îngropate în uitare de catre societate cul-
turala, uitarea aceea premeditata a regim-
ului trecut si vehement inchizitoriala de 
dupa evenimentele din 1989. „Pasi spre 
comoara din suflet”, spre ceea ce a fost 
si trebuie sa ramâna pe mai departe viu 
si adevarat în viitorul care doreste sa 
modifice istoria, este una din albiile unui 
rîu curat, care trebuie sa tina prinse în-
tre maluri, în timp, radacinile nobile ale 
filosofului în  radacinile neamului.

Volumul pune în fata cititorului 
daruri, haruri de pret, dar si fascinantul 
si sensibilul tarîm sufletesc al autoa-
rei si al doamnei Alexandra Noica,  ce 
ne fac pe deplin constienti de o anume 
maretie lumeasca, ne coplesesc cu trairi 
profunde si demne, ne împovareaza 
frumos cu toata greutatea adevarului is-
toric, cu toate bataliile nedrepte care au 
incorporat familia marelui gînditor ro-
man Constantin Noica, cel ce nu trebuie 
uitat în pagini de carte; ci se cuvinte a 
fi readus, mereu si mereu, în memoria 
colectiva. Volumul are un caracter de 
necesitate,  cu atît mai mult cu cît prob-
lemele filosofice intra mai mult în sfera 
de preocupare a tuturor, ceea ce nu se 
întîmpla si cu alte stiinte. Parafrazînd pe 
autoare, aceeasi binecuvîntare aveam sa  
descopar în carte, la fel ca cea descoper-
ita în familia filosofului prin relatarile 
fiicei, dar si prin cele ale scriitoarei, am-
bele guvernate de legea iubirii crestine, 
pentru ca, afirma Constantin Noica, „toti 
suntem crestini si avem privilegiul aces-
ta, de a ne aseza ca oameni si ca spirite 
în fata Adevarului si a lui Dumnezeu”. 
Tot în numele adevarului un reputat 
intelectual român, Judecatorul Marius 
Andreescu, relateaza despre Constantin  
Noica, într-un interviu pe are mi l-a 
acordat recent: 

Maria-Diana Popescu: D-le judeca-
tor, necesitatea primei întrebari rezida 

Mariana Diana POPESCU

Carmen Tania Grigore
alături de Alexandra Noica Wilson
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A bundenţa de cărţi 
publicate în ultimul 
timp e, într-un anumit 
fel, benefică. Îl face pe 

om, cititorul, criticul sau scriitorul, să 
gândească şi, în consecinţă, să aleagă 
ceea ce crede că-i place sau îi e de folos. 
Şmecheriile editurilor, cu prezentarea 
pisicii oarbe dintre coperti ca fiind leo-
pard, ţin un timp, dar nu la infinit; citi-
torul se deşteaptă din mers.

În science fiction, înghesuiala pare 
mai mare decât în mainstream deoarece, 
pentru distragerea atenţiei, editurile au 
creat, în mod artificial, intersecţii sema-
forizate multicolor cu: steampunk-uri, 
cyberpunk-uri, new weird-uri, distopii, 
utopii, ucronii, space opere, fantasy-uri, 
horror-uri etc. În concluzie, unii mai 
isteţi decât alţii, cititorii se întrec în a 
se lăuda cu faptul că abordează teme 

inabordabile pentru vecinii de scară de 
bloc. Abia acum putem spune că avem o 
societate socialistă multilateral dezvol-
tată şi în science fiction.

Ca orice vis, şi acest „vis de aur” e 
tot un vis. În el, fiecare poate orice vrea. 
Unii scriu dicţionare, altii descoperă câte 
un autor străin şi i se dedică. Unii scriu 
interviuri, alţii scriu despre târgurile de 
carte. Unii par preocupaţi de întâlniri pe 
insule pustii, alţii deapănă amintiri de 
pe unde au fost. Unii vorbesc în română 
despre limba engleză, alţii publică poze 
cu turnuri şi turnuleţe futuriste.

Bifurcarea infinită poate fi folosi-
toare; până la un punct. Până la punc-
tul în care degenerează în „teorie a 
chibritului”.

Şi aşa genul science fiction e con-
siderat minor de reprezentanţii main-
stream-ului pur, dacă poate fi ceva pur 

pe lumea asta. Să-l mai împarţi şi tu în 
felii din ce în ce mai subţiri, pe criterii 
de gust sau miros, e pleonasmul: prostie 
calculată prost.

În aceste condiţii, o societate închi-
să, cum a fost cea de dinainte de 1989, 
se poate întâlni cu o societate mult prea 
deschisă, cum este cea actuală, carac-
terizată printr-o democraţie prost înţe-
leasă. Punctul comun de întâlnire este 
ineficienţa demersului literar. Când fie-
care ştie câte ceva, nu ştie nimeni nimic 
despre ceea ce ştie un altul. Când fiecare 
citeşte o cu totul altă carte decât cel de 
lângă el, ştie numai el ce a citit. Politica 
editorială de dispersare progresivă a pu-
blicului, dând fiecăruia altceva, nu pro-
duce o „nişă”, ci o linie pe asfalt. Nu pot 
merge doi cititori, ţinându-se de mână, 
pe aceeaşi linie.

E cazul să aducem normalul la 

din proba unei realitati personale. Stiu 
ca l-ati cunoscut pe Constantin Noica. 
Va rog, câteva consideratii asupra întâl-
nirii cu marele gânditor român.

Judecatorul Marius ANDREESCU: 
Am avut privilegiul studiilor de început, 
în domeniul dreptului si al filozofiei, la 
Sibiu. Am cunoscut la scoala sibiana 
(pentru ca se poate vorbi de o scoala 
spirituala sibiana, o scoala culturala) 

oameni de mare valoare precum D. D. 
Rosca, Constantin Noica, de care ati 
amintit. Întâlnirea cu marele gânditor 
român a fost mijlocita de cercul de filo-
zofie, care functiona pe atunci la Sibiu, 
si care grupa studenti din diferite do-
menii de pregatire, specialisti, profesori. 
Stabilit la Paltinis, Constantin Noica 
avea o serie de proiecte, printre care si 
publicarea caietelor marelui Eminescu, 
crearea unui colectiv de actiune, „oa-
meni antrenati”, cum spunea Noica, în 
domeniul spiritului, care sa creeze per-
formante în domeniile lor de activitate.

Am avut multe întâlniri cu marele 
filosof, am ascultat cu mult interes 
prelegerile sale si, dincolo de aspectul 
tehnic al problemelor, evident Noica 
era extrem de riguros în ceea ce priveste 
conceptele, categoriile si tehnica filoso-
fica. Pentru el filosofia nu era o mani-
festare de salon, ci o ramura stiintifica 
foarte importanta. Era o modalitate de 
gândire, o modalitate de a fi, si ca ur-
mare, nu era o simpla retorica în gân-
direa lui. Dincolo de aceasta rigoare 
tehnica, m-a impresionat deschiderea 
catre universal pe care Noica o avea, 
dar pastrând, în acelasi timp, concretul 

si particularul. Sigur, formatia mea de 
jurist era orientata spre gasirea unei 
relatii între valorile universale si diver-
sitatea concret existentiala. Ori, solutiile 
pe care Noica le propunea în gândirea 
sa, cu acea devenire într-o fiinta sau 
limita care nu limiteaza, m-au facut sa 
gândesc ca legea ca act normativ, ca 
masura abstracta, nu poate rezolva în-
tru totul marile probleme ale existentei 
umane, ci trebuie sa gaseasca aceasta 
legatura între universalul, abstractul 
legii si diversitatea concreta. Întâlnirea 
cu Noica de la vremea respectiva a în-
semnat si necesitatea evolutiei culturale 
pentru mine. Mi-am dat seama ca nu 
poate sa existe în domeniul umanist o 
specializare îngusta. Orice specializare, 
parafrazându-l pe Noica, trebuie sa fie 
o limita care nu limiteaza, o deschidere 
spre alte valori, oricând accesibile celui 
care lucreaza într-un domeniu sau altul 
al spiritului. Acest mesaj a lui Noica m-a 
urmarit în activitatea mea de pâna acum 
si, desi n-am reusit sa fac performanta 
în domeniul filosofiei, ideile marelui 
gânditor român, au fost pentru mine o 
realitate, pe care am cautat sa o transpun 
în profesie si-n viata de zi cu zi. 

Victor MARTIN

“Unire-n cuget...“
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absurd. Încercarea unora de a merge 
invers, în sensul aducerii absurdului la 
normal, e sortită eşecului lor.

Dacă cititorul poate să creadă ce 
vrea, criticul nu mai poate avea acest 
drept. Se presupune că un juriu de con-
curs literar science ficţion conţine mai 
mulţi oameni, mai mult sau mai puţin 
critici. Juriul este o chintesenţă a unei 
„nişe” de cititori, mai mare sau mai 
mică. Dacă fiecare membru al juriului 
citeşte altceva decăt membrul de lângă 
el, obiectivitatea acordării premiilor este 
compromisă. În felul ăsta, credibilitatea 
concursului e din ce în ce mai mică, iar, 
ca efect de bumerang, calitatea textelor 
e din ce în ce mai slabă. Cei ce se simt 
frustraţi de atitudinea juriului nu mai 
participă la astfel de concursuri, parti-
cipă numai scriitori mărunţi şi, într-un 
final, competiţia pentru un premiu sau 
altul dispare de pe afiş.

Dacă se mai organizează concursuri, 
ar fi bine să primească fiecare membru 
al juriului toate cărţile participanţilor, nu 
să citească şi să voteze fiecare scriitorul 
preferat. Se poate ajunge astfel la pre-
mierea celor mai slabi, pentru simplul 
motiv că au ştiut să-şi promoveze cărţile 

în faţa unui juriu sau altul. O situaţie de 
felul asta poate fi amplificată şi de faptul 
că, în SF, unde ciolanul e foarte subţire, 
membrii juriilor se aleg singuri şi se uită 
în funcţie. Consolarea ar fi că, nici în 
mainstream, nu e mai bine, dar e altfel. 
Prima dată, nişte membri ai juriului pre-
miază nişte scriitori. Anul viitor, scrii-
torii premiaţi devin membrii juriului şi 
îi premiază pe cei de anul trecut. Şi tot 
aşa; are balta peşte, mai ales când aceas-
tă baltă se numeşte Roşia Montană. 

Nici cititorii nu se lasă mai prejos. 
După model american, vor să stabi-
lească ierarhii, numai că, dincolo de 
Atlantic, ierarhiile sunt deja bătute în 
cuie de critici meseriaşi, care au citit tot. 
La noi, votul unor cititori derutaţi duce 
la situaţii aberante în care un scriitor 
talentat poate cădea pe locul doi în faţa 
unuia şmecher.

Pentru a avea succes, şi editurile 
pot cere, punctual, părerea unuia sau 
altuia, dar, după 1989, editurile noi au 
fost înfiinţate de oameni cu ceva bani şi 
relaţii, care se cred literaţi. Ei au cerut 
părerea unor oameni de categoria lor. În 
felul ăsta, nivelul science ficţion-ului în 
limba română a crescut mai mult prin 

cantitate, predominant traduceri.
A fi în Fandom se confundă cu a 

scrie bine. Avem prea mulţi activisti SF, 
care nu înţeleg rolul activismului şi se 
cred scriitori. Necazul nu e cu ei, ci cu 
publicul care e dispus să-i creadă. Cum 
publicul e educat, de 20 de ani încoa-
ce, chiar de cei ce se visează ceea ce nu 
sunt, cititorii se bifurcă la infinit, pe mo-
delul învăţătorilor lor, şi nu se mai întâl-
nesc niciodată, ajungându-se la „nişe” 
tot mai mici. Din aceste grupuscule, 
mai sare câte unul, cu bani, înfiinţează o 
editură şi fenomenul se continuă. Nu se 
ştie dacă la un nivel mai jos sau mai sus 
decât mediocritatea, dar se perpetuează. 

Pe vremea odioasei sale soţii, exis-
tau puţine edituri care publicau SF; 
şi asta, sporadic. Se publicau carţile 
acelui moment. Era rău că nu se auzeau 
decât vocile agreate de partidul unic, 
dar exista şi un lucru bun: viziunea de 
ansamblu era unitară. Consfătuirile pe 
ţară, discuţiile despre aceleaşi lucruri, 
traduceri puţine, dar numai de cărţi va-
loroase, câteva almanahuri, erau lucruri 
care ţineau Fandomul oarecum înche-
gat. Prăpastia dintre generaţii exista şi 
atunci, dar neacutizată; îşi ştia fiecare 
locul impus.

Azi, fiecare publică romanul mo-
mentului său.

Dezbaterea pe marginea câte unei 
cărţi, a vreunui scriitor, se poate face cu 
condiţia să trimiţi câte un exemplar din 
carte tuturor celor cărora le ceri părerea. 
E ca la manualele alternative, unde unii 
învaţă după unele manuale, alţii după 
altele şi, la sfârşitul facultăţii, în pro-
ducţie, se întrec mai mult în teoretizări 
sterile. E ca atunci când a apărut „per-
versiunea sovietică” pe teritoriul patriei 
noastre, prin anii ’50. Acesta consta în 
apariţia, în manualele şcolare, de părinţi 
adoptivi pentru principii vechi. Cei care 
aplicau modelul Bohr nu se mai puteau 
înţelege cu adepţii modelului Popov. 
Nici cei care foloseau razele Roentgen 
cu aceia care foloseau razele Dimitrov. 
Sistemul neuniform de distribuţie şi 
vânzare a cărţii duce la un sistem neu-
nitar de punere în lumină a valorilor şi, 
în consecinţă, la un sistem neuniform şi 
foarte jos de valori. Dezbaterea asupra 
unei anumite probleme necesită cunoaş-
terea acele probleme de toţi participanţii 
la dezbatere. E perversiune înlocuirea 
şcolii engleze de box office cu scoala 
sovietică de box.  

Balerine pe scenă
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Darurile vieţii

Pentru fiecare spin vin să-ţi dau un trandafir!
Pentru fiecare rană o să ning din cer, o mană.

Pentru fiecare clipă de visare, din cuvânt,
Mă înclin pân’ la pământ şi mă-nalţ pe o aripă.

Pentru fiecare vis, pe-o undă de dor, trimis
Dăruiesc speranţa mea. Tu să-mi dai inima ta!

Gânduri de dragoste

Am pus în ochi, lumina ce din adâncu-mi vine
Să-ţi lumineze drumul spre-a mea fiinţă mică.
Tristeţea să-mi ascundă, chiar şi singurătatea
Şi lacrima din gene, să nu o vezi când pică.

Eu aş veni la tine, acum şi-n orice clipă,
Din cântecele lumii doar unul să mi-l cânţi!
Acolo unde marea, un munte înfiripă
Să îţi rămân chemarea, să ne iubim cuminţi.

Dragoste fragedă

Peste verdele-n neştire, plouă- lacrimi de iubire.
Cântă-n fiecare floare, dragostea ca o chitară.
Cântec nou, de înflorire străluceşte în privire
Şi iubesc, a câta oară, ochii tăi de primăvară?!

Cântă-n fiecare floare, dragostea ca o chitară
Când zefirul unduieşte firul ierbii ce zâmbeşte. 
Pădurile şuşotesc, frunzele se-nveselesc 
Şi obrajii-mi se roşesc, c-au aflat cât te iubesc!

Cântec nou, de înflorire, străluceşte în privire. 
Primăvara dă de ştire, vieţii, de a ei sosire 
Şi mă-nvăluie-n iubire, armonie, strălucire 
Şi iubesc a ei menire şi iubesc, iubesc, iubire!

Şi iubesc, a câta oară, ochii tăi de primăvară, 
Geana şi clipirea lor ca petala florilor, 
Florilor de viorea care-mi ascund dragostea 
Şi mă rog iar, să mi-o dea, ca să gust amar din ea!

Peste verdele-n neştire, plouă-lacrimi de iubire. 
Cântă-n fiecare floare, dragostea ca o chitară. 
Cântec nou, de înflorire străluceşte în privire 
Şi iubesc, a câta oară, ochii tăi de primăvară?!

Au înflorit caişii aşa cum visele-nfloresc
Şi simt o bucurie ce nu pot să o definesc!
E numai primăvara, ce-n suflet mă inundă,
Lumina vieţii calmă, iubirea ce abundă.

Au înflorit caişii, inimii mele-i spun!
Narcise şi lalele îmi înfloresc în drum.
Tu, bucură-te iară, inimă iubitoare!
Rămâi, în primăvară, cea mai frumoasă floare!

Iubirea primăverii

M-ai legănat pe braţe, te-am mângâiat pe suflet
Când mi-ai cântat tot dorul ce se revarsă-n flori.

Te-am legănat în vise, m-ai mângâiat pe creştet
Şi-n primăvara asta, tu iar îmi dai fiori!

M-a legănat zefirul ce l-ai trimis cu şoapte
Şi mi-a întins potirul miresmelor din ape.

Te-am mângâiat cu raza, care-a irumpt din piept
Şi-ai înflorit la gândul, nopţilor în care te aştept.

Roua dragostei de viaţă

Eu te simt în raza blândă, primăvară parfumată!
În dorinţa mea, arzândă te presimt ca niciodată.
Tu, în zori, pe-o adiere, calmă şi uşoară vii
Să creşti mugurii de miere, pomilor şi printre vii.

Străluceşti, purtând în plete, un noian de violete

Între verde şi albastru

Ioana VOICILĂ DOBRE
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Iar din galbene narcise împleteşti 
noaptea la vise.
Eu te am în suflet, fată! Tu, mereu îmi 
înfloreşti
Floarea vieţii, parfumată cu idile şi 
poveşti!

Un bujor-aprins zâmbeşte unei dalbe 
lăcrămioare.
Faţa ta, iar străluceşte, lăcrimând de-
atâta floare!
Roua dragostei de viaţă, tot preface-n 
nestemate
Şi mi-am dat cu ea pe faţă să fiu 
primăvară-n toate!

Tinereţe

O fărâmă de visare, un mister desprins 
din soare,
O clipită nedospită din a inimii ispită,
Răsărit plutind pe ape, un ecou din val 
în val,
Azi, surâsul mi-l adapă cu un iz de 
ideal.

Din parfumul de pădure proaspătă, 
încremenită,
În savoarea cea de mure, simt guriţa ta 
iubită.
Şi-n cărarea şerpuită, raze blânde-n 
curcubeu
Împletesc şirag, aevea, cu iubire, pasul 
tău.

Loc de taină

N-ai cumva, un loc de taină
Unde să-mi aşez iubirea?
Este unica-mi comoară

Ce-ţi aduce fericirea!

Ştii cumva un loc anume
Unde pacea să-şi găsească,
Şi-unde masa, somnul, toate,
Să înceapă să-i tihnească?

N-ai cumva, un loc la tine,
Vreo firidă luminoasă
S-o primeşti la adăpost
De lumea prea arţăgoasă?

De-ai primi-o-n ochii tăi,
Blânzi, adânci şi temători
S-ar simţi în largul ei.
I-ar da vieţii, dragi culori!

De-ai păstra-o-n palma ta,
Mângâiere-o să devină
Şi s-aşezi pe frunte-aş vrea
Infinita ei, lumină!

Gând de seară

Îţi trimit un gând de seară,
În speranţa că-l vei prinde,
Să-l aducă trenul care
O iluzie ne vinde.

Ţi-aş trimite mângâierea,
Ce doresc şi ce doreşti,
Să strivească depărtarea
Şi în ochi să mă priveşti!

Să găseşti, în ei, cuprinsul,
Visului avut de tine
Şi să te scufunzi în dânsul
Precum algele marine.

Să te laşi hrănit de dulcea,
De plăcuta-mi apă vie
Şi oceanul meu de vise
Să te legene-n vecie!

Îţi trimit un gând de seară,
În speranţa că-l vei prinde,
Să-l aducă trenul care
O iluzie ne vinde.

M-a primit la pieptul ei, pădurea

M-a primit la pieptul ei, pădurea
Şi pe umeri, păsări mii mi-a pus.
Luminiş mi-a strecurat în suflet
Şi-am rămas, de dragoste pătruns.

Şi m-a legănat pe crengi de vise
Când cu frunze m-a împodobit.
Şi-am simţit că mă ridic la ceruri

Când pădurea-n suflet m-a primit.

Şi-am găsit la ea, atâta vară,
Soare-n triluri, zumzet, clipocit!
Şi-am iubit atunci, întâia oară,
Tot ce are viaţa de iubit:

Raza, floarea, drumul şi înaltul,
Râu lunatic ce ridică nori de vis,
Curcubeul, foşnetul, cântatul
Din pădurea vieţii-paradis.

Iubirea mea cu sufletul curat

Te-am căutat mereu,
de când mă ştiu,
în norii ce treceau voioşi
deasupra mea.
Şi azi te chem
cât nu e prea târziu,
şi îi zăresc iar,
doldora de nea.

Te-am căutat mereu,
de când mă ştiu,
în limpezimea apei
de izvor.
Şi azi te chem
cât nu e prea târziu,
când arde-n suflet,
necuprinsul dor.

Te-am căutat mereu,
de când mă ştiu,
în raza soarelui
ce îmi zâmbea roşcat.
Şi azi te chem
cât nu e prea târziu,
iubirea mea,
cu sufletul curat!
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Homo duplex

A fi om cinstit nu este o 
garanţie absolută împo-
triva riscului de a cădea 
victima unei iluzii ci te 

poţi înşela tocmai din cauza aceasta.
Pornind de la teza că, realmente con-

ştiinţa nu coincide integral cu existen-
ţa, vorbind despre conştiinţa sănătoasă, 
cultivată şi adecvată, atunci putem spu-
ne că pentru a pretinde ceva se impune 
ca noi să dovedim că merităm, că avem 
o compatibilitate de egalitate între com-
portament şi dorinţe.

Este nevoie de puterea exemplului, 
de consecvenţa dintre teorie şi compor-
tare sau practică.

Einstein afirma că singurul mod re-
zonabil de a te impune prin educaţie este 
de a fi o pildă de urmat; dacă cineva nu 
reuşeşte aceasta, atunci va constitui un 
exemplu care trebuie evitat.

J. Joubert, la rândul său, adăuga: 
„copiii au mai multă nevoie de modele 
decât de critici”, iar Tudor Vianu, refe-
rindu-se la puterea exemplului spunea 
că educatorul trebuie să ştie că are mai 
multă importanţă cine este el, decât ce 
spune.

Noi vrem şi cerem justiţie, deci tre-
buie ca noi înşine să fim juşti; noi vrem 
şi cerem bunătate, umanitate, deci, tre-
buie ca noi înşine să fim buni umani; 
noi vrem şi cerem muncă raţională şi 
remunerată, deci trebuie ca noi înşine să 
dovedim prin fapte că respectăm acest 
postulat; noi vrem şi cerem purificarea 
conştiinţelor de negura otrăvitoare a vici-
ilor, deci trebuie ca noi înşine să demon-
străm prin conduita noastră particulară că 
ne-am purificat, că ne-am transformat, că 

am devenit oameni corecţi.
Pentru a trăi în condiţii de onorabi-

litate la care pretindem şi aspirăm este 
necesară o conduită, un cod de conduită, 
pe care în mod liber să ni-l asumăm, să 
ni-l impunem şi să-l impunem tuturor, 
inclusiv celor care ne conduc destinele 
naţionale şi sociale.

