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 Mihai Eminescu 

Lacul 
Lacul codrilor albastru 

Nuferi galbeni îl încarcă; 

Tresărind în cercuri albe 

El cutremură o barcă. 

 

Și eu trec de-a lung de maluri, 

Parc-ascult și parc-aștept 

Ea din trestii să răsară 

Și să-mi cadă lin pe piept; 

 

Să sărim în luntrea mică, 

Îngânați de glas de ape, 

Și să scap din mână cârma, 

Și lopețile să-mi scape; 

 

Să plutim cuprinși de farmec 

Sub lumina blândei lune - 

Vântu-n trestii lin foșnească, 

Undoioasa apă sune! 

 

Dar nu vine... Singuratic 

În zadar suspin și sufăr 

Lângă lacul cel albastru 

Încărcat cu flori de nufăr. 

 
 

 

 

http://ro.wikisource.org/wiki/Autor:Mihai_Eminescu
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Orice epocă istorică a unui neam, caracterizată prin dualismul moral şi spiritual: a) criză abisală; b) speranţă spre 

pretutindeni deschisă - a născut profeţi şi profeţii. A stimulat căutarea de identitate, individuală, dar mai ales naţională, 

pentru a se (re) întemeia lumea (sau o lume). Aşa a fost cazul românilor, după epoca fanariotă, aşa a fost  după 1859 şi 

1877, aşa a fost în epoca interbelică, apoi în cea postbelică. 

 

1 N. Crainic, Nostalgia paradisului, Ed. Moldova, Iaşi, 1994, p. 279: “Concepută fie mitologic, fie haric, ideea inspiraţiei implică un plus de 

puteri adăugate geniului, o depăşire a omenescului, o dilatare a viziunii ca să poată considera obiectul concret şi limitat al artei în lumina 

nemărginită a veşniciei”. 
2
 Cf. M. Eminescu (din Ion Negoiţescu, Istoria literaturii române, Ed. Minerva, Buc., 1991, p. 109): “Natura poporului, instinctele şi 

înclinaţiile lui moştenite, geniul lui, care adesea neconştient urmăreşte o idee, pe când ţese la războiul vremii, acestea să fie determinante în 

viaţa unui stat (…)”. 

 

 
 

 

 

Pentru că vremea noastră este un astfel de nod gordian al istoriei naţionale – se nasc profeţi şi se fac 
profeţii. Instinctiv, însă, ne retragem încrederea, spre izvoare mai sănătoase ale profeţiei, spre epoci 
profetice mai solemne şi mai salubre, în care profeţiile conţin un grad mai mare de profunzime a perspectivei 
istorice, sorţii şi menirii românilor. Eventual, o viziune mitică. 

De aceea, admiţând premiza că Eminescu întrupează Logos-ul Naţional, nu ar fi deloc lipsit de 

interes, gândim noi, să aflăm ce conţine profeţia numită Starea-de-Eminescu, în legătură cu Neamul şi 

naţiunea noastră (de fapt, a sa). Poate că, în felul acesta, vom putea, cu toţii, să corectăm febrilitatea - spre 

LUCIDITATE, fanatismul - spre CLARVIZIUNE, bravura - spre ACŢIUNE COERENTĂ, indolenţa - spre 

ENTUZIAM. Şi, poate, înţelepciunea (care, din păcate la români a devenit - spun, cel puţin unii - o stare de 

pasivitate nocivă) - către DEMIURGIE, sau AUTODEMIURGIE ETNICĂ. Toate acestea ţin, implicit, de o 

iniţiere în Spiritul Profetic. 

* 
Tot ce există în lume, ca fiinţare, nu e un scop în sine, ci mijlocul prin care Spiritul se caută, spre a se regăsi pe 

sine însuşi[
2
]. 

Nici un popor-Logos şi, apoi, nici o naţiune-Logos nu sunt un scop în sine. Poporul ca formă primară de expresivitate 

(organică) a unei spiritualităţi colective, naţiunea, ca formă superioară de expresivitate etnică (dar mai abstractă) - sunt  
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mijloacele prin care Logos-ul Suprem năzuieşte să se reveleze sieşi[

3
]. 

 Este evidentă orientarea spirituală specifică a fiecărui neam. Fiecare neam are o plăsmuire anume - deci, prin el, 

Logos-ul căutător instituie o speranţă anume de autorecuperare. 

Şi atunci, un Om-Spirit, un om care constituie (şi instituie) locul geometric (ori, poate, punctul originar, 

vârtejul-matcă născătoare) al sensurilor existenţiale ale unui neam, al căutărilor de fiinţă spre Spirit ale unui neam (este 

cazul lui Eminescu-Logos Naţional) - trebuie valorificat prin această latură, absolut necesară autocunoaşterii unui neam: 

LATURA PROFETICĂ. Ne putem afla pe noi înşine, ca proiectare a unui destin colectiv pe axa viitorului (sau în 

atemporalitate), dacă vom afla orientarea liniilor de forţă ale Spiritului-Eminescu. Ce-şi doreşte, de fapt, ce întrevede 

Eminescu-Spiritul (Logos-ul naţional) ? (Nu e vorba doar de clarviziunea, ci de intuirea  - sau constituirea  -  arhitecturii 

naturale a Logos-ului specific, Logos pe care cel cu o viziune ocultă îl poate trăi efectiv, atemporal). Răspunsul la 

această întrebare va rezolva scopul fiinţării noastre, ca neam. Mai mult: modul de fiinţare va trebui revăzut şi corectat 

(reorientat) în funcţie de cel care ne este ARHETIP SPIRITUAL NAŢIONAL: Eminescu. 

Latura profetică a unei opere-viziuni înseamnă tocami capacitatea de revelaţie (în trepte: revelaţia eminesciană având 

drept consecuţie revelaţia noastră, dinspre forma-destin individual spre esenţa-destin colectiv), Prin Logos, a Spiritului, 

ca finalitate a Logos-ului. Revelaţia trebuie, cel puţin pentru noi, cei în curs de iniţiere, să reprezinte o conformaţie, pe 

care s-o conştientizăm şi faţă de care să rezonăm, la care să ne adaptăm toate dimensiunile şi acţiunile fiinţei. 

Există, deci, în eternitate (ca un dat, ca o arhitectură a unui estin trans-temporal), aşa cum spune Mircea 

Vulcănescu, “o dimensiune românească a existenţei”[
4
], iar conţinutul schiţei fenomenologice pe care o propune acesta 

este foarte relevant, în sensul intuirii arhitecturii spirituale româneşti (op. cit., p.85: “Sensul dimensional al existenţei; 

Caracterizarea ei naţională; (…) Fiinţa ca întreg: firea ca lume şi ca vreme; Fiinţa singuratică: întâmplarea, 

insul, Dumnezeu; Fiinţa ca însuşire: faptul şi felul de a fi; Tăgăduirea fiinţei: opoziţie şi limitare; Nu există 

nefiinţă; Nu există imposibilitate absolută etc.). Iar ceea ce am afirmat mai sus, în legătură cu aspectul teleologic al 

universului şi al neamului - face parte integrantă, conform afirmaţiei lui Mircea Vulcănescu (op. cit., p. 84), din viziunea 

românească asupra lumii: “… tot ceea ce există în vreme, tot ceea ce se întâmplă, se înfăţişează românului cu un 

caracter de apariţie, aş zice de teofonie, de arătare, de vădire a unei lucrări transcognitive, care se săvârşeşte în 

lume, peste noi, lucrare continuu creatoare, care se săvârşeşte-n lume, şi la care ochiul omenesc e numai martor” 

(Opinia noastră, în legătură cu ultimul segment al afirmaţiei lui Mircea Vulcănescu, este că, în mod inconştient, se 

săvârşeşte o teurgie, o sinergizare a acţiunii omeneşti cu cea divină - energia având ca finalitate integrarea cât mai exact 

coordonată, cât mai fidelă, a fiinţării individuale în arhetipul acţiunii divine). 

Mircea Eliade salvează Europa spirituală a veacului XX prin conceptul fundamental de homo religiosus - 

concept prin care se revelează osmoza, cu sens transcendent, om-cer (divin) şi se repun în funcţiune căile blocate ale 

sensului lumii (se revelează doctrina mântuirii, prin “eterna reîntoarcere”). 

În acest sens şi din acest motiv (mai ales că Răsăritul european păstrează arhetipul lui homo religiosus mai viu decât 

3
- Cf E. Todoran, M. Eminescu - epopeea română, Junimea, Iaşi, 1981, p. 161, despre ce zice Schelling: “Nu datorită istoriei poporul îşi 

primeşte mitologia, ci dimpotrivă, mitologia îi determină istoria sa, sau mai bine zis, ea nu o determină, ci îi constituie destinul, care i-a fost 

hărăzit dintru început”. În viziunea noastră, pentru accentuarea aspectului teleologic al fiinţării, am schimba cuvântul mit cu acela de Spirit-

Logos Suprem. 
4
 - Cf. Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenţei, Ed. Fundaţiei Culturale Române, Buc., 1991, p. 85. 
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Occidentul) am insistat, în lucrarea de faţă, asupra aspectului religios al fiinţării-e. Căci, vom spune dimpreună cu 

marele dascăl care a fost, pentru elita intelectuală interbelică, Nae Ionescu: “confesiunea face parte integrantă şi e, 

oarecum, determinată de plămada sufletească a regiunilor respectiv. Acesta este adevărul fundamental în problema 

naţiunii şi religiei: ele sunt realităţi corelative”[
5
]. 

Sau, problema lui Eminescu-Spirit Naţional, în căutarea identităţii lui supreme ar putea fi motivată de 

afirmaţiile lui Vasile Lovinescu şi pusă în termenii esoterici ai acestuia[
6
]: “Tradiţia primordială, în migraţia ei de-a 

lungul ciclului, de la habitatul strict polar la localizarea ei actuală în Orient, a avut în mod necesar popasuri 

intermediare succesive. Se pare că una din cele mai importante (dacă nu cea mai importantă) a fost etapa dacică. 

Chiar ştiinţa istorică actuală este înclinată acum să creadă că habitatul primitiv al arienilor a fost o zonă dinte 

Marea Baltică şi Dunăre, de unde a radiat spre Est, Vest şi Sud. Prima coborâre, Nord-Sud, se poate indica printr-

un ax vertical, Pol-Dunăre, intersectând o linie orizontală, reprezentată prin paralela 45, care cum se ştie trece prin 

ţara noastră. Or, paralela 45 trece exact la egală distanţă între Pol şi Ecuator şi este adevărat ECUATOR 

SPIRITUAL AL LUMII. De aici, ROLUL ASCUNS, DAR CRUCIAL, AL DACIEI. De aici, abundenta întrebuinţare 

a cuvântului NEGRU, cu privire la ţara noastră, mergând până a fi desemnată ca ŢARĂ A NEGRILOR, pentru că 

NEGRU ESTE CENTRUL CRUCII ŞI ROMÂNIA SE AFLĂ LA CENTRUL CRUCII GEOGRAFICE DE CARE 

AM VORBIT MAI SUS”. 

 Consecutiv motivaţiilor mai sus menţionate, considerăm că datoria unui exeget al operei poetice a lui 

Eminescu nu este să confirme viziunea altor exegeţi, sau a publicului cititor, asupra lui Eminescu - ci exegetul, conştient 

de valoarea de ARHETIP (al spiritualităţii româneşti) a lui Eminescu, are datoria de “a-l scoate” (de fapt, a-i confirma 

poziţia) pe geniul-Eminescu, pe Logos-ul Naţional-Eminescu, în anistorie, în eternitatea-Logos, care-o este patrie (ceea 

ce Mircea Eliade spune despre naţionalism, ca “sete de eternitate a României”[
7
], este valabil şi pentru Logos-ul-

Naţional-Eminescu). A-i reconfirma, mereu, lui Eminescu, eternitatea - înseamnă să ai forţa de a te reconfirma ca 

transindividualitate pe tine însuţi, de a transcende omul din tine la valoarea (profetică, mistică şi misionară) de neam. 

 Eminescu nu trebuie recunoscut, ci cunoscut. Mereu. Ca Revelaţie. Exegezei care reuşeşte (sau nu 

reuşeşte!) să sugereze Revelaţia-Eminescu întru  eternitate, nu i se cuvine atributul de adevărată sau falsă, ci: relevantă 

sau irelevantă, asupra vârtejului de eternitate românească, pe care îl impune  neamului nostru opera poetică 

eminesciană. 

Tot Mircea Eliade spune, în art. România în eternitate (op. cit., p. 129): “Trebuie să iubeşti România cu frenezie, s-o 

iubeşti şi să crezi în ea, împotriva tuturor evidenţelor (…)”. Deci, Mircea Eliade, geniul secolului XX românesc  (şi 

european), propune, prin iubire, revelarea României Oculte (“împotriva tuturor evidenţelor”). Cu atât mai mult, nu i se 

poate refuza geniului tuturor secolelor româneşti, şi dinafara istoriei, lui Eminescu  -   tendinţa de ocultism, în viziunea 

cosmică românească ocultă
*
 . Avem obligaţia, faţă de Spiritul-Eminescu (Logos Naţional) să renunţăm la distanţarea 

5
 Nae Ionescu, Roza Vânturilor, Ed. Hyperion, Chişinău, 1993, p. 143. 

6
 V. Lovinescu, Creangă şi creanga de aur, Cartea Românească, buc., 1989, p. 313. 

7
 Mircea Eliade, Profetism românesc, vol. II (art. România în eternitate), Ed. Roza Vânturilor, Buc., 190, p. 127. 
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 comodă faţă de textul eminescian (distanţare care ne permite continuitatea trăirii în falsul şi convenţia fiinţei istorice) - 

şi să-l citim, totdeauna “cu cheie” - să ne topim, prin verbul eminescian, într-un vârtej “împotriva tuturor evidenţelor”. 

Vom porni sistematic, de la textele declarative eminesciene (articolele de ziar)[
8
], către textele esoterice, 

iniţiatice, ale poeziei, pentru a descifra profetismul, vârtejul iniţierii întru sensul Logos-ului naţional românesc (“istoria” 

divină, căci, spune Eminescu[
9
]: “Istoria omenirii este desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu”: deci, mereu, sensul 

istoric trebuie aflat într-un “dincolo”, ocult şi teleologic). 

Mihai Eminescu pronunţă, sibilinic, în multe articole, expresia “misiunea istorică a românilor”, dar abia în 

articolul din 2 noiembrie 1879, Misiunea noastră ca stat, formulează explicit în ce constă misiune: “Trebuie să fim un 

strat de cultură la gurile Dunărei; aceasta este singura misiune a statului român şi oricine ar voi să ne risipească 

puterile spre alt scop, pune în joc viitorul urmaşilor şi calcă în picioare roadele muncei străbunilor noştri. Aici, între 

hotarele strâmte ale ţărei româneşti trebuie să se adune capitalul de cultură din care au să se ÎMPRUMUTE (s.n.) 

fraţii noştri de prin ţările de primprejur, dimpreună cu celelalte popoare mai înapoiate decât noi” (op. cit., p. 213).  

Ne permitem să glosăm asupra spuselor lui Eminescu: 

a) misiunea românilor nu se realizează prin extensie, ci în intensivitate spaţială (“în hotarele strâmte ale ţărei 

româneşti”), într-o presiune centripetală care, singură, poate asigura transgresiunea (din spaţiul fizic în cel spiritual); nu 

este o misiune aparentă (de agresivitate dilatatorie în plan spaţial fizic), ci una ascunsă, pur spirituală, de centripetism 

calitativ-spiritual: “să adune capitalul de cultură, din care să se împrumute fraţii noştri…”); 

b) fiind o misiune de ordin spiritual, ea depăşeşte valoarea istorică (cel mult, face să coincidă două puncte ale mitului 

dacic: Dacia profetizată de Traian, ori poate revelată lui Traian[
10

]). În plus această misiune nu e propriu-zis a statului, 

care, cel mult, ca instituţie, poate organiza şi dirija mai repede, mai sistematic şi mai eficient eforturile subterane ale 

neamului românesc. Citind mesajul de adâncime al textului, înţelegem că e misiunea tuturor celor care nu încalcă 

dimensiunile ARHETIPULUI NAŢIONAL (ci se suprapun peste acesta), ale originarităţii spirituale mistice a 

românilor, ale existenţei în eternitate a arhetipului spiritual românesc: “oricine ar voi să ne risipească puterile [acest 

pronume ne marchează gradul de implicare organică a fiinţei româneşti, negând artificialitatea şi abstracţiunea statului] 

spre alt scop [alt scop ar fi cel inexistent în arhetipalitatea şi în intesivitatea centripetală a spiritualităţii româneşti: deci, 

nu cucerire spaţială, nu industrializare “americană” - “a fi american” e sinonim, pentru Mihai Eminescu, cu a nu avea 

nici o afinitate cu zona arhetipal-spirituală a lumii, a fi lipsit total de vocaţia revenirii la esenţă] pune în joc viitorul 

urmaşilor şi calcă în picioare roadele muncei străbunilor noştri”; 

c) misiunea anistorică a românilor nu este o dorinţă eminesciană, ci o percepţie şi o certitudine  (“împotriva 

tuturor evidenţelor”) - pe care doar profeţii adevăraţi, trăitori efectiv în anistorie, le pot avea: au să se împrumute 

(exclude orice condiţionare, orice punere sub semnul dubitaţiei); 

d) Eminescu dovedeşte, în ziaristică, o rigurozitate, probitate şi excepţională erudiţie într-ale faptelor, calităţi care-l  

*
 Notă: subliniem, în mod special, că înţelegem prin ocultism - tradiţionalism originar (în linia semantică deschisă de René Guénon, în Europa 

Sec. XX, şi de V. Lovinescu, în România sec. XX). 
8
 Cf. I. Negoiţescu, Istoria literaturii române, Minerva, Buc., 1991, p. 109: “Proza publicistică a lui Eminescu (…) o proză împătimită, 

palpitantă, fiindcă e oarbă de patimă şi clară în ideologia ei”. 

Trebuie să remarcăm, în completarea celor spuse de I. Negoiţescu (şi, oarecum, contrazicând afirmaţia acestuia despre proza lui Eminescu: “e 

oarbă de patimă”), erudiţia publicistică a lui Eminescu, scrihia (uneori), dezvoltată în folosul credibilităţii argumentaţiei.  

9 M. Eminescu, Publicistică (Referiri istorice şi istoriografice), Cartea Moldovenească, Chişinău, 1990, p. 14. 
10

 V. Lovinescu, Creangă şi creanga de aur,  Dacia Felix, nume pe care Traian îl dă doar Arabiei oculte: trimite la Insulele Fericiţilor, ţinuturi 

ale negrilor, adică centre oculte spirituale. 
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impun ca istoric cu o competenţă de necontestat - dar istoria, 

ca desfăşurare a cugetării divine, trebuie să intersecteze zona 

anistorică, sacră: aici, misiunea românilor (a Spiritului  

românesc) nu este doar de orientare a spiritului neamurilor 

vecine, din care să împrumute (da fapt, căruia să i se 

conformeze) “fraţii noştri” (frăţia spirituală trimite la 

viitoarea identitate spirituală, prin iniţiere) “de prin ţările de 

primprejur, dimpreună cu celelalte popoare mai înapoiate 

decât noi” (în convergenţă cu Emil Cioran, cel de peste 

aproape un veac[
11

], el se gândeşte, poate, la refacerea, în 

zona României a centrului spiritual oriental-bizantin, purificat 

de corupţia grecească a Bizanţului); dar, mai aproape de  

Eminescu-ocultistul profet, probabil că este tot V. Lovinescu, care afirmă întâi[
12

]: “pare bine stabilit că Dacia a fost 

sediul Centrului Suprem, într-o vreme foarte îndepărtată”, pentru ca apoi să insiste spre o “actualizare” mitică: 

“prelungirea unei vieţi iniţiatice până în mijlocul sec. XIX n-ar avea nimic extraordinar” (sugerându-se necesitatea 

reconsiderării spirituale a României şi în sec. XX) - V. Lovinescu fiind confirmat şi de celebrul etnograf şi istoric 

contemporan Marija Gimbutas: “România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă (…) trebuie ca de acum 

încolo să recunoaştem importanţa spiritualităţii Vechii Europe ca o parte a istoriei noastre”); 

e) existenţa, în anistoric, ca “strat de cultură la gurile Dunărei” înseamnă atât dizolvarea hotarului spre Orient al 

Imperiului Roman (deci, reintrarea Europei în vechea axă spirituală indo-europeană, care uneşte Tibetul cu Atlantida), 

cât şi stăpânirea axei mistice a Dunării (Istrul sacru), prin stăpânirea “gurilor [duhului] Dunării”: Dunărea trasează, 

acvatic, axa orizontală Vest-Est, intersectând-o cu axa mistică verticală Nord-Sud (Baltica-Mediterana, Hyperboreea-

Atlantida şi Ecuatorul). Dacia anistorică şi românia istorică fuzionează într-o FUNCŢIE MITICĂ, aceea de 

resacralizare a spaţiilor eurasiatice. DE CANDELĂ A RESPIRITUALIZĂRII LUMII TERESTRE, „LUMINĂ 

DIN LUMINĂ, DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT”. Împăratul Traian devine şi el o 

FUNCŢIE MITICĂ (este intuit ca posesor al clarviziunii, al unei viziuni mitice şi, totodată, ALCHIMICE, asupra 

spaţiului spiritual terestru, în globalitatea sa: Roma va trebui să re-vină la OBÂRŞIA DACIA – la fel şi Lumea 

Tertestră!). 

Trecută în registru poetic, structura Logos-ului, topită în simboluri, se apropie şi mai mult de Spiritul neamului, ca 

funcţie (misiune): (I-, 212-123, Andrei Mureşanu) “Mai tare e-acea stâncă ce a trecut martiră / Prin vijelii mai multe 

- Popoarele barbare / Ce-au cotropit românii sub vijelii măreţe, / Turbate, mândre, aspre ca orice vijelie, / Dară şi 

trecătoare ca ele. Iar stejarul / Poporului meu tare ridică şi-azi în vânturi / Întuncata-i frunte şi proaspăta lui frunză. 

/ În lume sunt popoare cuminţi şi fericite, / Şi mă-ntreb ce soarte să doresc la al meu? / Şi-un gând îmi vine aspru, 

adânc, fără de milă / Şi sfărmător de lume - Nu, nu! N-aş vrea ca alte / Popoare să mai fie c-al meu - nu merit ele / 

Să-i semene. Poporu-mi menitu-i ca să fie / Altfel de cumu-s alte. Eu nu cer fericire / Pentru a lui viaţă, - O, naţie 

iubită! (…) voi să te văd, iubito, nu fericită – MARE!. 

Vijelia, la Eminescu, nu poate să-şi dezvolte semantica în câmpul sublimului (vârtej creator), decât prin 

corelative semantice. Aerul trebuie să aibă, totdeauna, un corelativ în apa-potop, sau apa-cristal-grindină (în 

Scrisoarea III, vijelia “ca potop ce prăpădeşte”, “grindin-oţelită”), sau în mineral-stâncă, coroborat, la rândul său, cu 

finalitatea Pisc-cu-Mag-Foc (I-291), Povestea magului…: “Deasupra ăstui munte cu fruntea sterpită, / Deasupra de 

lume, deasupra de nori, / stă magul; priveşte furtuna pornită (…) vuind furtunoasa-i şi straşnica arpă / Trec 

vânturi…”). Aşa se întâmplă şi în exemplul citat: vijelia nu are încărcătură sublimă şi utilă în sine (popoarele barbare, 

ca vijelii fără suport acvatic, mineral etc., nu sunt întemeiate, sunt trecătoare, nefiind corelate cu vreo esenţă) – ci: 

poporul român. 