Pentru ca dihotomia dintre ceea ce 
vrei, ceea ce ceri şi dintre ceea ce faci, 
ceea ce eşti, suntem obligaţi să avem o 
natură unică, nu una dublă, duplicitară 
şi astfel speranţa de mai bine poate fi 
pretinsă printr-un şir de revendicări.

Este bine şi sănătos să vrem, dar nu-
mai atunci când şi merităm aceasta.

Vrem o ordine în care toate patimile 
crude şi josnice să fie încătuşate, toate 
pasiunile binefăcătoare şi generoase în-
curajate de legi; în care ambiţia să fie 
râvna de a merita gloria şi de a servi 
patria; în care deosebirile să nu izvo-
rască decât tocmai din egalitate; în care 
cetăţeanul să fie supus magistratului, 
magistratul poporului iar poporul justi-
ţiei; în care patria să asigure bunăstarea 
fiecărui individ, iar fiecare individ să 
se bucure cu mândrie de prosperitatea 
şi gloria patriei; în care toate sufletele 
să se înalţe, împărtăşindu-se mereu din 
sentimente patriotice şi căutând să meri-
te stima unui întreg popor; în care artele 
să fie podoabele libertăţii de exprimare, 
care să se înnobileze, în care comerţul 
să fie izvorul bogăţiei publice iar nu ca 
astăzi, numai chiaburia monstruoasă a 
câtorva privilegiaţi prin legături cu cei 
aflaţi la guvernare.

Vrem în ţara noastră să înlocuim 
egoismul cu morala, onoarea cu cinstea, 

obiceiurile cu principiile, buna cuviin-
ţă cu datoria, tirania modei cu imperiul 
raţiunii, dispreţul pentru nenorocire, cu 
dispreţul pentru viciu, obrăznicia cu 
mândria, vanitatea cu nobleţea sufle-
tească, dragostea de bani cu dorinţa de 
glorie, societatea bună cu oamenii buni, 
intriga cu meritul, spiritul cu geniul, 
ceea ce străluceşte cu ceea ce este ade-
vărat, plictisul voluptăţii cu farmecul 
fericirii, micimea celor mari cu mărini-
mia omului, un popor amabil, uşuratic 
şi în mizerie cu un popor mărinimos, 
puternic, fericit, adică toate viciile şi tot 
ridicolul oligarhiei mincinoase cu toate 
virtuţile şi miracolele patriotice.

Să nu ne lăsăm copleşiţi de insuc-
cese şi înfrângeri, să învăţăm arta de a 
privi latura bună, pozitivă a lucrurilor 
şi oamenilor, să învăţăm deopotrivă a 
vedea latura comică, instructivă şi amu-
zantă, a nenorocului sau dezastrului, ri-
postându-i cu un râs de batjocură în faţă, 
asemenea lui Zorba Grecul.

Să ne făurim alchimia mintală care 
transformă discordia în armonie, proza 
în poezie, pe scurt, care transformă în 
aur experienţele negative cele mai ne-
plăcute, şi care constituie totodată un 
remediu preventiv, o sfidare energetică 
şi terapeutică la adresa eşecurilor şi ne-
norocirilor eventuale ale viitorului, eşe-
curi şi nenorociri, care, în virtutea con-
diţiei ontologice, existenţiale, pieritoare 
a omului, mai curând sau mai târziu îşi 
vor relua asaltul, ca unele care până la 
urmă nu cruţă pe nimeni.

Nu ştiu dacă este o datorie să sacri-
fici norocul şi viaţa adevărului, dar ştiu 
că este o datorie, dacă vrei să-i înveţi pe 
alţii adevărul, să-l înveţe în întregime 
sau de loc, să-l înveţe limpede şi expli-
cit, fără enigme, fără rezerve, fără neîn-
credere în puterea lui.

Cu cât este mai grosolană eroarea, 
cu atât este mai drept şi mai scurt dru-
mul spre adevăr.

Dimpotrivă, o eroare mai rafinată ne 
poate ţine pe veci departe de adevăr, fi-
indcă ni se dezvăluie mai greu.

Cine se gândeşte să prezinte oame-
nilor adevărul sub tot felul de măşti şi 
sulemeneli, acela nu poate fi decât un 
codaş al lui, dar îndrăgostit de adevăr 
niciodată.

Nicu VINTILĂ

Balet la Opera din Paris
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C
um ar putea să 

scape de riscul său un 
medic de leproşi pe-
nali, se întreba avoca-

tul dr. Petre Pandrea?
Cum s-ar putea face naraţiunea vieţii 

şi operei lui Brâncuşi decât sub forma 
romanului, se întreba scriitorul Petre 
Pandrea? 

De ce Petre Pandrea l-a frecventat pe 
Brâncuşi? 

Petre Pandrea a fost scriitor, a fost 
jurnalist, a fost avocat, a fost criminolog, 
a fost sociolog, a fost în diplomaţie. 

Petre Pandrea a fost memorialist.
Petre Pandrea a scris, cu deformările 

profesionale ale juristului şi ale memo-
rialistului melancolic. 

Fiecare profesie are riscul său. 
Întrunind toate aceste calităţi dar şi 

riscurile aferente, Petre Pandrea a scris 
memorii, amintiri fragmentate şi moza-
icate, despre sculptorul C. Brâncuşi, un 
om pe care l-a frecventat adeseori. 

Conjunctura generală şi opreliştile 
de ordin politic din România au jucat 
un rol nefast în vieţile şi destinele celor 
două personalităţi de prim rang.

Petre Pandrea spunea: „În tinereţe, 
înainte de intrarea la universitate, am 
vrut să mă înscriu la sculptură şi am 
şovăit. N-am perseverat. Am dat frâu li-
ber pasiunii pentru plastică în Bucureşti 
(trei ani), şi-apoi, alţi şapte ani, la 
Berlin, Paris, München şi Roma, pe 
unde am audiat şi studiat prelegeri juri-
dice, în principal, şi prelegeri filosofice 
şi estetice, în secundar, pe la universităţi 
faimoase, ca student ambiţios şi, aproxi-
mativ, sârguincios.” 

Mai apoi continuă: „Mi-am petrecut 
viaţa personală de famulus universitar 
prin atelierele de sculptori şi pictori, iar 
pinacotecile şi gliptotecile din multe ora-
şe germane şi italiene nu aveau secrete 
pentru un diletant, ca student, dar şi ca 
avocat cu plecări anuale în străinătate, 
până la izbucnirea celui de-al Doilea 
Războiului Mondial din anul 1939. 

De atunci s-a tras lespedea şi nu mă 
mai pot referi la arta plastică europeană 
contemporană. Nu mai ştiu, efectiv, ni-
mic. Este o lipsă gravă, pe care o subli-
niez la începutul naraţiunii raporturilor 
mele cu Brâncuşi şi despre arta sa.

De fapt, arta lui Brâncuşi s-a înche-
iat cu Ansamblul măreţ de la Târgu-Jiu. 
Nu i-am văzut Foca, Broasca ţestoasă 
şi Broasca ţestoasă zburătoare, opere 
de augustă senectute. Odată cu sosirea 
bătrâneţii, Brâncuşi şi-a încheiat creaţia, 
cu toată vitalitatea pe care o arăta în anii 
1938 – 1939. Ţăranii sunt prudenţi şi 
precauţi.

Brâncuşi era un tipic ţăran oltean. A 
fost prudent şi neîncrezător cu oamenii, 
dar şi cu sine, ca şi cu arta sa”.

Petre Pandrea l-a întâlnit pe sculp-
torul Constantin Brâncuşi în mai multe 
reprize, la Paris şi la Bucureşti, între anii 
1928 şi 1939, pe când acesta se afla în 
augustă maturitate. 

S-a apropiat de sculptorul celebru, 
cu îndrăzneala vârstei dar şi cu venera-
ţie, mai întâi la Paris, când s-a dus să-l 
invite la Berlin, pentru a-l face cunoscut 
specialiştilor în arta modernă şi amato-
rilor de nou. 

Aceasta se întâmpla în anul 1928 pe 
când Petre Pandrea se afla în Germania 
la studii juridice, dar şi în diplomaţie. 
Invitaţia era făcută în calitatea sa de ata-
şat cultural, în cadrul Legaţiei României 
de la Berlin. 

Avea 24 de ani.
Nu i-a fost uşor. Nu a reuşit să-l con-

vingă pe Brâncuşi să vină în Germania 
anului 1928, dar legătura lor de suflet 
a fost stabilită statornic. Ea a dăinuit, 
peste timp, depăşind hopurile istoriei şi 
ale destinului, până la dispariţia fizică a 
celor doi protagonişti. 

După ce s-a spart gheaţa, sociabilita-
tea imensă a lui Brâncuşi l-a acceptat în 
„echipă”. Era un homme du monde, în 
înţelesul bun al cuvântului, un prince-
paysan, un oltean şi european.

Între 1928 şi 1939, avea înfăţişare 
şi structură de pater familias, de profe-
sor de energie napoleonidă şi de vătaf 
cobiliţar.

Brâncuşi se născuse în provincia din 
stânga Oltului, în Valahia Mică, ţara lui 
Petre Pandrea, zisă Oltenia. 

După Paris, l-a revăzut pe sculptor 
în Bucureşti, între anii 1928 şi 1939.

În Jurnalul intim din anul 1934, 
Petre Pandrea face o schiţă de portret 
ideografic povestind „expediţia” întru 
exploatarea acestui Everest al spiritului 
oltenesc şi românesc, în făptura sculpto-
rului Constantin Brâncuşi, de mondială 
notorietate. Era în anul 1928. Brâncuşi 
descinsese la Hotel Bulevard, urmând 
să se întâlnească cu Dem. I. Dobrescu, 
Primarul General al Capitalei. Petre 
Pandrea fusese invitat la recepţia dată 
în onoarea sculptorului român, împre-
ună cu alte personalităţi de prim rang 
ale vremii. Întrevederea s-a prelungit, 
cu folos, 19 ore, cu taclale la „Bufet”, la 
restaurantul „Mircea” şi la Şosea.

În 1942, la 25 mai, Petre Pandrea 
ţine o conferinţă la Craiova (în cadrul 
Cercului „Meridian”) despre Sociologia 

Nadia MARCU – PANDREA

Petre Pandrea, Constantin Brâncuşi
şi Pasărea măiastră

C. Brâncuşi - Broasca ţestoasă C. Brâncuşi - Foca
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şi Metafizica Olteniei. Printre proble-
mele abordate spicuim:

• Există o sociologie a Olteniei, o 
sociologie cu caracter diferenţiat şi cu 
specificităţi proprii?

• Există o metafizică olteană cu 
un conţinut autonom şi cu un profil 
distinct?

• Există Oltenia ca o realitate sufle-
tească şi antropologică?

În anul 1945, în „Portrete şi contro-
verse”, volumul I, îi dedică sculptorului 
un portret complex.

„Cărţile mele au consemnat conver-
saţii, aforisme şi sfaturi ale sale, publica-
te în revista „Meridian” (Craiova), ca un 
protest şi indicaţie, în noaptea dictaturii 
şi cotropirii germano-hitleriste. Brâncuşi 
ne fusese stindard în bătălia democrati-
că, progresistă şi antifascistă”.

După alte decenii, încearcă să desci-
freze aceste amintiri şi jurnale intime, ca 
un rezumat definitiv pentru urmaşi. 

Pasărea măiastră este o pasăre mi-
tologică luată din folclorul oltean, din-
tr-o legendă care vorbeşte despre pasă-
rea-fără-somn, pasărea care vrea să se 
facă om. 

Miturile eline şi ale folclorului defi-
lează în arta sa, în motive, în leit-motive 
şi în versiuni. 

Simbolistica acestei statui este aspi-
raţia arzătoare a omului spre infinit, do-
rinţa de a depăşi materia şi a face comu-
niunea cu eternitatea. După cum pasărea 
măiastră, pasărea fără somn, vrea să-şi 
depăşească regnul, spre a se preface în 
om, tot aşa omul aspiră la perfecţiune 
pentru a deveni semi-zeu sau zeu. 

C. Brâncuşi a lucrat 28 de ani la ci-
clul Păsărilor.

Ideea de zbor înfrânge materialitatea.
Reluarea constantă a unui anumit 

motiv central nu este o noutate. Se regă-
seşte şi la alţi artişti, vechi sau moderni, 
şi nu are nici o legătură cu personalitatea 
artistului sau vreo lipsă de imaginaţie.

Petre Pandrea spunea: „Pasărea 
măiastră a fost lucrată în 30 de versi-
uni (sau, poate, numai în 29) în ghips, în 
bronz şlefuit-poleit, în marmură albă şi 
în marmure colorate. 

Cifra variază. Ultima şi cea mai abs-
tractă (l’Oiseau en vol) se află în muzeul 
personal al doamnei Peggy Guggenheim 
din Veneţia, achiziţionată, cu certuri pi-
toreşti, în vara anului 1941, când Hitler 
bombarda Parisul.

O altă „măiastră” se află în S.U.A., o 
pasăre arheopterix, admirată şi parodiată 

în romanele sale de către prietenul său 
James Joyce. 

O teză de doctorat în estetică trecu-
tă la Sorbona tratează, în exclusivitate, 
despre Motivul păsărilor la Constantin 
Brâncuşi”. 

După cum se ştie, Măiastra este una 
dintre sculpturile cele mai răspândite în 
arta plastică mondială. 

Petre Pandrea ne spune: 
«Pasărea Măiastră, dăltuită de 

Brâncuşi, se numeşte în Occident, mai 
scurt, Măiastra.

Am găsit acest termen de Măiastra în 
texte englezeşti, franţuzeşti, italieneşti şi 
germane. Este unul din puţinele cuvinte 
româneşti care au pătruns în limbile de 
circulaţie mondială. După cum se ştie, 
în ultima vreme, interpenetraţiile ling-
vistice au luat amploare graţie aportului 
dat de radio, televiziune şi stadioane.

Mai notez faptul interesant şi îm-
bucurător că una din cele două sute de 
întrebări care se pun candidaţilor, pe o 
listă de învăţământ, la intrarea în cadrul 
şi corpul diplomaţilor din S.U.A., se re-
feră la sculptorul român Brâncuşi. Cine 
nu ştie la Washington despre Măiastra şi 
despre biografia gorjeanului pică la exa-
men. Se  înţelege grija tuturor ca fiecare 
fapt biografic, cuvânt pronunţat şi opera 
lui Brâncuşi să fie receptate, interpretate 
şi comentate just. Această grijă este şi la 
noi în ţară, ca şi în străinătate.

Până acum nu s-a ajuns încă la 
un consens oarecare şi la o măsură 
mijlocie.

La unanimităţi nu se va ajunge ni-
ciodată, fiindcă problemele puse sunt 
ireductibile în antinomia lor.

[…] Profesorul Ion Schinteie în ca-
drul universităţii craiovene referindu-
se la Păsărea în opera lui C. Brâncuşi 
(Revista „Ramuri”, iunie-iulie, 1966), 
aduce câteva contribuţii noi, precum şi 
o polemică discutabilă şi neaşteptată cu 
subsemnatul. E vorba de un amic al meu 
vechi, încă de prin anul 1943, împriete-
niţi prin pasiunea brâncuşiologiei şi a 
antifascismului.

Ion Schinteie ne pune în cauză, di-
rect. Nu este loc de acord cu interpre-
tarea noastră pe care o găseşte prea fol-
clorică şi prea anecdotică în legătură cu 
pasărea Măiastră.

Despre geneza şi interpretarea 
Măiastrei, am tipărit un singur text 
scurt, în cele 37 de teme de conversaţii 
cu Brâncuşi, din Portrete şi Controverse 
(volumul I, 1945).

Ion Schinteie reproduce exact acest 
text pe care l-am cules din gura sculp-
torului, dar nu-i acordă credibilitate, şi 
nici autenticitate.

Sunt dezolat pentru el.
În subdialect local, parcă mi-ar 

spune:
—Măi, neică, textul l-ai scos din 

burtă.
Despre Măiastra s-a scris în mai 

multe limbi.
În polemica deschisă de profesorul 

Schinteie, am noroc: exact peste două-
zeci de ani de la publicarea textului meu, 
Peter Neagoe confirmă prin Sfântul din 
Montparnasse, trimis de dincolo de 

C. Brâncuşi - Măistra
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mormânt (adevărate Mémoires d’outre-
tombe), precizia şi exactitatea culegerii 
noastre din oralitatea lui Brâncuşi.

Neagoe a murit în 1960 şi Sfântul său 
din Montparnasse este din anul 1965. 
Culegerea noastră este din anul 1945.

Asupra textului nostru din 1945, 
referitor la Măiastra, Ion Schinteie glo-
sează următoarele în revista „Ramuri”, 
numărul din iulie 1966: „Atribuind o 
importanţă exagerată elementului ţără-
nesc mitologic, mulţi comentatori susţin 
că Pasărea Măiastră este o pasăre mito-
logică luată din folclorul oltean, dintr-o 
legendă care vorbeşte despre pasărea 
fără somn, care voia să se facă om”.

Ion Schinteie adaugă, peiora-
tiv, dar ne citează, în continuare, cu 
exactitudine:

„Mai mult, se afirmă că – urmează 
citatul din Portrete şi Controverse (pag. 
165) – Făt-Frumos se află în căutarea 
Ilenei Cosânzene. Pasărea Măiastră este 
pasărea care vorbeşte şi care a indicat 
drumul lui Făt-Frumos”.

Ion Schinteie mai spune:
„Cercetătorului care cunoaşte bine 

realităţile de la Hobiţa şi satele dimpre-
jur, susţinerea de mai sus i se pare cu 
totul literară. Se acordă un prea mare 
loc anecdoticului în dauna plasticului” 
(„Ramuri”, iulie, 1966).

Sunt, iarăşi, dezolat, dar nu 
dezarmat.

Ion Schinteie este născut în cătunul 
Hobiţa, comuna Peştişani, din judeţul 
Gorj. Face parte din sutele de nepoţi ai 
lui Brâncuşi, pe filiera surorilor şi ve-
rişoarelor sale. Îşi adoră înaintaşul şi 
ruda celebră. Cunoaşte basmele locale. 
Neagă că ar fi pe acolo un basm cu pa-
sărea fără somn. Ion Schinteie ştie că 
există „o mitologie locală foarte bogată, 
chiar o mitologie a păsărilor. Există şi o 
magie ţărănească”.

Înşiră, din memoria sa, aceste păsări 
şi superstiţiile aferente:

„Capul de porumbel sau de câţă 1. 
nu se mănâncă, deoarece se aseamănă 
cu un cap de şarpe (Pasărea Măiastră, 
în primele variante, are cap de şarpe)”. 
Să notăm că vorba câţă, în subdialect, 
înseamnă bibilică.

Cucul, rândunica, barza, codo-2. 
batura, pupăza, zamfiroiul – spurcă pri-
măvara dacă le auzi cântând sau le vezi 
pe nemâncate.

Mitologia de la Hobiţa este 3. 
esenţial telurică, cu baza realistă”.

Şi la mitologia păsărilor putem 4. 

adăuga pe aceea a şerpilor: în 
anumite zile, dacă vezi curele-
le de la opinci, te muşcă şerpii 
vara; pe aceea a cailor: ai lui 
Sânt Toader sunt cei mai năz-
drăvani; ai lupilor, sunt spaima 
copiilor care păzesc oile, etc.”.

Care este teza lui Ion 
Schinteie în privinţa interpretă-
rii Măiastrei?

Basmele româneşti şi ol-
teneşti sunt multe. Meşterul 
Brâncuşi a trăit zece ani la 
Craiova, după ce călcase lanţul 
carpatin, cu pasul, fiind ciobă-
nel la oi.

La Hanul Spirtarului, din 
dosul gării Craiova, băieţelul 
de prăvălie Costache Brâncuşi 
a ascultat mult folclor oltean, 
ardelean şi moldovean, de la lă-
utari şi de la călători. Hanul i-a 
fost prima şcoală a vieţii. Hanurile de 
odinioară au jucat roluri impresionante 
şi progresiste în schimbul de mărfuri, 
în schimbul de idei sau în schimbul de 
informaţii. 

De la aceşti călători, câte odată beţi 
sau melancolizaţi de către vioriştii tuciu-
rii, micul Costache Brâncuşi va fi avut 
ocazia să asculte binecunoscutul cântec 
popular, auzit şi de generaţia mea, cea 
următoare. Între noi se afla o mare dis-
tanţă de timp, dintre 1876 şi 1904.

Clasa moşneană şi pribegia ne-au 
fost numitorul comun.

[…] Poezia populară spunea cam 
aşa:

În grădina lui Ion,
Toate păsările dorm.
Numai una n-are somn.
Nu mănâncă şi nu doarme,
Ci strigă Ioane, Ioane!

Acest cântec popular are o serie de 
variante.

Le-am controlat cu ajutorul folclo-
ristului profesor Ovidiu Papadima.

Mi-am controlat, deci, memoria fi-
delă şi textul cu un folclorist de seamă. 
Notasem conversaţia încă din anii 1938 
– 1939 şi am tipărit-o în 1945. Ovidiu 
Papadima nu l-a cunoscut pe Brâncuşi şi 
nici nu-i este nepot, dar cunoaşte, pe de 
rost, basmele româneşti şi olteneşti.

Acest basm al păsării fără de somn, 
care nu mănâncă şi nu doarme, şi care 
strigă Ioane, Ioane, l-a auzit Brâncuşi în 
tinereţile sale, după cum îl auzisem şi 

eu. Îl cunosc toţi folcloriştii.
Mi-aduc aminte că Brâncuşi mai 

obişnuia să cânte un cântec craiovean: 

Colo-n grădiniţă,
Sub bolta de viţă.

Când discutam cu meşterul despre 
geneza şi semnificaţia Măiastrei, dân-
sul tocmai terminase de intonat melodia 
sub bolta de verdeaţă a restaurantului, 
zidit în Bucureşti de către marele arhi-
tect focşănean Ion Mincu. Restaurantul 
se află la Şoseaua Kiseleff şi se mai nu-
meşte Bufet. Acestea sunt date autentice 
în memoria mea. Pasărea fără somn care 
strigă Ioane, Ioane era Măiastra din 
sculptura brâncuşiană. A urmat cu meş-
terul o îndelungată conversaţie despre 
eroul Ion, sau Ioniţă, despre nomencla-
tura noastră din Oltenia, despre Ioniţă 
Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana.

În grădina lui Ion toate păsările 
dorm.

Cine n-a auzit, pe vremea lui 
Brâncuşi şi a mea, melodia simplă şi 
elegiacă? Numele de Ion este cel mai 
răspândit pe plaiul nostru. În Oltenia, cu 
numele de Ion rivalizează doar numele 
de Mărin. Chiar Făt-Frumos se denu-
meşte în Oltenia ceva mai complicat: 
Ioniţă Făt-Frumos.

Iancu Jianu se numeşte în unele hri-
soave şi epistole Ioniţă Jianu. Fiindcă 
Jianu era frumos ca un semi-zeu, l-au 
alintat ursitoarele cu trei moşii pe care şi 
le-a periclitat în posesie, jefuind pe ca-
ţaoni şi luând chiar pitacii de aur fiscali, 
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recoltaţi de Vodă Caragea în Oltenia.
Fiecare nume în basme şi literatură 

îşi are sonoritatea şi tâlcul său.
Brâncuşi a fost mare meşter poet 

în alegerea titlurilor statuilor sale: 
Rugăciunea, Cuminţenia pământului, 
Poarta sărutului, Columna infinitului, 
Narcis, Adam şi Eva, Reîntoarcerea fi-
ului risipitor, Pinguinii, Începutul lumii 
(Oul), Muza adormită, Leda, Prometeu. 
Toate titlurile sunt mituri şi simboluri 
încărcate de emoţionalitate şi feerie 
lingvistică.

Marii şi micii prozatori de nuvele şi 
romane bune pun preţ osebit pe alegerea 
numelor. Aşa a făcut Balzac, Creangă şi 
Caragiale. După cum se ştie, criticul G. 
Ibrăileanu şi alţi critici literari străini au 
subliniat faptul cu prisosinţă.

Măiastra, care este acea pasăre fără 
somn a lui Ion din basmul oltenesc, se ali-
ază, firesc, cu Ioniţă Făt-Frumos, plecat 
în căutarea eternei Ileana Cosânzeana. 
Măiastra îl ajută să iasă din impasul 
vieţii creat de demoni, de vrăji negre, 
de cotoroanţe, de vrăjmaşi, de familiile 
potrivnice şi de pădurea răului. 

Prinţul Ioniţă care este un voievod al 
purităţii, uneori aşezat pe tron, cu averi 
frumuşele, pleacă în căutarea cenuşă-
resei fără zestre. El poartă zale, merge 
călare, înarmat cu un pantofior. Găseşte 
piciorul Ilenei Cosânzene la cuhnie şi în 
cenuşă. Alteori, Duhul-Rău aruncă o pe-
rie care se face pădure deasă. Făt-Frumos 
străbate pădurea pe poteci tăinuite, indi-
cate de pasărea fără somn. Făt-Frumos 
şi Cosânzeana, adică Ion şi Ileana, for-
mează cuplul nemuritor al vieţii tinere şi 
genuine din Oltenia. Lângă ei se află, ca 
protectoare, Măiastra. 

Acest cuplu, al lui Ioniţă şi al Ilenei, 
în iubire fără de moarte, a fost redat 
de Brâncuşi în versiunea Sărutului, 
ca monument funerar în cimitirul 
din Montparnasse, pentru Tanocika 
Gaşevskaia. 

A mai fost redat în Poarta sărutului 
de la Târgu-Jiu, pentru eroul anonim 
întors soldat victorios din luptă, care 
intră în nuntă pe sub poarta zăvoiului. 
Nunta este a lui Făt-Frumos cu Ileana 
lui. Meşterul a dăltuit şi masa dacică, 
cu scaune de piatră, pentru nuntaşi. La 
această masă dacică, cu 12 scaune, se 
aşează mirele, mireasa, naşul, naşa, so-
crul mare şi soacra mare, socrul mic şi 
soacra mică, cei doi colăcari cu două 
surate ale miresei. Total, 12 persoane. 
În Poarta sărutului avem gravate opt 

medalioane, cu oul spart în două, care 
este simbolul fecundităţii. 

Mitul cuplului unic, în viaţă şi în 
moarte, se află în literatura universală. 

Brâncuşi l-a realizat, pe fragmente 
statuare, în Măiastra şi Sărutul, ceea 
ce au realizat Shakespeare în Romeo 
şi Julieta, Franz Grillparzer în Hero 
şi Leandru, Goethe în cuplul Faust şi 
Margareta, Bernardin de Saint-Pierre 
în Paul et Virginie, Tolstoi în contele 
Vronski şi Ana Karenina.

Dacă faptele sunt simple în explica-
rea genezei din Sărutul, ca şi în inter-
pretarea variantelor ei, deşi există mari 
divergenţe asupra interpretării Porţii 
sărutului de la Târgu-Jiu şi a Mesei da-
cice, lucrurile se complică, într-adevăr, 
în privinţa genezei Măiastrei.

Măiastra are 29 de versiuni. După 
versiunea lui V.G. Paleolog, ar fi pe 
glob, bob numărat, 33 de variante şi alte 
4 replici ieşite din mâna lui Brâncuşi.

V.G. Paleolog a mai furnizat date in-
teresante în ziarul „Înainte” din Craiova 
(1965) pe această temă. Brâncuşi, aflat 
bolnav de tifos la Paris, privea solitar 
şi în delir o pasăre care îşi făcuse cui-
bul în atelier. Aceasta ar fi fost geneza 
Măiastrei.

La prima ipoteză a tifosului, V.G. 
Paleolog a adăugat ipoteza numărul 
doi:

„Basmul păsării Măiastre atotştiu-
toare, care conduce pe amant spre în-
chisoarea unde este ţinută iubita lui, îl 
sfătuieşte la nevoie, îl apără, îl inspiră” 
(„Pasărea Măiastră, împrejurări, ziarul 
„Înainte”, Craiova, nr. 6234 din 14 mar-
tie 1964).

Profesorul Ion Schinteie crede 
că basmul Măiastrei nu se găseşte la 
Hobiţa-Gorj.

El este un localnic şi un nepot al lui 
Brâncuşi. Noi nu-l credem pe Schinteie, 
pe considerentele folcloriştilor speci-
alişti. Specialiştii ştiu mai multe decât 
localnicii. Nu toţi localnicii ştiu toate 
basmele locale. Unii dintre ei habar n-au 
de basme. Bunica mea, baba Stana, de 
pildă, ştia o mie şi unu de basme loca-
le. Nepoatele ei, profesoare de limbile 
franceză şi italiană, nu mai ştiu decât 2 
- 3 basme, ca să le spună copiilor lor. 
Licenţele şi doctoratele fac salturi cali-
tative? Noi nu credem deloc aşa ceva.

Comentând pe Vasile G. Paleolog, 
amicul meu Ion Schinteie adaugă 
maliţios:

„Este şi motivul pentru care V.G. 

Paleolog care, mai mult decât alţii, 
intuind pregnant rădăcinile folclori-
ce ale sculpturii brâncuşiene, are ne-
voie să treacă pe versantul drept al 
Transilvaniei, al Retezatului, să meargă 
până în Bihor, pe muntele Găina, în cău-
tarea „basmului Păsării de aur, cu ouă de 
aur, sau Măiastra.” (Cuvintele sublinia-
te de noi sunt citate de Ion Schinteie din 
foiletonul lui V.G. Paleolog din ziarul 
„Înainte)”.

În folclorul românesc, găsim trei pă-
sări feluritele lui basme:

• Pasărea-suflet,
• Pasărea fără somn,
• Pasărea vitează (Pajura) care pă-

zeşte oul de aur, sau posedă ouăle de aur 
în cuibar.

Să analizăm ipoteza Paleolog, men-
ţionată de Schinteie cu maliţiozitate:

• Brâncuşi a cunoscut basmul Păsării 
fără somn, care conduce pe Făt-Frumos 
în căutarea Cosânzenii, şi ni l-a povestit 
şi nouă.

• Brâncuşi a mai spus acest lucru şi 
lui Peter Neagoe, care l-a consemnat în 
cartea sa The Saint of Montparnasse.

De la New York (1965) şi de la 
Bucureşti (1945) vin doi martori oculari 
şi auditivi, care spun acelaşi lucru, de 
visu et de auditu.

Proba testimonială nu este decisivă, 
ci numai indicativă. În vechime, testis 
unus, testis nullus. 

Până în 1965, eram singurul. 
Din 1965, suntem doi. 
E drept că în justiţie, ca şi în estetică, 

probele se cântăresc. 
Nu se adună şi nu se numără. 
Noi continuăm argumentaţii-

le şi strângerea de probe la geneza 
Măiastrei. 

Asupra interpretării sunt acorduri 
aproape generale. Dihonia începe la ge-
neza ei.

Adaug că indiciile şi prezumţiile de 
care mă servesc ca probe sunt decisive 
în justiţie numai în limitele veracităţii şi 
monovalenţei.

Brâncuşi era un mare poet, scăldat în 
apele şi tematica simbolismului, şi a lui 
Eminescu.

Despre Pasărea-suflet a mai scris 
un studiu foarte valoros cercetătorul 
ştiinţific şi etnograful Gh. Pavelescu 
(„Contribuţii pentru cunoaşterea cultu-
lui morţilor la românii din Transilvania”, 
Analele Arhivei de folclor, extras din 
1942).

Pasărea-suflet se regăseşte în mai 
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multe locuri din Europa şi din lume. 
De pildă, se pot găsi multe date de fol-
clor comparat în Handwörterbuch des 
Deutschen Aberglaubens (vol. VIII).

Pasărea-suflet, ca motiv fune-
rar de stâlp, se regăseşte, uneori, în 
Transilvania, stilizată brâncuşian, înain-
te de naşterea lui Brâncuşi.

După ipoteza lui Ovidiu Papadima, 
Măiastra lui Brâncuşi ar putea fi o con-
taminare între Pasărea-suflet, Pasărea-
vitează şi Pasărea fără somn.

Eu nu cred în contaminare în ca-
zul concret al travaliului artistic al lui 
Brâncuşi, ci rămân la ipoteza genezei în 
Pasărea fără somn. Această geneză am 
auzit-o din gura lui Brâncuşi. Are şi pla-
uzibilitate de stilistică generală simbo-
listică. De altminteri, eu am redat atunci 
conversaţii autentice. Nu este vorba de 
interpretări, care pot fi personale, valo-
roase, mai puţin valoroase sau lipsite de 
valoare, ci de relatări asupra făurarului 
conştient, asupra creaţiei sale, care a 
făcut relatări similare amicilor şi uce-
nicilor. Tezaurele instinctuale, genuine 
şi ancestrale joacă rol esenţial în crea-
ţia artistică. Deseori, artistul nici nu ştie 
singur ceea ce a făcut. I-o spune criticul 
şi exegetul. Din aceste discrepanţe se 
nasc dificultăţi şi controverse nesfârşite 
asupra sensurilor exacte şi a interpretării 
unei opere de talent sau de geniu.

În problema noastră, junimistul 
Miron Pompiliu a publicat, cândva, în 
„Convorbiri Literare” (VI / 1862, p. p. 
17 – 31), despre Ileana Cosânzeana şi 
Ioniţă Făt-Frumos: 

Ileana Cosânzeana, din cosiţă,
Floarea-i cântă.
Nouă împărăţii ascultă.

Despre Măiastra lui Brâncuşi ascul-
tă şi vorbesc nouă ţări aflătoare peste 
nouă mări.

Ion Schinteie ironizează interpreta-
rea noastră cu Pasărea lui Făt-Frumos şi 
Cosânzeana:

„Se poate conchide că mitologia 
ţăranilor de la Hobiţa are un caracter 
foarte realist, că întreg tezaurul naţional 
al copilăriei lui Constantin Brâncuşi nu 
cuprinde atât lirism magic, incantaţii 
folclorice, aspiraţii spre infinit şi tur-
mente şi nici nucleu ideatic metafizic, 
ci elemente concrete, extrase din via-
ţa de păstori, cioplitori ai lemnului, în 
mai mică măsură plugari, într-un cuvânt 
muncitori cu braţele pentru satisfacerea 

tuturor nevoilor vieţii”.
În opinia sa, mitologia ţăranilor de la 

Hobiţa ar avea un caracter strict realist. 
În aceşti rurali ar fi, într-un cuvânt sau 
mai multe cuvinte, doar bieţi muncitori 
cu braţele, pentru satisfacerea bietelor 
nevoi ale vieţii.

Noi ştiam că din judeţul Gorj au ple-
cat, în cioareci, soldaţii politici şi filosofii 
revoluţionari ai lui Tudor Vladimirescu. 
Noi mai ştiam de fenomenul pandurilor 
care n-au plecat, câteva secole, la moar-
te contra turcilor, în Ada-Kaleh, pentru 
satisfacerea nevoilor vieţii personale. 
Au plecat pentru idei. Aceste idei şi sen-
timente înflăcărate reprezentau numai 
nevoile vieţii comunitare şi naţionale. 
Îndeobşte, pandurii au fost moşneni care 
avea acoperite „bietele nevoi” ale vieţii 
personale. Ei au luptat pentru pălmaşi, 
pentru desfiinţarea iobăgiei, pentru 
emanciparea ţiganilor din robie şi pen-
tru alungarea fanarioţilor din ţară.

Exilul parizian al lui Brâncuşi a fost 
pentru ţeluri înalte de artă şi pentru etica 
unui stil de viaţă de haiduc şi de pandur. 
N-a fost un exil derivat din „gărgăuni” şi 
nici pentru veleitudini carieriste, ci pen-
tru păsările fermecate şi fără de somn 
ale Olteniei care sunt eroismul, jertfa, 
morala stoică, arta unificată cu justiţia 
pe acest pământ.

E o diferenţă fundamentală. Ion 
Schinteie afirmă:

„Brâncuşi a pornit totdeauna de la 
realitatea înconjurătoare. El este un 
mare realist. Această realitate n-a dat-
o însă decât în esenţa ei. Numai astfel 

înţelegem de ce a urmărit în tot ciclul 
păsării să redea nu o anatomie, ci esenţa 
înaripatelor, zborul lor. De aceea afir-
maţia inspiraţiei din basme pare atât de 
hazardată”.

Afirmaţia noastră că Brâncuşi s-a 
inspirat din basmele Olteniei nu este 
deloc hazardată, ci o profundă realitate. 
Dar această realitate nu este de natură 
telurică şi empirică, ci este o realitate de 
natură sufletească şi intelectuală.

Nu fac basmele parte din inspiraţia 
cotidiană şi din realităţile trăite?

Basmul este izvorul de apă vie. Pilda 
lui Tudor, a pandurilor şi a haiducilor a 
fost motor pentru Brâncuşi, ca şi pentru 
stilul său specific de viaţă la Paris. 

Pandurul şi haiducul dispreţuiesc 
adânc nevoile personale şi se conduc 
după nevoi generale. Ei posedă un nu-
cleu ideativ, precum şi aspiraţii spre in-
finit, cu turmentele fatale. Acest nucleu 
ideativ se prelucrează cu lirism magic şi 
cu incantaţii folclorice.

Un artist popular sau cult nu caută 
ouăle de aur în cuibar, pe la pajuri voini-
ce, ca V.G. Paleolog. Nici nu este un te-
luric simplu, cu nevoi elementare, cum 
socoteşte Schinteie pe hobiţeni.

Care este soluţia lui Ion Schinteie în 
această dilemă a Măiastrei? 

A dat o soluţie. Soluţia a fost găsită 
în porumbelul sălbatic. N-a găsit-o în 
porumbelul domestic, cu dulcea lui car-
ne, foarte gustată în satele Olteniei.

Profesorul estetician o spune cu pre-
cizie şi nonşalanţă:

„Iată de ce, dacă Măiastra nu-i aceea 

C. Brâncuşi - Mîiastra
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din poveste, ea este cu siguranţă tot de la 
Hobiţa”.

Să ascultăm:
„Dintre toate păsările care pot lăsa 

amintiri neşterse în tezaurul de imagini 
al unui copil genial dotat să vadă sculp-
tural, nici una nu are o contribuţie mai 
mare decât Columbul”.

Porumbelul de seamă, în subdialect 
de Hobiţa şi în câteva regiuni muntoase, 
se cheamă „golumb”.

Ion Schinteie descrie porumbelul 
sălbatic după amintiri proprii şi după A. 
Brehm. Ne amintim şi noi de podul ca-
sei străbune, de pe Olteţ în jos, care era 
plin cu 2-300 de „golumbi” domesticiţi. 
Se înmulţeau îngrijorător, deşi făceam 
din ei, hojma, ciulama, ciorbă şi friptu-
ră. „Golumbii” noştri au mai rămas şi 
astăzi în casa zidită de Neica Ioniţă.

Ion Schinteie descrie, cu trimi-
teri la A. Brehm, porumbelul sălbatic 

(Columba oenas), pe acela aflat în scor-
buri, în volumul Die Vogel, Leipzig, 
1913, vol. III, pag. 286:

„Porumbelul din scorbură, colorat cu 
roşul închis al macului pe cap, pe gât, pe 
părţile superioare ale aripilor, pe părţile 
de jos ale spatelui şi pe picioare cu al-
bastru închis, bătând în cenuşiu şi stro-
pit cu roşul vinului pe partea superioară 
a spatelui – şi cu albastru mat pe restul 
trupului, strălucind în soare, acolo, sus, 
cocoţat în stejarii cei mai înalţi din pă-
dure de unde îşi trimitea în liniştea plină 
de zumzet, ca din vârful unui uriaş pilon 
de TFF, caracteristicul său glas matinal: 
Hu…, hu…, este pasărea care domină 
imaginaţia oricărui copil singur, cu oile 
sale, cuprins de teroarea panicată a câm-
pului şi a pădurii”.

Fraza este proustiană. Remarcabilă. 
Dar, eu vreau pasărea mea. Pasărea 

mea fără somn. Pasărea fără somn a 

fost geneza probabilă a Măiastrei. A 
afirmat-o chiar Brâncuşi. O confirmă şi 
Peter Neagoe în amintirile sale.

Ion Schinteie respinge pasărea 
mea fără somn ca fiind literatură şi 
anecdotică.

Pune, în schimb, în „golumb”-ul 
sălbatic: „privind această pasăre, strălu-
citoare în soarele de vară, şi proiectată 
pe albastrul cerului, copilului Brâncuşi i 
s-a întipărit, pentru totdeauna în minte, 
imaginea ei şi astfel a redat-o în pline 
variante ale motivului. Că astfel stau 
lucrurile n-avem decât să comparăm cu 
fotografia unui bătrân stejar cu un go-
lumb în vârful scorburos şi uscat, în aşa 
fel că silueta pasării se conturează, soli-
tară şi maiestuoasă, ca prima Măiastră 
montată chiar de C. Brâncuşi în grădina 
Rodinei Steichen din New York”.

Apoi:
„Tot din această vreme artistul va fi 

uimit de zborul păsărilor: golumbul so-
litar, aparent static, pe soclul său natu-
ral, ori găile, planând în zări, pe aripi de 
vânt”. (Găile sunt bietele noastre ciori). 

„Imaginea zborului însuşit în copilă-
rie va fi valorificată artistic mai târziu: 
Măiastra, Pasărea în spaţiu, Coloana 
infinitului, Broasca ţestoasă zburătoa-
re, Păsările-triunghi din guaşele sale”.

Aferim.
Dar de ce ar fi găile şi golumbii iz-

vor de inspiraţie la Măiastra, iar nu pa-
sărea mea fără de somn din basm? N-o 
văzuse prin Hobiţa? Brâncuşi o vedea 
cu ochii minţii. Brâncuşi nu era un ma-
terialist vulgar, un empirist banal englez 
şi nici un realist abraş şi oltean, cu nevo-
ile stricte ale vieţii.

Ion Schinteie urmează impenetrabil 
demonstraţia sa de realist:

„Afirmaţia inspiraţiei din basme pare 
atât de hazardată. Dimpotrivă, cercetând 
elementele de bază ale inspiraţiei sale şi 
urmărind artistul ca mare plastician, a 
realizat în operele sale motivul păsării 
fără nici o preocupare de anecdotic, în-
ţelegem şi limbajul prin care aceste ope-
re comunică cu noi”.

Aici ne despărţim de Ion Schinteie.
Brâncuşi n-a fost un realist şi nici 

nu poate fi încadrat în şcoala realismu-
lui plastic. Brâncuşi a fost un modernist 
revoluţionar în concepţie şi în tehnica 
statuară. Brâncuşi a fost un tipic pandur 
al spiritului. Prin nucleul ideatic iniţial 
este un artist oltean şi un român de va-
labilitate mondială cu teme, probleme, 
aspiraţii şi soluţii universale. Cu cât un 
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artist este mai ancorat în problematicele 
locală şi universală, cu atât are şanse de 
a deveni un artist universal. Brâncuşi a 
fost ancorat în clasa de moşneni a ţără-
nimii oltene din care au ieşit pandurii. 
Aceasta este teza mea numărul 1.

Această clasă de moşneni a fost o 
clasă progresistă, cu fermenţi revoluţi-
onari încă dinaintea anilor 1876, anul 
naşterii lui Brâncuşi la Hobiţa. Fermenţii 
revoluţionari şi progresişti i-a regăsit pe 
parcursul biografic la Craiova, oraş de 
care a fost atât de legat până la vârsta 
de 22 de ani. Între 1898 şi 1902, a stat 
la Bucureşti şi a învăţat. Locuia tot prin-
tre oltenii lui din Obor. Răscoalele ţără-
neşti băteau la poartă. Fără folclor, fără 
basme, fără moşnenie, fără ţărănie, fără 
răscoala anului 1907 şi fără progresis-
mul mai vechi al lui Tudor, Iancu Jianu 
şi Radu Şapcă, nu poate fi înţeles sufle-
tul sensibil al lui Brâncuşi, mintea sa 
iscoditoare, arta sa statuară şi isprăvile 
pariziene. La Paris a ajuns la vârsta de 
26 de ani, ca un bărbat deplin format. 
Acolo a devenit fervent revoluţionar în 
arta modernă. Estetica, filosofia şi etica 
sa sunt ale unui pandur moşnean, ajuns 
proletar artistic des-ţărat. 

Acestea sunt tezele noastre generale 
din anul 1945 şi până astăzi. Am pole-
mizat cu Petru Comarnescu, înainte de 
23 August 1944, care nu era de acord cu 
aceste teze.

Cosmosul ideologic al lui Brâncuşi 
este foarte complicat. Tangenţele şi in-
fluenţele se pot depista şi fixa însă uşor.

Profesorul Ion Schinteie spune, 
aproximativ exact, abia în finalul expu-
nerii sale:

„Brâncuşi e un demiurg, e sculptorul 
care la începutul veacului nostru, într-un 
moment de acută criză a artelor plasti-
ce, a ştiut să profite de toate cuceririle 
trecutului şi, retopind vechiul cu noul, 
să facă în sculptură pasul calitativ, de-
venind artistul plastic care, în lucrările 
sale, a fixat trăsăturile distinctive ale 
veacului al XX-lea”.

C. Brâncuşi n-a ştiut „să profite” de 
cuceririle trecutului. Brâncuşi a trăit o 
dramă a cunoaşterii din care a ieşit cu 
greu, ca dintr-o boală grea. Această dra-
mă a cunoaşterii, numită criză renania-
nă, este cunoscută multor intelectuali de 
marcă. Peter Neagoe, ca vechi prieten, 
ne-a descris drama în complexitatea ei. 
Ni-l prezintă pe sculptorul nostru ca pe 
un sfânt. 

A fost un sfânt? A fost 
un erou? A fost un pandur? 
A fost un haiduc? A fost un 
filosof? A fost un moralist 
de factură stoică? A fost un 
moşnean des-ţărat? A fost 
un proletar artistic pur? A 
fost Esop? A fost Păcală? A 
fost Nastratin Hogea? Este 
un nou profet?

C. Brâncuşi a fost din 
toate câte ceva, într-un por-
tret de artist şi de înţelept, 
greu de pictat în cuvinte 
vane.

Nu sunt de acord cu fi-
nalul eseului profesorului 
Ion Schinteie:

„Iar aceasta s-a făcut 
cu efortul ce frizează su-
pra-umanul, mergându-
se de la Columba oenas 
la Pasărea în spaţiu (din 
colecţia Doamnei Peggy 
Guggenheim)”.

Neagoe pune în gura lui 
Brâncuşi următorul text:

„I call it Măiastra. In Romanian 
fairy tales, Măiastra is the miraculous 
bird that leads lovers out on the forest of 
evil1 (pag. 167)”.