Stânca şi stejarul sunt corelative în câmpul semantic cu mare autonomie al stabilităţii, sublimului, divinului. 

Casa memorială Mihai Eminescu 

11
 Emil Cioran, Schimbarea la faţă a României, Humanitas, Buc., 1993. 

12
 V. Lovinescu, Dacia hiperboreană, Ed. Rosmarin, Buc., 1994. 
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Despre stejar se spune[
13

]: “Gestul tragic al Regelui Decebal are loc sub stejar. Acesta era un copac sacru, pe 

care fusese răstignit însuşi Zalmoxis. Atins de săgeata ucigaşă, tânărul zeu exclamase, cu ochii către cer: «Helis, Helis, 

alamus aba tani!» [ciudată asemănare cu aramaicul: «Eli, Eli, lama sabachtani!», al lui Iisus], adică «Doamne, 

Doamne, glorie Ţie!»; se spune că acestea au fost şi ultimele cuvinte ale lui Decebal şi ale celorlalţi viteji, ucişi în luptă 

sau sinucişi. Geţii numeau stejarul Usta-Daema (=Frunze dantelate) sau Carambis (=Încoronatul). Ca şi geto-dacii, 

românii venerează acest falnic arbore, şi uneori doresc să fie înmormântaţi lângă el.” 

În viziunea eminesciană, deci, poporul-stejar al românilor este sacru. E vorba de o sacralitate menită (“poporu-

mi menitu-i să fie …”), dar şi câştigată, confirmată şi reconfirmată, printr-un fel de teurgie necesară, dorită, dar pusă 

sub semnul tragic al non- implacabilului în istoria explicit-evidentă (s-ar putea ca arhetipalitatea implacabilă să nu 

devină relevanţă în istorie, şi atunci: “Mai bine stinge, doamne, viaţa ginţii mele, / Decât o soartă aspră din chin în 

chim s-o poarte, / Mai bine-atingă-i fruntea suflarea mării moarte!” - halele mării sunt zona arhetipurilor, unde, la 

ospăţ, stau Odin, Decebal - şi, probabil, toţi zeii pantheonului daco-germanic). În această istorie, arhetipul poate să nu 

aibă relevanţă. Dar anistoria confirmă identitatea sublimă Logos (gintă română) - Spirit Atotînglobator. Menirea 

poporului-stejar este stabilită în anistorie. Mai rămâne ca, prin teurgie, arhetipul să devină, în istoria profană, poporul 

altfel, poporul ales. 

Poporul-stejar sacru, consecutiv, este şi un popor al minunii unicităţii: el, şi nu celelalte popoare, a avut parte şi de 

cele mai relevante (“turbate, aspre”) încercări - dar, tot el, şi nu altul, şi-a păstrat “proaspăta frunză” (corelată cu 

genialitatea genuină: întunecata frunte). De aceea, menirea lui nu poate şi nu trebuie să fie asemănătoare cu a nici unui 

popor: “N-aş vrea ca alte / Popoare să mai fie c-al meu - nu merit ele / Să-i semene”). Deci, e vorba şi de merit 

teurgic (contopit cu menirea, din arhetipalitate). Menirea (dar şi meritul) cer poporului român să fie altfel. Misiunea 

poporului-stejar este, deci , una specială, cu totul diferită de toate menirile. Nu te să fie un popor fericit-echilibrat (“Eu 

nu cer fericire…”), nu are o menire evidentă-exoterică, împlinită uman (căci, la modul uman, fericirea este dorită, 

închipuită etc. de indivizi c punct terminus al năzuinţelor fiinţei), ci transuman, esoteric. Poporul român, în viziunea 

eminesciană, nu este, deci, o realitate fiinţială, ci trebuie să fie mare şi altfel (mare - măreţie aspaţială, spiritual-

ocultă). Poporul român este menit, deci, unei existenţe paralele cu cea fiinţială: unei existenţe mistice, existenţă în care 

fericire-nefericire sunt termeni lipsiţi de semnificaţie. 

Şi dacă este singurul care are astfel de menire, şi dacă este popor-stejar, deci axis mundi - înseamnă, pe cale de 

consecinţă, că menirea lui implicită este să dea semnificaţie celorlalte popoare, lipsite de vlaga divină - să dea 

semnificaţie lumii, cosmosului. Poporul român este poporul sacru, conţine salvarea lumii întru semantica sacră. 

Profetismul eminescian trebuie văzut în întreaga poezie - dar, mai cu seamă, în poeziile cu adresă precisă la 

fibra specială, sacră, a “gintei” române: Scrisoarea III, Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie şi, fireşte, în geografia sacră 

a Daciei, din Memento mori - “Braţele nervoase, arma de tărie. / La trecutu-ţi mare, mare viitor”. Pentru Eminescu, 

spre deosebire de E. Cioran al zilelor noastre, TRECUTUL ROMÂNIEI ESTE O COMOARĂ SACRĂ, faţă de care 

viitorul se raportează ca forţă reînviată de a revela, din nou, ceea ce deja este înscris (proiectat), ca informaţie şi menire 

mistică, în celula eternă a neamului românesc. Braţele de tărie nu sunt decât metafora revelaţiei spiritului activ 

13
 Adrian Bucurescu, Stejarul, Mitologie românească, în rev. Strict secret, nr. 221, 19-25 iulie 1994. 
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 (nervoase) în structurile aparente-fenomenale (braţe), spiritul dând finalitatea (suprastructura, transmaterialitatea arma 

DE TĂRIE: singularul suportatului, arma, faţă de pluralul suportului presupus: braţe, schimbă, de fapt, în plan 

semantico-sacral, ordinea implicării: arma de tărie, ca finalitate exprimată şi împlinită a Spiritului, dă sens şi relevanţă 

sacrală braţelor şi nervozităţii-tensiune creatoare a braţelor fenomenale). 

Cupele dionysiace conţin vin ca fierbere a vinului, şi apoi ca vin disparent în starea de spumegare-foc 

spiritual: spumege pocalul (prioritar absolut a devenit Potirul Graal-ţintă spirituală finală, spumegare-flacără mistică, 

prin transsubstanţierea vinului). Este clară dubla implicare, în imaginea artistică: a-păgână-bachică (şi ritualul bachic-

dionysiac, ca şi cel eleusin, conţinea mistica transfigurării şi transsubstanţierii) şi creştină (transsubstanţiere euharistică, 

reînnoitoare veşnică a ciclului vieţii, prin efervescenţa paroxistică a Spiritului). 

Răzbunarea nu-şi are un obiect profan, o delimitare în istorie - ci-şi are esenţa şi finalitatea în mit şi ritual: a) 

este vis de răzbunare (visul fiind zona activată a arhetipurilor); b) obiectul răzbunării, ca ritual de preschimbare (re-

schimbare) în bine a răului este hidra (“idra”), ca simbol al materiei-Prakrti, proliferată haotic, ca şi capetele hidrei - iar 

spada fumegândă face parte din vechile ritualuri exorcizatoare, ţinând de legenda Sfântului Graal, de lupta Cavalerului 

Potirului contra demonului (Duşmanul-dragon) - sângele-foc retranscende fiinţa (prin scăldatul în sânge de dragon, se 

dobândeşte invulnerabilitatea). 

 Iubirea şi Pacea, sub semnul Îngerului (“Îngerul iubirii, îngerul de pace”) reconfirmă ideea că menirea 

ROMÂNIEI-DACIEI HYPERBOREENE este respiritualizatoare, prin rearmonizare paradisiacă, a Cosmosului 

invadat de Duşman-Demon (Ormuzd-cel-Rău). “Guste fericirea raiului ceresc”, Dacia Hyperboreeană este un spaţiu 

ritualic, un templu al sintezelor cosmice, reordonând ceea ce Duşmanul-val uitase-evitase să reîntoarcă în stâncă-

Dumnezeu: “Fiii tăi trăiască numai în frăţie, / Cu-a nopţii stele, ca a zilei zori [fiii hyperboreeni, fiinţei transcense în 

constelaţii zodiacale şi în eternul început de ciclu fiinţial: zori], “Viaţa în vecie, glorii, bucurie, / arme cu tărie 

[braţele - suporturi ale forţei spirituale au fost părăsite definitiv în favoarea forţei pure spirituale, nedisimulabilă în 

suport şi suportat: “arme cu tărie], suflet românesc, / Vis de vitejie [în loc de vis de răzbunare: exorcizarea s-a 

realizat prin Logos-ul cu finalitate resacralizantă, apocatastaza s-a împlinit prin Logos Spiritualizat, duşmanul şi ritualul 

spadei fumegânde şi-au suspendat semnificaţia, până la următorul ciclu fiinţial]. 

 (Eminescu nu intră, neapărat, în opoziţia poet imatur-poet matur, ci receptorul poeziei sale intră în opoziţia  

poeziei sale intră în opoziţia adecvat-neadecvat la Logosul specific). 

 În legătură cu Scrisoarea III este necesară remarca: chiar dacă în articolele de ziar din Timpul apar 

sintagme care vor avea o transpunere aproape identică în versul poetic - în niciun caz valoarea şi funcţia spirituală ale 

sintagmelor nu vor rămâne aceleaşi - cele din poezie cu cele din ziar. Transgresarea semnificaţiei sintagmelor în 

contextul poetic suspendă în mod absolut realitatea structurată discursiv în rândul de ziar - şi lectura de profunzime a 

poemului trebuie să fie înscriere, fără condiţionare, în ritualul Logos-ului sacru, cu consecinţa imediată: structurarea 

unor linii simbolice de profunzime arhetipală. Nu vor interesa, deci, opinia politică şi gradul sau modul de absorbţie a 

realităţii de către Eminescu, ci care este peisajul mitic daco-român (hyperboreean, consecinţa intersectării axelor 

spirituale terestre în zona Dacia fiind strămutarea polului spiritual terestru), pe care Eminescu ni-l propune ca model de 

integrare dinamică în arhetipul naţional românesc. 
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14
 -Cf. N.Georgescu, Cercul strâmt, Ed. Floarea albastră, 1995, p. 116. 

1. Arhetipul spaţial-mitic al Daco-Hyperboreei este redat prin sintagma “De la munte pân’la mare şi la 

Dunărea albastră” (axa spirituală-munte, având ca zone de atracţie-respingere, ca hotare spre / dinspre zona de-

spiritualizată, decăzută: mare-Dunăre. Dunărea este Styxul şi apa Lethei-Uitare, unde orice încercare de agresiune a 

maleficului este stopată - trimiţând formele dezenergetizate ale maleficului spre retopire şi recoformare în creuzetul 

Graalului: potop-mare “Dunărea să-nece spumegând (izotopie semantică: “spumege pocalul” - Ce-ţi doresc eu ţie, 

dulce Românie) a tale oşti”; “ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată (…) înspre Dunăre o mână” - potopul este 

funcţia sângelui din Potirul Graal, prin care se introduce Spiritul în vârtejul de reconvertire la valorile Absolutului). 

 2. Furtuna malefică (fără temelie în stâncă, apă, foc) a lui Baiazid este stopată, pentru recovertire în 

vijelia-potop (“Mircea însuşi mână-n luptă vijelia (…) ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată”). La Dunăre: 

“Pân-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid”. E-o furtună a nisipului-sterilitate, ajunsă la hotarul spre fertilitatea divină. 

Mai exact, este marcată limita neputinţei formelor desemantizate, prinse în vârtejul haosului, limită de la care, circular, 

se va conforma cosmosul, urmând re-iniţierea prin axa sacră, odonatoare: codrul de stejari (cum am menţionat mai sus, 

stejarul este copac sacru al geto-dacilor, “sună codrul de stejari” marchează orfismul ordonator al AXEI-STEJAR-

ZALMOXIS, iar legenda despre răstignirea cristică a lui Zalmoxis pe stejar sugerează că stejarul conţine, în imaginea 

sa, ARHETIPUL CICLICITĂŢII COSMICE). 

3. De observat, în Scrisoarea III, împărţirea arhetipurilor în a) forţe lunar-nocturne, aparent pasive, de fapt latente, 

temelii cosmice: Luna, ca întemeiere, prin resorbirea în copacul-axis mundi (“ea se-ntunecă…dispare; / Iar din inima 

lui simte un copac cum că răsare”), sau Basarabii sau Muşatinii din umbră (“Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi 

voi Muşatini”) - dar din umbra sfântă ei continuă să se exercite mitic, ca întemeietori, structuratori, orientatori 

(“Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini”), căci corelativele lor semantice, plugul şi spada, muntele-

Dunărea-Marea, sunt corelative cu acţiune în eternitate. Indiferente faţă de invaziile periodice ale maleficului, plugul 

stimulează creaţia, spada rămâne axa spiritualizatoare şi exorcizatoare (a se vedea şi spada fumegândă din Ce-ţi 

doresc…), iar muntele-Dunăre-Mare sunt hotare arhetipale, nepercepute, în esenţa lor funcţională, decât în planul mitic 

(deci, indiferente la flucutaţiile spaţial-politice ale istoriei: Dunărea îneacă oştile negre, pentru transmutarea alchimică în 

oştile albe-solare); b) forţe solar-diurne, agresive: Mircea, ca transfigurare a nocturnului codru (stejar) cu constelaţii - 

în vijelie solară (“zid înalt de suliţi”) şi acvatică (ca potop…, ca mare…); Fiul mioritic şi manolic (înscris în nunta-

hierogamie cu draga din codrul cu constelaţii, dragă care est pod magic între maleficul părţii a doua a poemului şi 

sublimul părţii întâi-final: draga de al Argeş mai departe este zidită în codru sacru, pentru a împăca contrariile, pentru 

a uni în Templu Cosmic, munţii cu fulger-nimb de biruinţă (Baiazid-Fulgerul, trecut în semn heraldic)[
14

] cu  

mlaştina infernală (canalia de uliţi-labirintul, stâlp de cafenele-talpa Iadului corupţie Logos-ului, dizarmonizarea 

formală şi falsificarea esenţei: monştrii batracieni-saurieni (bulbucaţii ochi de broască), cocoşaţi, “cu privirea-

mpăroşată” etc. - fiind expresii al e Logos-ului falsificat esenţial; “având în ei monedă calpă” - soare de-solarizat, 

deviat spre saturn; nebunia este înjosire a Logos-ului, în bâlbâială şi sclavie (iloţii)-sclavie faţă de mlaştina infernală. 

Soarele-Apollo pendulează între simulacrul de ascundere (de fapt, ascunderea Basarabilor-Muşatinilor este tulburarea 

periodică a ordinii cosmice) şi prezumarea unei agresiuni exorcizatoare, invocate şi însriindu-se în logica ciclicităţii 

secţiunii mitice: Ţepeş, focul care să retopească aberaţiile formale în temniţele-cuptoare alchimice. De ce sunt două 

“temniţi large”? Înainte de nunta alchimică Soare-Lună, este necesar un preludiu alchimic, o pregătire separată a celor 

două forţe complementare. Categoriile de smintiţi, respectiv mişei - nu sunt categorii morale, în primul rând, ci 

categorii mitice: smintitul este cel deplasat de la ordinea şi direcţia firească - deci, trecut din zona solară, în cea lunară, 

sau invers; Mişelul este sărăcitul, ticăloşitul, căruia trebuie să i se facă o transfuzie esenţială, sau, mai curând, să i se 

aplice reconversiunea: din sărăcit de bine, să devină sărăcit de rău, din sărăcit de Dumnezeu, să devină sărăcit de 

Diavol, din sărăcit de duh-spirit, să devină sărăcit de materie. Oricum, în final va fi un singur creuzet, o singură 

nuntă alchimică: şi creuzetul reconversiunii (puşcăria), şi creuzetul reorientării (casa de nebuni) se contopesc în 
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5. Acţiune de a roi. Copiii de suflet ai lui Allah şi spahii (oamenii-cai, centaurii lunari, cu funcţie psihopompă) 

se răspândesc în roiuri „la Rovine în câmpii” (rovine-mlaştina putridă). 

Apoi, “Călăreţii împlu câmpul şi roiesc după un semn” - aceasta în faza apocatastatică- “Şi în caii lor 

sălbatici bat cu scările de lemn” (LEMNUL-STEJAR). Albina este insecta sacră (solară, la fel ca scarabeul la 

egipteni). Roitul este o constantă, atât în faza lunară (ienicerii şi spahiii vin de-ntunecă pământul), cât şi în faza 

solară (lănci scânteie lungi în soare, arcuri [cercuri solare] se întind în vânt) a operaţiei alchimice, în care furtunosul  

 

  

dimensiunea FOC (să dai foc). 

În concluzie, Scrisoarea III reaminteşte că Dacia-Hyperboreea este, de fapt, SPAŢIUL NUNŢII 

MIORITICE-ALCHIMICE DINTRE SOARE-LUNĂ. 

4. La o analiză mai atentă, sunt amănunte care se dovedesc esenţiale,. Funcţia spirituală a Daciei-Hyperboreei: 

toată Scrisoarea III este în fapt, descrierea cuptorului alchimic: 

a) totul este supus reconversiei: tot ce este vecin cu eternitatea este eternitate, deci repetiţia tot-toţi (“Tot ce-n 

ţările vecine…/ Tot ce-i însemnat… / Tot ce e perfid… / Tot Fanarul, toţi iloţii, / Toţi se scurseră…”) marchează 

suprema sinteză cosmică negativă. Să nu uităm că, în cuptorul alchimic, se produce starea de putrefacţie umedă 

generalizată, pentru a marca haosul originar, punct din care se produce reconversia-regenerarea. De aceea, smintit, 

stârpitură, pata putrejunii, perfid, lacom, Fanar, iloţi, flecari, găgăuţi, guşaţi, bâlbâiţi, famen (în alchimie se 

lucrează cu embrioni “avortaţi”-întorşi, pentru a obţine împlinirea-încoronarea solară), lupanare (Prostituata-Hermes) 

etc. - sunt elemente absolut necesare (prin paroxismul putridului, degradării umede-corupte, la care au ajuns) în procesul 

alchimic. Nimic nu poate deveni aur-piatră filozofală, dacă nu a trecut prin infernul-mlaştină, prin faza ultimă de 

decadenţă. 

Iată, deci, suprema speranţă-mai mult, suprema 

credinţă, ascunsă sub suprema deznădejde. Neamul 

nostru este salvat a priori, tocmai pentru că a atins 

ultima şi cea mai dureroasă, mai degenerativă treaptă a 

Logos-ului. Iniţierea completă este posibilă doar 

aplicată Spiritului care s-a supus cu desăvârşire la cele 

mai teribile probe. Neamul nostru a trecut această fază - 

deci are dreptul nu la o fericire trecătoare - ci, aşa cum 

spune Eminescu în Andrei Mureşanu (I-206), are 

dreptul la măreţie (nu fericită-mare!), adică la gloria 

divină, la sacralitate. Este neamul sacru, către car vin, 

spre reconvertire solară, toate neamurile-umbre putride, 

labirintice etc. ale etapei de evoluţie spirituală în 

suprasensibil-Pământ. 
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(Baiazid dezagregat în furtuna de nisip-haos nocturn) se transmută în Leu (semn al soarelui), şi apoi în Mircea-vijelie-

cu-grindină-oţelită (piatra filizofală-cristal) prin care este învins Styxul (grindina oţelită, mânată înspre Dunăre, 

reinstaurează şirurile cosmice: armia română - arhanghelii revin, ca paznici ai Edenului: oastea se aşază, substituind, 

“soarele care apune”. 

 

6. Ca o consecinţă a celor remarcate mai sus, trebuie subliniată valoarea ocultă a Daciei Hypeboreene, valoare de 

Kara-Iflak (centru ocult, “negru”), dar şi valoare ocultă solară (centru cult, “alb” - de iradiere a lumini spirituale). “vin 

de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii”: cei care vin, provoacă revelaţia spaţiului-centru ocult, negru. Deci, 

acţiunea lui Baiazid este revelatorie, asupra valorii de centru  negru (lah-vlah, etiopian-faţă arsă), a spaţiului mitic 

Dacia-Hyperboreea. Tot datorită acţiunii lui Baiazid (cu funcţia Spânului-Piatra de care se încearcă şi se căleşte 

rezistenţa spirituală a celui-care-se-iniţiază, Harap-Alb), se revelează simplitatea-Logos Sacru a spaţiului-om: Mircea - 

“atât de simplu, după vorbă, după port” (Logos şi Acţiune-în-înfăţişare sunt simultane, în zona miticului); se revelează 

Monarhul Ascuns-Christos, care este Mircea, ca funcţie mitică. “De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini” - 

înseamnă că cercul solar chiar are valoarea de ramură cristică, creangă de aur şi creangă de spini (concomitent): 

suferinţă-înjosire pentru înălţare a lumii în lumina mântuirii; se revelează Moşneagul-ciot şi Moşneagul-toiag (atribute 

ale Magului Âthman-Rădăcină şi Pisc a toate, dar şi atribute ale virilităţii Demiurgului, a Focului din Lemnul Prometeic, 

sau din Stejarul Zalmoxian). 

Deci, Baiazid va stimula şi explozia-iradiere, ca centru spiritual alb, a Daciei-Hyperboreea: “codrul clocoti de 

zgomot şi de arme şi de bucium” - după care urmează revelaţia spaţiului constelaţiilor (capete pletoase, coifuri 

lucitoare) şi al solarităţii biruitoare (de la lănci, săgeţi - până la fulgerul ca nimb de biruinţă al Munţilor - Munţi din 

care, ca şi în Memento mori, izvorăsc luna şi stelele, izvorăşte cosmosul-Eden). 

7. Deşi hermeneutica textului Scrisorii III ar putea lucra la infinit, trebuie să ne limităm. Este vorba de 

rezumatul procesului dinamic de sacralizare a Daciei Hyperboreea - rezumat conţinut în partea mediană a părţii I.  

Baiazid vorbeşte de un alt tot (tot ce stă…) decât cel putrid, din parte a II-a a Scrisorii III: este vorba de un ciclu 

alchimic epuizat, de o anamneză a alchimiei centrului sacru Dacia Hyperboreea: “Toată floarea cea vestită a întregului 

Apus, / Tot ce stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună / Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. /S-a-

mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, / Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta, / Fulgerele adunat-au 

contra fulgerului care / În turbarea-i mânioasă a cuprins pământ şi mare. / N-au avut decât cu ochiul ori cu mâna 

de a face, / Şi Apusul îşi împinse toate neamurile-ncoace… / Zguduind din pace-adâncă ale lumii începuturi / 

Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi, / Se mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii, / Tremura 

înspăimântată zarea de-ale lor corăbii”. 

Acest pasaj trebuie pus faţă în faţă cu cel care conţine în Logos-ul-Mircea (alt ciclu alchimic pentru alcătuirea 

sacralităţii Daciei Hyperboreea): “După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaste / Ce din vechi de pomeneşte cu 

DARIU [negru  dinspre Răsărit] a lui Istaspe; / Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod, / De-au trecut 

cu SPAIMA lumii şi mulţime de norod; / ÎMPĂRAŢI pe care lumea nu putea să-i mai încapă / Au venit şi-n ţara 

noastră de-au cerut pământ şi apă - Şi nu voi ca SĂ MĂ LAUD [imperial], nici că voi să TE-NSPĂIMÂNT 

[infernal], / Cum veniră, se făcură toţi o apă şi-un pământ. / Fenomenal făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai valvârtej /  
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turbillonul demiurgic. Este marcat şi haosul originar a) prin 

starea de spaimă b) prin pacea adâncă a începutului (în 

Scrisoarea I: eterna pace, care reîncepe, mereu, ca 

“prăpastie, genune” etc., a spaimelor, a nelinişti dinainte de 

acel “FIAT LUX”, reprezentat prin punctul de mişcare). 

Aici, în Scrisoarea III, păduri de lănci şi săbii reprezintă 

fuziunea lunarului-păduri cu solarul-lănci de săbii, în 

funcţia punctului de mişcare: creaţia, zguduirea păcii adânci 

şi conversiunea în războiul alchimic al creaţiei. Înnegrirea 

(orizontului) înseamnă marcarea centrului ocult, a athanorului 

în care se adună şi se luptă, întru nuntire, Luna şi soarele - 

codrii cu pustiurile, împăraţii şi regii (solari), sintetizăţi în 

coroana triplă (spiritualitate-temporalitate-ordine) a papei şi în 

lucirea-fulger a Maltei cavalerilor Templului – cu cu 

uraganul lunar (“uraganul ridicat de semilună”. Toate 

neamurile au fost împinse încoace, adică la intersecţia axelor, 

la limita de continuitate a fulgerului sacru. pe atunci RÂURI-

RÂURI (râul Demiurg) şi CODRII (creanga de aur asigurau 

sacralitatea spaţiului). 

Oştile leite-n zale de-mpăraţi şi de viteji? Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus? / Ce-i mâna pe ei în luptă, 

ce-au voit acel Apus? / Laurii voiau să-i smulgă de pe fruntea ta de fier. / A credinţei biruinţă căta orice cavaler”. 

 Baiazid şi Mircea sunt ipostaze paradigmatice ale aceluiaşi spaţiu sacru de intersectare a axelor spirituale Vest-

Est, Nord-Sud (cu accent, aici, pe axa Vest-Est, Apus-Răsărit, Negru-Alb). Lumea nu poate fi deschisă, decât ca 

ipostază mistică, după coacerea în athanor. Atunci când Baiazid spune: “Când lumea mi-e deschisă”, mărturiseşte că 

el este paznicul îmbătrânit-epuizat (nu bătrân-înţelept) al templului Daciei-Hyperboreea: el, Baiazid, a lăsat deschisă 

poarta către malefic, a suspendat funcţia arhanghelilor (a suspendat funcţia ciotului-toiag, spadă fumegândă, fulger 

împrejmuitor al Edenului). Ceea ce spune el nu este, în fapt, o laudă, ci povestea (mitul) tragediei cosmice a unui ciclu 

epuizat, a unui ciclu imperial, în care lumina a atins paroxismul şi, apoi, din care au fost extrase creanga de aur 

 (axis mundi) şi Râul Demiurg - deci, s-a produs desacralizarea.  

Este absolut impresionantă şi unică în literatura esoterică românească această viziune panoramică asupra 

dinamicii de împlinire şi decădere a sacralităţii unui spaţiu central, “buric al Pământului”. Vom încerca (dar deloc 

convinşi de forţa elocinţei noastre) să tălmăcim acest tablou sublim şi tragic, evocat (şi revelat) prin versul eminescian 

(Logos-vers prin care, în simultaneitate mitică, intrăm în raport anamnezic cu o existenţă trecută şi viitoare a Spiritului 

nostru). 

La început, a fost continuitatea fulgerului: prepoziţia contra înglobează în ea toată lupta care s-a dat pentru ca 

Adunarea energiei pe axa Răsărit-Apus (India sau Tibet, acolo unde sălbateci negri cu topoare-fulgere (Memento 

mori, p. 248) cu măşti-feţe zeieşti (LUP-DACI, URS/URSITĂ) - până la zona Hesperidelor cu mere de aur, sau zona 

Atlantida, unde, spune R. Steiner, oamenii focului, deci ai fulgerului, întruchipau existenţa cristică) să însemne 

continuitatea, suprimând devierile corupătoare, vlăguitoare de solaritate. Traseul descris este dinspre Apus-alb către 

Răsărit-Negru. Apusul Soarelui şi Semi-Luna s-au întâlnit: crucea figurează intersecţia axelor magice ale geografiei 

sacre, intersecţie în Dacia-Hyperboreea, centrul energetic sacral al universului: semi-luna aşteaptă completarea cu semi-

soare, adică, mai exact, luna şi soarele care se aşteptau, presupunându-se reciproc, s-au întâlnit în nunta alchimică. 

Athanorul era Daci-Hyperboreea. Turbarea furtunoasă a pământului şi apei (pământ-mare) reprezintă spirala cosmică,  
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 Ce s-a întâmplat? Ceva simplu, despre care Frazer vorbeşte în Creanga de aur ; preotul templului a îmbătrânit, 

Baiazid, din preot hiperbolic al lumii începuturilor şi al codrilor, devine, la modul litotizant, preot al taberelor 

strânse (fără brâul-fulger), preot al frunzelor şi ierbii (trunchiul stejarului sacru a dispărut, şi, odată cu el, creanga de 

aur). Ura lui este, în fapt, recunoaşterea neputinţei, iar evidenţierea de către Baiazid, a lui Mircea-ciot, Mircea-toiag - 

este recunoaşterea implicită a pierderii, de către Baiazid, a acestor atribute viril-demiurgice. Calul care paşte ovăz din 

altar (desacralizarea în domestic) înseamnă castrarea Pegas-ului-fulger - se pierde semantica calului-fulger, calului-stea, 

calului-râu, şi se decade spre stricta funcţie psihopompă: calul morţii, care îl scoate din scena mitică pe decapitatul 

paznic, pentru a-l lăsa pe tânărul paznic (tânăr cu axă vie, moşneag - ca grad de iniţiere), paznicul Mircea. Dacă 

Baiazid-paznicul ciclului epuizat al Daciei-Hyperboreei era purtat de biruinţă (în loc să stăpânească el însuşi 

biruinţa), adică era dezrădăcinat, devenind o furtună fără spaţiu pentru efect al furtunii - în schimb, Mircea este 

domnul (sarab-ul (cf. V. Lovinescu, Creangă şi creanga de aur, p. 132: sarab = Soare, Principe, Şef, iar ba = tată, 

Şef, deci tot Soare)). El are Dunărea ca Styx-cerc care păzeşte, asemenea fulgerului-piatră filozofală-grindină oţelită; 

Edenul, templul-Dacia re-edenizează. Ce spune Mircea, deci ce face Mircea? El recită acelaşi mit, aceeaşi liturghie - 

care intră în raport de sinergie cu acţiunea de exorcizare a templului, prin bătălia (cu forme apocatastatice) din mlaştină, 

spre nimbul muntelui. Traseul descris de mitul spus-activat de Mircea (deci: mitul Mircea) este orientat invers, dinspre 

negru spre alb, dinspre Răsăritul Negru (ocult) - Darius, către Apusul-Alb (oştile leite-n zale de-mpăraţi şi de viteji, 

oşti reînviate, ca fulger al Crengii de aur, înlocuind oştile frunza şi iarba; capetele pletoase şi coifurile sunt substituite 

semantice ale Stejarului şi ale Soarelui-Lunii-Constelaţiilor). Venirea spre centru, Dacia-Hyperboreea se face, în mod 

iniţiatic, prin durerea podului-scară de foc (deci, refacerea Fulgerului). Dariu al lui Istaspe este Negru Împărat 

(Mircea devenind Alb sau Vedre Împărat, căci este domul Râului şi al Ramului), este originea mistică a actului 

demiurgic. Ca şi în mitul spus-activat de Baiazid, la temelia templului sacru stă spaima lumii. “Împăraţi pe care lumea 

nu putea să-i mai încapă”- sunt craii mistici, iniţiaţii care au durat podul scară de foc, deci şi-au depăşit limita-lume 

profană, s-au simţit atraşi (ireversibil, până la depersonalizare şi reconvertire în sacralitate) spre templul-spaţiul sacru al 

Daciei-Hyperboreei (ei nemaiîncăpând în lumea fenomenală).Şi aici, nu putem fi de acord cu interpretarea erudită, dar 

simplificatoare[
15

] a lui P. Caraman, la studiul Pământ şi apă (contribuţie etnologică la studiul simbolicei 

eminesciene - studiu în care se caută semnificaţii doar în istoria profană; a cere pământ şi apă, pe de-o parte înseamnă 

a cere să fie primiţi ca stăpâni într-o lume şi asupra unei lumi; a se face toţi o apă şi-un pământ (de observat inversarea 

termenilor ecuaţiei simbolice) înseamnă că s-au lăsat retopiţi ca personalităţi profane, restructuraţi fundamental, 

spiritual, iniţiatic, dinspre apa-limită iniţiatică, spre Pământul-Munte, finalitate a iniţierii. Şi totul se face, în această 

etapă a restructurării spirituale spre sacralitate - în afara spaimei originare şi a laudei imperiale (deci, de paroxism şi 

epuizare a luminii): se face “la mijloc de rău şi bine”, în Insula Fericiţilor, în stadiul de Dacia Felix (Dacia Albă, centru 

de iradiere spirituală, centru în care cosmosul întreg este replămădit, sub semnul divin al Râului Demiurg şi al Ramului-

Creangă de aur), care este Zidul-munte al iubirii de moşie, premiză şi corelativ al păcii edenice, evocată şi în Ce-ţi 

doresc eu ţie, dulce Românie: “Îngerul iubirii, îngerul de pace …”. 
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 P. Caraman, Pământ şi apă (contribuţie etnologică la studiul simbolicei eminesciene), Iaşi, 1984. 

 



 

 

Asupra geografiei sacre a Daciei-Hyperboreea, din Memento mori, nu mai insistăm , căci i-am dedicat un 

capitol aparte, în această lucrare. Doar trei aspecte le-am reaminti: singurul spaţiu sacru (dezvoltând semantica sacră în  

toate direcţiile - cer, pământ, eden şi mare - mare subterestră, acolo unde caii mării stăpânesc) care se corelează cu 

Nordul (şi el, tronând pe stâncă, având chipul nimbat cu stuf de raze cereşti şi picioarele în athanorul mării - deci, Dacia 

este centru pe axa N-S; 

b. Dacia, cu zeul Zamolxe fulgerat, este pe linia de continuitate între Nord şi Sud (Odin are suliţă-fulger, cu 

care uneşte, prin aruncarea ei, Nordul cu picioarele de granit în fundul mării - cu Sudul - Tibrul receptacul-sicriu al 

Credinţei păgâne, transfigurată alchimic în creştinism - cruce de aur, deci tot fulger, Revelaţie). Să nu se uite că Nordul 

esoteric este locul de origine al Soarelui-Divinităţii (deci, se înscrie ca izotopie semantică, pe axa Răsărit-Apus - axa 

mântuirii lumii prin lumină). 

c. Roma, prin Jupiter, stimulează valenţele cristice ale Daciei-Zamolxe: fulgerul cu care tocmai îl răstigneşte pe 

Zamolxe este tocmai revelaţia punctului de intersecţie a axelor Crucii Cosmice: Zamolxe va trece în mare, deci se va 

identifica semantic cu Nordul, şi el răstignit pe crucea lumii. Zamolxe fulgerat-răstignit sugerează mutarea centrului  

energetic al lumii din Hyperboreea Hesperidelor, în Dacia. În schimb, Zamolxe devine izotopic semantic cu Crist - cu 

ritualul cristologic: coborât, în ipostaza Decebal, în halele mărilor, sinergic cu Odin, el se constituie în Resurecţia—

Arhetipul transcenderii prin Frumuseţe (Odin şi Poetul). 

De subliniat acum, în finalul expunerii noastre, că profetismul eminescian se deosebeşte profund de profetismul 

interbelic: 

a. dacă dintre discipolii lui Nae Ionescu, Emil Cioran se distinge ca adept al unei misiuni politice şi spirituale 

româneşti, în istoria lumii, misiune caracteristică printr-o dezicere totală de tradiţie şi printr-o explozie de fanatism, de 

frenezie şi patetism febril, care ating limitele unei agresivităţi disperate şi chiar ameninţătoare (“O Românie fanatică 

este o Românie schimbată la faţă . Nu pot vedea destinul României decât patetic - România are enorm de învăţat de 

la Rusia (…). Noul Constantinopol să nu fie un obiect de visare politică, ci un obiectiv urmărit zi de zi, cu pasiune şi 

dramă (…).Nu vreau o Românie logică, ordonată, aşezată şi cuminte, ci una agitată, contradictorie, furioasă şi 

ameninţătoare”), dacă Nae Ionescu însuşi, apoi Mircea Eliade, în continuitatea gândirii maestrului său, mare filozof şi 

naţionalist, profetizează o stare de imperialism cultural, imperialism spiritual al României (deci, o dezvoltare volitivă şi 

agresivă  -  dar cel puţin, în cazul Nae Ionescu-Mircea Eliade, avem de-a face cu încrederea nestrămutată în fondul 

tradiţional românesc), 

b. Eminescu profetizează doar aparent: el afirmă, pur şi simplu, că FONDUL NOSTRU TRADIŢIONAL 

ESTE ECHIVALENT CU ARHETIPUL SPIRITUAL AL LUMII. În acest caz, nu mai poate fi vorba despre o 

funcţie agresivă, expansivă, ci de una de absorbţie, exorcizare şi reconversie sopre spiritual şi mitic, a tot ce este non-

spiritual (Logos degradat) şi fără semnificaţie mitică, în această lume. DACIA-HYPERBOREEA ESTE TOTUNA 

CU ROMÂNIA, DACĂ ŞI NUMAI DACĂ ROMÂNIA FACE EFORTUL SPIRITUAL DE A SE 

RECUNOAŞTE ÎN DACIA HYPERBOREICĂ ESOTERICĂ - ÎN CARE I S-A REVELAT LUI TRAIAN 

MISIUNEA SOTERIOLOGICĂ A ACESTEI INSULE SACRE A LUMII. 

 

***                                                                  

 

    17                        Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 
 



 

 

 

Daniela Sitar-Tăut în dialog cu Flori Bălănescu 
„trebuie să facem pentru omul şi scriitorul Paul Goma lucruri cât se poate 

de concrete” 
 1.        Daniela Sitar-Tăut: Ai înfiinţat recent, când scriitorul a împlinit 76 de ani, Clubul Susţinătorilor lui Paul 

Goma. Câţi membri sunt înscrişi şi care a fost ecoul unei astfel de iniţiative? 

Flori Bălănescu: Întrebarea ta este formulată oarecum inexact. Pe 2 octombrie, când Paul Goma a împlinit 76 

de ani, ne-am întâlnit în grup restrâns câteva zeci de susţinători, simpatizanţi, consumatori ai scrierilor lui Paul Goma. 

De altfel, ai fost şi tu invitată, însă depărtări cât se poate de fizice n-au făcut posibilă prezenţa ta la Snagov. Aşadar, pe 

2 octombrie, între altele, am discutat şi posibilitatea unui „club” – este o denumire generică destul de dichisită, nu 

tocmai potrivită pentru noi. Însă denumirea propriu-zisă dezambiguizează eventuale interpretări: „Susţinătorii lui Paul 

Goma”. De ce nu „simpatizanţii”? Pentru că are rezonanţă politică. Vrem să îl susţinem, acum, în al 12-lea ceas, nu 

doar să îl simpatizăm. Pe 2 octombrie am anunţat decizia de a ne constitui ca persoană juridică, acum – 12 octombrie – 

suntem în curs de definitivare a dosarului de care este nevoie pentru a înfiinţa o persoană juridică. Este, de altfel, o 

preocupare veche a câtorva dintre noi. Însă, Paul Goma a fost întotdeauna reticent faţă de orice asemenea formă de 

organizare care să îl implice, fie şi numai prin apelul la numele său. De data aceasta nu l-am consultat. Pur şi simplu 

trebuie să facem pentru omul şi scriitorul Paul Goma lucruri cât se poate de concrete, chiar împotriva reticenţelor sale. 

Şi nu eu am înfiinţat sau voi înfiinţa, sunt doar una/ unul dintre iniţiatori. De altfel, organizaţia va avea un 

consiliu director. 

 2.     Daniela Sitar-Tăut: Paul Goma a fost ponegrit adeseori de către nume foarte cunoscute în viaţa publică din 

România. Dar, pentru oamenii cu conştiinţă, lucrurile sunt clare: atunci când el avea curaj, ei nu aveau, din care cauză 

toţi aceştia nu au nici o autoritate morală să-l denigreze. Nu apar ei oare ca un bloc al laşilor, care vor să falsifice în 

continuare istoria, cramponându-se de prezent, cu atât mai mult cu cât au – chiar dacă numai obscur – conştiinţa că 

viitorul îi va mătura din manuale? Aşa se explică – măcar parţial - lipsa lor de apetit pentru ceea ce înseamnă Paul 

Goma pentru cultura şi istoria românească? 

Flori Bălănescu: Aproape oricine crede că ştie câte ceva despre Paul Goma îţi va răspunde în grabă că şi el i-a 

„ponegrit”, „înjurat” (termenul preferat de „înjuraţii-înjurători”) pe aceştia, iar ei fac mai degrabă figură de victime 

nevinovate ale „nebunului” Paul Goma. Adevărul – care nu poate fi eludat şi pus în surdină la nesfârşit de către cei care 

stăpânesc cu nonşalanţă pârghiile mediatizării – este că ei îl falsifică pe Paul Goma, prin citare după ureche sau prin 

interpretare la „botul calului”. Sper că nu te deranjează expresia, dar este foarte aplicabilă modului în care este „citit” şi 

„colportat” Paul Goma. Zilele trecute am recitit texte, interviuri, de acum câţiva ani şi am fost uimită să constat – pentru 

a câta oară? – cum pe măsură ce trece timpul spusele scriitorului exilat de ai lui în Franţa se adeveresc. Un singur 

exemplu: într-un interviu dat de Nicolae Manolescu în 2005 lui Mircea Zamfir, pentru BBC, în plin „scandal Viaţa 

Românească-Liviu Ioan Stoiciu-Paul Goma”, avem măsura responsabilităţii şi discernământului aceluia care este de zeci 

de ani far al criticii literare din România şi de ani buni şef al Uniunii Scriitorilor. Într-un singur interviu, nu foarte mare, 
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Nicolae Manolescu reuşeşte să se dezică total, nu neapărat de Paul Goma, ci de propria-i conştiinţă de intelectual, critic 

literar, om politic eşuat, ambasador UNESCO, om integru al cetăţii. Pe lângă faptul că îi lipeşte fără echivoc eticheta de 

antisemit, ajunge la performanţa de a-l credita pe generalul de Securitate Nicolae Pleşiţă, afirmând că Paul Goma a fost 

agent de influenţă al Securităţii. Este abracadabrant, în loc să-şi vadă Dsa de scriitorii cu condicuţă din ogradă, aruncă 

lături asupra unui scriitor care face cinste literaturii şi poporului român. La ora la care dădea interviul apăruse ediţia de 

la Polirom a Culorii curcubeului. Cod „Bărbosul”, cu o semnificativă anexă din dosarele de la Securitate. Când Mircea 

Zamfir şi-a exprimat uluirea că N. Manolescu creditează Securitatea, prin vocea lui Pleşiţă, criticul a dat înapoi, 

bâlbâindu-se şi ţipând la jurnalist cum că el nu a spus aşa ceva. Ar fi spus că Paul Goma se comportă ca agent de 

influenţă în necunoştinţă de cauză. De două ori abracadabrant! Ruşinos!  

Şi nu este doar atât. După 1989, nu puţini au fost scriitorii, ziariştii care l-au încondeiat în toate felurile. Însă N. 

Manolescu i-a legat de grumaz în 2005 o piatră de moară. Ar fi fost mai corect şi mai sănătos pentru conştiinţa noastră 

de români, şi vinovaţi, şi nevinovaţi – cam ca toate popoarele, dar obligaţi moral să ne asumăm greşelile celor de 

dinaintea noastră, dacă preşedintele USR – calitate în care l-a acuzat oficial pe Paul Goma de antisemitism, ar fi citit cu 

adevărat ce scrie acesta. Dimpotrivă, a captat din zbor câteva zvonuri, amestecate cu frânturi de informaţii din carte, 

apoi le-a emis ritos şi fără drept de apel (dacă asculţi înregistrarea, vei constata cât este de nervos, chiar lasă de înţeles 

că iese din emisie la un moment dat, dacă jurnalistul continuă cu întrebările incomode). Singurul punct în care este de 

acord cu Paul Goma se referă la punerea pe acelaşi plan a GULAGULUI cu HOLOCAUSTUL, altfel:  „această carte a 

lui Paul Goma l-a rupt pe Paul Goma de puţinii prieteni ideologici pe care îi mai avea în ţară, cu care a intrat în 

polemică după ea, ceea ce arată de fapt că nu stă Paul Goma chiar foarte bine la capitolul semitism-antisemitism. 

Degeaba! 

Este o carte, am văzut-o, mi-a trimis-o şi mie la revistă ca să i-o public, am citit-o, m-am lămurit. Cum să spun 

eu?!... Atitudinea lui faţă de evrei acolo rămâne incalificabilă, este aceeaşi ca peste tot. Eu nu spun că evreii n-au avut şi 

ei partea lor de vină în Basarabia, au avut, şi armata română şi evreii şi toţi. Dar nu-mi convine să vorbesc în general. 

Nu-mi convine să spun, noi românii suntem nu ştiu cum. Nu suntem toţi românii într-un fel. Evreii au făcut şi au dres. 

Nu toţi evreii au făcut şi au dres. Adică, judecăţile astea generale sunt false din capul locului, ori Goma, din păcate, asta 

face acolo. Vrea să culpabilizeze o categorie, de teama ca nu cumva să ieşim noi foarte prost. Sunt câteva lucruri care nu 

se pot ascunde, sunt progromurile care au fost, au fost ţiganii şi evreii care au fost trimişi în Transnistria. Ce să facem 

acuma? Este o ruşine pentru ţara asta că a procedat aşa. Eu nu spun că ungurii au procedat mai bine, sau că nemţii au 

procedat mai frumos şi mai politicos. Spun că am făcut-o şi noi şi acuma ce să ne mai apucăm să numărăm, să vedem că 

noi n-am trimis nu ştiu câte mii, precum pretinde Comunitatea Evreiască, ci numai 2000 sau 1500, n-are nici o 

importanţă. Şi unul dacă trimiteam era acelaşi lucru.”   