Brâncuşi a mai spus următoare-
le în textele lui Peter Neagoe, despre 
Măiastra sa, după ce i-a arătat geneza în 
basmele române:

„Pasărea este un simbol al zborului 
care eliberează pe om de limitele ma-
teriei inerte. Aici, am avut de luptat cu 
două probleme. Trebuia să arăt în for-
mă plastică sensul spiritului care este 
legat de materie. Concomitent, trebuia 
să fuzionez toate formele într-o unita-
te. Chiar formele contradictorii trebuie 
să se unifice într-o nouă unitate finală. 
În filosofia mea asupra vieţii, separarea 
materiei de spirit şi orice fel de dualita-
te este o iluzie. Duhul şi lutul formea-
ză o unitate. Prin acest oval al trupului 
păsării, eu am separat şi am combinat 
două mişcări imperioase – una, deasu-
pra ovalului şi alta, dedesubt. Mă întreb 
singur: cum trebuie să balansez formele 
pentru a da păsării un sens al zborului 
fără efort? După cum vedeţi, am reuşit 
cumva ca pasărea să plutească, dar n-am 
fost capabil să fac astfel ca pasărea să 
1 Pe această pasăre eu o numesc Măiastra. 
În basmele româneşti, Măiastra este pasărea 
miraculoasă care scoate pe îndrăgostiţi din 
pădurea răului.

zboare” (pag. 167). 
E vorba de prima versiune, din cele 

29, ale Măiastrei”.
Măiastra devenită Pasărea în spaţiu 

exprimă zborul magic.
Pentru C. Brâncuşi esenţa zborului 

este înălţare, este transcendenţă, este 
depăşirea condiţiei umane. Esenţa zbo-
rului este fericire!

Petre Pandrea mai spunea:
[…] „Noi facem profeţia, că se vor 

face teze viitoare despre moralistul stoic 
Brâncuşi. 

Acest lucru se va întâmpla atunci 
când se vor cerceta alocuţiunile, pre-
legerile, predicile şi aforismele sculp-
torului, când se va publica, integral, 
Corespondenţa2 sa cu foarte lungi 
epistole.» 

2 Această inestimabilă corespondenţă din-
tre sculptorul C. Brâncuşi şi Dr. Petre Pan-
drea a fost confiscată în anul 1948, la pri-
ma arestare importantă de sub comunişti a 
scriitorului, când a fost „doar reţinut”. Nu a 
fost judecat, nu a fost condamnat. 1.680 de 
zile şi tot atâtea nopţi, ispăşite fără de vină. 
Cu prilejul acestor percheziţii au mai fost 
confiscate toate manuscrisele existente la 
acea dată, precum şi absolut toate bunurile 
familiei. În pofida insistenţelor mele, „Lotul 
1948” nu a apărut până în prezent. Demer-
surile susţinute făcute la CNSAS pentru re-
cuperarea acestora continuă. (n.n.)
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L a aniversarea din anul 
2009, a naşterii lui 
B.P. Haşdeu, unul din 
cele mai mari spirite 

enciclopedice ale neamului nostru, dar 
înainte de orice fondatorul filologiei, al 
lexicografiei şi al lingvisticii ştiinţifice 
româneşti, domnul Mihai Vinereanu şi 
editura ALCOR i-au adus un omagiu 
pe măsură oferindu-ne nouă tuturor 
Dicţionarul etimologic al limbii româ-
ne. Realizat pe baza studiilor de indo-
eurpenistică prin valorificarea a tot ceea 
ce s-a acumulat până acum în domeniu, 
dicţionarul are în concepţia autorului 
menirea de a transmite “un mesaj nou, şi 
anume, acela că metoda cercetării ling-
vistice comparate este nu numai cât se 
poate de adecvată, dar, practic, singura 
posibilă pentru limba română, atâta timp 
cât inscripţiile şi glosele traco-dace au 
rămas insuficient descifrate”.

Inaugurată pe scară extinsă în studiul 
limbii române de către B.P. Haşdeu, me-
toda comparativ-istorică devine, odată 
cu perfecţionarea ei în timp, instrumen-
tul prin care autorul noului dicţionar 
pune capăt erorilor teoretice introduse 
în lingvistica românească de Cihac, con-
form căruia limba română ar fi constitu-
ită numai din cuvinte împrumutate: 20% 
din limba latină, 40% din limbile slave, 
20% din limba turcă şi alte 20% din alte 
limbi. Toate dicţionarele care i-au urmat 
(Tiktin, Puşcariu, Cioranescu, inclu-
siv cele elaborate sub egida Academiei 

Române) reconfigurează cam o aceeaşi 
structură, ceea ce dă impresia că limba 
română ar fi o mixtură bizară destinată 
creolizării însoţită în plan gramatical de 
pierderea aproape totală a flexiunii mor-
fologice. Comparată însă cu morfologia 
foarte bogată a declinărilor, dar şi a con-
jugărilor, specifice limbii române, ideea 
că limba română ar fi numai o limbă de 
adunătură încropită din graiul răstit al 
mercenarilor abrutizaţi trimişi în Dacia 
de Imperiul Roman, la care s-ar fi adă-
ugat cuvinte rămase pe aici din vocabu-
larul sumar al migratorilor, este o idee 
esenţialmente falsă, care a fost perpetu-
ată doar prin sfidarea  principiului con-
form căruia o flexiune morfologică con-
sistentă nu poate să dăinuiască decât în 
intimitatea unei limbi mature şi stabile, 
cu un vocabular propriu bine dezvoltat.

Tot la nivel de principiu a fost şi mai 
este sfidat caracterul profund unitar al 
limbii române vorbită fără nici-o dife-
renţă atât în interiorul fostului limes ro-
man cât şi în exteriorul lui. S-a ignorat şi 
se ignoră astfel faptul că limba oficială 
a Imperiului Roman, n-a putut unifi-
ca graiul dacilor, aşa cum n-a reuşit să 
unifice nici măcar dialectele italice, atât 
de plastic caracterizate la vremea sa de 
Dante Alighieri.

În efortul de a se susţine cu orice 
preţ originea latină sau după caz ori-
ginea slavă a multor cuvinte din limba 
română, toţi autorii de dicţionare de 
până acum au recurs în mod absurd la 
aşa numitele reconstituiri pretinzând că 
formele pe care abia le plăsmuiau ar fi 
fost în antichitate modele pentru cuvin-
tele româneşti. Or, se afirmă la nivel  de 
principiu că nu poate fi adevărat decât 
ceea ce poate fi probat, aşa încât a ac-
cepta pe mai departe că plăsmuirile ar 
fi avut o existenţă reală în acel domeniu 
numit „latina vulgară” înseamnă a men-
ţine în derizoriu orice studiu privind ori-
ginea limbii române.

În numele ideii că limba română ar 
fi de origine latină, până şi omonimele 
româno-latine au fost considerate mode-
le pentru cuvintele româneşti, deşi exis-
tenţa acestor omonime reprezintă o altă 
dovadă clară că limba româna nu poate 
fi de origine latină. Este celebru cazul 
cuvântului „mergere” în legătură cu 

care Sextil Puşcariu a dat o explicaţie, 
de care ne jenăm şi astăzi, în tentativa 
imposibilă de a corela înţelesul verbului 
românesc „a merge” cu înţelesul verbu-
lui latinesc „a scufunda”.

Abordările teziste au generat erori de 
interpretare chiar şi în cazurile în care 
aceleaşi cuvinte există într-adevăr, atât în 
limba latină, cât şi în limba română, dar 
care se mai regăsesc şi în alte limbi indo-
europene. Pentru originea cuvântului ro-
mânesc „cal” s-a propus latinescul „ca-
balus”, deşi cu un acelaşi înţeles există şi 
cuvântul polonez „kobela”. Şi mai grav  
este faptul că în încercarea de a nu se 
aduce atingere originii latine a limbii 
române au fost eliminate din discuţie, în 
mod sistematic, cele peste trei sute de 
cuvinte comune atât limbii române cât 
şi limbii sanscrite, limbă care este cu 
cel puţin o mie de ani mai veche decât 
latina.

Generate, dar şi apoi tolerate prin în-
călcarea uneori flagrantă a normelor de 
conduită unanim acceptate în activitatea 
de cercetare, aceste erori comise la nivel 
teoretic şi altele asemenea lor au produs 
un număr însemnat de rezultate inaccep-
tabile în explicarea originii lexicului ro-
mânesc, ceea ce i-a determinat pe mulţi 
specialişti din lingvistică,  dar mai ales 
pe cei din domenii conexe, să solicite 
şi să propună remedii. Singurul însă, 
care a dispus de toate resursele necesa-
re şi mai ales de timp pentru a rezolva 
în ansamblul ei problema originii lexi-
cului românesc a fost tânărul cercetător 
pe atunci Mihai Vinereanu. Familiarizat 
temeinic cu logica riguroasă şi practi-
ca ştiinţelor exacte, autorul reuşeşte ca 
după mai bine de douăzeci de ani de 
efort solitar să ne ofere la acest moment 
aniversar, ca pe o reuşită de excepţie, 
Dicţionarul etimologic al limbii româ-
ne, primul întocmit pe baza studiilor de 
indo-eurpenistică. Şi este o reuşită de 
excepţie, atât prin cantitatea şi calitatea 
documentaţiei utilizate, cât şi prin sigu-
ranţa cu care aplică metoda comparativ-
istorică, ceea ce i-au permis să demon-
streze că limbă română este o limbă cu 
o personalitate proprie de sine stătătoare 
al cărui lexic este alcătuit în proporţie de 
80% din cuvinte utilizate de mii de ani 
pe întinsul Daciei. Pe baza unor criterii 

Limba română de la erori teoretice şi controverse 
la importanţa pe care i-o conferă dicţionarul Vinereanu

George Liviu TELEOACĂ

Dansatoare cu evantai
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de glotocronologie şi în deplin acord 
cu datele furnizate de istorie sau de to-
ponimie, autorul dicţionarului creează 
premise şi pentru a înţelege influenţele 
pe care le-a avut limba română asupra 
celorlalte limbi. În efortul său de a ajun-
ge la originile reale ale limbii române, 
autorul s-a dovedit a fi consecvent în a 
corecta, inclusiv, acele inadvertenţe pe 
care le-a constatat la autorii foarte bine 
cotaţi pe plan internaţional, convins că 
soluţiile sale nu pot fi contestate dacă 
metoda comparativ-istorică este bine în-
ţeleasă şi corect aplicată.

Ca profesor la o catedră de specia-
litate din New York, unde activează de 
peste 15 ani, obişnuit să se confrunte în 
congrese Internaţionale cu savanţii ge-
neraţiei sale, domnul Mihai Vinereanu 
a gândit şi a realizat Dicţionarul etimo-
logic al limbii române pe măsura unor 
asemenea exigenţe. Acesta este şi moti-
vul pentru care domnul Prof. Univ. Dr. 
Constantin Frâncu, Şeful Catedrei de 
Limba Română şi Lingvistică Generală 
a Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi s-a 
considerat îndreptăţit să se refere la dic-
ţionar în termeni superlativi:

„Prin materialul inedit, lucrarea 
domnului Dr. Mihai Vinereanu este o 
lucrare lexicografică originală, deose-
bindu-se mult de dicţionarele de până în 
prezent, care nu au nici principii ferme, 
nici metode adecvate.

Consider că dicţionarul domnului 
Dr. Mihai Vinereanu este o foarte seri-
oasă descriere a structurii etimologice 
a limbii române întrunind trei condiţii 
esenţiale:

1. este fără contradicţii, bazându-se 
pe principii ferme respectând criteriul 
fonetic, dar şi pe cel semantic,

2. este exhaustivă, cercetând litera-
tura de specialitate dicţionarele etimo-
logice româneşti existente şi lucrările 
lexicografice, româneşti şi străine,

3. spre deosebire de alte dicţionare 
(DA, DLR, DEX), explică etimologii-
le şi evoluţiile de sens în mod logic şi 
plauzibil.

În concluzie, considerăm că... aceas-
tă lucrare lexicografică va deveni, cu 
siguranţă, un punct de referinţă în lite-
ratura de specialitate.”

În opinia mea, eu mai pretind că 
acest dicţionar nu va fi doar un punct de 
referinţă în literatura de specialitate, ci 
şi că în plan socio-cultural ne restituie 
demnitatea identităţii noastre reale cu 
condiţia minimă de a-l consulta cât mai 
des şi de a-l cunoaşte cât mai bine. Scris 
în primul rând pentru specialişti, dicţio-
narul este de un real folos pentru noi toţi 

prin bogăţia de informaţii acumulată din 
toată literatura de specialitate a lumii, 
informaţii care devin tot atâtea dovezi 
în favoarea repotenţării identităţii limbii 
române şi a poporului român. De un real 
folos pentru toţi cititorii este şi capitolul 
intitulat Argument conceput de autor ca 
un veritabil curs de iniţiere în indo-euro-
penistică, dar pe înţelesul tuturor.

Cu privire la importanţa socio-cultu-
rală a dicţionarului, iată care este şi me-
sajul autorului către cititor: „Originea 
limbii române şi a poporului român vor 
trebui regândite în mod fundamental, 
întrucât ştiinţa şi teoriile ştiinţifice tre-
buie elaborate în conformitate cu datele 
lumii reale şi cu dovezile de ultimă oră 
de care dispunem, nu datele să fie selec-
tate şi interpretate în funcţie de teoriile 
pre-existente.

 De aceea, considerăm că este impe-
rios necesar ca toţi cei care cercetează 
originea limbii şi a poporului român 
- istorici, arheologi, lingvişti - să rein-
terpreteze şi să-şi reformuleze periodic 
teoriile în conformitate cu datele cele 
mai noi ale ultimelor descoperiri.”

Ca unul care am ajuns la concluzii 
asemănătoare cu ale autorului, dar ur-
mând o cu totul altă cale, cea a metafo-
rei care porneşte de la arhetipul graiu-
lui uman articulat (Urwort), pretind că 
Dicţionarul etimologic al limbii române 
se înscrie între lucrările deosebit de va-
loroase ale domeniului, menit să asigure 
prin implicaţiile sale progresul lingvisti-
cii în plan general şi la nivelul exigenţe-
lor actuale. Apariţia lui confirmă în mod 
deplin toate aşteptările celor din ţară ca 
şi a celor mulţi din afara ei care au pre-
ţuit şi preţuiesc în mod deosebit limba 
română. Dintr-o perspectivă mai largă 
Dicţionarul etimologic al limbii române 
reprezintă însăşi izbânda limbii române 
pentru a cărei propăşire au trudit, ştiuţi 
sau neştiuţi, înaintaşii. La întrebarea lui 
B.P. Haşdeu Perit-au dacii?, astăzi răs-
punde cu un NU viguros domnul Dr. 
Mihai Vinereanu susţinut de probele 
irefutabile ale dicţionarului sau produse 
prin metoda comparativ-istorică unanim 
acceptată în întreaga lume.

Nu putem încheia fără a consemna 
aici abnegaţia şi profesionalismul de 
care a dat dovadă doamna Corina Firuţă 
directoarea editurii ALCOR, animată 
de convingerea că dicţionarul domnu-
lui Dr. Mihai Vinereanu reprezintă „un 
instrument de cunoaştere şi cercetare 
...punct de plecare pentru alte dezbateri 
şi lucrări ştiinţifice.” Ca dovadă că anti-
ciparea nu este expresia unui optimism 
gratuit, de circumstanţă, iată, în acest 

sens, un exemplu pe cât de simplu pe 
atât de edificator.

Despre cuvântul „lăcustă”, pătruns 
în limbajul ştiinţific sub forma sintag-
mei Locusta migratoria, autorul ne arată 
că Puşcariu, Candrea, Giuglea şi Rosetti 
l-au considerat de origine latină susţi-
nuţi de părerea lui Walde (I, 818) con-
form căreia ar fi existat un cuvânt pro-
to-latin *lokos-ta. Pentru a se fi apropiat 
însă mai mult de adevărata origine a 
cuvântului „lăcustă” toţi aceşti autori 
ar mai fi trebuit să ştie că în dialectul 
aromân al limbii române, devoratoarea 
insectă poartă numele de „gulucustă”. 
Cuvânt prea lung pentru spiritul iscodi-
tor al unui cercetător spre a nu încerca 
să verifice elementele componente ale 
juxtapunerii. În numele remarcabilei 
deschideri datorată noului dicţionar care 
consideră limba română de esenţă pre-
ponderent dacică, mi-am permis să caut 
elementele componente ale juxtapunerii 
„gulucustă” tot în dialectul aromân şi cu 
o satisfacţie deplină am constat în dic-
ţionarul lui Take Papahagi că segmen-
tul „gulu” se referă la cuvântul „golu” 
şi că segmentul „custă” este un cuvânt 
de sine stătător care defineşte ideea de 
infâptuire. Simplu: lăcusta - gulu-custa, 
este cea care constituită în stoluri pusti-
eşte câmpul de verdeaţă şi în zbor razant 
înfăptuieşte golul. Forma autohtonă gu-
lucustă, după cum se vede matrice şi 
pentru forma latină ”locusta”, alături de 
alte cuvinte româneşti cu un acelaşi rol, 
ne obligă să nu mai greşim şi acum aşa 
cum am greşit atunci când nu am acordat 
credit lui Petru Maior, care deşi corifeu 
al Şcolii Ardelene, ne atrăgea atenţia că 
„dacă este să grăim oblu limba română 
este muma celei latineşti.”

Balerine costumate în fluturi
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D
espre bunăta-

te nu se poate 
spune nimic, 
aceasta fiind o 

valoare în sine. Despre răutate se poate 
spune orice. Răutatea e o prostie doar 
într-un război, unde are ceva concret 
de atroce. În literatură, implicând aici 
şi science-fiction-ul, e chiar benefică. 
Răutatea criticului menţine orgoliul au-
torilor la un nivel tolerabil, făcându-l pe 
fiecare să-şi cunoască valoarea şi locul 
pe care trebuie să-l ocupe. Nu există de-
mocraţie în literatură.

Avem nevoie nu numai de critici de 
întâmpinare, ci şi de critici de preîntâm-
pinare a prostiei şi lipsei de talent.

În literatură, unii dictează şi alţii 
execută. Depinde cine dictează şi de-
pinde cine execută. La noi, toţi vor să 
dicteze şi toţi vor să execute, în acelaşi 
timp. În lipsa unor reguli ferme şi a unei 
culturi morale consolidate, democraţia 
este confundată cu anarhia prezentă. 
Sau cu dictatura banului asupra unei 
forme anarhice de manifestare a repre-
zentanţilor literaturii.

Voicu Bugariu este un critic rău. Nu 
în sensul că emite judecăţi fără valoare. 
Nici în sensul că urăşte autorul, el însuşi 
fiind scriitor. Acesta este structural rău, 
luând cuvântul „critic” ca atare, foarte 

departe de „laudativ”. Autorii nu trebuie 
să formeze „bisericuţe”, ci trebuie men-
ţinuţi în interiorul principalei caracteris-
tici care să le menţină tonusul cerebral 
ridicat: individualitatea. 

Una e să-i ţii pe autori în frâu, să nu 
se creadă mai mult decât sunt, să-şi cu-
noască fiecare locul şi valoarea; altceva 
e să-i împarţi în „literaţi” şi „sefişti”. 
Poţi face această discriminare netă, dar, 
ce te faci, mai ales în genul science-fic-
tion, aceştia se amestecă aproape firesc. 
Există ingineri-literaţi şi literaţi-ingi-
neri, cu foarte multe şi variate nuanţe. 

Faptul că aceia care sunt foarte buni 
ingineri şi foarte talentaţi literaţi, în ace-
laşi timp, nu reuşesc să devină celebri 
la noi, apoi în străinătate, este din cauza 
sistemului. Din cauza sistemului care nu 
permite valorii să iasă la suprafaţă, nici 
formula scriitorului consacrat în străină-
tate, pentru a fi promovat la noi, nu e 
valabilă. Atâta timp cât autorii români 
sunt îmbibaţi în egalitarismul de tip co-
munist, toţi sunt buni scriitori şi buni 
critici, în acelaşi timp. 

Se spune despre critic faptul că e 
un scriitor ratat. Nu e adevărat. Criticul 
este un scriitor cu vocaţie de critic. La 
noi, nimeni nu-şi urmează vocaţia, toţi 
sunt „multilateral dezvoltaţi”. Criticul 
nu e critic prin vocaţie, iar scriitorul nu 
e scriitor prin vocaţia de scriitor. Fiecare 
e critic sau scriitor din interes. Atâta 
timp cât va prima interesul în literatură, 
nimeni nu-şi va urma vocaţia, iar lite-
ratura va fi slabă, indiferent dacă e SF 
sau de alt tip. Din cauza asta, nu avem o 
ierarhizare credibilă a valorilor.

O proză, sefeizată sau literaturiza-
tă, nu poate porni doar din dorinţa de a 
scrie. Nici măcar din dorinţa de a scrie 
bine şi corect gramatical. Îţi trebuie 
multe cunoştinţe şi o imaginaţie pro-
digioasă. Nu te întinzi cu textul zece 
pagini ca, la urmă, să bagi o găselniţă 
ieftină, cum ar fi existenţa a două Luni. 
Ăsta e lucru făcut, o „făcătură”, cum i 
se spune, doar din dorinţa de „a face”, 
nu şi din dorinţa de „a gândi”. Nu e nici 
măcar „mainstream”. 

Azi, pe modelul „învârtitului”, 
„şmecherului”, fiecare caută să-i fie 

bine, să câştige, dacă nu masiv, măcar 
acceptabil, orice ar face. Românii au în-
ţeles greşit „reconversia profesională”. 
În literatură, unde intervin elemente mai 
greu cuantificabile, cum ar fi talentul şi 
vocaţia, reconversia e imposibilă. Nu 
scrii poezii pentru că se cer poezii. Nu 
scrii science-ficţion pentru că se cere 
acesta. Nu scrii literatură pentru copii 
pentru că piaţa o cere. 

Opera literară sau critică este ceea ce 
eşti sau ceea ce eşti în stare să imaginezi. 

Nu am ajuns la o „confruntare de 
mentalităţi”, ci la o confruntare de in-
terese, atâta timp cât nimeni n-a scăpat 
încă de tarele unei gândiri comuniste 
comune.

Are dreptate domnul Bugariu; avem 
„grupuri sociale”, nu grupuri literare.

Şi nici nu vom avea. Şacalii tineri 
se întâlnesc cu lupii bătrâni la masa 
bucatelor, dacă există bucate. Trecând 
peste „gloria cenaclieră” şi „anchiloza 
tehnico-ştiinţifică”, „turismul SF” nu 
era populism, cu toţii fiind „oameni ai 
muncii”, ci un mod de a vedea ţara pe 
banii proletariatului.

Convenţiile naţionale de science-fic-
ţion strângeau laolaltă, la mese plătite de 
sindicat, scriitori mai buni sau mai răi, 
dar acceptaţi de sistem. Cei de pe mar-
gine se strângeau la „cenaclurii noctur-
ne”, cu speranţa că, a doua zi, vor fi şi ei 
chemaţi la masa celor acceptaţi. Unora 
le plăcea sistemul, altora nu, dar cu toţii 
sperau să ajungă în „eşalonul fruntaş” al 
„întrecerii pe ramură” SF, unde era pu-
blicarea şi banul. 

Nimeni nu se întâlnea la masa ide-
ilor, fiecare având ideile lui, ascunse. 
Azi, cu toată legea copyright-ului, dacă 
îţi postezi ideile pe Internet, nu se obo-
seşte nimeni să ţi le fure şi să încalce 
legea, neavând unde le vinde.