Aici Dl Manolescu ar fi trebuit fluierat ca la fotbal, să ia o pauză pentru respectarea regulamentului. În primul 

rând: numărul victimelor „nu contează” în măsura în care crima nu poate şi nu trebuie să fie justificată, de aceea se 

spune: crima începe de la unu! Nu ştiu în literatură cum o fi, eu sunt istoric: istoriografia lucrează cu informaţii cât mai 

exacte, în măsura în care ele pot fi stabilite, pe baza documentării. Sigur, istoria nu este matematică, dar nici ficţiune nu 

este. Să nu intrăm, totuşi, pe tărâmul imaginarului (şi el un domeniu al istoriografiei ultimelor decenii), că nu e cazul 

aici. Nu e vorba întotdeauna de cifrele în sine, ci şi de ceea ce pot exprima ele în împrejurări circumstanţiale. Cine a citit 

într-adevăr Săptămâna Roşie ştie că Goma spune altceva: anume, că atunci când în loc de cifrele estimate în funcţie de 

documente, mărturii, analize etc. scoţi din pălărie o cifră exagerat mai mare trebuie să ai un interes, altul decât adevărul 

istoric. Deci, minţi programat. Dacă a pune problema astfel înseamnă a fi antisemit, atunci noi toţi cei care gândim 

singuri trebuie să mergem la culcare, să rămână Nicolae Manolescu şi cu gardienii care vânează antisemiţi peste tot să 

împărăţească lumea. Dacă-ţi spun că există mari suspiciuni, pe care nu le-am inventat eu – s-au scris texte, există un 

supravieţuitor-martor de la Auschwitz (Grüner Miklos –tot un evreu, că Elie Wiesel a furat identitatea altcuiva, nefiind 

cine credem noi că este, o să fiu arestată? Chiar nu mai există libertatea gândirii şi exprimării decât pentru cei puternici? 

Propagăm automat rasismul dacă ne exprimăm părerile? Dacă s-ar dovedi că Elie Wiesel a împrumutat identitatea 

altcuiva, cel care a produs dovada va fi acuzat de antisemitism doar pentru că vizatul pentru furt este de origine etnică 

evreiască? Evreii nu pot să mintă, să fure, să ucidă? Sau, ca să nu fiu acuzată de generalizări: unii evrei? Treaba asta cu 

generalizarea este o cretinătate. Se înţelege din toată cartea că Goma nu vorbeşte despre cvasitotalitatea evreilor atunci 

când formulează inevitabil propoziţii în care nu poţi să te exprimi ca la clasa I. Am ajuns să ne temem de vânătorii de 

antisemiţi ca de inchizitori, în Evul Mediu. Nu s-a schimbat nimic, decât o ideologie (una izvorâtă din tenebrele 

creştinismului) cu alta (a antisemitismului), care transmite acelaşi lucru: „crede şi nu cerceta”, altfel o păţeşti. Or, nimic, 

absolut nimic nu trebuie să fie exceptat de la punerea în discuţie. Orice amendament legislativ care interzice libertatea  
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 de exprimare încalcă flagrant drepturile şi libertăţile individului. Goma să fie acuzat de antisemitism când o să-şi facă un 

partid neonazist. Până atunci, să fie lăsat în pace.  

M-a prins foarte mult citirea dialogului dintre Norman Manea şi Edward Kanterian. Norman Manea este un alt 

scriitor român minimalizat şi nedreptăţit de puternicii ogrăzii literare de la Bucureşti. Din fericire, situaţia sa editorială 

în România este mai bună decât a lui Paul Goma. Ca şi acesta, Manea e considerat cel mult un „memorialist”, în orice 

caz, un tip fără talent. Nu este ciudat că scriitorii cu o biografie extrem de traumatizată de regimuri dictatoriale sunt 

trataţi oribil în ţara noastră? Ne-ar trebui o carte întreagă să discutăm despre asta, cu date, cu probe. Îmi place foarte 

mult claritatea exprimării lui Norman Manea şi felul în care duce raţionamentul logic până la ultima consecinţă. Doar că 

în această privinţă, uneori înaintează atât de mult, încât ce rămâne este fără rost. În fine, ce vreau să spun este: îl admir 

pentru felul în care îşi susţine punctele de vedere, chiar dacă este şi discutabil (ca oricine!) şi, mai ales, pentru că 

provocat să discute despre „antisemitismul” lui Goma se fereşte să îl acuze de antisemitism. Avem prilejul să ne 

întrebăm de ce. Răspunsul la îndemâna mea: pentru că Norman Manea este conştient de gravitatea consecinţelor pentru 

un individ acuzat azi de antisemitism. Şi pentru că o ştie, cred că se gândeşte foarte bine înainte de a aplica stigmate.  

Să reamintesc ce scria Paul Goma în Programul din 1995, scris şi dat publicităţii în vederea alegerilor din 1996. 

În paranteză fie spus, nu toată lumea s-a prins că scriitorul n-ar fi avut cum să participe la aceste alegeri prezidenţiale, 

doar oferea pe tavă un program cu adevărat naţional, ce-ar fi avut şanse de izbândă – cui n-a avut minte să se inspire... 

Iată-l pe „netalentatul”, „kaghebistul”, „jidovitul”, „nebunul”, „negaţionistul”, „minimalizatorul” şi „antisemitul” Paul 

Goma... Redau integral punctul 9, ca să avem imaginea completă: «9. Voi fi preşedinte al României, ţară ce-şi va 

asuma trecutul; ce va recunoaşte public încălcările de teritorii străine; va recunoaşte şi va exprima public regrete 

pentru persecuţiile şi pentru tentativele de lichidare a două comunităţi: Evreii şi Ţiganii; va mărturisi şi va regreta 

că, după 23 august ’44, a consimţit ca cetăţeni Români de etnie germană să fie consideraţi (de către „aliaţi”) 

prizonieri de război şi deportaţi în Rusia; va recunoaşte şi va regreta public deportarea „titoiştilor” din Banat în 

Bărăgan; în fine, România, stat constituit, va recunoaşte vina grea, de neşters, faţă de cetăţenii Români refugiaţi din 

Basarabia, Bucovina şi din Ţinutul Herţei: la l2 septembrie 1944 delegaţia română la Moscova (alcătuită, 

preponderent, din democraţi, nu doar din comunişti) a acceptat fără crâcnire ca aceştia să fie consideraţi „cetăţeni 

sovietici” şi şi-a pus la dispoziţia ocupanţilor întregul aparat administrativ şi poliţienesc: Românii (nu Ruşii) i-au 

hăituit, i-au vânat, i-au vândut – pe, totuşi, Români; Românii i-au internat în „Centre de repatriere” organizate în 

fiecare capitală de judeţ; ei au asigurat serviciul de pază, de cercetare – în fine, de escortare a refugiaţilor Români şi 

cetăţeni Români până la proaspăta-blestemata graniţă cu URSS (pe Prut), în vederea „repatrierii în Siberia”. 

Un popor se face pe sine prin memorie, nu prin „sabotarea istoriei”; nu poate fi popor acea comunitate 

(geografică, istorică, lingvistică) ce nu-şi asumă şi faptele rele, condamnabile ale înaintaşilor. 

Un popor se face pe sine şi prin dreapta, severa judecare a vinovaţilor de trădare de ţară; a vinovaţilor de 

dezastrul ţării; a vinovaţilor de a fi acţionat în interesul (şi numai al) Rusiei; a vinovaţilor de a fi persecutat, umilit, 

jefuit, şantajat şi obligat la delaţiune; a vinovaţilor de rele tratamente, de torturare şi de ucidere a unor semeni – în 

această ultimă categorie intră nu doar miliţienii, gardienii de închisoare, securiştii – ci şi grănicerii (şi nu doar ofiţerii, 

ci şi ostaşii în termen care au ucis „din ordin”: ce li s-ar fi întâmplat dacă refuzau să tragă?, ar fi fost împuşcaţi ei?). 

„Reconciliere naţională”? Cine cu cine să se reconcilieze?: victima cu călăul? „Iertare creştinească”? Cine pe 

cine să ierte: nu cumva tot ei pe noi? „Compromis în interesul ţării”? – interesul ţării nu se află în mâna care a lovit 

patru decenii la rând şi va lovi atât timp cât victima va colabora cu torţionarul; „interesul“ (compromisului) este 

numai şi numai al bandei de tâlhari ce a pus stăpânire pe România cu ajutorul neprecupeţit (şi dezinteresat!) al 

Armatei Roşii. „Fără violenţă!”: slogan tipic securist (ei se temeau de dreapta răzbunare a celor mereu violentaţi) – de 

ce nu de-a dreptul caragialescul: „Pupat Piaţa Endependenţi”? 

Totdeauna, oriunde, vinovaţii au cerut „concordie”, „armonie”, „frăţietate” –   s-o fi cerut înainte de 

decembrie ’89! Vinovaţii de la noi sunt siguri: victimele noastre, Românii nu vor avea curajul de a-i arăta pe călăi; 

vinovaţii de la noi sunt convinşi (îşi cunosc bine victimele): cei ce au suferit le vor da, de frică!, iertare (creştinească...). 

Dacă până şi unii „directori de conştiinţă” declară fără să clipească: „Toţi am colaborat – mai mult sau mai puţin”; 

şi: „Am făcut pactul diabolic (sic!) – ca să obţin paşaport cu mai multe intrări-ieşiri”, în fine: „Dacă toţi am fost 

vinovaţi, rezultă că toţi sântem... nevinovaţi...” – ceea ce ar însemna că în categoria „inocenţilor” intră nu doar „bieţii 

martori” (colonei şi generali de Securitate), dar şi Groza şi Dej şi Pauker şi Pătrăşcanu şi Ceauşescu şi Teohari 

Georgescu şi Drăghici şi Nikolski şi Enoiu şi Pleşiţă şi Stănculescu şi Voican şi Măgureanu şi Roman şi Chiuzbaian şi 

Drăgan şi Iliescu şi... 

Cei ce acceptă „reconcilierea” comit, nu doar o eroare, ci un păcat: Isus, în ciuda recomandărilor de a oferi şi 

celălalt obraz, nu i-a „iertat” pe neguţătorii ce prefăcuseră Templul într-o Cântare a României. Iertîndu-i, trecînd- 
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-peste, căci-oameni-fiind-cu-toţii – îi absolvim, ba le acordăm certificate de onorabilitate, chiar diplome-de-

respectabilitate şi îi asigurăm că nu vor primi răsplată după faptă –, ba, îi încurajăm ca, la proxima ocazie, să facă ce-

au mai făcut (ba mai mult decât atât); iertîndu-i pe vinovaţi, pierdem ultimul strop de credibilitate, de încredere pe 

care-l mai încearcă tineretul în noi (să nu uităm: în aceste decenii primii învăţători-mincinoşi au fost părinţii; întâia 

şcoală-deformatoare a fost familia): înseamnă că ceea ce au văzut, au trăit ei, tinerii în decembrie ’89 – dar şi în 13-15 

iunie 90 – nu au fost nefericite, tragice accidente, ci constante: aşa trebuia să se întâmple – şi nu altfel. Au dreptate să 

se întrebe tinerii: Acesta să fie binele?, adevărul?, aceasta justiţia imanentă? Înseamnă că a face rău nu este rău (dacă 

cel rău nu a fost pedepsit pentru fapta rea, nici măcar arătat cu degetul, numit, numite faptele rele). Aşadar, tinerii vor 

sfârşi prin a crede că a fi cinstit este semn indubitabil de lipsă de inteligenţă; că a face bine este rău (inversul fiind... 

bun), că cinstitul şi bunul rămân mereu păgubaşi; etern păguboşi... 

 Ca preşedinte al României voi veghea ca memoria – integrală – a naţiunii româneşti să fie întreţinută, 

cultivată, încurajată; ca „uitarea”, mană cerească pentru ticăloşi, să fie considerată defect, anomalie, deficienţă. 

Ca preşedinte al României voi veghea ca vinovaţii să fie judecaţi: indiferent de sentinţă, procesul, acoperit de 

presă, propus, impus ca temă în şcoli va avea o acţiune purificatoare şi educatoare. Distrugerea secretului (aliatul 

călăilor) prin facerea publică a numelor, a amănuntelor biografice: locul naşterii, familia (care a profitat din plin, 

înainte, de toate supradrepturile materiale şi nu doar, fără a strâmba din nas, aflînd ce face securistul, activistul „la el, 

la servici” – să suporte oprobriul public); în fine: prin facerea publică a faptelor-în-scris, intelectualii ce „şi-au salvat 

cultura” să şi-o (re)vadă; (re)tipărită; (re)difuzată: „antologia ruşinii” – pe cheltuiala autorului, fireşte. 

Voi veghea, deci, împotriva uitării; întru memorie. 

O comunitate fără trecut nu are viitor – deci nu merită să devină popor.» 

 

Cei care îi fac viaţa amară lui Paul Goma ar trebui să îl citească temeinic, să lase orgoliile, vanităţile deoparte, 

să-şi înfrângă conştiinţele vinovate, să se căiască – este singurul lucru sănătos pe care îl mai pot face şefii autoimpuşi ai 

acestui neam bolnav pentru comunitatea din care fac parte şi la decăderea căreia au contribuit grav, flagrant. Viaţa lui 

este petrecută, sacrificată cu bună ştiinţă, nu i se poate întâmpla ceva mai rău de atât. Ca orice fiinţă vie, într-o zi va 

înceta să mai respire. Dar cărţile lui există şi vor exista. Avem datoria să ne extirpăm singuri răul din noi şi să lăsăm 

copiilor noştri o conştiinţă morală, eliberată de vină şi de frustrări. 

 Cred că ţi-am răspuns la întrebările legate de laşitate etc. Dar uite cât de cutremurător, de empatic scria Bedros 

Horasangian anul trecut, când Goma a împlinit 75 de ani. Cred că dl Horasangian nu este nici lipsit de talent şi nici 

antisemit pentru că are normalitatea de a scrie aşa despre Paul Goma: 

„Paul Goma prin tot scrisul lui a făcut apel la neuitare. Nu discutăm dacă a procedat bine sau rău, dar memoria, a 

lui şi a lumii din jur, a alimentat o proză de o excepţională vigoare epică. Paul Goma a avut o patrie care i-a fost luată. 

Ea s-a numit România, pentru că, atunci când s-a născut copilul Paul Goma, Basarabia era România. Nu a mai fost, după 

puţină vreme. Povestea vieţii lui Paul Goma, dramatică pe alocuri şi tragică în întregul ei, a devenit literatură. Un teribil 

testimoniu despre istoria României şi românilor. Că vrem, că nu vrem, că ne place sau nu de Paul Goma, cărţile lui 

există. Chiar dacă omul, cu bunele şi relele lui, este exclus dintre noi, aici în România. Şi trăieşte singur, cu familia lui, 

la Paris. Doar cărţile lui trăiesc printre. Pot fi ignorate – cum se şi întâmplă –, pot şi minimalizate – cum s-a şi întîmplat, 

pot fi ca şi inexistente, cum, din păcate continuă să se întâmple. Păcat. Şi semnificativ pentru felul nostru de a ascunde 

sub preş propriile noastre mizerii. Slăbiciuni, temeri, laşităţi, compromisuri, uneori lucruri mult mai grave. Orice se 

poate aranja, negocia, tocmi, lasă-bre-că-nu-schimbăm-noi-lumea. Oricât am vrea să-l ignorăm pe Paul Goma – şi o 

facem cu o perseverenţă demnă de cauze mai bune –, el există. Trăieşte înlăuntrul limbii române pe care o mânuieşte şi 

serveşte exemplar. Este o prostie când se afirmă că Paul Goma nu este scriitor. La urma urmelor, ce mare lucru a făcut? 

A protestat deschis faţă de un regim dicreţionar şi nu a avut alături decât doi distinşi intelectuali. Doi. Ion Vianu şi Ion 

Negoiţescu. Despre care nu ştim, la fel, mai nimic. Oameni de primă mână, români de ispravă – nu auzim toată ziulica 

românii şi românii în gura politicienilor noştri? –, care au avut îndrăzneală, atunci când noi am tăcut.”   

 

Interesaţii păstrării neştirbite a moşternirii antedecembriste au făcut zid pentru ca Paul Goma să nu se întoarcă firesc 

acasă, pentru că este şi patria lui, împrumutându-i stilul putem spune că este mai a lui, decât a lor, pentru simplul motiv 

că el s-a sacrificat pentru ea! Normalitatea, firescul, simplitatea atât de consistentă, într-un stil inconfundabil, iată ce nu 

pot ei să accepte. Nu mă va convinge niciun Manolescu, sau Pleşu, sau Liiceanu, sau Ana Blandiana – am numit câteva 

etaloane ale „directoratului de conştiinţă şi de opinie” – dacă trebuie să le găsesc un numitor comun –, că are dreptate 

împotriva, în ciuda lui Paul Goma. De ce? Pentru că el este consecvent cu adevărul şi cu sine. Pentru că este un talent 

uriaş – pe care nu trebuie să-l demonstreze criticii literari români care şi-au câştigat existenţa practicând autocenzura:  
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există pur şi simplu. Şi pentru că este un exemplu de demnitate, de moralitate. Da, de moralitate. Nu mă perturbă şi nu 

mă întoarce din credinţa mea nicio etichetă şi niciun eseist talentat şi lipsit de modestie atunci când îşi construieşte ilicit 

biografie de rezistent. Avem nevoie de exemple în tot ce facem, mai ales în materie de moralitate. Toţi o spunem, puţini 

recunoaştem exemplul. De peste 21 de ani ne prefacem că vrem să scăpăm din mrejele ficţiunii. Dar nu vrem cu 

adevărat. Acolo este cald, acolo sunt încă în picioare statuile unor stalini mai mici sau mai mari. Este greu să-ţi recunoşti 

înfrângerea în faţa unui stâlp al demnităţii, mare prin simplitatea lui omenească netrucată. Singura lui vanitate este 

rostirea adevărului, încăpăţânarea de a-l repeta. O fi vreun păcat şi acesta, dar noi ceilalţi avem păcate mai mari, de 

netrecut cu vederea.  

Mă văd nevoită să rostesc şi eu expresii bătătorite, dar ce mai este nou pe lume? Expresiile se încarcă de sevă 

atunci când sunt rostite în cunoştinţă de cauză, nu doar pentru efect publicitar sau electoral. Da: Paul Goma este un 

muritor ce trăieşte la marginea lumii confortabile, bolnav, batjocorit de instituţiile statului român şi de cele culturale, 

supravieţuieşte într-un echilibru nezdruncinat cu sine, susţinut de soţia şi de fiul lui, la fel de apatrizi ca şi el – ceea ce 

nu-i pot ierta făcătorii de manuale de literatură şi de istorie. Este un rezistent autentic împotriva comunismului. Să 

rezişti terorii înseamnă să te opui – adică să faci ceva pentru a scăpa, nu să te supui – să stai cuminte, să faci tiranului pe 

plac, să te faci frate cu dracul până treci puntea. 

  

3.          Daniela Sitar-Tăut: Toţi aceştia controlează Academia, Universitatea, scriu „istorii” ale literaturii de după 

1945. 

 Se iau în serios şi-şi inventează „clasicii” lor. Ocolind problema carenţei lor morale din perioada în care trebuiau să se 

facă exponenţi ai suferinţelor generale – aceasta în virtutea menirii de scriitor –, trivializând însemnătatea imperativului 

moral, perpetuează ei acum o trivialitate în cultură, adică o cultură trivială? 

Flori Bălănescu: Sigur că asta perpetuează! Sunt necuviincioşi faţă de omul şi scriitorul Paul Goma. Ar fi 

trebuit să le crape obrazul de ruşine că perpetuează deciziile Securităţii regimului comunist înfăptuite cu ajutorul USR 

în 1977, când l-au dat afară din Uniune. Ai avut impresia că le-ar fi ruşine, de 21 de ani încoace? În al doilea rând, sunt 

lipsiţi de respect faţă de acei membri ai USR – mulţi, foarte mulţi! –, dar şi de mari scriitori nemembri ai USR, însǎ 

membrii ai comunităţii literare şi intelectuale, care de ani de zile se exprimă în sprijinul lui Paul Goma, fie prin texte, 

fie prin Scrisori publice şi Apeluri. Onor conducerea USR ce a făcut? S-a făcut că jucăm Guliver în ţara piticilor, piesă 

în care – desigur, uriaşul este conducerea USR în frunte cu Nicolae Manolescu. Dacă tot vorbim de competenţă şi 

moralitate, oare să-l înghesui pe Paul Goma într-un unghi închis – acolo unde găseşti tot felul de obiecte la preţ redus, 

de 2 lei bucata, inclusiv cărţi – nu este trivializare? Chiar atât de adâncă să fie controversa, încât un critic şi câţiva 

emuli să îl considere un memorialist, acolo... iar o parte considerabilă a scriitorilor şi criticilor literari – atenţie, mai 

ales, tineri! – să îl considere un scriitor, un prozator talentat şi consistent? Ceva nu e la locul lui în acest peisaj. Cred că 

nu e vorba de tradiţionala neînţelegere dintre generaţii. Este mai mult de atât. De o generaţie (în fapt, generaţii), mă 

refer acum la lumea literară, care s-a format şi s-a maturizat (rău) în deceniile comuniste, nu pentru că ar fi fost lipsită 

de talent. Talentul, în sine, nu este moral sau amoral, în orice caz, nu este o garanţie pentru moralitate. Dar actul scrierii 

presupune moralitate, consecvenţă a omului care scrie cu scriitorul care vrea să fie şi cu mesajul final al scrierii sale. Nu 

poţi fi comunist în convingeri şi să scrii romane închinate nazismului. Nu poţi, sub nicio formă, să pretinzi că faci 

ficţiune, lăsându-te fascinat de construcţia unui personaj central care asasinează evrei, şi ai intrat în pielea lui, 

identificând mesajul personajului principal cu mesajul tău. Nu există ficţiune, pur şi simplu. Orice lucru cunoscut are o 

bază de inspiraţie în realitate, în imediata şi în mai depărtata biografie. Cei care pretind că fac cultură, că productele lor 

sunt estetice, nimic mai mult, îşi fură singuri pălăria. Nu există nimic estetic pur şi simplu. Nimic viabil nu există în 

afara eticii, a moralităţii, a responsabilităţii. Poţi să-mi faci câte demonstraţii analitice, poţi să mă îmbălsămezi în terorii 

literare. Nu te cred. Prin urmare, talentul poate fi folosit şi ca mijloc de parvenire în ciuda normelor etice şi în 

detrimentul altora din breaslă, în ultimă instanţă, spre răul societăţii. Nu este de ajuns să fii talentat. Instituitorii de 

canoane literare din ultimii cel puţin 60 de ani, cu precădere cei care au impus temele literare şi scriitorii demni de 

clasicizat în Curriculumul şcolar de după 1989, sunt direct responsabili pentru că elevii, copiii noştri sunt prost 

cultivaţi, li se oferă o priză defectuoasă cu realitatea vie a literaturii române postbelice. Ştiu ce spun, pentru că am 

redactat manuale de limba şi literatura română pentru liceu, coordonate tocmai de Nicolae Manolescu.  

4.           Daniela Sitar-Tăut: Mulţi au încercat, cu disperare sau printr-o amnezie voluntară, să-i minimalizeze  

importanţa istorică în numele aşa-ziselor criterii estetice.  Dar Paul Goma are o operă vastă şi – pentru că a fost un 

scriitor-cetăţean atunci când istoria o cerea – în această operă conştiinţa românească se află într-un anume timp şi într-

un anume loc: contestaţia totalitarismului. Aducând această conştiinţă românească alături de Soljeniţîn şi de ceilalţi  
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 Flori Bălănescu: 

«Şi eu care credeam că amnezia este o deficienţă cu care nu ai de ce te lăuda; şi eu, care credeam că uitarea, 

mai ales când se întinde la istoria propriei comunităţi, dacă nu poate fi „extirpată” (cum să elimini... o gaură?), măcar 

poate fi redusă.» 

Spunea Goma în textul Dilema amneziei sau Amnezia Dilemei¸ din 12 ianuarie 1998. M-am întrebat de multe 

ori care ar fi rezultatele unui sondaj naţional cu o singură întrebare: Este util să ştim ce s-a întâmplat în România 

ultimilor 60 de ani? Recunosc, mă tem de răspuns. Şi aici Goma are dreptate. Intelectualii, în speţă scriitorii, au datoria 

morală să întreţină şi să cultive interesul pentru memorie. Dar când memoria unora, prea mulţi, este îngreunată de 

păcate greu de recunoscut, sigur că un asemenea demers este imposibil. Mai gravă decât lipsa întreţinerii memoriei este 

substituirea ei cu altceva. Şi aici duce Paul Goma bătălia, solitar, chiar dacă mulţi dintre noi îi suntem solidari.  

Expresia „Goma este un Soljeniţîn român” a rostit-o Miron Radu Paraschivescu, uimit, citind manuscrisul 

romanului Ostinato, care fusese plimbat, amânat, refuzat de editurile româneşti conduse de notorii figuri ale literelor 

noastre (oare este o exagerare să îi numim cenzori?). MRP ştia ce vorbeşte, era un om inteligent, cultivat, talentat. 

Stimate doamne şi stimaţi domni... Paul Goma nu şi-a lipit singur eticheta asta! 

Şerban Foarţă îmi spunea (cred că a şi scris undeva) că l-a văzut şi auzit pe Paul Goma citind dintr-un manuscris 

al său şi a fost foarte tuşat. Din 1970, când i s-a interzis să mai publice texte, scrise ori traduceri, a citit în cenaclul 

condus de MRP „fragmente de roman (Ostinato) cu-colectivizarea, cu-Jilava, cu-Canalul, cu-Securitatea, cu-Basarabia-

Bucovina, cu-Saşii, încât plecaseră din sală prudenţi (jenaţi...) ca Balotă, ca Ovidiu Cotruş, ca Petrişor...”. Cel mai 

probabil la una din aceste întâlniri l-a văzut Foarţă. Şi nu a ieşit din sală. Sunt convinsă că nu avea de ce să se jeneze. 

Spun: să ne scutească colportorii bancurilor emise de Securitate pe seama lui Paul Goma, cum că nu este scriitor, 

pentru că nu are talent. 

Spui că volumul de mărturii Culoarea curcubeului îţi pare textul clasic pentru epoca antedecembristă. Sunt de 

acord, cu un amendament: acest text clasic îi regurgitează din clasicitate pe dezertorii morali ai istoriei noastre comune 

în comunism. De câte ori vine vorba despre anul 1977, intelectualii noştri activi în spaţiul public scot de la naftalină 

alibiurile neimplicării, nesolidarizării. Este jenant. Trebuie studiaţi, coroboraţi martorii verosimili ai epocii, este mult de 

vorbit aici. Valoarea mărturiei despre 1977 a lui Goma cântăreşte greu, încât primul editor român de după 1989 al cărţii, 

adică Gabriel Liiceanu, s-a speriat atât de rău, sau a fost speriat!, că a retras-o de pe piaţă, deşi nu apucase să o distribuie 

integral (tirajul fiind de ordinul sutelor de mii). Permite-mi şi mie un scenariu: ca orice editor de carte, Gabriel Liiceanu 

s-a gândit în primul moment că va da lovitura cu Goma (interzis în România, refugiat politic, hărţuit de Securitate etc. 

etc.), în 1990-1991 fiind un interes mare, mai bine spus, o foame nemăsurabilă pentru tot ceea ce fusese interzis. Atunci 

încă erau comandate tiraje pe „formatul” comunist, centralizat – adică imense, de la o sută de mii în sus (prin 

comparaţie, azi cărţile apar în tiraje de 1000-1500 de exemplare şi de 200-500 când şi le plătesc amărăştenii care cred că 

au de spus ceva şi nu au pile la edituri ori aceia care vor să se afle şi ei în treabă). Logica elementară şi logica 

profesională îmi spun: 1. dacă ai comandat o sută sau două sute de mii de cărţi înseamnă că te-ai bazat pe ceva, nu doar 

pe inerţiile sistemului moştenit. 2. Dacă ai făcut acest pas, nu l-ai făcut cu un debutant, nu?, ci cu Paul Goma, publicat 

încă din 1971 numai în Occident, deci, după 1989, să fii primul care îl publică pe Goma înseamnă să „dai un tun”. 3. Ce 

te poate face, după ce ai tipărit un tiraj imens, nu doar să ţii cartea mai degrabă în depozit, ci la scurtă vreme să retragi 

ce a mai rămas din ce fusese distribuit pe piaţă, şi să trimiţi totul la topit? 4. Nu există raţiune economică şi nici morală 

într-o asemenea decizie. Eu şi mulţi alţii am căutat din anii 1990 ediţiile Humanitas ale cărţilor lui Paul Goma şi nu le-

am găsit decât de-a lungul anilor, pe la buchinişti. 5. Concluzie: interese/ spaime/ aranjamente ce nu au legătură cu 

munca de editare şi cu literatura/ cultura stau la baza unei asemenea decizii. 

Nu mă miră nimic din ce ar putea fi afişat pe site-ul ICR. Atât. 

opozanţi ai totalitarismului, Paul Goma dă, de fapt, actualitate culturii 

române. Şi e singurul care umple acest vid. Am pus această întrebare 

deoarece o lucrare precum Culoarea curcubeului, unde se 

înregistrează felul în care conştiinţa, fiind supusă tuturor presiunilor şi 

mizeriilor totalitarismului, face faţă cu demnitate exemplară răului. Mi 

se pare a fi tocmai textul clasic al unei anumite perioade, care ar trebui 

predat în şcoli. Pe site-ul Institutului Cultural Român numele lui Paul 

Goma nu apare însă la „capitolul” personalităţi ale luptei 

anticomuniste. Care sunt şcolile/ regiunile unde cărţile Domniei-Sale 

se predau?  
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Din câte ştiam eu, până în 2007, Paul Goma nu era predat în niciun manual de limba şi literatura română. Era 

nominalizat la tema despre memorialistică într-unul din manualele de la Editura Sigma, coordonat de Nicolae 

Manolescu, dar nu era analizat niciun fragment din scrierile lui. Nu bag mâna în foc, e posibil să mai fi fost numit şi în 

alte manuale. 

Ştii că sunt manuale alternative, de la mai multe edituri, deci şi autorii/ coordonatorii sunt diferiţi. Însă fac parte 

din acelaşi univers cultural-mental, supuşi aceloraşi rigori ale anturajului etc. Pot să-ţi spun însă că în cei peste 8 ani cât 

am lucrat în branşa manualelor şcolare, am stat de vorbă cu o sumedenie de profesori (de şcoală, de liceu, de facultate), 

cu inspectori – tot cadre didactice, şi foarte mulţi dintre ei îl apreciază şi îl citesc în intimitate pe Paul Goma. De ce? 

Din eternul motiv: teama de a nu fi marginalizaţi la locul de muncă, de a nu-şi diminua şansele promovării, de a nu-şi 

închide uşile etc. etc. Profesorii care dau examene de grad sau de doctorat îi au în comisii pe Manolescu, Simion sau 

oameni din camarila acestora. Este o ţesătură uşor decriptibilă când eşti în sistem sau în preajmă. 

S-ar putea să existe profesori care ies din programă şi în loc de, să zicem, Steinhardt sau Ion D. Sîrbu, discută la 

ore faţă în faţă Steinhardt/ Ion D. Sîrbu-Goma. Este un scenariu credibil. Dar dacă ei există nu pot fi prea mulţi. 

Deoarece au mult de predat în ore puţine şi sunt nevoiţi să se ţină de programă. De ce i-am numit aici pe Steinhardt şi 

Sîrbu? Pentru că şi ei sunt tot „memorialişti”, conform canonului literar actual. 

Cred că altfel stau lucrurile în facultate, unde profesorii au, teoretic, autonomie mai mare. Şi prestanţă, să 

recunoaştem. Altfel nu s-ar explica faptul că tot mai mulţi tineri, să fiu exactă – tinere, au lucrări de licenţă sau de 

doctorat pe opera lui Goma. Eu sunt optimistă în ce priveşte viitorul nostru normalizabil din acest punct de vedere. 

Tinere precum Mariana Pasincovschi, de la Suceava, care e în ultima fază a redactării doctoratului, cele care studiază şi 

scriu mult despre cărţile lui Goma: Raluca Lazarovici (Padova), Aliona Grati şi Nina Corcinschi (Chişinău), Ancuţa 

Coza – din câte ştiu, şi ea în fază terminală cu o teză de doctorat, şi, nu în ultimul rând – tu, dragă Daniela. Am dat 

numai câteva exemple de tinere literate, toate având vârsta de până în 40 de ani. Cred că literatura noastră e pe mâini 

bune. Să amintim şi câţiva „băieţi”, chiar dacă unii se apropie de 60 de ani, îi dau în ordine alfabetică: Radu Aldulescu, 

Liviu Antonesei, Michael Astner, Nicolae Coande, Bogdan Creţu, Daniel Cristea-Enache, O. Nimigean, Dumitru 

Ungureanu, Tudorel Urian. Toţi au scris de-a lungul anilor postdecembrişti măcar despre una din scrierile lui Paul 

Goma.  

Nu ştiu dacă există şcoli sau regiuni aparte în care este predat Paul Goma. De vreme ce lipseşte din programele 

şcolare, repet, cred că este tratat numai accidental. În privinţa manualelor de istorie lucrurile stau oarecum diferit. 

Acolo măcar se vorbeşte despre Mişcarea pentru drepturile omului, din 1977, cunoscută ca Mişcarea Goma. În orice 

caz, în manualele redactate de mine. 

 

5.        Daniela Sitar-Tăut: Eşti reprezentanta lui editorială în România. Din 2008, de la Infarct şi Dialog-ul vostru n-

am mai văzut cărţi semnate de Paul Goma decât la anticariate. Ce edituri îl tipăresc? E vorba doar de reeditări sau de 

opere încă nepublicate, dar existente pe site-ul autorului? 

Flori Bălănescu:  
Toate ediţiile româneşti ale cărţilor semnate de Paul Goma au tiraje mici, de maxim 1500 de exemplare, şi sunt 

precar distribuite. Sistemul de distribuţie constă, din câte înţeleg, în comandarea titlurilor de către librari, pe baza 

ofertei trimise de edituri. Este complicat şi anevoios. Lumea mi se plânge că nu există cărţile în librării, deci nu pot fi 

cumpărate, iar librarii spun editurilor că nu există interes public pentru ele. Trage tu o concluzie. Eu prefer deocamdată 

să nu intru în detalii. 

În 2008 a apărut Dialogul meu cu Paul Goma, la editura Vremea. Apoi, în acelaşi an, a debutat seria de autor de 

la Curtea Veche, cu Infarct, la prima ediţie. Au urmat Gherla-Lăteşti – tot la prima ediţie, cuprinzând şi fragmentul 

Lăteşti, apoi Adameva; în 2009 a apărut a patra carte din serie – Roman intim, în 2010 primul volum de Scrisuri. 1971-

1989, la ora aceasta se află la paginare, în editură, volumul doi: 1990-1998. Au mai apărut două ediţii Săptămâna Roşie 

(28 iunie-3 iulie 1940) sau Basarabia şi evreii la editura Vicovia din Bacău, în 2009 şi 2010, precum şi Jurnal, 2007, la 

editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, tot în 2010. De asemenea, am făcut rost de L’arte della fuga, traducerea 

romanului Arta ReFugii, făcută de Marco Cugno la Editura Voland, Roma, în 2007; anul trecut, 2010, a apărut tot în 

Italia, la editura Keller, Din calidor, în traducerea lui Davide Zaffi, cu titlul: Nel sonno non siamo profughi, altfel spus: 

În somn nu suntem refugiaţi. Aş spune chiar:  

Când visăm nu suntem refugiaţi...    

6.          Daniela Sitar-Tăut:  

La o distanţă de mai bine de douăzeci de ani de la căderea Zidului Berlinului, de la căderea comunismului, de  



 

25                       Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 
 
căderea comunismului, de la dispariţia totalitarismului, Paul Goma nu are în continuare cetăţenia română. Ce gândeşti 

despre faptul că niciunul dintre preşedinţii României nu l-a vizitat, nu s-a aşezat la masa Domniei-Sale? Putin nu s-a 

sfiit să vină la Soljeniţîn acasă. Asta spune ceva despre acea „originalitate” românească? „Originalitate” de moravuri, 

de moralitate...? 

 

Flori Bălănescu: 

Niciunul dintre preşedinţii României, să îi numim: Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu, nu a avut 

în primul rând interesul de a-l respecta pe Paul Goma. În mandatele lui Ion Iliescu, cineva şi-a băgat coada şi i-a sfătuit 

pe băieţii de la Justiţie că ar fi bine să-l bage în seamă pe Paul Goma. Numai că, nefăcând lucrurile în ordinea lor logică 

şi firească, s-au trezit cu un răspuns aspru de la Paul Goma, care adresându-i-se lui Ion Iliescu, se adresa de fapt 

sistemului. Scrisoarea începe astfel: 

«Către 

Tovarăşul Ion Iliescu, Prim-secretar-general-şef al P.C.R., 

La Palatul Cotroceni, Bucureşti 

Paris, 21 aprilie 1994 

 

Mult-stimate şi foarte-iubite tovarăş-drag Iliescu: 

Am primit de la Bucureşti o copie a cererii de recurs în anulare a sentinţei de condamnare a mea şi a lui Horia 

Florian Popescu (pronunţată în 3 mai 1957), cerere formulată de Procurorul General V. Manea-Drăgulin şi adresată 

Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie. 

 

Tovarăşe Iliescu: 

Onoarea mea nu are nevoie să fie „reperată”, persoana mea se simte ofensată de manevra neruşinată a 

comunismului-după-comunism instalat în România după decembrie 1989. Nu accept să fiu iertat de voi – ba vă interzic 

vouă (care sunteţi ce aţi fost – şi mai mult decât atât) să rostiţi, să scrieţi în legătură cu mine: „justiţie”, „încălcare a 

legii”, „recurs în anulare a sentinţei” – cuvinte, sintagme potrivite tovarăşilor voştri, cei cu merite-deosebite-în-

apărarea-orânduirii-de-stat (gradaţi, asimilaţi), dar nu nouă. Eu am fost şi am rămas „duşman al poporului”, „bandit”, 

„lepădătură”, „vânzător de patrie”, „român corcit” – ba, chiar: „neromân” – şi sânt mândru să fiu astfel, în gura voastră, 

a caralìilor României.» 

 

Textul este un adevărat rechizitoriu al comunismului şi se încheie la fel: 

 

«P. S. Celor ce se vor mira-indigna de tonul scrisorii de faţă le voi răspunde că îi vorbesc lui Iliescu aşa cum 

merită el să i se vorbească: el i-a tratat pe tinerii studioşi de golani; pe tinerii jurnalişti de animale. Şi nu şi-a cerut 

scuze. Dacă mi se va reproşa: „nu se cade să vorbeşti aşa cu preşedintele ţării”, voi răspunde: 

a. Eu spun ce cred – nu „ce se cade”; 

b. Nu-l consider pe Ion Iliescu preşedinte al României: ştiu cum a fost „ales” la 20 mai ’90, deci Iliescu este un 

impostor, un ilegitim; 

c. Se ştie, dar repet: îl consider „şef” al României Întregite (şi cu cedările lui Iliescu, pe după cap cu Roman) 

pe regele Mihai I, Iliescu fiind uzurpator; 

d. Pentru crimele sale Iliescu merită tribunalul – nu cel „al poporului”, nici „al lui Măgureanu”, ci unul adevărat, 

european. Să fie sigur jâmbăreţul tovarăş Iliescu: dacă nu la anul; dacă nu peste cinci, atunci peste cincisprezece ani, 

peste douăzeci, dar va da seama de faptele sale – şi el şi securiştii lui, vinovaţi de crime de sânge, chiar de crime 

culturale. A fost de curând în Franţa fostul biograf al meu, actualul scriitor al cărţilor prezidenţiale, hagiograful Virgil 

Tănase îi va fi strecurat între două limbi (bine simţite): „securistul” francez Paul Touvier, acuzat de aceeaşi crimă (de 

omor – comandat, nu executat), a fost condamnat la închisoare pe viaţă pentru fapte de acum cincizeci de ani, din timpul 

ocupaţiei germane. Aştept cu încredere procesul lui; procesul lor. 

Fiindcă ştiu: nu se va ridica din genunchi poporul român prin cârpoceli; prin „ajustări”; prin iertări reciproce (ori 

în cerc, după modelul Periniţa). Ci prin intervenţii chirurgicale: cancerul, ori îl „tai” tu – ori te „taie” el, în timp. 

Să fii sigur, tovarăşe Iliescu: la procesul Dtale n-am să mă bucur că ai fost pedepsit Dta; am să mă bucur pentru 

memoria regăsită a Românilor, pentru sufletul regăsit al lor.» 

Să fim serioşi, dacă noi eram normali, aveam reprezentanţi care să acţioneze în deplină normalitate. Or, nu 

suntem. Am obosit să tot explic statutul de refugiat politic pe care îl are Goma de 34 de ani. Câinii latră, ursul trece... îşi 
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vede de afacerile lui. Iată, scriitorul Alexandru Petria s-a hotărât să iniţieze şi el un Apel pentru restabilirea drepturilor 

lui Paul Goma. Şi? A fost semnat de trei sute şi ceva de fraieri. Apelul din 2006, iniţiat de Valerian Stan, Mircea 

Stănescu, Dan Culcer, O. Nimigean şi subsemnata a strâns aproximativ 600 de semnături (numărul exact nu îl ştiu în 

acest moment, deoarece încă mai soseau semnături şi în 2007!). L-am trimis Ministerului Justiţiei, Camerei Deputaţilor 

şi Senatului, Preşedinţiei – am numit instituţiile statului de drept. Şi? România e o ţară populată de o minoritate de 

fraieri (adică, de oameni liberi, de la frei) şi de o majoritate de dăştepţi, descurcăreţi, alunecoşi, dilematici, talentaţi etc. 

etc. Cei care s-au solidarizat cu Liviu Ioan Stoiciu în 2005, atunci când a fost omorât simbolic cu pietre pentru că a 

publicat fragmente din Jurnalul lui Goma în „Viaţa Românească”, nu sunt legionari-gospodine frustrate şi mai nu ştiu 

cum i-a categorisit Nicolae Manolescu. Ei au semnat ulterior Apelul din 2006 şi sunt oameni cât se poate de integri, 

chiar dacă unii au accente critice la adresa criticului... De data asta, cei din lista susţinătorilor lui Stoiciu au fost cu  

adevărat fraieri – în sensul alterat al termenului – că nu l-au dat în judecată pe 

Manolescu pentru calomnie. Nu e de ajuns să fii bine situat mediatic, înălţime 

de la care poţi spune ce vrei ca să câştigi simpatie sau aderenţă, este 

obligatoriu să rosteşti adevărul. Dacă nu îl rosteşti, adevărul iese în cele din 

urmă la iveală, că aşa este de când e lumea lume. 

Revenim la cetăţenie: Paul Goma, soţia şi fiul lor sunt încă refugiaţi politici, 

cu drept prelungit periodic de a sta în Franţa, ultima oară până în 2012. 

Paradoxul sau ciudăţenia: atât România – statul a cărui cetăţenie au pierdut-o 

automat în momentul dobândirii statutului de refugiaţi, stat care este direct 

responsabil şi vinovat pentru această situaţie, cât şi Franţa – statul care i-a  

 i-a primit şi i-a protejat împotriva statului care i-a repugnat, lăsându-i fără un drept natural, ambele sunt membre ale 

Uniunii Europene, în interiorul căreia refugiul politic este o realitate depăşită istoric şi politic. Ca membră a ONU, 

România avea obligaţia să rezolve aceste probleme din oficiu. Adică – repunerea în drepturile naturale a tuturor acelora 

care au fost nedreptăţiţi pe criterii ideologice-politice, prin încălcarea drepturilor omului şi chiar a constituţiei 

comuniste. Îi anunţ pe evazivii care cârtesc fără oprire că Goma nu merită nimic, pentru că este un român ca oricare 

altul care nu trebuie să facă excepţie de la lege, că nu este singurul român în această situaţie. Este doar cel mai celebru. 

Îi mai anunţ: şi cei cu nume mai puţin celebre au demnitate şi refuză să facă cerere pentru redobândirea cetăţeniei, de 

vreme ce nu au făcut cerere de renunţare la ea. Consecvenţa principială e floare rară pe meleagurile noastre, de-asta 

suntem atât de gumilaşti, moralmente vorbind. Că au fost unii – precum scriitorul Dumitru Ţepeneag, care au făcut 

cerere pentru dobândirea cetăţeniei române nu este un contraargument la ce spun eu. Dsa avusese cetăţenia română şi 

regimul comunist i-a retras-o ilegal. Fiecare acţionează cum doreşte. Dar legea este de dobândire a cetăţeniei române, 

nu de redobândire! Mi se pare lipsă de respect de sine să ceri ceva ce ţi-a fost luat pe nedrept. Statul e vinovat în raport 

cu cel deposedat şi nu invers. 

 

7.      Daniela Sitar-Tăut:  Într-una din paginile de Jurnal scriitorul face următoarea afirmaţie: „exilul total nu este 

acela în care nu mai ai nici măcar speranţa că vei – reintra - vreodată în ţară, exilul total este acesta: când rămâi fără 

nici un prieten (adevărat)”. În prezent mai putem vorbi de un exil total? Decizia luată odinioară de disidentul perpetuu 

al culturii române, de a nu mai reveni ţară, este absolut irevocabilă?   

 

Flori Bălănescu: 

Paul Goma are toată îngăduinţa să se simtă când exilat, când exilat total, după propria-i definiţie. Că nu este 

părăsit de prieteni este o realitate pentru care depun mărturie. Dar că mulţi prieteni l-au părăsit, l-au trădat, este la fel de 

adevărat. Trăirile devin insuportabile când trăieşti în izolare, oricât de racordat ai fi la realităţile româneşti, 

intermediate. Nu este nicio contradicţie în zicerea sa. Poţi fi ciclotimic şi cu infinit mai puţin decât experienţele trăite de 

familia Goma. Mă intrigă întrebarea ta  „În prezent mai putem vorbi de un exil total?” E pe dos, din câte pot eu să-mi 

dau seama, adică, atât speranţa revenirii în ţară, cât şi „pierderea” prieteni(i)lor s-au acutizat abrupt după 1989. Nu 

înainte, când măcar ştia la ce să se aştepte, ştia cu cine luptă şi pentru cine se sacrifică. Când anume „odinioară” a luat 

decizia de a nu reveni în ţară? Cred că, în general vorbind, ne preocupă mai mult aşteptările noastre decât situaţia 

propriu-zisă şi aşteptările lui Goma. Aş defalca problema:  

A           Indiferent de ce crede Paul Goma, statul român de drept este obligat să le redea cetăţenia din oficiu tuturor celor 

care au pierdut-o din cauza statului totalitar. Condamnarea oficială a comunismului, ca regim ilegitim şi criminal, obligă 

de două ori statul român să facă acest lucru. Să nu mai punem carul înaintea boilor: nu lui Goma trebuie să-i facem noi  
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un hatâr, pentru a-i hrăni orgoliul nemăsurat, ci statul român trebuie să aibă grijă ca drepturile naturale ale românilor să 

se întoarcă la ei. 