 Înainte de 1989, aveam marele 
„grup social” al convenţiilor naţiona-
le anuale de science ficţion, care unea 
singurătăţile a mii de oameni la fripturi 
şi discuţii mimat principiale. Acest grup 
s-a făcut ţăndări după 1989, în grupuri 
sociale mai mici, după interese.

Cei numiţi de domnul Bugariu „se-
fişti” nu mai fac parte dintr-un „grup 

Voicu Bugariu:
„Literaţi şi sefişti - O confruntare de mentalităţi”

Victor MARTIN

Dansatoare cu tamburină
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social distinct”. Nu mai există „fandom”-
ul, ca unitate socială, ci, cum spune un 
teoretician, doar un „proces” cu entro-
pie mare, aşa că denumirea e superfluă 
şi poate fi folosită până la dispariţie. În 
condiţiile în care fiecare înţelege sci-
ence-ficţion-ul cum doreşte, poate să-i 
spună cum vrea.

Nu există literatură şi science-ficti-
on. Există literatură science-fiction, cu 
toate nuanţele, şi, încet, dar sigur, se va 
ajunge acolo de unde trebuia să se plece, 
la literatură şi nonliteratură.

Ceea ce s-a publicat înainte de cel 
de-al doilea război mondial şi a fost 
denumit, mai târziu, convenţional, sci-
ence-fiction, era literatură. Sistemul a 
format „marele grup social” al sefiş-
tilor pentru a putea supraveghea mai 
bine nişte „exaltaţi”, care aveau prostul 
obicei să gândească şi să-şi imagineze 
tot felul de „prostii”. Societatea nu su-
praveghea literaţii, în general, deoarece 
era societatea lor. Deoarece societatea 
scriitorilor români era oarecum închisă 
şi aglomerată, mulţi oameni cu forma-
ţie filologică, precum Voicu Bugariu, au 
găsit în „grupul social sefist”, „fandom” 
sau cum vrem să-i spunem, o oportuni-
tate de a parveni. Se depune mai puţin 
efort să înoţi într-un lighean; în oceanul 
literaturii române e mai obositor.

„Fandom”-ul era şi mai este încă o 
minoritate discriminată şi discriminato-
rie. Într-o minoritate poţi fi mai vizibil 
decât într-o majoritate şi nici nu-ţi faci 
prea mult talentul să transpire.

Când vii din marele „grup” de di-
nainte de 1989, unde erai unul dintre 
preferaţii sistemului, iar acum nu reu-
şeşti să publici o carte de critică, aşa cum 
este „Literaţi şi sefişti- O confruntare de 
mentalităţi”, decât în 30 de exemplare, în 
regie proprie, cum face Voicu Bugariu, 
e normal să urăşti noul sistem, cu toată 
pleiada de scriitori şi critici ce ţine de el. 
Nu e aşa; domnul Bugariu a scris cartea 
din convingere, dintr-o mai nouă voca-
ţie, adunând texte publicate de-a lungul 
anilor, încă din 1970. Nu este un „acti-
vist SF”; este scriitor şi critic, în egală 
măsură, dar pare nostalgic după o lume 
pe care a părăsit-o şi a imaginat-o în fel 
şi chip.

Cyberpunk-ul, hard-sefe-ul, post-
modernismul, horror-ul, thriller-ul, ma-
instream-ul grotesc, sunt simple vorbe. 
Atâta timp cât aceste „vorbe” nu sunt 
susţinute de texte valoroase din punct 
de vedere literar.

Împărţiţi sau nu de domnul Bugariu 
îa „sefişti şi literaţi”, pentru a crea, scri-
itorii au nevoie să trăiască. Mai bine sau 
mai rău, după posibilităţi mai mult sau 
mai puţin intelectuale, dar, cert, sociale 
şi sociologice. Unii critici sau scriitori 
sunt demonetizaţi, alţii se demonetizea-
ză singuri. „Inima de sefist” sau „inima 
de literat” devine problemă de cardiolo-
gie, nu de literatură, unde mai trebuie şi 
cap.

Fenomenul a fost moştenit, cosme-
tizat, resuscitat şi se prezintă ca o mare 
descoperire tineretului neştiutor.

„Sefişti” sau „literaţi”, abia azi se 
pot lupta scriitorii pentru captarea aten-
ţiei a tot mai mulţi cititori. Unii vor re-
uşi, alţii nu. Unii se vor lupta cu calm, 
alţii cu exaltare; fiecare, după cu i-e fe-
lul. Atăta timp cât şi sefiştii, şi literaţii, 
fac o „literatură de ficţiune”, nu avem 
decât scriitori, iar science-ficţion-ul nu e 
decât un gen al literaturii. Atâta timp cât 
„realismul” poate fi „magic” şi oamenii 
pot imagina şi crea realitatea, nu e nici 
o graniţă între fantastic şi real. Lumea 
virtuală a Internet-ului e ceva real, în 
timp ce realitatea care ne înconjoară e 
fantastică sau de neimaginat.

Literatura nu trebuie comparată cu 
muzica simfonică, iar literatura SF cu 
muzica lăutărească. Literatura de cali-
tate şi literatura SF de calitate trebuie 
comparate cu muzica de calitate, indife-
rent dacă aceasta este simfonică sau lau-
tărească. Comparaţia sefeului cu mane-
lele este puţin forţată şi doar parţial ade-
vărată, deoarece avem şi science-ficţion 
de calitate. Nonsefeul, ca parte a nonli-
teraturii, poate fi comparat cu maneaua; 
maneaua nu e muzică, maneaua e un 
furt, o compilaţie. Că există şi oameni 
de condiţie foarte joasă, care vibrează la 
nonliteratură sau manele, e cu totul altă 
poveste psiho-sociologică. 

Făcând o cercetare sociologică, 
domnul Bugariu afirmă că „sefeul nu 
se pretează la analize pur literare”. Ba 
se pretează; atunci când este literatură. 
Aşa, am putea spune că nici literatura nu 
se pretează la analize pur tehnice. Ba se 
pretează; atunci când e „literatură tehni-
că”. O carte despre motoare poate stârni 
într-un mecanic o emoţie artistică mai 
mare decât o carte despre plopi.

Chiar sociologic, nu există două gru-
puri, „sefiştii” şi „literaţii”, ci un grup 
mai mic în interiorul unui grup mai 
mare. Science fiction-ul este un gen al 
literaturii, deci tot literatură. Nu putem 

vorbi decât de literatură şi specificităţi.
Aşa cum inginerul poate să înţeleagă 

topica frazei, literatul poate înţelege pa-
radoxul spaţiu-timp.

Atât exagerarea estetismului, cât şi 
exagerarea tehnicismului, sunt păgu-
boase pentru SF. Pot constitui linii para-
lele, pe care pot merge unii sau alţii, dar 
nu duc nicăieri. Se ştie, două linii para-
lele se întâlnesc undeva, la infinit, dar 
se întâlnesc totuşi. Acel punct comun 
trebuie vizat. Pentru unii, drumul e mai 
important decât destinaţia şi e treaba lor 
dacă vor să fie tot timpul pe drumuri. Că 
e un drum la Londra, că e un drum la 
Ciorogârla, tot drum se cheamă.

Nu e adevărat că literatura SF „nu 
trebuie să fie prea bună”, că o repudiază 
„sefiştii canonici” sau literaţii de drept 
comun. Dacă fac acest lucru, se repu-
diază pe ei înşişi. Nimeni nu e dispus 
să asculte ce spune un critic care emite 
aberaţii. Identitatea ţi-o pierzi tocmai 
atunci când te roade invidia.

Privind viitorul literaturii SF româ-
nească, domnul Bugariu are dreptate; se 
va metamorfoza „până la a nu mai se-
măna cu ea însăşi”. Cum ar veni, dacă 
nu va mai semăna cu ea însăşi, va fi alta. 
Ar fi bine să fie aşa, numai că literatura 
science fiction, ca orice literatură, nu va 
renunţa aşa uşor la şabloane şi modele. 

Pe moment, vântul bate dinspre co-
mercial spre estetic. Modelul „Rowling”, 
de exemplu, care lucrează cu şabloanele 
literaturii pentru copii, este asimilat SF-
ului pentru simplul fapt că e un model 
de succes. Plăcându-le învingătorii, oa-
menii asimilează orice, chiar şi propriile 
păreri şi idealuri ascunse, ca orice cano-
nic, obligat să meargă cu turma la bise-
rică, să nu spună vecinii ceva.

Atâta timp cât nu s-au maturizat, 
au avut o copilărie frustrată sau rezistă 
psihic doar evadând în basme, adulţii 
au nevoie de un model ca ăsta, dar am 
citit multe proze SF care, în intenţie, 
se adresau adulţilor, dar erau la mintea 
copiilor.

Atunci când criticului i se dă drep-
tate, are. Atunci când scriitorului i se dă 
dreptate, are şi el. Ce te faci atunci când 
criticul este şi scriitor?. Adevărul îl deţin 
cei îndrituiţi să împartă dreptatea, deci, 
din capul locului, neavând acest drept 
de a împărţi dreptatea, nu sunt nici de-
ţinătorul adevărului. Nefiind nici măcar 
deţinătorul adevărului relativ, înseamnă 
că nu am spus decât minciuni, care tre-
buie luate ca atare.



Literaria24 Nr. 11 – noiembrie 2010

Nicu VINTILĂ Petru cel Mare
- reformator şi călău -

“Acest ţar Petru, jumătate erou, jumătate tigru” sunt cu-
vinte de pătrunzătoare caracterizare a lui Voltaire, pe care unii 
îl suspectează că a primit bani pentru a scrie elogios o istorie 
a epocii împăratului reformator al Rusiei.

Petru cel Mare a desfăşurat în viaţa lui toate păcatele şi 
virtuţile Rusiei, evoluând cu o intensă şi nestăpânită since-
ritate între sublim şi execrabil. Dac-am vrea să înregistrăm 
toate tendinţele sufletului rusesc de la începuturile istoriei şi 
până azi, dacă vrem să cunoaştem o viaţă reprezentativă pen-
tru Rusia de totdeauna, dacă se poate concentra istoria unui 
întreg popor între limitele biografiei unui om n-ar fi nimic 
mai nimerit decât de a reface şi a-i reactualiza viaţa celui de-
al treilea fiu al lui Alexis Mihailovici, viaţa acelui Petru năs-
cut în ziua de 9 iunie 1672 la Moscova şi mort la 8 Februarie 
1725 în Petersburg. Într-o viaţă cu puţin mai mult de-o jumă-
tate de secol, acest om reuşeşte să dea conştiinţă de naţiune 
unui popor, să transforme un stat neînchegat într-o împărăţie 
puternică, să impună atenţiei mirate a străinătăţii o politică 
imperialistă, care ulterior sub

 o altă forma de mesianism deviat şi spurcat, denumit 
comunism,a neliniştit popoarele de pretutindeni.

Pentru a înţelege un om şi un ţar să ne apropiem 
de vorbele şi faptele lui, să ne afundăm în Istorie. 
Multe din directivele politicii ruseşti de mai târ-
ziu derivă din gândul şi voinţa lui Petru cel Mare, 
după cum multe din rătăcirile de mai târziu şi chiar 
de azi se datoresc într-un anumit fel iniţiative-
lor acestui barbar reformator, tentat de civilizaţia 
apuseană.

Atmosfera în care crescuse şi se forma-
se Petru era aceea crea tă prin meto-
dele de stăpânire ale lui Ivan 
cel Groaznic: brutalităţi, 
crime, tiranie, atmosfe-
ră grea de blestem în 
care cuvântul şi sfa-
tul preotului îşi aveau 
rostul lor, îndemnând 
la ispaşă sau luminând 
frunţi ce se plecau cu 
frică şi evlavie în faţa ori 
înăuntrul bisericilor. Prin 
educaţia ce i s-a dat însă, 
de către străinii care mi-
şunau în juru-i, i-a pătruns 
în suflet ispita formelor de 
viaţă occidentală.

Genovezul François 
Lefort, viitor amiral şi gene-
ral în serviciul Rusiei, l-a 
iniţiat pe micul împărat în 
tainele milităriei.

Astfel din tinereţe Petru a 

fost câştigat de valorile civilizaţiei, punându-şi în gând să do-
mesticească hoardele barbare în mijlocul cărora se născuse. 
Lefort, dascăl integru şi conştient de misiunea ce i se încre-
dinţase, denunţa lipsuri le Rusiei, vorbind deschis şi fără tea-
mă despre toate cusururile, păcatele pe care le constata.

La 1682 Petru e ales împărat de către boeri, aceştia nă-
dăjduind să stăpânească de capul lor în umbra unui copil de 
10 ani. Conspiraţiile şi asasinatele se ţineau însă lanţ pe acea 
vreme. Jocul de-a puterea între diferitele forţe existente în 
acel moment se solda deseori cu crime, cu măceluri.

În revolta streliţilor care aşează pe acelaşi tron şi pe cei-
lalţi doi copii ai lui Alexis Mihailovici - Ivan şi Sofia, - Petru 
era pe punctul de a fi ucis. Această scenă l-a îngrozit într-atât 
pe micul împărat încât a suferit un violent atac de nervi şi 
crampe. Repercusiunile acestui atac asupra sănătăţii sale şi 
purtării sale de mai târziu au pus în dificultate pe mulţi dintre 
doctorii care l-au îngrijit.

În loc să se înspăimânte de puterea şi despotismul streli-
ţilor, Petru se îndârjeşte. Şi cu o sălbatică energie, cu o vo-
inţă de fier încearcă să reacţioneze în faţa uneltirilor sorei 

sale Sofia, reuşind până la urmă s-o liniştească în în-
chisoare.

În 1689 Petru rămâne singur ţar al Rusiei, într-o 
vreme când Ruşii plăteau încă tribut tătarilor din 
Crimeia. Spiritul de reformă al îndrăzneţului îm-
părat s-a aplicat de acum încolo în nenumărate do-
menii, uneori cu eficienţă, cu succes, alteori fără.

Ceea ce s-a petrecut la noi în 1848 a avut loc în 
Rusia pe la 1700.

Aceeaşi voinţă de transformare 
a aşezărilar după legi şi soluţii 

străine, acelaşi curent de oc-
cidentalizare, aceeaşi criză 

morbidă, provocată ar-
tificial în cursul unei 
dezvoltări logice şi 
naturale. S-a iscat 
astfel acea luptă 
bine cunoscută şi în 
România, între două 
concepţii deosebite 
de viaţă şi muncă. 
Voind să creeze cu 
orice preţ un stat mo-
dern, Petru cel Mare 
a lovit fără cruţare 
în formele vechi de 
viaţă şi cultură, nimi-
cind pe apărătorii lor 
încăpăţânaţi. Orice 
prefacere e dureroasă, 
cu atât mai mult aceea 
care se impune prin 

imperialistă, care ulterior sub
 o altă forma de mesianism deviat şi spurcat, denumit 

comunism,a neliniştit popoarele de pretutindeni.
Pentru a înţelege un om şi un ţar să ne apropiem 

de vorbele şi faptele lui, să ne afundăm în Istorie. 
Multe din directivele politicii ruseşti de mai târ-
ziu derivă din gândul şi voinţa lui Petru cel Mare, 
după cum multe din rătăcirile de mai târziu şi chiar 
de azi se datoresc într-un anumit fel iniţiative-
lor acestui barbar reformator, tentat de civilizaţia 

Atmosfera în care crescuse şi se forma-
se Petru era aceea crea tă prin meto-
dele de stăpânire ale lui Ivan 
cel Groaznic: brutalităţi, 
crime, tiranie, atmosfe-
ră grea de blestem în 
care cuvântul şi sfa-
tul preotului îşi aveau 
rostul lor, îndemnând 
la ispaşă sau luminând 
frunţi ce se plecau cu 
frică şi evlavie în faţa ori 
înăuntrul bisericilor. Prin 
educaţia ce i s-a dat însă, 
de către străinii care mi-
şunau în juru-i, i-a pătruns 
în suflet ispita formelor de 

Genovezul François 
Lefort, viitor amiral şi gene-
ral în serviciul Rusiei, l-a 
iniţiat pe micul împărat în 

Astfel din tinereţe Petru a 

ţilor, Petru se îndârjeşte. Şi cu o sălbatică energie, cu o vo-
inţă de fier încearcă să reacţioneze în faţa uneltirilor sorei 

sale Sofia, reuşind până la urmă s-o liniştească în în-
chisoare.

În 1689 Petru rămâne singur ţar al Rusiei, într-o 
vreme când Ruşii plăteau încă tribut tătarilor din 
Crimeia. Spiritul de reformă al îndrăzneţului îm-
părat s-a aplicat de acum încolo în nenumărate do-
menii, uneori cu eficienţă, cu succes, alteori fără.

Ceea ce s-a petrecut la noi în 1848 a avut loc în 
Rusia pe la 1700.

Aceeaşi voinţă de transformare 
a aşezărilar după legi şi soluţii 

străine, acelaşi curent de oc-
cidentalizare, aceeaşi criză 

morbidă, provocată ar-
tificial în cursul unei 
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voinţa şi capriciul omului decât prin 
firea lucrurilor. Vă închipuiţi mai ales 
jertfele ce s-au produs într-o ţară în care 
se guverna prin crime, care nu erau nici 
măcar făcute pentru izbânda spiritului 
ca să aibe astfel o justificare.

Pentru a-şi preface ţara şi reforma 
poporul, Petru cel Mare simţea nevoia 
să vadă cu ochii lui ceea ce văzuse nu-
mai prin cărţi sau din relatările străini-
lor, în majoritatea lor epave ale civiliza-
ţiei occidentale eşuate în Rusia.

În 1697 ţarul pleacă în străinăta-
te întovărăşit de favoritul său Lefort şi 
de patruzeci de tineri aparţinând celor 
mai mari familii, pentru a-i avea drept 
garanţie a fidelităţii părinţilor lor în 
timpul absenţei sale. Vizitează pe rând 
Konigsbergul, Berlinul, Magdenburg, 
minunându-se de tot ceea ce vede ca un 
copil scos pentru prima oară la plimba-
re. Pretutindeni lumea se îngrămădea 
să-l vadă. Impresia pe care o lăsa ne este 
cunoscută dintr-o scrisoare pe care a tri-
mis-o unei rude sora electorului Prusiei. 
Este vorba de un banchet dat în onoarea 
lui Petru cel Mare:

„Cand i se vorbea, îl îndemna pe 
Monsieur Lefort să răspundă pentru el, 
căci el se ruşina uşor şi-şi ascundea faţa 
cu  mâna - ich kann nicht sprechen, spu-
nea el, - dar într-un sfârşit l-am domes-
ticit şi ne-am aşezat la masă.. Grimasele 
pe care le face şi despre care mi se vor-
bise, mi le închipuiam mai groaznice 
decât le-am găsit şi unele din ele nu sunt 
în puterea lui să le corijeze. Se vede de 
asemenea, că n-a avut profesor pentru a 
învăţa să mănânce curat, dar atitudinea 
lui respiră un aer natural şi fără con-
strângere, care mi-a plăcut”.

Ţarul Petru este însă nestăpânit şi 
de-o violenţă adesea deplasată , având 
nervii zdruncinaţi încă din copilărie. 
Într-o seară, cum stătea la un pahar de 
vin cu electorul din Prusia şi în tovărăşia  
lui Lefort, unui paj i-a căzut din mâini 
vesela de argint. Petru, care băuse mult, 
a crezut că aude zăngănit de arme, tra-
se spada şi voi să-l lovească pe Lefort, 
care cu sânge rece îi arătă de unde vine 
zgomotul.

Petru se calmă, se scuză şi zise: 
„Vreau să reformez poporul meu şi nu 
ştiu să mă reformez pe mine”.

Continuîndu-şl călătoria, Ţarul 
Rusiei ajunge în Olanda, unde în loc 
de a vizita Amsterdamul se opreşte la 
Saardam pentru a învăţa meseria de tes-
lar. În haină de marinar, sub numele de 

Piter Mihailof, cu toporul în mână venea 
pe şantierul de construcţie în toate di-
mineţile să lucreze ca simplu muncitor. 
El locuia într-o casă care a luat numele 
de Vurstenburg - o simplă cabană şi  as-
tăzi  existentă. Obişnuia să se scoale de 
cu noapte şi să meargă singur cu barca 
pe lângă coastă, conducând-o cu o înde-
mânare care-i statornicise faima printre 
marinari. A dus această viaţă timp de 
şase luni după care a plecat în Anglia. 
De aici ca şi din Olanda a angajat ne-
număraţi lucrători, marinari şi ingineri 
pentru realizarea proiectului de canal 
între Don şi Volga, comunicaţie care 
trebuia să uşureze comerţul cu Persia şi 
între Marea Neagră şi cea Caspică.

Se spune că ideia de a organiza o 
marină i-a venit văzând o şalupă en-
gleză într-un magazin. Cu ajutorul flo-
tei ruseşti Petru reuşeşte să învingă pe 
Tătari, pe Turci, obţinând multe din 
victoriile sale. Astfel mai târziu, după 
victoria navală din Marea Baltică el 
va putea vorbi cu mândrie marinarilor, 
spunând: „Există unul singur dintre voi, 
camarazi de arme, care acum douăzeci 
de ani aţi fi visat să învingeţi duşmanii 
noştri dinspre Baltică, cu aceste vase 
construite de mâinile noastre, sau nu-
mai de a transporta locuinţele noastre 

pe aceste tărâmuri a căror posesiune o 
datorăm caznei şi eforturilor noastre ? 
Cine s-ar fi gândit atunci să vadă aseme-
nea soldaţi şi marinari învingători ieşiţi 
din sânge rusesc? şi acest oraş locuit de 
Ruşi pe lângă numeroşi străini, meşte-
şugari, negustori, savanţi veniţi să tră-
iască printre noi ?”

Vizitându-l pe regele George al 
Angliei, Petru cel Mare i-a spus toată 
bucuria ce o are de a vedea şi admira 
flota engleză şi fiind întrebat cum a gă-
sit hotelul marinarilor invalizi, el răs-
punde: „Atât de bine încât aş fi sfătuit 
Majestatea Voastră să locuiască acolo şi 
să lase pe mateloţi în palatul său”. Se 
ştie că Palatul St. James nu e atât de fru-
mos ca spitalul din Greenwich.

Purtarea, vorbele, intenţiile acestui 
împărat, barbar în multe privinţe, ui-
meau Europa pe care o colinda ca să-i 
deprindă secretul ştiinţei şi civilizaţiei. 
Bucuros de a vedea şi a asimila cât mai 
mult, Ţarul mai vizitează Dresda, Viena 
şi înainte de a intra în Italia află de o 
revoltă a streliţilor incitaţi de sora sa 
ambiţioasă pe ca re în zadar o ferecase în 
închisoare. Furios la culme, el se întoar-
ce în ţară să pedepsească pe răzvrătiţi. 
Pedeapsa nu putea fi decât moartea, căci 
cu toată şcoala de europeism barbarul 
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au fusese de fel anihilat. 
Toţi banuiţii şi chiar şi acei cu totul neimplicaţi în conspi-

raţie au fost condamnaţi la moarte. La execuţii asista şi ţarul, 
ba uneori făcea şi pe călăul ajutat de sfetnicii săi. Astfel fa-
voritul său Plestceief ţinea capetele de păr iar Petru le reteza. 
Marele favorit al Ţarului, Mencikof arătându-se inabil, a fost 
pălmuit. Ca să scape odată de agitaţia şi uneltirile sorei sale, 
care profitând de absenţa lui voise să pună mâna pe putere, 
Petru a venit s-o ucidă. Cu greu a fost reţinut de rudele şi pri-
etenii săi. Fiara se dezlănţuise în acest împărat care pretindea 
că-şi va civiliza poporul. Atotputernicul stăpân, al Rusiei nu 
regreta prea mult faptele sale, însă cum cineva îi spunea c-ar 
fi fost mai bine sa întrebuinţeze oamenii în lucrări publice 
decât să-i ucidă, el răspunse: “Regret că nu mi s-a spus asta 
la vreme”.