B         Reacţia previzibilă a lui Paul Goma în cazul în care el şi familia lui ar fi repuşi în drepturile lor naturale ar fi una 

de uluire, în primul moment (după 34 de ani cu regim de apatrizi refugiaţi politici în Franţa...), apoi de regăsiri pe toate 

planurile, de încercare de acomodare. De ce se simt unii datori să fie deştepţi şi să „gândească”, să „trăiască” în locul 

lui ceea ce încă nu i s-a întâmplat lui? Că doar nu i-au trăit toate spaimele, durerile, sacrificiile şi renunţările ca să aibă 

dreptul să decidă în locul lui. 

Expresia „disidentul perpetuu al culturii române” ar putea fi interesantă, dar aş prefera să îl numim scriitorul şi 

omul nedreptăţit de români. 

 

8.      Daniela Sitar-Tăut: În pofida acestei situaţii nespus de triste în care se găseşte cultura română, ai senzaţia că 

totuşi, undeva, în România, acea „zonă a binelui” se solidarizează cu Domnia-Sa? Că istoria îi va face dreptate, e 

neîndoios, dar ce facem cu prezentul? Este, pe malurile Dâmboviţei, valoarea sortită să fie de-a pururi o exilată? În 

ultima vreme se scriu lucrări de licenţă sau teze de doctorat despre Paul Goma. Abordarea este însă monografică.  Şi-a 

propus cineva să elaboreze o Biografie Paul Goma, un studiu complex referitor la viaţa, activitatea şi locul Domniei-

Sale în istoria culturii? 

Flori Bălănescu: 

Cred că am răspuns deja la primele întrebări. Nu ştiu dacă istoria, sau Istoria?, îi va da dreptate lui Goma. Are 

dreptate de pe acum, şi sunt destui cei care ştiu acest lucru. Că, inevitabil, expierea de care nu vom scăpa niciunul va da 

răgazul celor care vin după noi să ne citească mai detaşat, asta e altceva. Interesele lor imediate vor fi altele decât ale 

generaţiilor anilor 1960 sau postmoderniştilor, să zicem. Care nu au înţeles că dincolo de meschina luptă pentru 

supravieţuirea de zi cu zi şi de efemere izbânzi literare interesul major al românilor era unul comunitar, mai înalt, de a 

încerca să fie împotriva sistemului, pentru un strop de demnitate naţională. Fără momente de vârf ale demnităţii 

naţionale un popor nu are repere istorice. Cred că generaţiile viitoare vor putea discuta, scrie mai convingător decât o 

facem noi despre alibiurile intelectualităţii române: estetismul în cultură – arta de dragul artei şi „rezistenţa” prin 

cultură.  

Am convingerea că la un moment dat va fi scrisă şi o biografie a lui Paul Goma. Nu cred că e cazul să devenim 

nerăbdători, întâi să fie citit cum se cuvine. „Măcar să-i citim cărţile şi tot ar fi ceva.”, a mai spus Bedros Horasangian... 

 

9.        Daniela Sitar-Tăut: De obicei părerile lui Paul Goma, indiferent de domeniul abordat, se află la antipodul celor 

majoritare. Crezi că mai e posibilă vreo redresare etică a românilor? Te întreb din punctul de vedere al istoricului Flori 

Bălănescu. Sau ne conservăm cameleonic, adică „noi locului ne ţinem/ Cum am fost, aşa rămânem.”? 

Flori Bălănescu:  
Tocmai am răspuns la această întrebare. Dar hai să ascultăm vocea unui om lovit şi el de racilele moştenirii 

comuniste, Marius Oprea: 

„Paul Goma a dat şi dă o lecţie de ţinut minte: cea a intransigenţei. Fie că a fost vorba de relaţia cu puterea, 

fie că s-a pus problema moralităţii confraţilor, el rămâne etalon al inadecvării la compromis, chiar dacă judecăţile îi 

sunt uneori socotite drept excesive. Sunt, oricum, benefice într-un teritoriu în care nu ne putem lăuda cu prea multe 

exemple de acest gen. Mai ales că scriitorii au depăşit parcă cel mai uşor moştenirea comunistă; de parcă toate 

umilinţele îndurate până în 1989 au fost o etapă, depăşită astăzi, în domeniul creaţiei. Poate tocmai de aceea, în 

pragul noului mileniu, dinozauri ai istoriei literare comuniste dau lecţii mai mult sau mai puţin academice de 

civilizaţie sau patriotism. Dar dacă Paul Goma ar fi ajuns preşedintele României, nu mă îndoiesc că aceştia ar fi fost 

judecaţi pentru colaboraţionism, iar dovezile care să le probeze compromisurile înjositoare sau odioasele delaţiuni nu 

ar fi lipsit.  

Dar Paul Goma nu e preşedinte, iar în România comunismul a trecut şi suntem îndemnaţi să-l uităm şi-l uităm 

ca pe orice amintire neplăcută. Aşa că exemplul său rămâne să-i scandalizeze pe aceia pe care nu i-a iertat şi refuză în 

continuare să-i ierte, lovindu-i prin lipsa amneziei de care dă dovadă. Paul Goma e un om hotarât mai ales când 

distruge. Cum s-a născut un asemenea comportament într-un spaţiu în care compromisul este conduită? Îmi permit să 

avansez o ipoteză probată prin documentele prezentate în continuare. Cred că ele indică acel viitor «comportament» al 

Dlui Goma, scriitor dominat de încrâncenare, o încrâncenare asumată treptat de cel care a refuzat orice fel de 

umilinţă, cu orice preţ; s-a născut de aici un fel de sinceritate tăioasă, singulară şi, pentru unii, supărătoare - mai ales 

în paginile memorialistice.”  
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Este părerea unui intelectual român care a fost ani de zile directorul Institutului de Investigare a Crimelor 

Comunismului, înlocuit prin manevră politică de Vladimir Tismăneanu et co., care nu s-a mulţumit doar cu preluarea 

IICC, a băgat în aceeaşi oală şi Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, condus de Dinu Zamfirescu. 

Dintr-o mişcare, artizanii condamnării oficiale pe hârtie a comunismului au încercat să monopolizeze, deci să 

controleze, studierea totalitarismului. IICCR fusese înfiinţat ca agenţie guvernamentală, de aceea s-a putut da o lovitură 

cu acoperire legală. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului – denumit de cei care habar nu au ce se întâmplă 

pe acolo, „institutul lui Iliescu”, doar pentru că a fost înfiinţat în 1993 – n-a putut fi preluat, deşi s-a încercat. Nu au 

reuşit dintr-un motiv la vedere: INST este institut al Academiei Române. Să nu intrăm în bucătăria foştilor deţinuţi, 

unde sunt bisericuţe, tabere, mâncătorii, ca în toată românimea. Unii îl creditează pe Radu Ciuceanu, directorul INST, 

care a stat, totuşi, 14 ani în închisoare, trecând şi prin reeducare, alţii, dimpotrivă, pe răposatul Ticu Dumitrescu, unul 

dintre înverşunaţii săi duşmani, şi grupul de emulaţie strâns în jurul lui. Despre morţi numai de bine... 

Ce vreau să spun: cine e hotărât să facă în România cercetare serioasă o face indiferent cine îi este şef. După ce 

Marius Oprea a fost îndepărtat, nu a cedat. A găsit calea de a continua ceea ce începuse, în ciuda încercărilor altora de a 

reduce studiul şi investigarea comunismului la eseistică de factură politologică şi la fâţâieli diplomatice. Studiul se face 

cu nasul în cărţi, în arhive, cu reportofonul şi aparatul de fotografiat în permanenţă în buzunar, cu mâna pe lopată, 

cazma, târnăcop, şpaclu în şanţ, şi cam cu burta goală, pentru că un intelectual de o atare factură este mai totdeauna 

unul care trăieşte la marginea confortului decent. Cercetătorul comunismului – subliniez: la 21 de ani de la căderea 

regimului, şi nu după 100 de ani! – este un om pregătit oricând să recupereze o mărturie orală, una cu ştampila 

Securităţii sau din fundul gropilor comune, oasele victimelor şi gloanţele care le-au fost trase în ceafă. Cercetătorul 

comunismului nu este unul care se ocupă numai de scenarii. 

Greşeala imputată lui Marius Oprea de Paul Goma avea să fie legată de acordul pe care istoricul şi l-a dat 

participând în Comisia pentru elaborarea Raportului de condamnare a comunismului, sub conducerea lui Vladimir 

Tismăneanu, cunoscute fiind împrejurările formării acestei comisii. Vladimir Tismăneanu a uzat de toată „diplomaţia” 

pentru a-l scoate pe Paul Goma din schemă. Pe scurt, până la urmă, Paul Goma a avut dreptate. Iar Marius Oprea a 

„pierit” pe limba lui. Din fericire, nu s-a dat bătut, şi îl apreciez foarte mult pentru asta.  

La doi ani după condamnarea petrecută în Parlamentul României, intelighenţia era foarte relaxată (Cum să nu? 

Din Comisia de condamnare au făcut parte şi colaboratori ai Securităţii, ca Sorin Antohi! Abia acum s-a produs o 

adevărată reconciliere-de bâlci-naţională), numai Vasile Paraschiv, un „nebun” ca şi Goma, autentic luptător 

anticomunist, în plus – muncitor, nu intelectual fin ca Antohi şi alţii – putea să pretindă:  

„Sunt decepţionat de perspectiva unui proces real al comunismului, în care criminalii şi asupritorii poporului nostru să 

dea socoteală în faţa justiţiei. Acest Raport este un pas înainte, dar nu sunt semne să ajungem prea curând acolo unde  

vrem noi. Am impresia că, mergând aşa cum am mers şi până acum, o 

  
  

10.     Daniela Sitar-Tăut: Ce alte proiecte are cercetătoarea de la Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului? 

          Flori Bălănescu: 

Au apărut recent la INST două cărţi pe care le pot numi proiecte personale. Una este  iniţiativa mea – dialogul 

cu arhitectul Alexandru Budişteanu, o carte obligatorie pentru cine vrea să ştie ce a fost cu noi şi de ce suntem unde 

suntem, azi. Fostul arhitect-şef al Capitalei în perioada 1977-1983 a avut tăria să scruteze în toate datele existenţei sale, 

să-şi recunoască greşelile, laşităţile, temerile. Tocmai de aceea, este un bun exemplu de urmat în materie de asumare 

critică a trecutului, de căinţă, dacă vrei. Volumul se numeşte Între istorie şi judecata posterităţii, un titlu definitoriu 

pentru conţinut, ca şi cele trei simboluri de pe copertă: harta României Mari, harta Bucureştiului şi una  dintre bisericile 

 

să mai treacă 18 ani, şi atunci nu mai are niciun sens să vorbim despre 

vreun proces, pentru că nu mai există nici acuzaţii, nu mai există nici 

reclamanţii, vor muri şi victimele, şi călăii. Paralel cu toate 

demersurile pe care le face dl Marius Oprea, de descoperire a 

osemintelor, de construcţie de muzee, vă propun să facem o comisie, 

care să întocmească un proiect de lege în baza căruia să fie chemaţi în 

judecată toţi criminalii de către propriile lor victime. Acest proiect de 

lege va fi înmânat primului ministru, care are şi dreptul şi obligaţia să-l 

înainteze parlamentului.” 

 „Reclamantul” Vasile Paraschiv a murit între timp..., 

să-i fie pomenită în veci memoria, fiindcă a fost un martir! 
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salvate de la demolare de arhitectul Alexandru Budişteanu. 

Cealaltă carte are o istorie tristă. Volumul de mărturii culese de regretatul Alexei Vakulovski de la 

supravieţuitorii foametei din 1946-1947, în satul lui de baştină – Antoneşti, Basarabia, a fost ţinut ani de zile prin 

diverse edituri, chiar de nume sonore din lumea editorială, şi, pe scurt, nu a prezentat interes. Am reuşit, în cele din 

urmă, să îl editez la INST cu sprijin din partea unor oameni (români şi un străin) care înţeleg rostul recuperării 

memoriei traumatizate a comunismului. Cartea se numeşte În gura foametei. Mărturii ale supravieţuitorilor, are un 

cuvânt introductiv scris de mine şi beneficiază de o copertă expresivă realizată de graficianul Alexandru Pecican.  

De trei ani lucrez la redactarea unui volum colectiv din planul de cercetare al INST, o întreprindere vastă, 

minuţioasă, care consumă neuroni, dar este absolut necesară şi fără precedent la noi: Enciclopedia represiunii 

comuniste din România. 1945-1989. Până la sfârşitul anului va ieşi din tipar volumul I, literele A-E. Trebuie să spun că 

nu este un dicţionar de personalităţi, aşa cum se aşteaptă unii, ci o lucrare tematică vastă, cuprinzând terminologia 

oficială şi neoficială, concepte fundamentale care pot asigura înţelegerea cât mai corectă a mecanismelor şi 

instrumentelor represiunii, locurile de detenţie, realitatea prozaică a locurilor de detenţie ş.a.m.d. Inevitabil, sunt 

pomenite victime şi torţionari, iar componenta ilustrativă, fotografică este covârşitoare. Sunt şi autor şi coautor al 

multor voci din enciclopedie. Ştiu de pe acum că vor fi discuţii, chiar atacuri. Este probabil că unele lucruri pot fi 

interpretabile, că pot exista inadvertenţe, dar s-a lucrat pe arhive, pe surse memorialistice, pe studii şi analize din 

domeniul istorigrafic şi din domenii auxiliare sau complementare. Am preluat informaţii din surse de la instituţii 

similare INST, pe care, dacă pot spune aşa, le-am „corectat”, din mers. Vreau să spun că suntem, la nivel naţional, într-

o fază în care strângem şi coroborăm. Sunt multe greşeli de informaţie punctuală în ce s-a publicat până acum în 

România pe tema vastă a comunismului. Noi, între noi – cercetătorii perioadei, înţelegem care este cauza. Trebuie ţinut 

cont şi de faptul că deşi se vorbeşte mult despre represiune, e un domeniu aflat la începuturile muncii de defrişare. 

Suntem în România, după 21 de ani, în faza pionieratului. Este firesc, din punct de vedere strict temporal-istoric. 

Lucrurile nu se reaşază rapid în istorie, ci se reglează de la sine, în timp ce evoluează studiul aplicat, instrumentele 

studierii şi mentalităţile. Avem de lucrat nu doar în ciuda zecilor de ani în care istoria a fost supusă cenzurii ideologice, 

ci şi în ciuda intereselor unora care vor să treneze cercetarea, să diminueze şi să arunce în derizoriu importanţa 

trecutului recent.   
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Gabriel Stănescu: 

 

 

 

MIRCEA ELIADE 

 Odiseea omului modern în drum spre Itaca                      
                                              (Ed. Criterion publishing, 2009) 

 

Poetul, eseistul, omul de cultură şi editorul Gabriel Stănescu (9 septembrie 1951 - 22 noiembrie 2010),  şi-a 

dedicat viaţa promovării culturii româneşti autentice în lume, prin revista Origini şi editura Criterion Publishing, pe 

care le-a fondat şi condus.  

În cadrul editurii menţionate, a iniţiat o colecţie valoroasă, dedicată marilor personalităţi ale culturii noastre, aşa 

cum au fost acestea receptate de contemporanii lor. Au apărut până acum asemenea crestomaţii întocmite de Gabriel 

Stănescu pentru: Mircea Eliade, Emil Cioran, Nae Ionescu şi Petre Ţuţea. Despre Mircea Eliade a scris el însuşi această 

carte remarcabilă pe care o prezint în continuare. 

În general, cărţile dedicate operei lui Mircea Eliade sunt cercetări care se adresează specialiştilor. Eseurile lui 

Gabriel Stănescu umplu un gol în exegeza eliadescă, prezentând omul şi opera pentru publicul larg.  Cartea,  pe care o 

analizăm, cuprinde 32 de microeseuri, în cuprinsul lucrării, şi 4 în Addenda, toate, la un loc, conturând personalitatea 

complexă a enciclopedistului Mircea Eliade. 

Textele, care pot fi grupate tematic în cinci categorii, revelează formarea personalităţii lui Mircea Eliade în 

condiţiile istorice, sociale şi politice date, care-i i-au determinat crezul şi sintetizează temele importante ale  literaturii şi 

studiilor ştiinţifice de  istoria religiilor semnate de  savant. 

1. Date biografice semnificative (Mansarda, Schiţă de portret, Avatariile cărturarului la tinereţe, Ţara şi 

Exilul, Epoca marilor Sinteze, Camuflare ale imaginarului, Nobelul refuzat, Dosarul „Tzoladot”,Mâna lungă a 

Securităţii, Mass-media, un mit al lumii moderne?) 

Gabriel Stănescu se opreşte asupra darelor biografice cu relevanţă asupra gândirii politice, literaturii şi operei 

ştiinţifice ale scriitorului şi savantului. 

Mircea Eliade s-a născut la 13 martie 1907 în Bucureşti. Încă din copilărie a beneficiat de accesul la biblioteca 

părintească ce cuprindea peste 500 de volume. Mansarda, de pe strada Melodiei, unde şi-a petrecut adolescenţa, va fi 

celebrată în Romanul adolescentului miop (elaborat în perioada 1923-1924, când avea 16-17 ani şi editat postum). Încă 

de pe acum, autorul simţea că era predestinat să elaboreze o operă majoră.  

Primele încercări literare le-au constituit colaborările la revista Visătorul a liceului Spiru Haret (al cărui elev 

era). Din această perioadă datează prietenia cu Mihail Sebastian, amiciţie care se răceşte după ce Eliade începe să 

cocheteze cu mişcarea legionară. 

Atras de gândirea indiană, studiază Istoria filosofiei indiene de Surendranath Dasgupta, cel care avea să-i 

conducă studiile şi lucrarea de doctorat în yoga, începând chiar din 1928. După întoarcerea din India, devine asistentul 
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Paris, unde  colaborează la revistele româneşti ale exilului: 

Îndreptar, Revista scriitorilor români, Cuvântul în exil, 

România, Limite, Prodomos, Fiinţa Românească, Caiete de 

Dor, Uniunea Română etc. Înfiinţează revista Luceafărul şi 

un centru de studii româneşti. În perioada 1946-1948  este 

profesor la Ecole Pratique des Hautes Etudes şi apoi la 

Sorbona. Georges Dumezil îl introduce la celebra editură 

Gallimard.  

 Gabriel Stănescu afirmă că plecarea lui 

MirceaEliade în America s-a datorat sâcâielilor provocate 

de studenţi marxişti trimişi de profesorul Lucien Goldmann 

ca să-l întărâte, amintindu-i de tinereţea legionară. Anton 

Golopenţia îl recomandă pe Eliade profesorului Joachim 

Wash (pe care-l cunoscuse din timpul studiilor sale la 

Leipzig) şi acesta îl invită în SUA. Astfel începe aventura 

americană a lui Eliade, în perioada 1956 -1986 (până la 

moartea sa). Va fi profesor de istoria religiilor la Divinity 

Scool, Universitatea din Chicago. După ce se afirmă cu 

opera sa ştiinţifică, este numit redactor şef la monumentala 

Enciclopedie a religiilor la care au lucrat 1400 specialişti. 

 

profesorului Nae Ionescu şi colaborator la Cuvântul (condusă atunci de profesor), revistă desfinţată de regele 

Carol al II-lea, după lovitura de stat. 

Din cauza adeziuni la mişcarea legionară, Mircea Eliade a fost încarcerat, împreună cu Nae Ionescu, Nichifor 

Crainic şi alţi intelectuali (simpatizanţi sau membri ai acestei mişcări), în lagărul de la Miercurea Ciuc, după o lună şi 

jumătate de la condamnarea lui Zelea Codreanu (iunie 1938). În perioada detenţiei, are loc un progrom al leginarilor, 

din ordinul lui Carol II şi al primului ministrul Armamand Călinescu, după asasinarea lui Codreanu, dar Mircea Eliade 

scapă  de la moarte fiind spitalizat la Moroieni. Este eliberat în acelaşi an. După anul universitar 1937-1938, profesorul 

Nae Ionescu şi asistentul său Mircea Eliade vor fi înlăturaţi din învăţământ sub pretextul hilar că lucrările lor 

promovează pornografia. În sprijinul liderului generaţiei interbelice, rămas fără loc de muncă, Alexandru Rosetti 

(directorul Fundaţiilor Regale) reuşeşte să-l convingă pe Constantin Giurescu (ministrul propagandei), să-l trimită pe 

Eliade ca ataşat cultural la Legaţia Română din Londra (în 1940). După război, datorită impunerii regimului comunist în 

România, istoricul religiilor alege calea exilului, stabilindu-se întâi la Lisabona. În perioada 1945 – 1956 locuieşete la 

În perioada de dezgheţ ideologic (1964-1971) se încearcă recuperarea lui Eliade în scopuri propagandistice de 

către regimul comunist din România. În 1971 este invitat în ţară de Patriarhul Iustinian ca să viziteze Patriarhia şi să 

conferenţieze la institutele teologice universitare din Bucureşti, Sibiu  şi Academia Română pentru a i se decerna titlul 

de membru corespondent al instituţiei (invitaţia comunicată de Corneliu Bogdan ambasadorul României la Washington 

prevedea şi o cină cu Ceauşescu). Eliade refuză invitaţia.  

 În 1980 este propus, de Universitatea din Lyon, pentu premiul Nobel care va fi acordat însă polonezului 

Milosz, pentru că împotriva lui Eliade s-a dus o campanie ocultă pornind de la adeziunea sa la mişcarea legionară de 

care nu s-a dezis. Se pare că scriitorul Saul Bellow, evreu emigrat din Rusia, nu a fost  străin de această obstrucţie. Altă 

propunere, în favoarea acordării premiului Nobel lui Eliade, vine în 1984 din partea scriitorului Paul Goma aflat în exil 

la Paris, dar rămâne şi aceasta fără rezultat. 

Când a împlinit 60 de ani, Mircea Eliade a fost numit Doctor Honoris Causa la Sorbona. 

A fost căsătorit de două ori, prima soţie Nina Mareş a murit de cancer, a doua a fost Catrinel (care, în contrast 

cu Eliade, simpatiza politica populistă de stânga). 

Mircea Eliade se stinge din viaţă la 22 aprilie 1986 la Chicago,  în vârstă de 79 de ani. 

 2. Naţionalismul lui Mircea Eliade (Nae Ionescu sau nevoia de modele, Naţionalismul creator, 

Tradiţia enciclopedică,  „Linia” Eminescu, Mai au românii instinct statal?, Tradiţionalism versus modernitate, A fi sau 

a nu fi...român? „Să se fi pierdut sămânţa Romei?”) 

Într-o convorbire cu Lucian Blaga , Eliade mărturiseşte: „Noi românii avem misiunea de a crea un om universal, altul  
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stimulatoare. Mitul meşterului Manole, circulă în balcani, dar 

varianta  noastră este cea mai reuşită stilistic. Mioriţa reprezintă 

specificul nostru. Tinerii generaţiei de atunci repugnau 

autohtonismul în numele unui occidentalism superior. Azi se 

petrece acelaşi lucru. Reprezentanţii Institutului Cultural Român 

îl acuză pe Eminmescu de mentalitate burgeză, naţionalism, 

protolegionarism şi provincialism romantic. În replică, „teroarea 

istoriei” a condus la solidarizarea neamului nostru cu natura în 

creştinismul cosmic spoecific. 

Enciclopedismul lui Eliade poate fi situat în linia 

naţionalistă: Eminescu, Maiorescu, Nae Ionescu, Haşdeu, Iorga. 

Teme religioase/mitice/sacre (Românism şi Ortodoxie, Secretul 

lui Mircea Eliade, Prolegomene la spiritualitatea arhaică, Un 

mod de a fi în lume, Înapoi în protoistorie, Mituri, arhetipuri şi 

repetare. O schimbare de paradigmă, Sacrul şi 

profanul,”Vârstele” timpului, Întrebare fără răspuns, 

Zădărnicia Istoriei, Strada Mântuleasa, 

Ca şi pentru Nae Ionescu, Mehedinţi, Nichifor Crainic etc,  

decât cel întrupat de greci sau de Renaştere.” La noi, dincolo de vicisitudini: „Există forţa creaţiei,există această vână 

bogată şi peste putinţă de secat. (...) căci orice poate pieri în lume, şi lumea ar putea părea încă frumoasă – dacă înapoia 

unui neam veghează elitele creatoare.” 

Pentru Eliade naţionalismul reprezintă o stare de spirit.: „Cât timp va exista, undeva în lume, un singur 

exemplar din poeziile lui Eminescu, identitatea neamului nostru este salvată”. Naţionaliştii nu sunt eroi, conducători, ci 

cretaori. Eliade e tot mai convins că el e chemat să continue linia eminesciană în cultura română, ca scriitor de ficţiune 

şi ca istoric al religiilor. În JURNAL PORTUGHEZ – Eliade afirmă că pentru un exilat a-l citi pe Eminescu 

echivalează cu o întoarcere acasă. 

Referitor la aderarea lui Mircea Eliade la mişcarea legionară, Gabriel Stănescu afirmă următoarele. Scopul 

mişcării legionare era „împăcarea neamului românesc cu Dumnezeu” Legionarismul reprezenta: „mişcarea de reînnoire 

spirituală pe baza principiilor creştine autohtone...era singura opţiune a tinerei generaţii interbelice în acel marasm 

social şi politic datorat camarilei regale şi suveranului.” 

Aderarea la mişcarea legionară (până să fie partidşi să organizeze crime) ale intelectualilor nostri de marcă se 

explică prin faptul că erau sensibili la o mişcare spirituală in tradiţia noastră ortodoxă, şi care reprezenta, în acel 

moment istoric, singura alternativă la  regimul corupt care conducea ţara. Areticolul scris de Mircea Eliade, Piloţii orbi, 

publicat în Vremea (17.12.1937) este şi astăzi foarte actual. Democraţia, de la 1918 încoace, promovată de politicieni 

corupţi a dus la zdrobirea instinctului nostru statal. Eternitatea se aduce „numai prin ce se gândeşte, forţele care susţin 

istoria unei ţări ... n-au nimic cu politicul, nici economicul, nici cu socialul. Ele sunt prestate şi exaltate numai de către 

intelectualii unei ţări, de avangarda care singură, pe frontierele timpului, luptă contra neantului”. Participarea la politic, 

aduce laşitate, corupţie şi trădarete. Specificul românilor, după Mircea Eliade rezultă din situarea lor la distanţă egală 

între Orientul cu rădăcini neolotice ţi Occidentul greco-roman. Polaritatea tradiţionalism-modernism aduce o tensiune 

creatoare 

 Eliade consideră ortodoxia cea mai bună dintre religii: „Socotesc ortodoxia acel sens sublimal omului şi vieţii la care 

se ajunge fie pe cale mistică (experienţă individuală), fie prin contact cu umanitatea (...) Cred că la ortodoxie se vor 

opri cei mai mulţi din ultima generaţie, pentru că ortodoxia rezolvă antagonismul dinamic dintre Iisus şi Apollon – 

Dionisos, pentru că sensul creştinismului e cel mai perfect spiritual, aşadar cel mai real şi mai fecund.”  

Întrucât savantul Eliade a cercetat toate religiile fără părtinire, Emil Cioran consideră că savantul era „singurul 

credincios fără religie”. 

Eliade critică teoriile care cataloghează culturile extra-europene simple superstiţii şi pe cele care consideră că  viziunile 

magico-religioase aparţin unei faze înapoiate din evoluţia mentală a omenirii. Pentru a le înţelege şi valorifica, Mircea  

Eliade a pornit de la cosmogoniile acestor popoare, de la concepţia omului arhaic despre lume. În această muncă 

titanică, folclorul a constituit un adevărat instrument de cunoaştere. În urma cercetărilor sale, Mircea Eliade conchide 

că nu există culturi majore şi minore. Sacrul nu este un „stadiu din istoria conştiinţei” ci un „element  în structura 

acestei conţiinţe”, la primitiv, sacrul e inerent modului de a fi al omului în lume. Unitatea în diversitate a Europei  
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trebuie să includă şi fondul ancestral autohton, valoarea incontestabilă a folclorului nostru (DE ZALMOXIS À 

GENGIS-HAN, Ed. Payot, Paris, 1970). 

 Într-o scrisoare către teologul George Alexe, din anul 1966, Eliade afirmă: „N-am renunţat încă la gândul din 

tinereţe de a prezenta într-o zi religiile daciei în perspectiva istoriei religiilor.”  

Scrul nu implică credinţa în Dumnezeu, zei sau spirite ci  „experienţa unei realităţi şi izvorul conştiinţei de a 

exista în lume”. Şi în marxismul profan Eliade descoperă mari mituri biblice: lupta escatologică dintre bine şi rău, eroul 

(conducătorul divinizat , Mao/Stalin/Lenin ultimul împărat/ţar), instaurarea Vârstei de Aur etc.  

Vocaţia transcendentă a omului religios, constă în imitarea comportamentului divin. Timpul mitic este ciclic, pe 

când cel modern/istoric, liniar şi limitat. La indieni, un ciclu complet (mahayuga) durează 12 mii de ani şi cuprinde 

patru cicluri/vârste. Primul durează 400 de ani de auroră, 4000 de ani de ciclu propriu-zis şi 400 de ani de crepuscul; al 

doilea, 3000 ani (300 de ani auroră, 300 de ani crepuscul); al treilea, 2000 de ani şi ultimul, 1000 de ani. Noi suntem 

acum în Kali-yuga, vârsta tenebrelor. Universul, inclusiv omul, se degradează de la ciclu la ciclu.    

Anul liturgic creştin reprezintă o repetare periodică a Naşterii şi Crucificării lui Iisus. La sfârşitul fiecărui ciclu 

oamenii vor fi judecaţi pentru faptele lor. Eliade visa să se sustragă timpului. La nivel naţional, Lucian Blaga susţinea 

că poporul nostru a supravieţuit în perioadele de restrişte, sabotând istoria.  

 

4. Odiseea omului modern (Odiseea omului modern, Ţara şi Exilul) 

Pentru Mircea Eliade, peregrinările geografice ale omului, chiar exacerbate în secolul nostru, reprezintă traseul 

iniţiatic al regăsirii de sine, al întorcerii la centru. Cu alte cuvinte, viaţa fiecăruia dintre noi reiterează mitul lui Ulise. 

Gabriel Stănescu schiţează odiseea istoricului religiilor (pe care le-am prezentat la primul paragraf al prezentei 

recenzii). 

Mircea Eliade a suferit ca nici un alt azilant, drama exilului. Dar să-l cităm pe Mircea Eliade care, referindu-se 

la proriul său exil, afirma că a refăcut pe cont propriu călătoria iniţiatică a lui Ulise, care reprezintă: „prototipul omului, 

nu numai modern, dar şi al omului legat de viitor pentru că este tipul călătorului hăituit. Călătoria sa este o călătorie 

spre Itacha, cu alte cuvinte, spre sine însuşi.” 

Pentru Mircea Eliade, în această perioadă, singura alinare a constituit-o limba română, iar literatura a scris-o 

numai în această limbă. Pentru Vintilă Horia, exilul se prezintă în faţa lumii prin cei care crează în ritm românesc şi 

Mircea Eliade reprezintă cel mai ilustru exemplu. 

Într-un interviu acordat lui Claude-Henri Rocquet (Încercarea labirintului), Mircea Eliade declara că modelul 

care l-a ajutat să se „desţăreze”, l-a constituit Dante care, deşi a trăit ultimii 20 de ani departe de Florenţa sa natală, a 

reuşit să se regăsească pe sine şi să termine DIVINA COMEDIE. 

În capitolul intitulat Ţara şi Exilul, Gabriel Stănescu menţionează un aspect revelator pentru verticalitatea 

morală a istoricului religiilor, care merită consemnat.  În timpul „dezgheţului ideologic”, în anul 1971, Mircea Eliade 

este invitat de Patriarhul Iustinian să conferenţieze la Institutele Teologice Universitare din Bucureşti şi Sibiu, precum 

şi la Academia Română (pentru a i se decerna titlul de membru corespondent). Dar în program era prevăzută o cină 

oficială cu Ceauşescu. Mircea Eliade a refuzat acest compromis.   

 

5. Literatura (Zădărnicia Istoriei, Camuflaje ale imaginarului, Strada Mântuleasa) 

În perioada de relaxare ideologică dirijată, pentru a atenua criticile înverşunate ale Occidentului, regimul 

comunist din România a permis publicarea unor scriitori importanţi, neînregimentaţi politic. Lui Mircea Eliade i se 

publică volumele: MAITREYI. NUNTĂ ÎN CER (1969); LA ŢIGĂNCI (1969), ÎN CURTE LA DIONIS (1980). 

Pornind de la acest eveniment, Gabriel Stănescu analizează un aspect principal al literaturii eliadesciene şi 

anume ieşirea din istorie. Se impun câteva observaţii preliminare.  

În ASPECTE ALE MITULUI, Mircea Eliade precizează: „Surprindem în literatură, într-un mod mai viguros 

decât în în celelalte arte, o revoltă împotriva timpului istoric, dorinţa de a ajunge la alte ritmuri temporale decât cele în 

care suntem siliţi să trăim şi să muncim.” În aceeaşi carte, autorul precizează că descoperind sacrul în profan, prin 

întoarcerea la mit şi trăirea rituală a acestuia, putem ieşi de sub „teroarea istoriei”. Salvarea din efemer o constituie 

creaţia umană. 

Acest aspect îl urmăreşte Gabriel Stănescu, referindu-se la prozele lui Mircea Eliade: NOPŢI DE SÂNZIENE, 

 SECRETUL DOCTORULUI HONIGBERGER, NUNTĂ ÎN CER, ŞARPELE, PE STRADA MÂNTULEASA etc. 

Medicul din SECRETUL DOCTORULUI HONIGBERGER dispare chiar fizic, făcând exerciţii yoga pentru 

ieşirea sufletului din trup, Iozi, fiului unui rabin, dispare într-o pivniţă cu apă, de pe STRADA MÂNTULEASA, hrubă 

marcată de anumite semne ezoterice (la fel şi Lixandru, din aceeaşi nuvelă) etc. Explicaţia constă în faptul că sacrul 
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reprezintă o lume paralelă, la fel de consistentă fizic, ca şi lumea reală, profană. 

Gabriel Stănescu analizează cu minuţiozitate romanul NOPŢI DE SÂNZIENE, întrucât acesta reprezintă o 

frescă social-istorică a României din perioada 1936 – 1949 şi în peronajul principal Ştefan Viziru, regăsindu-se anumite 

date biografice importante din viaţa autorului, precum şi implicaţiile intelectualilor în mişcarea legionară. Viziru face şi 

el detenţie în lagărul de la Miercurea Ciuc dar nu se consideră adeptul mişcării legionare, preferând democraţia. Gabriel 

Stănescu se întreabă dacă această afirmaţie a personajului nu constituie cumva dezicerea autorului faţă de Gardă. Se ştie 

că în tinereţe, Mircea Eliade a scris entuziaste articole pro-legionare în revista Buna Vestire, dar asistentul său, I. P. 

Culianu, afirma că profesorul nu a fost înregimentat. Problema a rămas neelucidată, întrucât Mircea Eliade a păstrat 

tăcere asupra acestui subiect, în întreaga sa viaţă. 

Revenind la problema ieşirii din timpul profan, Ştefan Viziru caută pe parcursul întregii ficţiuni romaneşti să 

regăsească paradisul copilăriei şi în momentele de reverie i se pare că ceasornicele s-au orit. 

Dacă pentru Mircea Eliade putem cucerii eternitatea încă din viaţa profană prin creaţie culturală, cred că el a 

reuşit deplin acest lucru. Nu numai prin prozele sale de excepţie, dar şi prin cercetările sale de istoria religiilor între 

care primează ISTORIA CREDINŢELOR ŞI IDEILOR RELIGIOASE (ediţia în limba română fiind publicată în anul 

1980). 

După această analiză a capitolelor cărţii, trebuie să remarcăm faptul că şi Addenda cuprinde texte importante, 

între care primează cel în care Gabriel Stănescu se opreşte asupra monumentalei monografii (în două volume) semnată 

de Mac Linscott Ricketts - RĂDĂCINILE ROMÂNEŞTI ALE LUI MIRCEA ELIADE (Mircea Eliade. The Romanian 

Roots. 1907-1945),  publicată în anul 1988 la Columbia University Press din New York.  

Autorul a studiat istorie religiilor cu Eliade la Chicago, între anii 1959-1964, a învăţat româneşte  şi a cercetat la 

Biblioteca Academiei din Bucureşti articolele scrise de Mircea Eliade de la debutul din 1921 şi până la 1945. Mac 

Linscott Ricketts se foloseşte de această ocazie pentru a-şi apăra mentorul de acuzaţiile  de antisemitism, aduse de Lavi 

Loewenstein (originar din Tromânia) în revista Toladot şi de Alexandra Laignel-Lavastine, acuzaţii care au contribuit la 

neacordarea premiului Nobel lui Mircea Eliade. Cartea lui Mac Linscott Ricketts o voi comenta cu altă ocazie.  

                                                              * 

                                                           *    * 

Viaţa tumultoasă a lui Gabriel Stănescu, asemănătoare în câteva puncte esenţiale cu a lui Mircea Eliade,  

ilustrează şi ea, cu prisosinţă, odiseea omului modern, mit atât de drag istoricului religiilor. Acum când se împlineşte un 

an de la ieşirea din timp a exegetului (22 noiembrie 2011),  îi voi trece în revistă principalele date bio-bibligrafice, ca 

un pios omagiu. 

Gabriel Stănescu s-a născut la 9 septembrie 1951, în Bucureşti. A absolvit Facultatea de Filosofie a Universităţii 

din Bucureşti în 1977. În timpul studenţiei a devenit membru fondator al cenaclului Universitas şi a activat în presa 

studenţească, devenind membru al Uniunii scriitorilor în anul 1990. În 1991  Gabriel Sătnescu a emigrat în SUA, 

stabilindu-se în Atlanta/Georgia, dobândind statutul de refugiat politic. Poseda dublă cetăţenie, petrecându-şi viaţa pe 

două continente (în ultimii ani, devenind lector la facultatea de jurnalistică din cadrul Universităţii Spiru Haret din 

Bucureşti). A dobândit titlul de doctor în filosofie în anul 2002, cu teza: ”Particularităţi etnoculturale ale românilor 

americani. Contribuţii la studiul comparativ al etnosului românesc”.  

Gabriel Stănescu a debutat în revista „Cronica” din Iaşi în 1969, apoi a publicat peste 15 volume de versuri şi 7 

de eseuri. A fondat: Editura Criterion Publishing (Atlanta, Georgia în 1995), Asociaţia Internaţională a Scriitorilor 

şi Oamenilor de Artă Români (1995), revista „Origini-Romanian Roots” (1997), Caietele internaţionale de poezie 

(1997) 

A fost autorul mai multor volume de poezie dintre care amintim: Exerciţii de apărare pasivă, Ed. Albatros, 

1984; Împotriva metodei, Ed. Albatros, 1991; America! America!, Ed. Euphorion, 1994; Sfârşitul care începe, Ed. 

Panteon; 1996; Peisaj cu memorie, Poeme haiku memory landscape, Ed. Criterion Publishing, 1996; Stress, Ed 

Helicon, 1998; Identitatea neantului, Colecţia Poeţi optzecişti, Ed. Axa, 1998. O speranţă numită Mayflower (Ed. T, 

Iaşi, 2008),  111 poeme (antologie bilingvă, 2010).  

În cadrul editurii Criterion Publishing a iniţiat o colecţie valoroasă, dedicată marilor personalităţi ale culturii 

noastre, aşa cum au fost acestea receptate de contemporanii lor (Mircea Eliade, Emil Cioran, Nae Ionescu şi Petre Ţuţea 

- ultima chiar înainte de moartea iniţiatorului, survenită în fatidica noapte dintre 21/22 noiembrie 2010). Devotata sa 

soţie, Virginia Stănescu, editează şi conduce în continuare revista Origini, fondată de Gabriel Stănescu. Din păcate, 

editura Criterion Publishing, în care au fost publicate atâtea cărţi importante pentru cultura românească, şi-a încetat 

activitatea... 
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Realism liric / epic 

într-o tragedie a ţărănimii valahe 

„în 36 de tablouri“ 

Ion Marin Almăjan 
 

Ion Marin Almăjan (n. 16 noiembrie 1940, Dalboşeţ / Caraş-

Severin), cunoscut, îndeosebi, ca romancier al verosimilului de înaltă 

clasă epică («Spune-mi, unde duce acest drum?», Bucureşti, Editura 

Eminescu, 1972; «Neîmpăcaţi în mânie», Buc., Ed. Eminescu, 1974; 

«Sentimentul puterii», Buc., Ed. Eminescu, 1976; «Tornada», Buc., 

Ed. Eminescu, 1980; «În afara gloriei», I / II, Timişoara, Editura 

Renaşterea / Excelsior, 1994 / 2006), dar şi ca autor al unor volume admirabile de povestiri (volumul de debut, «Sunt 

dator cu o durere», Buc., Ed. Eminescu, 1970; «Întoarcerea spre asfinţituri», Timişoara, Ed. Facla, 1984; «Mătuşa mea 

Maria Theresia», Timişoara, Ed. Augusta, 1998), ori al unor cărţi de publicistică, relevând un pamfletar politic de 

impresionantă forţă («Vremea hahalerelor», Timişoara, Ed. Augusta, 1998; «Ca mierea, ca fierea – cuvântul», 

Timişoara, Ed. Excelsior, 2007), surprinde critica literară valahă – în toamna lui 2011, parcă după o „reţetă“ argheziană 

– printr-un uimitor „debut tardiv“ în poezie, Amintiri despre ţărani (poemele având „în deschidere“, un Avertisment 

almăjanian, şi „în închidere“, un util Glosar de regionalisme din Ţara Almăjului şi cu limpide Note biobibliografice, 

adăugându-li-se – de pe copertă – trei „prezentări“ în „accent“ circumflex-critic, semnate de Lucian Alexiu, Octavian 

Doclin şi Alexandru Nemoianu), Timişoara (Ed. Hestia / David Press Print; pagini A-5: 118). 

 În «Avertisment», Ion Marin Almăjan vine în întâmpinarea Distinsului Receptor cu un „trident“ 

de probleme: (I) mai întâi, chestiunea titlului cărţii: «Am stabilit titlul cărţii Amintiri despre ţărani, dar mai corect ar 

fi fost Amintiri despre neamuri», de vreme ce eroii din satul-matcă a Valahimii, de vreme ce personajele din talpa 

piramidei sociale, din ţărănimea Dalboşeţului natal, din Ţara Almăjului, sunt „rude“ ale eroului poematic şi, în ultimă 

instanţă a textului, sunt „rude“ ale autorului ce mărturiseşte dinspre un mesianism bine temperat (imediat după 

„argumentul din deschidere“): «Am venit pe lume strângând în pumn / gurguiul unei opinci / cu care era încălţată talpa 

ţării. / Vremurile acestea i-au spulberat pe ţărani, / trimiţându-i în istorie. / Eu am rămas orfan.» (Autobiografică – p. 7); 

(II) în rândul secund, problema estetică a patosului ca reflectare a armonizării realului în spaţiile irealului / 

fabulosului: «În fond, patosul, considerat de unii semn al lipsei de calitate, de elevaţie spirituală, nu lipseşte în aceste 

pagini care sunt un fel de imagini răsfrânte în oglinda unei ape, răsfrângeri ce împletesc realul cu irealul, cu fabulosul.» 

(Avertisment – p. 5); (III) în rândul terţ, problema prudenţei ce taie apa de la „morişca de procese de calomnie“ ale 

amatorilor agreşti, spre a nu se repeta experienţa „dură“, de la debutu-i cu volumul de povestiri, Sunt dator cu o 

durere, din anul 1970: «Doresc să avertizez pe cei ce vor vrea să se identifice sau să identifice neamurile lor cu unele 

din personajele acestei cărţi şi să mă învinuiască, aşa cum s-a întâmplat la prima mea carte, „Sunt dator cu o durere“, de 

intenţia de a-i denigra, că numele date de mine acestor personaje, chiar dacă au existat în realitate, nu sunt proiecţia 

celor ce există în fapt sau au existat vreodată.» (ibid.).    

 Dintre aserţiunile critice de până acum – scrise (pe admirabila copertă cu clapete a volumului, datorată, ca şi 

superbele ilustraţii din interior, lui Vasile Pintea), sau rostite (la lansarea excepţională, cu fast, din ultima decadă a lui 

noiembrie 2011) –, desigur, direct-privitoare la acest interesant volum de poeme, Amintiri despre ţărani, de Ion 

Marin Almăjan, Distinsul Receptor este invitat a reţine trei: (I) în primul rând, a eseistului Alexandru Nemoianu, 

venită de peste Atlantic (din Detroit / SUA), dintr-o Americă superurbanizată / supertehnicizată: «Întâmplările se  
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adună şi sunt noi doar până la o vreme, oamenii întâlniţi pot fi 

număraţi până la o vreme şi apoi devin semn; [...] dar Ion Marin 

Almăjan, în vorbe fără egal, ne arată Almăjul (şi prin el Banatul), ca vatră 

a toate: ca „lumea“, aşa cum a fost, ca „lumea“, aşa cum o ştim, ca 

„lumea“, aşa cum ar trebui să fie; iar când va fi desăvârşirea, doar 

dragostea deplină o ştie...»; (II) în al doilea rând, a poetului / eseistului 

Octavian Doclin, venită din Reşiţa, adică din vecinătatea Dalboşeţului / 

Ţării Almăjului: «Cu această carte, aş spune insolită, nu numai pentru 

scrisul său, Ion Marin Almăjan îşi rotunjeşte opera; forţa epică [...] 

devine aici o poezie realistă – dacă putem spune astfel –, delicată, pe care 

memoria excepţională a autorului o transformă într-un portret (sau peisaj) 

al satului, tragic şi senin totodată, din ţinutul natal al lui Ion Marin 

Almăjan, Ţara Almăjului; [...] condiţia de ţăran este alta acum şi despre 

acest fapt vorbeşte cartea, mai direct sau indirect, şi explicit, şi implicit; 

Ion Marin Almăjan se dovedeşte şi aici un scriitor de marcă, autor serios 

care-şi respectă obârşiile»; (III) în al treilea rând, a criticului / poetului-

editor, Lucian Alexiu, patronul Hestiei, distinsa editură din Timişoara: 

«Ion Marin Almăjan surprinde printr-o carte de poeme care apare, 

 într-un fel, împotriva curentului: demers cu evidentă conotaţie polemică, pe de o parte, în măsura în care îşi propune a fi 

unul „reparator“ şi recuperator, pe de altă parte nostalgică întoarcere către obârşii, adeziune pregnant afectivă la datele 

lumii evocate; recurgând la un limbaj mai deloc poetic, autorul însumează, în Amintiri despre ţărani, scurte naraţiuni 

după cum şi un şir de portrete – şi unele şi celelalte pline de culoare –, vorbeşte despre destine şi întâmplări proiectate 

pe fundalul istoriei veacului trecut [...]; dacă stingerea lumii rurale, a civilizaţiei ţărăneşti tradiţionale este tema ori 

supratema ce irigă, subteran, textele cărţii lui Ion Marin Almăjan, o atenţie aparte trebuie acordată discursului în sine: de 

o forţă şi o frumuseţe verbală aparte, în raport cu care precauţia filologică a glosarului ce întregeşte cartea este, la urma 

urmei, facultativă». 