După ce s-a  răzbunat în lege - legea fiind pofta lui,  Petru 
cel Mare  face tot felul de planuri de reformă, aplicându-le 
fără prea multe  deliberări.  Ceea ce l-a impresionat în primul 
rând în străinătate au fost lucrurile exterioare. De aceea hotă-
răşte ca militarii să poarte costume nemteşti, sfetnicii lui care 
aveau barbă şi erau îmbrăcaţi în halaturi trebuiau să poarte 

haine europeneşti şi să-şi radă bărbile. Femeile erau liberate 
de toate acele convenţii occientale ce le robeau. Calendarul 
rusesc era armonizat cu cel occidental. Reforma Rusiei se 
asemăna în multe privinţe cu reforma bonjuriştilor noştri şi 
a lui Kemal Ataturk.

Rezistenţa poporului la toate aceste înnoiri a luat însă 
uneori forme îngrijorătoare. Astfel după ce şi-au ras barba, 
favoriţii împăratului au decis ca toţi cei ce nu-şi rad barba să 
plătească un impozit de 100 ruble şi dacă nici nu plătesc, nici 
nu se rad, vor fi deportaţi în Siberia. O revoltă, cu greu repri-
mată, a izbucnit în Astrakan din cauză că voievodul scotea 
din rădăcini perii bărbii celor care nu voiau să se radă.

Petru a fost însa Mare pentru că a încercat şi a reuşit să 
înfăptuiască reforme de structură, unele cu consecinţe nefas-
te după cum evenimentele istorice ulterioare ne dovedesc. 
În intenţiile lui, Petru a fost un naţionalist luminat. Adept al 
doctrinei mercantiliste, el lupta de fapt pentru izbânda naţio-
nalismului economic. Ce altceva înseamnă efortul de a sus-
trage Rusia de sub dependenţa industriilor străine, creând o 
industrie naţională ? Au fost aduşi din ţări străine specialişti 
metalurgişti pentru a exploata minele; s-au ridicat fabrici, 
uzine. Statul a încurajat dezvoltarea industrială prin comenzi 
şi privilegii.

Petru construieşte drumuri, crează şcoli, fondează bibli-
oteci, academii, deschide imprimerii. Se organizează şi se 
reorganizează peste tot şi până unde ochiul vigilent al împă-
ratului poate pătrunde.

Toată opera aceasta este considerată de mulţi ca o artifici-
ală încercare de europenizare a Rusiei moscovite şi asiatice. 
Slavofilii vor susţine că din cauza reformelor lui Petru, Rusia 
suferă o depravare a existenţei şi evoluţiei sale normale. 
Burghezia era de-a dreptul ostilă noilor    moduri de exploa-
tare economică. Ivan Posokov sfătuie ţarul să „umple toate 
găurile” prin care Rusia se află în  relaţii  cu  Occidentul,  su-
primând chiar şi comunicaţiile poştale. Faţă de poziţia aceas-
ta a unui naţionalism conservator şi retrograd, Petru vrea să 
pună – după cum am mai spus - un naţiona lism luminat şi 
progresiv.

Paralel cu această transformare de  ordin  economic şi cul-
tural, Rusia se transformă din „ţsarţvo”, din simplu domeniu 
princiar, într-un adevărat imperiu. 

În locul vechilor miliţii feudale ale nobilimii s-a creat o 
armată permanentă care înseamnă pentru absolutismul ţaru-
lui un instrument puternic de dominaţie asupra poporului. 
Principiul absolutismului rusesc este astfel enunţat in statute-
le militare din 1716: „Majestatea Sa e suverană, autocrată. Ea 
nu trebuie să dea  socoteală nimanui pe lume”.

Având astfel toată puterea şi libertatea, plin de curaj, de 
îndrăzneală, Petru cel Mare nu s-a împiedecat de obstacolele 
ce-i răsăreau în cale. În 1692 Cazacii ajung la hotarele Chinei, 
la 1696, Azovul e cucerit, la 1700 Rusia încheie alianţă cu 
Polonia şi Danemarca şi declară război lui Carol XII, regele 
Suediei. Faţă de acesta însă, Ruşii pierd bătăliile una după 
alta. Petru nu capitulează iar celor care îl sfătuesc să renunţe 
le spune: „Suedezii ne vor mai bate, până vom învăţa să-i 
batem”. Şi într-adevăr, nu trece mult şi trupele ruseşti încep 
să câştige victorii peste victorii. La Errsterf, Petru cel Mare 
spune la un banchet:

„Dumnezeu fie lăudat, iată-ne tari să luptăm contra 
Suedezilor doi contra unu. În câţiva ani îi vom bate în 
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număr egal”.
Conducătorul de oaste şi cuceritorul nu uită însă că e şi un 

constructor. În mijlocul mlaştinilor Nevei, el fundează  capita-
la Sf. Petersburg, „o fereastră tăiată spre Europa Occidentală” 
cum va spune Puskin.

Luptele vor continua apoi, Ruşii înaintând încetul cu înce-
tul şi din ce în ce mai biruitori. Petru a răspuns unuia din pri-
etenii care-l arăta pe regele Suediei imbatabil: „Fratele meu 
Carol crede că e un Alexandru, sper să-i dovedesc că nu sunt 
un Darius”.

Şi iată într-adevăr că această dovadă o face. 
Ţarul biruitor devine chiar magnanim, cru-
ţând viaţa prizonierilor şi benchetuind 
cu aceştia. Intrând în Narva, ruşii 
uitând  interzicerea  şi sfaturile 
conducătorului lor, prădau tot. 
Ca să-şi astâmpere ostaşii 
Petru ucide cu propria-i sa-
bie pe câţiva dintre ei şi 
apoi depunând sabia ast-
fel însângerată pe masa 
primăriei zice: „Această 
sabie trebuie să vă fie o 
dovadă pentru faptul 
că-mi sunteţi tot atât 
de dragi ca şi supuşii 
mei”.

În 1709 la Pultava, 
Petru cel Mare câtigă 
o bătălie definitivă pu-
nând pe fugă pe Carol  
XII care se refugiază 
rănit la Turci. După ce 
înaintează apoi până la 
Riga, se întoarce glorios 
în patrie, intrând triumfal 
în Capitală.

Ţarul Petru nu putea fi 
contrazis, nici măcar de pro-
priul său fiu, fără a suferi con-
secinţele care depindeau de dis-
poziţia şi capriciul momentului.

Omul acesta cu puteri nelimitate 
era foarte uşor iritabil. Să vedeţi.

Şeful Cazacilor, Mazeppa, ca aliat al lui 
Petru îi face o vizită acestuia la Moscova. Petru îi 
spune într-o discuţie la masă că trebuiesc organizate trupe re-
gulate din Cazaci. Hatmanul îi răspunde că el nu e „absolut” 
ca ţarul să poată face aceasta. Petru se înfurie tare si-l zgâlţăie 
de barbă pe Mazeppa, care nu-l va ierta şi va încerca mai 
târziu să se răzbune.

Avea mai ales obiceiul să pălmuiască Iumea ori de câte ori 
cineva  se făcea, vinovat cu ceva sau îşi închipuia numai că 
s-a făcut vinovat. Petru cel Mare nu putea suferi insectele. Un 
ofiţer, invitându-l la masă, în locuinţa sa unde se găseau câte-
va insecte neobservate într-un colţ ţarul îşi lovi amfitrionul.

În timpul campaniilor, în momentele în care se odihnea 
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Petru cel Mare a fost totuşi un împărat brav, generos faţă 

de cei ce lucrau pentru binele ţării şi în spiritul lui. Familiar 
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l-a făcut să tacă. Se interesa totuşi foarte mult de ce se scria 
despre el în străinătate, spunând într-o zi că ştie prea bine 
pentru ce e criticat dar că poziţia pe care o are scuză severi-
tatea sa.

Avea două patimi care-l munceau îndeosebi: 
vinul şi femeia. În orgiile pe care le făcea a 

căpătat într-o bună zi o boală lumească 
şi furios la culme a ordonat biciui-

rea doamnei Tchenicef pentru că îl 
îmbolnăvise.

Golovin scrie despre Petru 
cel Mare:  „Era o brută şi o 

bestie feroce ale cărui spas-
me nu se calmau decât la 
vederea unui sân frumos, 
a cărui furie nu dispărea 
decât dacă mărturiseai 
greşelile aşa cum şi le 
închipuia    el că sunt şi 
dacă îi cerşeai iertare”. 

Ţarul acesta, cu o 
viaţă de legendă, a ză-
cut luni de zile bolnav. 
S-a îmbolnăvit însă de 
moarte salvând vieţile 
unor marinari intrând 
în apă până la centu-
ră pentru a-i scăpa. A 

murit din cauza unei 
cangrene care-i putrezi-

se o bună parte din trup. 
În ultimele zile a avut ca 

niciodată, conştiinţa puţină-
tăţii lui, mărturisind unuia din 

favoriţii săi: „Puteţi vedea prin 
mine ce creatură săracă e omul”.
Notă:Am ţinut să exprim în câte-

va fraze personalitatea unui conducător 
de ţară,de imperiu care s-a impus lumii ci-

vilizate prin victorii militare şi prin reformarea 
statului său,stat ce l-a unificat din cele peste 85 de na-

ţiuni care îl alcătuiesc şi din zecile de limbi ce se vorbesc în 
interiorul său.
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dovadă pentru faptul 
că-mi sunteţi tot atât 
de dragi ca şi supuşii 

În 1709 la Pultava, 
Petru cel Mare câtigă 
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Au trecut peste 26 de ani 
de la moartea tragică, 
prin suicid, a poetului 
craiovean Dan Bucur 

Mînătoru – unul din exponenţii rezis-
tenţei prin cultură în timpul regimului 
comunist, ridicată la rang de concept şi 

mijloc de supravieţuire a actului cultural.
Existenţa fizică a lui Dan Bucur 

Mînătoru s-a aflat sub semnul parado-
xului, cei doi “ocupanţi” ai trupului său 
– omul şi poetul, întreţinând o continuă 
luptă, autodistructivă parcă. De aici şi 
starea de încordare, de aici şi surescita-
rea maximă şi continuă. A trăit, a scris, 
a visat şi a fost paratrăsnetul multor 
premoniţii şi prigoanei comuniste, da-
torită vederilor lui liberale, inspirate de 
muze. A plecat discret din lume, la fel 
cum a trăit. Dacă a deranjat vreodată pe 
cineva a fost numai datorită felului său 
de a fi, parcă desprins din toate tiparele 
realităţilor pe care le trăim. Nu a făcut 
averi pe pământ şi nici nu şi le-a dorit. 
Era mereu îndrăgostit, îmi spunea că se 
îndrăgosteşte de toate femeile cu care 
vorbeşte, pe care le vede pe stradă sau 
prin autobuze… A avut multe viziuni şi 
multe premoniţii pe care, în mare parte, 
mi le-a povestit.

Prima premoniţie, şi viziune, deo-
potrivă, majoră, pe care-mi spunea că a 
avut-o a fost cea legată de căsătoria lui. 
Era curat trupeşte, nu cunoscuse nici o 
femeie, în sens biblic, când, un coleg de 
serviciu, i-a zis să meargă cu el în vizită 
la două fete. De cum a intrat în casa în 

care stăteau fetele, a reralizat că roşcata 
va fi soţia lui, de care nu va scăpa până 
la moarte. A avut viziunea clară – “par-
că mi s-a derulat tot filmul pe care l-am 
trăit, ulterior”… Îmi spunea că a încer-
cat să se împotrivească destinului care 
i se arăta, deodată, dar a fost în zadar. 
Nici nu a realizat când s-a trezit însurat 
în toată regula, “parcă ieri eram băiatul 
sărac, de la ţară, dintr-o comună vîlcea-
nă, care mă uitam la bucata de pâine ca 
la cozonac”… Povestea veche, Bicaz, 
scrisă de el, spune multe despre cel care 
a fost Dan Bucur Mânătoru: “Atunci a 
venit mătuşă-mea spre mine, plângând, 
şi atunci mi s-a rotit în minte un gând: 
nu poate fi un vis, e mătuşă-mea, e ca 
şi mama mea, ea m-a crescut. În timp 
ce-mi strângeam mâinile, am simţit o 
uimire şi o senzaţie de bine şi am înce-
put să plâng. Mintea începuse să mi se 
limpezească. Am văzut lumină în ochii 
oamenilor, apoi zâmbetul. Am avut bă-
nuiala că oamenii m-au iertat pentru 
întoarcerea mea, pentru slăbiciunea 
mea. Bucuria aceasta începuse să se-
mene cu o fântână de salbe orbitoare, 
dar mă înşelasem. Nea Tenie a zis: << 
Şi când te gândeşti că urlă ziarele cu 
Bicazul ăsta !… Noi te credeam acolo, 
ca pe un om care reprezintă satul. Noi te 
credeam săpând la tunel >>…” M-am 
prăbuşit, plângând, în iarbă, la auzul 
acestor cuvinte. Era, ca să zic aşa, ca un 
leşin cu ochii în iarbă, lângă un muşu-
roi de furnici. Am stat aşa câteva clipe. 
O furnică urcase în palma mea, ca pe o 
cărare de munte. Am privit-o, mirându-
mă de ea că se află acolo, mişcându-se, 
ca vietate, în acele momente. Nu mai 
ştiam de câtă vreme mă aflam aici, la 
păşune, în Pîlşeşti. De ce-oi fi venit aici 
direct ? De ce nu m-am dus, mai întâi, 
acasă ? Când m-am ridicat, Puşa mi-a 
strecurat în mână ulciorul cu apă. Am 
ştiut imediat că era apă din “Fântâna 
Rece” şi am sorbit cu poftă, după care 
mi-am spălat faţa, răcorindu-mă, şi iar 
m-am simţit bine. Ştiam că cele întâm-
plate acum îmi vor rămâne mult timp, 
neşterse, în memorie, ca o pată. Când 
am început să vorbesc cu mătuşă-mea şi 

cu Puşa am simţit, din nou, că redesco-
păr măsura timpului. Mă aflam în mai 
multă siguranţă, ştiam mai multe despre 
mine. Nu eram decât un tânăr slab, asta 
mi-o spuseseră sătenii în faţă, un tânăr 
care văzuse tunelul, dar care nu săpase 
la Bicaz”…

 A ştiut, dintotdeauna, că se va si-
nucide. Îmi spunea asta adeseori, cu 
detaşare, parcă vorbea de altcineva, de 
un fapt divers citit prin ziare. Îi ziceam 
totdeauna că exagerează, că se gândeş-
te prea mult la moarte. Îmi răspundea 
că nu e vorba de voinţa lui, că, pur şi 
simplu, a avuz viziunea propriei morţi 
şi ştie că aşa va fi, că-şi va pune, în mod 
voluntar, capăt zilelor. Tristeţea existen-
ţei lui pământeşti rezidă şi din poezia 
intitulată Haloul copilăriei: “ Mai sunt 
şi azi copilul îmbrăcat în lire / Asediat 
de jucării şi de refrene, / Printre atâţia 
nuferi, blânzi ca o mirare / Ca-ntr-un 
acvariu de sfere şi desene, // Mai văd şi 
azi o lume transparentă, / Printr-o peta-
lă de cristal, subţire, / Călătorind între 
oglinzi, ca o părere, / Printr-un halou 
suind în risipire”. 

 Un suflet mare într-un trup obiş-
nuit a fost Dan Bucur Mînătoru. Spirit 
căutător, studios, cu sentimentul acut că 
trebuie să ştie foarte mult pentru a şti, de 
fapt, foarte puţin, petrecea ore în şir în 
compania cărţilor, prietenii săi cei mai 
apropiaţi care, după cum spunea, nu l-au 
înşelat niciodată.

 Era un adept al conversaţiei, propi-
ce exprimărilor de concepte, de crezuri, 
de speculaţii. Recitea Heiddegger şi 
simţea nevoia să-l discute, să-l exprime, 
să-l explice şi să şi-l explice, în acelaşi 
timp. Avea darul de a alunga “norii” – 
orice necaz pe care-l aveai se risipea în 
faţa chipului său jovial, parcă nepăsător, 
parcă neatins de rău.

 Se vorbeşte, astăzi, mult despre 
dizidenţi, despre oponenţi ai regimului 
comunist totalitar. Cei mai mulţi îşi aro-
gă tot felul de merite, se vor recunoscuţi 
eroi pentru fapte sau gesturi, adeseori 
minore, pe care le-au avut atunci. Dar 
dacă “dizident” este cel care, în mod in-
tenţionat sau nu, s-a exprimat împotriva 

Emilian MIREA

Dan Bucur Mînătoru
sau viaţa ca disidenţă

Poeţi craioveni uitaţi

Dansatoare exersând
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absurdului, a prostiei generalizate, a in-
culturii întronate în locul culturii, a pro-
letcultismului agresiv ( a fost semnatarul 
apelului pentru eliberarea din închisoa-
re a scriitorului Paul Goma ), atunci şi 
Dan Bucur Mînătoru a fost un dizident. 
Un dizident mânat de insistenţă (uneori 
până la enervare) pe la uşile publicaţiilor 
literare şi editurilor vremii. Astfel, a tre-
buit să renunţe la mai mult de jumătate 
din poeziile care compuneau volumaşul 
predat Editurii “Scrisul Românesc” din 
Craiova, pentru că redactorul de la po-
ezie I-a spus că respectivele poezii “nu 
corespund”…

 Ca urmare a “împotrivirilor”, a în-
ceput campania de nepublicare a lui 
dan Bucur Mînătoru, catalogat ca fi-
ind “nebun, paranoic şi iresponsabil”… 
I s-au închis, pe rând, uşile redacţiilor 
literare şi chiar ale Studioului teritorial 

de Radio Craiova, unde înainte avuse-
se rezervate spaţii radiofonice pentru 
lectura scrierilor sale. Era începutul 
sfârşitului…

 S-a născut la data de 13 mai 1941 
la Bucureşti şi a copilărit într-un sat 
vîlcean, încărcat de simboluri. Şi dacă, 
după cum spunea Lucian Blaga, la 
români “veşnicia s-a născut la sat”, 
atunci, cu siguranţă, o parte din această 
veşnicie a trecut şi prin copilăria lui Dan 
Bucur Mînătoru. Impactul cu oraşul, în 
adolescenţă, nu a fost fără urme. Au ve-
nit, apoi: prima dragoste, primul film 
la cinema, prima plimbare în parc, pri-
ma femeie – “…mult mai coaptă decât 
mine. Am fost mulţumit că îmi satisfăcu-
sem, cel puţin pentru o vreme, curiozita-
tea. Mai omorâsem un mister”.

 Nu a scăpat niciodată de teama că 
este urmărit, filat, pândit. Puţini ştiu, de 

pildă, că Dan Bucur Mînătoru era inter-
nat cu forţa, la fiecare vizită a tovarăşu-
lui (Nicolae Ceauşescu) sau a mărimi-
lor zilei la Craiova, de către un miliţian 
în uniformă şi doi civili, la Spitalul de 
Psihiatrie. Se întorcea de acolo trauma-
tizat, cu urme de lovituri, cu spaime con-
tinui. Împlinise 43 de ani, se considera 
un om sfârşit, vorbea des de moarte, de 
deşertăciunea vieţii. Dozele de medica-
mente pe care le înghiţea creşteau de la 
o zi la alta. Ultimul refugiu – conver-
saţia. O conversaţie, dacă s-ar fi putut, 
fără sfârşit…

 S-a stins la 29 august 1984. A ales 
sinuciderea prin spânzurare. Poate din 
neputinţa de a mai aştepta sfârşitul, poa-
te din curiozitatea de a afla mai curând 
ce este “dincolo”… Au rămas poemele, 
aşteptând, parcă, prilejul de a vorbi des-
pre el, despre tragedia vieţii lui.

Căutând un stix

 Lunec la marginea explicaţiei goale
 Ca-ntr-un ornic prea vechi şi banal ;
 Nu mă strigaţi ca pe bătrânii nebuni,
 Eu plagiez erosul cu un ochi colosal

 Iată, mă rănisem de-o eroare
 Ca de ecoul prăbuşirii unei grinzi, 
 Tot măsurând captivitatea existenţei
 Ca un Euridice palid în oglinzi

 Fără nume

 Împuşcate, stelele stau să cadă
 Ca nişte ouă din cuibar de zăpadă, 
 Ca nişte ferestre de iederă rară
 Pe umerii râului păscut de o moară 

 Descântecul humii îşi aprinde arsură –
 Clorofila-ncălzită cu sevă pe gură,
 Miezul de rod turmele-l poartă
 Primului ochi încrustat pe o poartă

 Flacăra lacrimii arde în jgheaburi
 Ca un rug neştiut pe altare de aburi,
 Explicaţia fructului visându-se-n lume –

 Cearcănul chipului tău fără nume.

Cămaşa speranţei

 În erezia lumii de iarbă îmi e sete
 Cadavrele ninsorii au ruginit sub pietre
Tristeţile cioplite de castorii nătângi
 Ard împăcării prin ochii mâinii stângi,
 Prin clopote de flăcări, prin scorburi uriaşe
 Se-ntorc din veacuri zale şi coifuri de oraşe

 Nu-mi arătaţi lansarea navelor secrete
 Prin împuşcarea sevei cu bâta în perete, 
 Eu sunt plecat, prieteni, fantasticei rotiri
 Prin păsări şi acvile glorificând martiri,
 Şi-mi scriu pe absolut cu slove de pădure
 Fără să caut dreptatea în secure;

 Nu-mi zugrăviţi nefastul pe-un ochi de catedrală
 Şi nici mantia stelei cu gânduri de spoială, 
 Să nu simţim în noi conceptele senile
 Prin vămile secrete cu-aisberg în pupile,
 Să ardă alergarea fântânii nemuşcată
 Iar lacrima de cai să fie împuşcată,

 Să nu mai plângă mieii împinşi la ghilotină,
 Să facem din abatoare statuie de lumină,
 Să dărâmăm stafia din cărţi de aspirină
 Din tunuri să ne facem buciume în larg,
 Să ne legăm cămaşa speranţei la catarg.

Dan BUCUR MÎNĂTORU

Poeme
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Confuzie

Orice mi-ar spune lumea despre tine 
Eu nu mai cred nimic si am ajuns 
Sa te privesc ca în tabloul nud. În fine 
Sa privesc  focul, care de mult s-a stins. 

Orice s-ar  crede, usa mea e închisa, 
Ca sa ma apere de rai si de netoti 
Si de ruinele ce stau sa cada-n nisa, 
De neadevarurile spuse pe la cozi. 

Te rog si te implor sa pleci, sa nu mai vii, 
C-ai preschimbat aurul pe un granit, 
Cu nonsalanta si te întreb: oare tu nu  stii, 
Ca granitul nu va ajunge niciodata  argint? 

Mi-e greu acum sa recunosc ca am iubit 
Un bol de lut, gol, uitat de cineva în gara. 
L-am  pastrat pe masuta mea de argint, 
Iar acum merita azvârlit pe geam afara. 

Un om mic 

Când înserarea ma-ntreaba de tine cu glasu-i soptit, 
Iar noaptea în singuratate-i tortura, ceas dupa ceas, 
Când patul înca îti pastreaza locul cald,  neravasit 
Ma întreb nedumerita: iubitule, unde ai ramas? 
 
Caldura trupului tau se aseaza în dulci amintiri 
Asa cum seara de seara  m-ai tot obisnuit, 
Iar noaptea trimite pentru noi profetice luciri 
La aceeasi ora, fara somn, ceasul s-a oprit. 

                                   * 

Am trecut noaptea fara tine, zorii ma binecuvânta, 
Aducându-mi la fereastra soapta zilei ce va fi 
O lume ce se-ngâna, cu somnul ce ma alinta 
E asa târziu! De unde ai venit abia în zori de zi? 

Cad lacrimi calde, amare pe noaptea trecuta 
Trec  vânturi caldute si-n zbor  mi le usuca 
Esti cu mult mai mic decât amintirea  stiuta 
Ceasul s-a oprit, iubirea mea e muta. 

Zborul Evei 
Daca iubesti femeia, spune-i ca o iubesti 
Ofera-i aripi atunci când vrea sa zboare 
Pentru ea, din orice pornire rea sa te opresti 
Ca si când în mâna ai tine  strâns o floare 

Daca o iubesti, nu ezita si spune-i ca o iubesti. 
Trimite-i în dar o floare si o inima arzând. 
Spune-i ca tu, atunci mai mult poti sa zâmbesti 
Când simti la pieptu-ti cald, pletele-i curgând. 

Femeii,  da-i  încredere daca o iubesti 
Si vei vedea cum  zâmbetul ei spune 
Ca viata e frumoasa, ca-n povesti, 
Si va  avea nevoie-n veci numai de tine 

Dac-o iubesti, în fiecare zi sa-i spui ca o doresti. 
Miroase-i trupul, gusta-l si vei afla ca e parte din tine. 
Respira-i aerul cu nesat, fara sa clipesti 
Vorbeste-o lumii întregi numai de bine 

Elena Buţu

Scenă de balet 1
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Lirica mistico-religioa-
să din detenţie consti-
tuie un capitol aparte 
în Istoria Literaturii 

Române. Acest capitol nu este unul dis-
tinct, dimpotrivă, îl consider parte inte-
grantă a literaturii române. 

Dacă discutăm fiecare perioadă, în 
parte, a literaturii române, în istoricita-
tea sa, ţinând cont de contextul socio-
politic-cultural, este absolut necesar să 
avem în vedere şi acest capitol, destul de 
controversat şi, de ce să nu recunoaştem, 
atât de puţin discutat, din perspectiva is-
toriei şi criticii literare. Când spun con-
troversat mă refer la faptul că deşi după 
anul 1990 accesul la arhive este liber, cu 
toate acestea se fac puţine eforturi, dacă 
nu de cercetare, măcar de recunoaştere 
şi popularizare a datelor căci în continu-
are există poeţi care nu sunt recunoscuţi 
iar opera lor, la fel continuă să fie trecu-
tă la ”index”. Mulţi dintre aceştia au fă-
cut închisoare tocmai pentru că au avut 
curajul de a-şi asuma vocaţia de creator 
şi şlefuitor al cuvântului scris, de măr-
turisitor şi trăitor al credinţei creştine şi, 
nu în ultimul rând, de jertfitor, în închi-
sorile comuniste pentru valorile creştine 
şi spirituale. 

Astăzi, nouă ne revine sarcina de a 
recunoaşte pleiada oamenilor de cul-
tură, de a scoate la lumină opera lor 
şi, nu în ultimul rând de a ne cunoaşte 
sfinţii martiri din închisorile comunis-
te. Aiudul stă mărturie că astăzi, poate 
mai mult ca niciodată, există sfinţenie. 
Neamul care nu-şi recunoaşte martirii , 
eroii şi care nu-şi asumă trecutul, riscă 
să nu aibă nici viitor, ori acest viitor ris-
că astăzi să fie unul lipsit de gloria celor 
care s-au jertfit . 

Ce mărturie mai elocventă a existen-
ţei lui Dumnezeu şi a transcenderii Sale 
în lume mai poate exista decât minunea 
sfintelelor moaşte de la Aiud?

Este bine ştiut că deţinem o Istorie a 
Literaturii Române din detenţie iar după 
anul 1990 au început să apară lucrări, 
mai ales memorialistice, care constituie 
sursă importantă în cercetare precum şi 
Antologii de poezie religioasă. 

Cercetând mărturiile acestor poeţi 
mărturisitori şi jertfitori vedem modul în 
care aceştia, deşi erau închişi, cu mijloa-
ce rudimentare scriau despre Dumnezeu, 
credinţă, suferinţă, libertate. 

Mărturisirile lor sunt tulburătoare 
şi cutremurătoare: ”Aveam hârtie de la 
cutiile de carton care fuseseră cu medi-
camente, le băgam în apă, le lăsam să 
se zvânte un pic şi după aia scoteam foi 
din ele, le călcam cu gamela, cu cana 
de apă sau cu sticlă şi se făceau bune 
de scris. Scriam cu hipermanganatul pe 
care mi-l da pentru ciupercă sau pentru 
infecţii. Scriam şi pe talpa bocancului. 
Aveam bocanci cu talpă de cauciuc, 
luam săpun, făceam zoală de săpun, 
aşa, mânjeam talpa, dădeam cu DTT 
şi atunci scriam cu un cui sau cu acul”. 
Sau:

”Scriam pe o bucată de talpă de ca-
uciuc pe care o udam, dădeam cu săpun 
şi apoi presăram var de pe pereţi din 
locuri dosite. Se scria ca pe o tăbliţă de 
gresie, cu un beţişor de lemn. Avantajul 
era că se ştergea uşor şi repede şi nu te 
prindea că înveţi. Dacă erai prins, fă-
ceai şapte zile de carceră cu mâncare 
odată la trei zile şi plasă de fier în loc de 
saltea”. Se ştie că nu poate exista o învi-
ere fără moarte dar, la fel de sigur se ştie, 
că nu poate exista moarte fără înviere. 
În concepţia creştină finalul morţii este 
învierea. Sufletul omului poate fi mort, 
omul trăind, dar cel care –l poate adu-
ce iar la viaţă este Dumnezeu. Această 
minune stă doar în puterea divină, în 
lucrarea lui Dumnezeu, care nu poate 
fii decât una mântuitoare, iar a omului, 
nu poate fii decât una mărturisitoare, a 
adevărului, a credinţei , a frumuseţii şi, 
nu în ultimul rând, una jertfitoare. Este 
o poezie a suferinţei umane iar pentru 
deţinuţii politici, o soluţie de rezistenţă 
spirituală. Dostoievski spunea că frumu-
seţea va salva lumea iar eu spun că fru-
museţea spirituală şi sfinţenia celor care 
au suferit martiriul în închisorile comu-
niste va salva lumea aceasta, de tot ceea 
ce înseamnă fals şi ipocrizie, nonvaloa-
re şi umilinţă şi, nu în ultimul rând, va 
salva omul, condamnat la cunoaşterea 

deplină, dar fără Dumnezeu, deci, de la 
singurătate. 

Însă cum a luat naştere acest gen 
literar? Ca să putem răspunde acestei 
întrebări nu se poate omite contextul so-
cio-politic-cultural al vremii respective. 
Pentru o analiză pertinentă a operelor 
literare este absolut necesar a pune în 
discuţie , atât biografia autorului cât şi 
situaţia ţării din acel moment, tocmai 
din acest context amintit. 

Se ştie că odată cu instalarea regi-
mului comunist, ca orice partid, acesta 
a dorit să-şi promoveze ideologia. Ori 
tocmai această ideologie impusă forţat 
a dus la ateismul generator de arestări 
masive în rândul oamenilor bisericii în 
general şi a intelectualilor, a elitelor cul-
turale, în special. Etichetarea celor ares-
taţi era aceea de legionar, de multe ori 
aceasta fiind închipuită. 

În cadrul acestui capitol nu se poate 
omite discuţia despre existenţa grupului 
”Rugul aprins”. Iată un exemplu eloc-
vent în acest sens, când George Enache 
descrie activitatea Rugului Aprins şi 
”învinuirea închipuită” de către orga-
nele de securitate: ”Ei nu au răspândit 
nici manifeste, nu au instigat la revoltă, 
nu au organizat acţiuni revoluţionare. 
Ei şi-au exercitat dreptul pe care, teore-
tic, orice român îl avea, de a crede şi de 
a-şi practica credinţa religioasă în mod 
liber, dacă nu contravenea legilor statu-
lui. De aceea, pentru a putea fi încadraţi 
în Codul Penal şi a se păstra o umbră de 
legalitate, când au fost arestaţi Sandu 
Tudor şi colaboratorii lui, Securitatea 
a considerat că activitatea religioasă, 
conform bunei tradiţii marxiste, este o 
mască în spatele căreia se ascundeau 
diverse scopuri politice. S-a căutat în 
primul rând să se argumenteze o acţiune 
legionară, pentru că atunci pedeapsa ar 
fi fost foarte aspră. Singurul argument 
al anchetatorilor: în cadrul grupului 
erau mai multe persoane care fuseseră 
membrii sau simpatizanţi ai Legiunii”. 
Activitatea Rugului Aprins a constituit 
o formă de rezistenţă spirituală ortodoxă 
împotriva comunismului. Cei din lotul 
Rugul Aprins au fost pedepsiţi pentru 
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Poezia mistico-religioasă din detenţie
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credinţa lor prin detenţie cu un regim 
inuman. Securitatea a fabricat pentru ei 
învinuirea de ”acţiune legionară” pentru 
argumentarea condamnării lor politice. 
Socotit instigator şi cap al asociaţiei 
”Rugul Aprins”, Sandu Tudor avea să 
fie arestat în 1958 împreună cu tot gru-
pul căruia Securitatea i-a mai ”adăugat” 
câţiva studenţi în lotul ”Teodorescu 
Alexandru şi alţii”. O frază-tip apare în 
actul de acuzare întocmit de procurori 
tuturor celor 11 inculpati: “au atras ti-
nerii intr-o activitate mistico-religioasă 
(....) manifestându-se cu ei duşmănos la 
adresa ordinii sociale existente”. O alta 
formulare tipică proceselor staliniste 
este şi această acuzaţie; “educaţie mis-
tico-religioasă în spirit ostil regimului 
existent şi defăimare Uniuni Sovietice”. 

Dosarul P (penal-n. n.)/202 
A.C.N.S.A.S. (provenit de la anchete-
le, recursul şi actele de penitenciar şi 
are 10 volume). Sentinţa nr. 125 din 8 
noiembrie 1958, conform Dosarului 
P/202, vol. 4, A.C.N.S.A.S. , fila nr. 126 
învinuieşte lotul de ”crimă de uneltire 
contra ordinii sociale şi crimă de activi-
tate intensă contra clasei muncitoare şi 
mişcării revoluţionare”.

Sandu Tudor este socotit ca fiind 
cel mai mare imnolog şi poet mistic. 
imnul Acatist la Rugul aprins al 
Născătoarei de dumnezeu este socotit 
ca fiind opera centrală a poetului. Apare 
la Madrid în anul 1883 precum şi într-o 
prestigioasă revistă din Franţa cu urmă-
torul comentariu:” L’acathiste est un 
hymne de l’Eglise orthodoxe pendant le 

chant duquel on reste debout. Il s’agit 
ici d’une sorte d’Office d’action de grâ-
ces en l’honneur de la Mère de Dieu. Le 
texte présenté a été écrit en Roumanie 
par le poète Sandu Tudor, devenu le mo-
ine Daniel, au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. L’A. est mort dans un 
camp à la fin des années 50. La forme 
de l’hymne est tout à fait classique et 
le texte évoque tout le mystère marial. 
Le thème de l’hésychasme y est donc 
suggéré, puisque l’on sait que, depu-
is le Moyen Age byzantin, Marie est le 
modèle de l’hésychaste”. 

Despre autorul acestui imn precum 
şi fondatorul Rugului Aprins, Sandu 
Tudor, devenit părintele Daniel, a scris 
şi teologul francez Olivier Clément, un 
articol intitulat L´Eglise Roumaine et 
le Buisson Ardent , text care face refe-
rire la ”Rugul Aprins” şi, în care arată 
importanţa apropierii intelectualilor de 
biserică. 

Seria de reforme nu urmărea nimic 
altceva decât o schimbare a fiinţei uma-
ne, de obţinere a omului nou , de tip co-
munist, iar aceasta nu se putea realiza de-
cât printr-un program de reeducare(cum 
s-a numit sinistrul experiment desfăşu-
rat la Piteşti) extins la nivelul întregii 
societăţi. Cu alte cuvinte, regimul voia 
să stăpânească total minţile şi sufletele 
oamenilor. Ioan Ianolide vorbeşte des-
pre această reeducare, afirmând: ”Este 
necesar să ne oprim puţin aici asupra 
noţiunii de ”reeducare”, întrucât ea-ca 
şi alte noţiuni universal-valabile, cum ar 
fi”libertate”, ”democraţie”, ”justiţie”, 

”adevăr”, ”om”-are în 
contextul marxism-leninis-
mului, un cu totul alt conţi-
nut. Marxism-leninismul îl 
declară pe om Dumnezeu. 
Natura, viaţa, societatea şi 
sufletul trebuie supuse le-
gilor materialismului isto-
ric. Cei mai mari duşmani 
ai materialismului istoric 
sunt Dumnezeu şi sufletul. 
Aceştia trebuie distruşi în 
primul rând. Repetăm, şi 
nu vom repeta niciodată 
îndeajuns, că dincolo de 
dominaţia economică, po-
litică şi militară, comunis-
mul urmăreşte dominaţia 
asupra sufletului. Sufletul 
trebuie distrus, pentru că 
nu poate fi supus. 

Religia, arta, ştiinţa, 

ideile, idealurile, sentimentele, toate 
trebuie distruse şi înlocuite cu ideile, le-
gile şi ştiinţa materialismului istoric”. 

Sunt cutremurătoare mărturisirile 
celor care au făcut închisoare în regimul 
comunist. Acestea constituie un adevă-
rat testament pentru generaţiile viitoare: 
”Am scris ca o mărturisire. /Am scris ca 
un testament. /Am scris cu speranţa că 
aceste rânduri vor supravieţui mie”. 

Autorul, în opera precizată, vor-
beşte despre doi poeţi , anume Valeriu 
Gafencu şi Radu Gyr. 

Despre Valeriu Gafencu afirmă: 
”În cele mai intime fibre ale sufletului 
Valeriu năzuia spre cele mai sfinte idea-
luri. Nu avea veleităţi politice, nu com-
plota, nu uneltea împotriva statului, ci 
tocmai atitudinea sa idealistă îl întărea 
să stăruie în educarea tinerilor”. 

”Inteligenţa lui strălucită şi sufletul 
său curat au descoperit repede adânci-
mile spiritualităţii ortodoxe. ” Iar scri-
sorile sale sunt pentru noi cei de azi, un 
adevărat testament: ”Căutaţi fericirea 
în sufletele voastre. Nu o căutaţi în afa-
ra voastră. Să nu aşteptaţi fericirea să 
vină din altă parte, decât dinlăuntrul 
vostru, din sufletul vostru, unde sălăşlu-
ieşte Domnul Iubirii, Hristos. Dacă veţi 
aştepta fericirea din afara voastră, veţi 
trăi decepţii peste decepţii şi niciodată 
nu o veţi atinge”. Prin poezia Rămas-
bun, Valeriu Gafencu îşi ia rămas bun 
de la prieteni, printr-o mărturisire ega-
lă cu un testament: ”Sângerând de răni 
adânci, /De zile fără soare, /De răni as-
cunse şi puroi, /Cu oasele slabe şi moi, 
/Stau ghemuit în pat şi mă gândesc/ Că 
în curând am să vă părăsesc, /Prieteni 
dragi!”

Radu Gyr a fost condamnat de 
nenumărate ori iar poezia ”Ridică-te 
Gheorghe, ridică-te ioane!” îi adu-
ce acestuia condamnarea la moarte. 
Suferinţa este prezentă în toate versu-
rile sale, făcând din vers o rugă către 
Dumnezeu: ”Doamne, fă din suferinţă 
/pod de aur, pod înalt/ şi din lacrimă, 
velinţă/ pentru-un pat adânc şi cald. /
Din lovirile nedrepte/ faguri facă-se 
şi vin, /din înfrângeri scări şi trepte, /
din căderi urcuş alpin. /Din veninul 
strâns în cană, /fă miresme ce nu pier/ 
şi din fiecare rană, /o cădelniţă spre cer. 
”(Mătanie). Iar această suferinţă este 
asumată de către Domnul nostru Iisus 
Hristos care vine în celulă, devenind un 
deţinut, identificându-se cu deţinuţii, 
vine cu haine vărgate, trece dincolo de Balet
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zăbrele, simbolizând speranţa şi singura 
lor mângâiere (iisus în celulă). 

Nichifor crainic a fost inclus în 
lotul ziariştilor, condamnat la ”detenţie 
grea, pe viaţă şi degradare civică pe timp 
de 10 ani, pentru crima de dezastrul ţă-
rii, prin crime de război”, conform sen-
tinţei nr. 2 din 4iunie 1945, pronunţată 
de Tribunalul Poporului din Bucureşti, 
în virtutea Legii 312/1945. De numele 
poetului Nichifor Crainic este legată 
revista ”Gândirea”, în paginile cărora 
au publicat personalităţi marcante ale 
perioadei interbelice. Vasile Voiculescu 
poetul mistic care a colaborat la revis-
ta ”Gândirea” şi a făcut parte din gru-
parea Rugul Aprins. Sonetele sale, prin 
tematică şi viziune poetică, alcătuiesc 
Cântarea Cântărilor românească, unde 
regăsim triada: Mire-Iubire-Mireasă. 

Tot în cadrul sentinţei din vol. 4 al 
Dosarului P/202 îl găsim, la poziţia 14, 
fila 225, pe inculpatul Voiculescu Vasile 
care, ”după 23 august 1944 a scris o sea-
mă de poezii pe teme mistice care au un 
caracter duşmănos faţă de regimul de-
mocrat popular din R. P. R. 

Poeta Zorica Laţcu - devenită mai 
târziu Maica Teodosia, în Mănăstirea 
Vladimireşti. 

A debutat la revista Gândirea, forma-
tă în cadrul gândirismului lui Nichifor 
Crainic, călugărită la Mânăstirea 
Vladimireşti, opera sa este profund 
mistică, inspirându-se din Cântarea 
Cântărilor şi din Imnele iubirii divi-
ne ale Sfântului Simeon Noul Teolog. 
A făcut închisoare 3 ani, la Jilava şi la 
Miercurea-Ciuc. Poezia crucile a fost 
scrisă din închisoare: Înspre tărâmul 

celălalt, /E loc închis cu gard înalt, /Dar 
am văzut printre uluci, /Atâtea cruci, 
atâtea cruci. . . /Părea tot locul ţintirim, 
/Păzit cu zbor de Heruvim, /Cu cruci de 
piatră, albe, mari, /Cu cruci de brad şi 
de strjar. / Şi cruci de-argint şi de oţel/ 
Cerneau lumină peste el, /Iar cruci de 
aur şi de fier/ Sclipeau ca semnele pe 

cer. /Atâtea cruci mi s-au părut/ Că 
toate una s-au făcut. /O cruce mare 
strălucea. /Sub greul ei un Om zăcea. / 
-Tu cum de poţi să le mai duci, /Atâtea 
cruci, atâtea cruci?....”

Desigur că acest capitol este inepui-
zabil. Din anul 1990 au început să apară 
studii ale acestui gen de literatură care, 
pe lângă un ”estetic literar” supus unei 
”analize literare”, se vrea înainte de toa-
te mărturie şi document.

HRONICUL RACULUI
Autor: Luca Dumitrescu

Editura Vremea

Cea mai recenta aparitie in 
colectia “Poesis” este volumul de 
versuri “Hronicul Racului””, de 
Luca Dumitrescu

Prefata lucrarii este semnata de 
domnul Mihai Sora.

“La aparitia primului volum 
Hronicul Racului in 1988, 
Alexandru Piru se intreba si incerca 

sa explice de ce Luca Dumitrescu era un necunoscut, un poet 
care isi publica primul volum la venerabila varsta de 78 de 
ani! Luca Dumitrescu s-a nascut la 1 ianuarie 1911 intr-un sat 
de pe Neajlov. 

Dupa anii de liceu la Sfantul Sava, Luca Dumitrecu isi in-
cepe activitatea literara si publica poezii in Bilete de Papagal, 
la Cristalul si Sepia. Se inscrie la Universitate unde urmeaza 
Dreptul si Filozofia si intra in acel clocotitor climat cultural 
care a fost climatul interbelic. Urmeaza cursurile lui Nae 
Ionescu, Dimitrie Gusti si Mircea Vulcanescu (despre care va 
scrie un articol emotionant in 1990). Colaboreaza la Universul 
Literar, Vremea, Adevarul Literar, Revista Fundatiilor....cu 
poezie, proza scurta, eseistica, cronica plastica. Leaga acum 
prietenii cu Arsavir Acterian, Emil Botta, Mircea Nicolau, 
Eugen Ionescu, Horia Stamatu, Bob Bulgaru, Geo Zlotescu, 
Paul Sterian. O cunoaste pe cea care ii va deveni sotie si care 
reprezinta pentru el intruchiparea feminitatii. Se insoara si lu-
creaza ca avocat la Contenciosul Bancii Nationale.  

Odata cu venirea razboiului, ca alte mii de romani, este 
mobilizat si lupta pe front pana la sfarsit. Dupa razboi, cred-
incios valorilor in care a fost crescut si la care a aderat, intra 
fara rezerve in lupta anticomunista, angajament care il costa 
peste 16 ani de inchisoare. 

 Versurile de fata sunt „fructul” anilor de „puscarie” cum 
nu se sfiia sa spuna. Dupa cum se stie in inchisorile comu-
niste „politicii” – in mare parte intelectuali, nu aveau dreptul 
sa aiba hartie si creion. Toate aceste poezii au fost memorate 
de tata si scrise intr-un caiet cu scoarte albastre in primele 
saptamani dupa liberare. Cititorul va judeca daca isi au locul 
si ce anume loc in literatura interbelica. Cu siguranta insa 
aceste versuri fac parte din „aceasta noua literatura de rezis-
tenta” despre care Luca Dumitrescu a scris in 1990 in Revista 
22 – „literatura de puscarie”. Astfel, departe de a fi numai ex-
presia unor trairi personale ele sunt o marturie a dramei care a 
macinat o mare parte a generatiei lui.”  (Mira Dumitrescu)

 
 NUMĂRĂtOARe INveRSĂ

Autor: Madelaine Davidsohn

Cea mai recenta aparitie in 
colectia “Autori romani” este ro-
manul “Numaratoare inversa”, de 
Madeleine Davidsohn.

Actiunea incepe intr-o diminea-
ta, cand Peter Morisson, evreu na-
scut in Romania, devenit avocat in 
Israel si emigrant de cativa zeci de 
ani in America, descopera ca are 
leucemie. Viata lui calma devine 
brusc un cosmar al incertitudinii: „Ma aflam in acea stare in-
grozitoare, cand iluziile dispar, cand nimic nu te mai fereste 
de realitatea cruda. Ma simteam un soldat vlaguit, cu scutul 
gaurit, cu vesta de protectie rupta.” 

 Al doilea transplant de maduva are succes si, intors in 
patria tineretii si a sufletului sau pentru a aduce o ofranda de 
multumire Dumnezeului salvator, descopera, in urma miraju-
lui intalnirii cu o femeie frumoasa si a sirului de evenimente 
ce decurg de aici, iubirea abandonata in trecut si familia lui 
nestiuta. 

Cărţi primite la redacţie
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dansul sferelor, muzica lor o ascultă 
doar cel ce stă într-o stare de ordine, nu 
ne fie frică păşim cu grijă peste iluzoriu

punctul de la infinit,
lumina lui vine de departe,
iar noi atingem depărtarea
cu un gând,
cu un gest,
doar un drum ne desparte
în depărtarea lui,
e drumul gândului
călător către stele

zbor în interiorul conştiinţei mele
desprinderea de pământ
este foarte uşoară,
nu-mi mai este frică să merg
până departe,
acolo doar unde gândul
poate atinge depărtarea
cu-n gest
albastrul infinit îmbrăţişează zborul

muzica sferelor

într-o rotire graţioasă a gândului,
trei fante de lumină
cuprind nemărginirea,
pentru că dincolo de tot ce vedem
este plutirea visului
în neputinţa de-a vedea
depărtarea ,
ce ne salută
să o privim,
ca să putem merge cândva
până departe, în
zările cosmosului

prea multă depărtare într-un gând 
punctul de la infinit este unul de foc, iar 
omul priveşte spre el,
prin pomul cunoaşterii ce ne invită la 
călătoria dincolo de noi înşine

eu cred că
dincolo de univers
este lumina,
ce face ca totul din noi
să tresalte
în zâmbet de stele,
nu ne fie teamă
că ea vine cu putere spre noi,
noi privim acum
spre ceea ce vom merge.

ochiul naturii
primeşte fiinţa plăpândă
al cunoaşterii, a făcut timpul să se lupte 
în ea pe viaţă şi pe moarte şi acum 
poate privi liniştită cu trupul ei de gând, 
in ochiul ce a chemat-o mereu să vină

haos şi lumină putem face ca lumina 

Lui să ne despartă pe noi de haos doar 
gândul depărtării şi al călătoriei ne 
poate chema spre departele ce devine 
aproape

geneză
lumina a pătruns
albastrul infinit
si acesta se îndepărtează,
lumina poartă pecetea treiului
şi numai gândul caută tăcut
punctul din depărtare.

tu eşti lumina
si ai cuprins zborul,
depărtarea mă înfricoşează,
dar zbor,
pentru că departele tău
mă cheamă să zbor
fără frică.

chipul de copil
priveşte dincolo de fereastră,
care face loc privirii să poată sfredeli, 
până departe în zări.

spirala timpului
cuprinde în ea
lumina
si omul dansează
în această bucurie
ce răul nu o pate cuprinde,
pentru că a fost învins
de El.

energii creatoare,

Punctul de la infinit
Victoriţa DUŢU
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ce fac să devină lumină
tot ce ele ating,
întreite sunt
în călătoria lor pură
necunoscutul nostru
caută cu ardoare
un nou înţeles,
ce stă ascuns
dincolo de aparenţe

starea de ordine
este doar o plutire,
haosul rămâne undeva departe,
foarte departe,doar sfera creatoare
al unui nou înţeles
apare
către cel ce pluteşte
cu gândul la El.

fecioara e cu gândul la El, pluteşte 
deasupra apei, într-un pustiu
ce ar putea să ne înspăimânte, ea 
zboară mai sus decât munţii şi timpul 
împreună, pentru că sufletul ei trăieşte 
un nou înţeles, departe de zgomotul 
lumii

haosul ne înspăimântă
dar pentru ca el
să nu mă cuprindă în vârtejul lui,

caut lumina,
ce se pune zid
între mine şi el,
incerc să privesc punctul de departe,
e punctul de la infinit,
e puntul de jertfă
în înţelesul lumii.

Lumina de pe umărul stâng

Doamne,
sunt singura pe lume
si in locul cel mai inalt si mai ascuns
Tu esti prezent
in aceasta zbatere
a sufletului insingurat
eu zbor catre lumea
Ta necunoscuta

sunt in mare
in zbor
si lumina curge in mugur
din soare catre umarul meu
ce poarta lumina din cer
ingerul pazeste zborul meu
pana dincolo de orizontul privirii

Tu ai coborat in
spirala timpului
si ai cuprins chipul de copil

ce priveste mirat catre Tine
in calatoria Ta in timp catre noi
Tu ai mantuit lumea
prin jertfa suprema
ce devine axa pentru noi
ratacitori in timpul
ce este numai al Tau
noi nu mai avem timp
decat cel al devenirii
catre Tine

pasesc pe un pod
cat de misterioasa este
aceasta trecere
parca as vrea sa zbor

pana dincolo de zarile care
nu ma mai sperie
cata putere sa zbor
in infinitul ce ma cuprinde

copilul traieste in cer
si canta
sta in genunchi
odihnindu-se pe un nor

ingerul se apleaca voios
catre bucuria copilului
devenita nor
cantec cuvant
zambet
copilul pluteste
in gandul lui
catre Tine

s-a intamplat o minune atunci se 
intampla minunea mereu trei copii te 
cauta in zborul lor catre nasterea Ta ce 
devine lumina calauzitoare spre Tine

lumea e un vartej si din acest haos 
numai Tu cu nasterea Ta cu durerea din 
Tine esti axa, esti sens, esti inceput si 
sfarsit ce ma indeparteaza pe mine sa 
fiu inghitita de vortex

pamantul e o sfera
ce pluteste catre plus infinit
e gradina creata
de Tine
ca eu sa zbor
catre lumina facuta
drumul dintre mine si Tine
pentru ca Tu ai creat
nemarginirea
Tu ai creat sensul zborului meu in 
lumina albastrului dincolo de universuri 
paralele

omul sta in genunchi pe marea vietii Tu 
esti cerul, Tu esti lumina si ne chemi sa 
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calatorim
catre un alt cer
scara aceea catre cerul Tau
este drumul dintre noi doi
este drumul pe care
Tu ai pasit
ca eu sa pot zbura
catre Tine
cu o intreaga lume
prin infinitul creatiei Tale
ce este locasul vietii mele

eu traiesc acum si aici
in infinit
in nemarginirea creata de Tine
Tu esti scara
Tu esti sensul
Tu esti drumul
spre inainte
eu nu ma opresc

si e asa de simplu
sa nu privesc inapoi
in mersul meu
spre tot mai inalt
nu vad decat
treptele scarii
ce e asezata intre mine si Tine
Tu care esti dincolo de univers
si eu locuiesc
in infinitul creat de Tine

doar o lumina atinge pamantul
ingerii canta si oamenii se tem
si se apropie atat de tacuti
de minunea lumii
incat noaptea devine zi
la nasterea Ta
in infinitul atat de mic
sa te cuprinda

marea e minunata
univers
e ca un soare
mai rece
muguri de foc
care nu arde
mai puternic
si eu pot pasi
teama
peste razele lui
pretutindeni
fara sa ma topesc
fara sa dispar
de dincolo de
face intunericul sa luceasca in
si gandul mult

sa nu se mai
de aceasta minune de
pentru ca infinitul Tau
e drumul catre
lumina de dincolo de cosmos
si eu cu Tine prezent in creatia Ta
pot zbura pana dincolo de tot
ce este omenesc
sa ma cuprinda
lumina ce a patruns

parca as vrea sa dorm si cu ochii mereu 
inchisi sa nu mai vad nimic din tot ce 
este in afara
sa fiu asa, mereu
si lumea ce ma strange
cu marginile ei
sa dispara
eu sa fiu doar cerul din mine
ce-mi primeste zborul fara teama.

Reviste primite la redacţie
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Pe 26 noiembrie la 
ora 18,00, la Sala 
Dalles va avea loc 
spectacolul iON 

cReţeaNU Şi LiRa TRacĂ. 
este primul eveniment al proiectului 
ReNaŞTeRea SPiRiTULUi daL-
LeS, iniţiat de asociaţia iRSca Gif-
ted education în parteneriat cu Uni-
versitatea Populară “ioan i. dalles”, 
sub egida academiei Române. Va fi 
un concert-dezbatere, în care se va 
lansa provocarea publică (adresată 
etno-muzicologilor din România) de 
a demara o cercetare serioasă asupra 
vechimii instrumentului numit cobză, 
pe care romanii îl numeau Lira Tracă 
sau Thracae cithara.

În privinţa Universităţii Populare 
“Ioan I. Dalles”, partenerul proiec-
tului RENAŞTEREA SPIRITULUI 
DALLES, aceasta este descendenta a 
Universităţii Populare înfiinţată de Ni-
colae Iorga la Vălenii de Munte, în anul 
1908.

La 16 mai 1918, cu puţin timp 
înainte de moarte, Elena Dalles, ulti-
ma moştenitoare a familiei Dalles, una 
dintre marile familii de la sfârşitul se-
colului al XIX-lea, lasă prin testament 
o parte din marea ei avere în vederea 
înfiinţării unei fundaţii culturale care să 
poarte numele fiului ei Ioan I. Dalles, 
întru amintirea lui. Astfel, s-a construit 
o clădire frumoasă, cu săli speciale 
pentru expoziţii de pictură, sculptură, 
arhitectură, ţesături şi cusături naţionale 
etc., pentru examene, audiţii muzicale şi 

pentru cursurile Universităţii 
Populare din Bucureşti.

În anul 1932, clădirea 
Fundaţiei “Ioan I. Dalles”, 
construită de E. Prager, după 
planurile arhitectului Ho-
ria Teodoru, este inaugurată 
şi devine la scurt timp un 
centru de referinţă în viaţa 
culturală a Capitalei. După 
cum se arată în testamentul 
Elenei Dalles, Asociaţiunea 
Universităţii Populare din 
Bucureşti, care făcea parte 
din Fundaţia „Ioan I. Dalles, avea meni-
rea „de a forma caracterele cetăţenilor 
români prin cultivarea şi educarea lor 
sufletească”.

Iată câteva dintre personalităţile 
care au ţinut conferinţe în Sala Dalles 
în perioada 1932-1946: Nicolae iorga, 
Octavian Goga, ion Bianu, Gheorghe 
ţiţeica, Gala Galaction, ion Simio-
nescu, Virgil Madgearu, constantin 
Rădulescu – Motru, Tudor arghezi, 
Gheorghe Petraşcu, George Oprescu, 
G. călinescu, dimitrie Gusti, i. Scrib-
an, alexandru Lepădatu, andrei 
Popovici – Bâsnaşanu, Tudor Vianu, 
Remus Răduleţ, Petru comarnescu, 
ion Frunzeti, Radu Vulpe şi alţii. 
Au oferit concerte muzicale: George 
enescu (26 concerte), dinu Lipati, 
constantin Silvestri, M. Jora, ionel 
Perlea, ion Voicu, Petru Ştefănescu 
– Goangă, ion Fotino, evanţia costi-
nescu, constantin Stănescu, Virginia 
Zeani şi alţii.

Au organizat 
expoziţii artiştii: Ni-
colae Grigorescu, 
Ştefan Luchian, ion 
andreescu, iosif iser, 
cezar Verona, M. 
eleutheriade etc.

La 1 octomb-
rie 1962, în clădirea 
Fundaţiei, este 
înfiinţată Universitatea 
Populară Bucureşti, 
care va continua ac-
tivitatea cultural 
ştiinţifică şi artistică, 

impunându-se în conştiinţa publicului 
bucureştean.

Programul universităţii cuprindea 
zeci de cursuri de limbi străine, profesio-
nale şi conferinţe. În cadrul Universităţii 
au ţinut interesante conferinţe: Remus 
Răduleţ, d.d Roşca, Mihai Ralea, 
Radu Tudoran, Liviu ciulei, Tudor 
Bugnariu, Victor eftimiu, Grigore 
Moisil, alexandru Balaci, Petre co-
marnescu, ion Frunzetti, edgar Papu, 
ion Zamfirescu, dumitru almaş, 
Radu Vulpe, d.i. Suchianu, Barbu 
Brezeanu, ion Bugnariu, edmond Ni-
colau etc.

Activităţile prin care, în acest moment, 
fosta Fundaţie Dalles supravieţuieşte, nu 
merită a fi menţionate, pentru că unele 
dintre ele n-au nicio legătură cu spiritul 
Dalles. Asociaţia IRSCA Gifted Educa-
tion (prin Adina Mastalier, director Pro-
grame Culturale) în parteneriat cu Uni-
versitatea Populară “Ioan I. Dalles” (di-
rector Cristian Smădoiu) încearcă acum, 
sub egida Academiei Române, să reîn-
vieze acest spirit, prin proiectul amintit. 
Primul spectacol se numeşte aşadar ION 
CREŢEANU ŞI LIRA TRACĂ. Sensul 
mesajului lansat de acest spectacol este 
acela că orice construcţie începe cu te-
melia şi orice copac începe cu rădăcinile. 
Cultura românească are un fundament 
spiritual extrem de vechi, iar cobza (Lira 
Tracă) reprezintă un element de conti-
nuitate care, în mod miraculos, a rezis-
tat în timp tuturor presiunilor culturale.  
Vineri 26 noiembrie, la ora 18,00, 
iON cReţeaNU Şi LiRa TRacĂ 
inaugurează proiectul ReNaŞTeRea 
SPiRiTULUi daLLeS.

Ion Creţeanu şi Lira tracă
inaugurează Renaşterea Spiritului Dalles

Miron MANEGA
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H ilaire Germain 
Edgar de Gas s-a 
născut la 19 iulie 

1834 într-o familie care aprecia foarte 
mult cultura. A început cu academismul 
clasic, însă după câtva timp a abordat te-
matica realistă, pentru care şi-a căutat idei 
din teatrele pariziene, de la cursele de cai 
sau de la Operă. S-a destins cu talentul 
excepţional de desenator şi cu pasinea sa 
pentru obiectele efemere, în mişcare.

Avea treizeci de ani când s-a împri-
etenit cu Manet, începând să se apropie 
de impresionişti, expunând împreună 
cu aceştia la prima expoziţie, în 1874. 
Aici Degas prezintă Repetiţia de balet 
pe scenă, tablou calificat de critici ca 
desen, nu pictură. Această capodoperă 
este caracterizată printr-un desen precis 
şi prin întreaga gamă de culori gri.

Realismul scenelor cu balerine este 
bine precizat în diferite poze, la compu-

nerea diferitelor siluete surprinse în tim-
pul lucrului şi al odihnei. Fustele vapo-
roase strălucesc în lumina blândă în care 
se scaldă sălile te teatru sau de repetitie. 
Lumina evidenţiază strălucirea pantofi-
lor de balet din atlas. Jocul de lumini şi 
umbre colorează pielea tinerelor fete.

Degas pictează timp de mai mult 
de un sfert de secol balerine, realizează 
schiţe şi sculpturi avându-le ca subiect. 
Tablourile sale în ulei cu desenul pre-
cis şi cu gama elegantă a culorilor sunt 
completate cu pastelurile de mai târziu 
saturate de culori vii. Balerinele sale 
se mişcă în posturi caracteristice fie că 
dansează sau folosesc pauzele pentru 
relaxarea muşchilor.

Multe din tablourile lui Degas au 
ca subiect teatrul, scena, orchestra. 
Înfăţişează viaţa şi distracţia elitei pa-
riziene, curse de cai, concerte şi repre-
zentaţii de balet de la Operă. Pictorul 

rupe cu regula de prezentare a scenelor 
de teatru, sub formă de tablou circular.  
Alege în mod conştient un nou punct 
de observaţie, care produce contraste  şi 
perturbă proporţiile, ceea ce conferă un 
aer hotărât şi modern compoziţiilor.

Întrebat de o colecţionară americană 
de ce pictează balerine Degas a răspuns 
„Pentru numai la ele găsesc gesturile 
grecilor antici...“

Ireversibilul joc

Se trezea în zori
învăţase fluturii pe de rost
îi lua din aer le punea aripi
cunoştea un roşu care se aprindea 
singur
număra bine şi invers
copia flacăra cu tot rostul  ei
o aşeza cu grâul în sus
nu pomenea un cuvânt
umbla pe vârfuri
în toata ceaţa
spărgea geamul
nu se putea să nu doară
notam într-un carneţel
ca şi cum ar lipsi 
nişte obiecte din vitrină

Când ninge

Era
Un joc învăţat
Când Dumnezeu ne repetă
De unde începusem
Nu ştiu
Cred că a existat
Dar asta afli când 

N-a mai aşteptat

Mai aveam
de cumpărat un chibrit
de reproşat ceva
de luat o chitanţă
de curăţat un cartof
de scos un oftat
de schiţat un gest
de plombat o măsea

dar viaţa n-a mai aşteptat

Cerul din sufragerie

Am putea să croşetăm
împreună
valurile de pe rochia mea
cu deschidere
pe coasta de abatere
stai
să aprind stelele
pe cerul din sufragerie

Numai solzi

Tatăl meu intra pe uşă cu braţele
în formă de 

peşte
ne răsuna în urechi
vorba lui era săţioasă
sau numai în urechi
ca să vezi ce adânc e peştele
zice şi-ntinde bătrânul
faţa de masă peste
un peşte cu ciorapi gri
la bisericuţa din colţ
nişte ecouri
numai solzi

Desăvârşita dumnezeire

Am surprins un pui
Când năvălea din el un ou.
Pentru început n-a fost plăcut;
Plafonul ceresc i se sparse de cap
Şi nevederea se lăsa în voia ei
Peste inegalabila lui istorie.

Apoi,
Peste întreaga lui vedere
Se aştern capete, inimi
Şi o mare nedumerire
În care începe să se zbată
Tot un gălbenuş de ou
Cu o desăvâşită Dumnezeire.

Maria Opriţa DEFTA

Cristina MARCU

Balerinele lui Degas

Repetiţia de balet pe scenă
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Kadrush 
Radogoshi
Poet, prozator, dramaturg şi critic li-

terar, Kadrush Radogoshi s-a născut la 
16 aprilie 1948 în Gjakova. Este absol-
vent al Facultăţii de Filozofie (Limba şi 
Literatura albaneză) la Universitatea din 
Prishtina. Între anii 2005–2007, a fost 
vicepreşedinte al Uniunii Scriitorilor 
din Kosovo, apoi preşedintele acesteia. 
A publicat volumele de poezii: „Între 
tăcere şi cântec“ (1981) „În intersecţie“ 
(1984) 1Necrologie pentru Sadoma“ 
(l991). În 1993 îi apare romanul – „Viaţa 
artistică a lui Ilir Shkreto“. Apoi iar vo-
lumele de poezii: „Heraldica nostalgi-
ei“ (1997), „Curge copacul sufletului“ 
(2003), „Orfeu din Vendenisi“ (2004), 
„Tristeţe surâzândă“ (2005) şi, în 2008, 
îi apare volumul de critică literară, eseu 
şi studii: „Semantica celuilalt mal“. 
Kadrush Radogoshi scrie când poem în 
proză, lax, când poem liric, uşor redun-
dant. În general, poezia lui este medita-
tivă, tensionată şi atitudinală întru trans-
figurarea convenţionalului în condiţia 
cognitivă şi ontologică, în fine, frenezia 
poetică declanşată prin emulaţie, ajunge 
la un remarcabil dinamism verbal.

Faţa mamei

În noaptea neagră
Numai faţa mamei
Poate deveni lună.
Lampă magică
Poate deveni
Numai faţa mamei
În noaptea neagră.

În mijlocul deşertului 
Când setea te ucide 
Numai mâna mamei 
Poate să-ţi aducă apă 
Din izvorul sfânt 
Când setea te ucide 
În mijlocul deşertului.

În iarna sălbatică 
Poate deveni stea 
Faţa mamei.
Soare poate deveni
Faţa mamei
În iarna sălbatică.

Numai eu şi tu

Numai Eu şi Tu
Am putut prinde curcubeul
Şi cuvântul nespus
Să-l spunem cu o mie de glasuri.
Numai Eu şi Tu
Am putut să înfrunzim
Toate pădurile
Cu primăvara inimilor
Să enumerăm toate stelele
Şi razele soarelui
Să le sărutăm pe frunte.

Numai Eu şi Tu
Am putut îndulci
Toate mările
Cu nectarul florilor
Semănate în sufletele noastre.

Numai Eu şi Tu 
Am putut învăţa
Limba curcubeului 
Într-o zi de aprilie...

Mina Çaushi
Poetă şi militantă în domeniul apără-

rii drepturilor omului, Mina Çaushi s-a 
născut la 28 ianuarie 1954, în Tirana. 
Din anul 1993, trăieşte şi scrie în Grecia. 
A publicat două volume de poezie în 
limba greacă iar în limba albaneză i-au 
apărut volumele: „Nostalgia“ (2003) şi 
„Albumul familiar“ (2004) Are sub ti-
par volumul „Lacul florilor de căpşuni“ 
din care am ales câteva poeme. Mina 
Çaushi păstrează în creaţia sa poetică 
urmele unui acerb efort de disciplinare 
stilistică. O sugestivă nuditate imagis-
tică descopăr în poemele acestea medi-
tative şi elegiace. Limbajul nu-i preţios, 
nu-i compromis prin înflorituri greoaie 
şi neavenite. Totul curge coerent, înche-
gându-se vizionar într-un final reflexiv. 
Versurile ei relevă o certă independenţă, 
o structură inedită care se susţine prin 
propria sa alchimie, surprinzând în sub-
sidiar tonul frust, acuitatea observaţiei 
cum şi acurateţea stilului.

În parcelă

În parcela sentimentelor mele
Te-am lăsat să intri
să te joci cu fructe dulci,

frumoase şi calme.
Să guşti mere, curmale, rodii.
Dar tu nu ştiai ce căutai
Pentru fiecare bob,
De ce rupeam o ramură?

Vreau

Vreau...
Să înghit arcurile unui munte
Acele proiectoare aprinse
Să înghit câmpiile lângă izvoare
Apă să beau şi să rămân setoasă.
În şanţ...
Rănită, moleşită,
Să mă rostogolesc şi să mă opresc
Lapte să beau, să revin din chin
Şi ţie, îngerule, să mă-nchin!

Ultimele săruturi

Ne-am sărutat setoşi 
Râzând plângând 
Aceste săruturi 
Gravuri atârnate în expoziţia calendar
Sărutările noastre
Flori deschise în grădina de suflet
A speranţei
Planete care se-nvârtesc perpetuum
În orbita şi spaţiul cel mare al
Memoriei.

Vorbim nebuneşte

Cu ce te-ntâlneşti...
În fântână când te bagi
Mintea îmi iei
Şi din nou mi-o-ntorci
Eu vorbesc aiureală ţie îţi place
Ce frumoasă această jucărie pură
Nu cauţi nici cuvinte nici gură.

Flacăra iubirii

Când tu îmi lipseşti
Flacăra durerii îşi scoate limbile
Vrea să mă ajungă
Vrea să mă ardă
Să mă lase schelet.

Ca să nu pătimesc 
Vino cât mai urgent!

Prezentare: Victor Sterom 

Traducere: Baki Ymeri

Poeţi albanezi
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