Eroul poematic almăjanian – din Amintiri... – vine dintr-o impresionantă, indiscutabilă tradiţie a 

monografierii satului valah ca matcă socială / civilizatorie impusă Europei de spaţiul Pelasgo-Thraco-Daciei, de nucleul 

acesteia, România, Moldova etc., neîntrerupt, din neolitic şi până în timpul prezent-acţional, timp / anotimp surprins de 

tablourile rurale / agreste ale lui Ion Marin Almăjan, tradiţie a monografierii rurale cu strălucite monumente estetice, 

atât în perimetre epice, cât şi în autentice arii lirice, mai ales din secolele al XIX-lea (Ion Creangă, George Coşbuc ş. a.) 

şi al XX-lea (Octavian Goga, Tudor Arghezi, Mihail Sadoveanu, Zaharia Stancu, Marin Preda, Ion Gheorghe – cel din 

volumul «Elegii politice», 1982 –, Marin Sorescu – îndeosebi, prin ciclul de poeme, «La Lilieci», vol. I / 1973, II, III, IV 

/ 1988 –, Ioan Baba – cel din volumul «Năzbâtii candide», Novi Sad, 1994 – ş. a.); iar în secolul prezent, al XXI-lea, 

primul ce se iveşte în seria acestor monumente estetice pe tema chtonianului din literatura valahă pare-mi-se a fi 

volumul lui Ion Marin Almăjan, Amintiri despre ţărani (2011).  

În afara poemului «Autobiografică» (supra), filonul liric al problematicii pământului este susţinut de încă şapte poeme: 

(1) cel (de la polul opus arghezianului «Belşug») în care eroul liric almăjenian, în ipostază de „nepot“, este „certat“ / 

„mustrat“ de bunicul indignat, venit „de dincolo“, de peste Styx, ca să-şi are ogoarele lăsate în paragină de epigonica 

posteritate – «Pe dealul Străineacului văd / Două vaci care trag la un plug, / Un bărbat ţinând coarnele plugului, / Cu 

pălăria dată pe ceafă. / E bunicul meu întors de dincolo de moarte / Să-şi are pământurile pe care eu le-am lăsat / Într-o 

încremenită păragine» (Mustrarea bunicului – p. 8); (2) zguduitorul poem al Casei Părinteşti, căpătând grai şi 

metamorfozându-se în „părăsita“ Mumă-Vreme ce-şi atenţionează îndurerată „fiul înstrăinat“: «Casa mă priveşte cu 

ochi străini. / Recunoaşte-mă, sunt eu, copilul tău, îi zic, / În tine m-am născut, / În odăile tale mi-am împleticit paşii, / 

În oborul tău am alergat după miei, / În iarba mătăsoasă mi-am culcat obrazul, / În grădina ta am auzit prima dată / 

Vocea dulce, de fetiţă, a mamei, / Glasul puternic al bunicului, / Sfârâitul fusului învârtit de degetele bunicii. / Mă rog în 

genunchi, iartă-mă. / – Ai plecat în lume şi m-ai lăsat pustie, / Cu singurătatea măcinându-mi zidurile, / Cu necunoscuţi, 

siluindu-mă, / Străinule !» (Blestemul străinului – p. 9 sq.); (3) cel în care Doina polidimensionează priveliştea 

zalmoxiană, priveliştea fiinţării unui peren / nemuritor eu liric prin dor, prin înfiorarea parcă expresionistă a dorului 

autoproiectându-se în cogaionicul sublim: «Cântecul acesta vine din adâncurile pământului / Şi din tăriile cerului, / [...] / 

Se strecoară în fibra fiinţei mele, / Tulbură, trezeşte un dor de necuprins, / De neînţeles, un dor de risipire, un dor de 

înălţare, / Şi un dor de moarte» (Doina – p. 13); (4) cel în care eroul poematic devine rapsod valah în descendenţă 

orfeică a viersuirii în mausoleic- folclorica măsură-opt: «Cucuruz de pe ierugă, / Mă pusei la mândra slugă / Pe opinci şi 



 

37                      Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 
 

 
 Vasile Pintea, «Pegas» (ilustraţie la poemul 

«Chidran» de Ion Marin Almăjan, p. 29). 

 
încă fierbinte, a pus oţet şi apă. / – Ia, cu maica, să vezi cât e de bun. / Atunci nu ştiam că bicul nu dă lapte» (Lapte de 

bic – p. 32 sq.). 

Prin cele 36 de poeme care ilustrează vigurosul filon epic al volumului Amintiri despre ţărani, Ion Marin 

Almăjan – aidoma unui Picasso în Logos – realizează / expune „Guernica“ ţărănimii valahe din România de după 

Revoluţia Anticomunistă din Decembrie 1989, hienizată şi programatic-haotizată (prin aşa-zisa „reformare a statului“), 

îndeosebi, în „epoca dictaturii portocalii“, sau „criminal-trădătoarea epocă“ a preşedintelui Traian Băsescu şi a 

guvernării prim-ministrului Emil Boc.  

Prima secţiune poematică din acest filon priveşte o zguduitoare crimă ecologică – tăierea / „exportarea“ pădurilor din 

Ţara Almăjului de către neofanarioţii puterii din România de azi: «Străinul cu faţa lată, / Cu nume de iarbă verde / Urcat 

în scrânciobul puternicilor zilei / A pus drujbele pe pădurile Almăjului. / Sub fierul necruţător cad gemând, / Ca nişte 

ostaşi bătrâni / Ce au apărat satele / De turci, de nemţi şi de ruşi, / Cad seceraţi de mâna lacomă a veneticului / Stejarii, 

fagii, ulmii, fala pădurii. / În vaierul lor plâng strămoşii / Şi se frânge un neam» (Ucigaşul pădurii – p. 11 sq.). În 

celelalte secţiuni („tablouri“, „acte“, „scene“), tragedia ţărănimii valahe din Provincia („Ţara“) Almăjului, tragedia 

cunoscută de lumea satului natal, Dalboşeţ, se relevă „monografic“: „jalonul istoric“ se iveşte în cetatea ruinată, 

năpădită de iarba grasă de pe deal, Cetatea Grădiştii, odinioară falnică, ascunzând fabuloase comori, având «porţi uriaşe  

 

 
 

de aramă», cetate ce ispiteşte căutători de aur – între care şi ţiganul-covaci, 

Mărcin ce-şi află moartea în labirint, după ce «a coborât pe coşul cetăţii» 

(Cetatea Grădişte – p. 16); dascălul Frâncu, nicidecum din „seria apostolilor“, 

bea vin de Malaga («În Almăj, vinul de Malaga are mare trecere» – Dascălu’ 

Frâncu, p. 19) şi iubeşte „la nebunie“ pe „Madam Ronet“, «pe malul Nerei, pe 

sub sălciile pletoase, / cu luna ca o felie de lubeniţă deasupra lor» (ibid.); un 

tablou zguduitor surprinde deportarea în Bărăgan a frunţii satelor almăjene, a 

chiaburilor din Ţara Almăjului, la un ordin dictatorial-stalinist din orizontul 

anului 1950, chiar la sărbătoarea Rusaliilor: «Ca din senin, camioane acoperite 

cu prelate năvălesc în sate, / Soldaţi înarmaţi coboară.../ [...] / Bărbaţii privesc 

spre soldaţi, muţi, ca de piatră. / În urma lor casele rămân triste, pustii, 

blestemate. / La şcoală ni se spune: au fost luaţi chiaburii, / Duşmanii poporului, 

uneltele anglo-americanilor, / Şi duşi în Bărăgan. / Noi tăcem. Acasă ni s-a spus 

să nu vorbim, / Chiaburii, duşmanii poporului, sunt neamurile noastre» 

(Chiaburii, duşmanii poporului – p. 31); în acei ani de dictatură stalinistă, 

sătenii ce vorbeau împotriva ocupanţilor ruşi / sovietici, împotriva Armatei 

        Vasile Pintea, «Cap de ţăran» (1980),  

ilustraţie la poemul lui Ion Marin Almăjan,  

«Biruinţa lui Ghiţă Buriţă », p. 24 

 

pe obiele / Şi pe buze subţirele. / Am slujit un an şi-o vară / Doar pe-o ţâră de căpară. / Când să-mi capăt toată plata / S-a 

măritat fata» (Cântec vechi – p. 14); (5) cel în care se face elogiul „comunicării“ / „legăturii“ periodic-zalmoxiene 

dintre Munţii Almăjului şi Dumnezeu, graţie unui soi de lift-scară-de-frasin: «Între munţii mei şi Dumnezeu / Se întinde 

o scară de frasin / Pe care urcă şi coboară îngerii, / Cu vedre de caş şi de brânză / Şi cu câte o litră de răchie, / Pitulată 

sub aripi. / Ca să n-o vadă Atotputernicul» (Scara Raiului – p. 15); 

 (6) cel în care „copilul-erou-liric / epic“ – din orizontul dictatorial-

stalinist al anului 1950, când s-a ordonat masacrarea cabalinelor din 

satele României – se roagă la „Dumnezeul cailor“ pentru „fala familiei“, 

„armigul“ Chidran, cel ce fermeca tot Dalboşeţul prin „trapul său 

regesc“: «De-atunci, de câte ori trec pe lângă Puţul Sec, / În care au fost 

aruncaţi caii omorâţi din ordin, / Aprind o lumânare şi mă rog / La 

Dumnezeul Cailor, / Pentru frumosul nostru Chidran» (Chidran – p. 27) 

şi (7) cel în care străbunica Igliţa / „Iglica“ serveşte nepotului-erou-de-

poem o misterioasă mâncare, lapte de taur: «Străbunica mea se chema 

Iglica, / Un nume cum nu mai găseşti astăzi. / Locuia într-o casă din 

bârne, / La capătul satului, aproape de pădure. / [...] / Pielea obrazului, 

mâinile păreau nespălate de ani. / Mai târziu am înţeles că era culoarea 

ţăranilor bătrâni. / – Ce să-ţi dea maica ţie ? / Un măr, o pară, o prună, 

câta răchie ? / Răchie, nu, că eşti prea mic. / Îţi dă maica lapte de bic./ 

Străbuna a fiert mămăliga, a răsturnat-o pe un ştergar, / Apoi, în căldarea 
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Roşii, chiar şi cei ce lăsau / dădeau impresia că se opun puterii bolşevice din acele anotimpuri ale României, erau „luaţi 

cu duba neagră“, noaptea, şi duşi în închisorile / lagărele stalinist-comuniste, aşa cum s-a întâmplat şi cu tatăl poetului 

epic, Ion Marin Almăjan: «Taica încărcase carul cu snopi de grâu, / [...] / La arie, batoza duduia mestecând snopii, / [...] 

/ – Treci şi-ţi plăteşte datoria către statul / Muncitorilor şi ţăranilor, a poruncit. / Taica a ridicat un sac deasupra capului, 

/ L-a trântit la picioarele tovarăşului, / Boabele s-au risipit îngropând cizmele militare. / Ne-am întors acasă cu carul gol. 

/ Noaptea, câinele a început să bată la om străin. / Au venit cu un Gaz şi l-au ridicat pe taica, / Să dea socoteală 

statului...» (Cote – p. 36 sq.); tot cu „duba neagră“ luau la puşcărie şi sătenii bănuiţi a avea legături cu „partizanii“, cu 

organizatorii rezistenţei anticomuniste din „creierul munţilor Carpaţi“: «Un huruit de maşină a spart liniştea vâscoasă, / 

Era duba neagră de care sătenii se temeau ca de ciumă, / Au bubuit în poarta lui Torocea şi l-au luat / Desculţ, numai în 

izmene, fără pălărie, / Cică i-ar fi tăinuit pe partizanii din munţi / În coliba lui de pe cracul Mercii» (Soarta unui ţăran 

sărac – p. 42); un alt tablou memorabil este cel ce poartă titlul Slujba de îngropăciune a prunilor – la un ordin dat «de 

la raion», preşedintele Cooperativei Agricole de Producţie distruge livezile de pruni din satul almăjan; Cornu, 

tractoristul ceapeului, adună «cu de la sine putere, / Toţi prunii în croul lui Boboloş. / Se făcuse o catedrală de pruni. / 

[...] / Noaptea, la lumina farurilor, / Popa Macu, crâsnicul Ledăru şi Cornu / Au făcut slujbă de îngropăciune prunilor» ( 

p. 68); antologică este şi scena în care elevii şi dascălii de la şcoala din sat bocesc – obligaţi / supravegheaţi de un ofiţer 

– „moartea tătucului Stalin“ (moarte survenită în 1953, când Ion Marin Almăjan era unul dintre şcolarii „ce mergeau pe 

13 ani“); etc. 

 

 



 

39                      Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 

 

 
 

 

 

SI L’HOMME SAURAIT 

VOIR 

Si l’homme saurait voir 

toute la Terre des pensées 

en glissant par le dimanche 

clair 

la lumière brûlerait 

la lumière 

les poissons noieraient 

l’eau 

et les volées des Anges 

laisseraient des traces. 

 

Craiova, 2011 

Traducător: Prof. Andrei Radu 

 
 

QUINTA ESSENTIA 

Plus que 

la rumeur du corps vivant 

ce sont les images 

de l’éloignement 

que j’allume 

par la lumière des larmes 

pour que je guérisse 

de moi- même 

l’âme brûlée 

de tous les cotés 

 

 
 

 
 

http://www.almeea.com 

http://dezvatatorul.blogspot.com http://www.eva.ro 

 

L ‘ÂME EXILEE 
 

Quand j’ouvre la pierre 

par la flamme des regards 

la Terre me dit en courant: 

„Même dans ces 

grands éloignements 

de la couleur du crépuscule 

ton âme exilée 

a une odeur d’étoiles!” 
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.DE LA NUE DES 

SIGNES 

 

Peut-être je saurai 

de la nue des signes 

comme se sont fermées  

les grottes 

dans l’oreille du cerf 

et lui-même dans des noces 

des spirales 

et moi 

dans les runes des neiges 

 

 

 

 

 

 

DANS L’ETOILE DE 

L’OREILLE DROITE 
 

Je le cherche montagne par 

montagne 

suivant les lois des signes 

je le cherche par l’œuf des eaux 

et Lui est avec moi 

depuis la naissance du Monde 

dans l'arbre pensif 

de l étoile de l’oreille droite 

 

 

 

 

 

 

PAR LES YEUX 

SCINTILLANTS 
 

Dieu n’est pas caché 

dans chaque mot volant 

Il vit un monde à Soi    

de silences de génèse 

claire 

Je leur ai appris la dévotion 

jumellé à tous les âges 

par les yeux scintillants 

de la vie des sept universes 

 

 

 

.PARTAGER  

L’ ETONNEMENT 
 

Jusqu’ à pénétrer dans ma 

maison 

la froidure de l’inquiétude 

je fais une femme de lumière 

des bourgeons des rayons 

Elle este légère comme l’Esprit 

de l’éblouissement 

et on ne l’entend pas 

en tenant sur les genoux 

mon ombre 

avec l’œil qui me croît 

le Soleil 

 

. 

 REVEILLE DANS LA 

VERITE 

 

Je regarde à moi-même 

par la Lune 

d’entre les sourcils 

laquelle fait dans le Ciel 

des signes 

Ah, comme on se reflète 

elle dans moi-même et en nous 

sublime ! 
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EN EPOUSANT LA 

NUIT 
 

J’ ai pris comme mariée la 

nuit 

et toutes les danaïdes 

ont dansé à la fête 

terrienne 

ainsi que mon cœur a 

tourné 

comme la roue de 

l’Universe; 

même le vent brûlait 

en nous éclairant de 

l’émeraude 

de ses yeux le chant. 

 

 

 
 

 
 

 DANS LA FENETRE DE 

L’UNIVERSE 
 

Depuis que j’ai ouvert les montagnes 

avec tant de papillons sur moi 

mes paroles se sont arrêtées 

à cause de la poussière lumineuse 

dans la fenêtre de l’Universe 

C’était comme quand 

l’étoile sur laquelle j’étais 

me regardait 

de la croix de l’avenir 

 

 LA PENSEE ME FAIT MAL 

 

La mer brûle 

ainsi que je ne peux plus l’extraire 

des navires coulés 

regarde: mon ombre tombe! 

je perds par la fumée les ailes 

et tant que le siècle de la foudre 

la pensée me fait mal 

 

  
 

 DAHNA 

 

Dans le monde terrien 

des tristesses 

la voix du rêve 

est éclatée en flammes 

en m’aveuglant les ailes 

Je crois que le Soleil 

venait de sortir du four 

ou bien une autre 

éternité 

m’aimait  avec fureur 

  

DE LA VIE DE LA 

PENSEE 
 

Embrasse-moi la pensée 

dans la quelle je vis 

rapidement 

embrasse-la jusqu’au feu 

en bouchant derrière elle 

des portes et des fenêtres 

par des étoiles 

 

 
 

 

 

 

  

 
 

  

POUR 

L’EDIFICATION 

DES TEMPLES 
 

Quand pour moi 

l’âme est devenue 

emperatrice 

j 'ai gaspillé 

les nuages du monde 

en lavant des mots 

dans le feu des pleurs 

pour l’édification 

des Temples 
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Octavian Paler, aşa cum l-am cunoscut   

În ziarul bucureştean  „Cotidianul” din 13 martie 2006, scriitorul Octavian 

Paler scria următoarele rânduri: "Prin iarnă, într-una din acele zile cu ger 

de crăpau pietrele, am primit un telefon din America. Mă sună din Chicago 

dl.Cristian Petru Bălan, în casa căruia am fost acum vreo unsprezece ani - şi 

de care mă leagă, în afară de gratitudinea pentru ospitalitate, o aventură 

palpitantă, în cursa spre aeroport, povestită în „Jurnalul american“ din 

„Aventuri solitare“... Din vorbă în vorbă, dl. C.P.B. mă felicită pentru un text 

preluat de o publicaţie românească din America de pe Internet şi „din câteva 

jurnale din ţară“. M-a fulgerat o bănuială. „Nu cumva se cheamă "Paradoxul 

vremurilor noastre?“. „Nu, nu - a venit răspunsul -, se cheamă "Interviu cu 

Dumnezeu“... Am rămas blocat. Apoi, l-am rugat pe interlocutorul meu să-mi trimită şi mie „discuţia“ purtata în 

Ceruri...  

Acum văd că gluma se îngroaşă. De aceea m-am hotărât s-o iau în serios."  

Din textul reprodus mai sus, se vede că l-am găzduit mai multe zile pe domnul Paler, şi nu numi pe dumnealui, ci şi pe 

scriitorul Dan Costescu, directorul ziarului "Cuvântul românesc" din New York şi pe cunoscutul critic şi istoric literar 

M. N. Rusu, care îl însoţeau şi pe care i-am plimbat cu maşina mea prin principalele locuri turistice ale metropolei 

Chicago, oprindu-ne în oazele româneşti de acolo care, ca pretutindeni în America, sunt, în primul rând bisericile de 

diferite confesiuni, restaurantele şi cluburile etnice româneşti. 

După câteva zile, oaspeţii au plecat din Chicago şi a trebuit să-i duc la aeroport pentru avionul de New York, pe care 

fuseseră gata să-l scape (aceasta era acea "aventură palpitantă" de care aminteşte înaltul oaspete), fiindcă a trebuit, într-

adevăr, să zbor cu viteză nepermisă prin oraş, trecând şi prin câteva stopuri, ocolind cu slalomuri maşinile care mergeau 

încet, dar am avut noroc că nu m-a detectat nicio poliţie şi am prins avionul în ultima secundă înainte de decolare...).  

Între timp, după câţiva ani, mai m-am întâlnit cu domnul Paler la Bucureşti, în ziua când şi-a lansat o carte. În acel an 

ne-am citit cărţile cu autografe reciproce, toate având dedicaţii frumoase, am corespondat şi am vorbit de mai multe ori 

la telefon cu domnia sa. Pe cartea de voiaj intitulată „Aventuri solitare”, apărută la editura „Albatros”, Buc. 1996, mi-a 

scris un mesaj-memento care, sincer vorbind, m-a emoționat: „Domnului Cristian Bălan despre care ar fi trebuit să 

daug, în această carte, că l-am îndrăgit în scurta mea trecere prin Chicago, mulțumindu-i, târziu, pentru tot. 

Octavian Paler, iunie 1996”. 

Îmi amintesc că dumnealui mi se plângea de mari probleme cu 

inima, spunând că supravieţuise unor atacuri de cord. I-am urat sănătate şi 

i-am dat sfaturi de tratamente naturiste la care mi-a răspuns că le ştia, dar 

că nu le respecta... O dată i-am trimis o vedere chiar din Lisa, localitatea de 

lângă Făgăraş unde se născuse şi mi-a mulţumit călduros. 

Într-adevăr, într-una din convorbirile avute cu domnia sa, eu îl 

felicitasem pentru frumosul articol "Convorbire cu Dumnezeu", publicat în 

numărul din 17 iulie 2005 din ziarul "Meridianul Românesc" care apare în 

California şi unde fac parte din colegiul lui redacţional, dar am avut 

surpriza să văd că şi domnia sa era... surprins de felicitările mele, 

mărturisindu-mi sincer că nici vorbă să fi scris acele rânduri deosebit de 

meşteşugite, numindu-le chiar o capodoperă... Octavian Paler 

 
 

 

SUA 
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"Domnule Bălan, - mi-a mărturisit dânsul într-o discuţie intimă - eu sunt o fire mai ciudată, uneori cam neplăcut 

în societate, recunosc. De obicei, nu par prea prietenos; ştiu asta şi cred că aţi observat... Sunt cam singuratic şi 

taciturn, aşa am fost mereu, dar iubesc adevărul şi oamenii harnici, mai ales dacă sunt şi valoroşi. Stau deoparte, îi 

studiez şi scriu despre ei. Totuşi, America aceasta a dumneavoastră, să vă spun sincer, are multe lucruri care nu-mi 

plac deloc. Nu cred că m-aş putea acomoda acestei societăţi de o modernitate artificială. La dumneavoastră acasă 

însă m-am simţit cel mai bine, aproape ca în România, lucru pentru care vă mulţumesc mult. Totuşi, promit să nu 

mai vin niciodată în ţara aceasta şi să nu mai deranjez pe nimeni..."  

Şi, evident, s-a ţinut de cuvânt, deşi, uneori, îi simt parcă şi acum prezenţa aici, în ţara lui Lincoln pe care, totuși, 

dumnealui îl admira în mod deosebit. 

 

 

România, printre care şi pe domnia sa. Tot atunci am fost rugat de 

cei din comitetul românesc local să-i găzduiesc în familia mea pe cei 

trei distinşi scriitori, iar ai mei au acceptat această propunere cu 

multă plăcere. Soţia mea Dorina, ajutată de fetele noastre Codrina şi 

Ozana, care atunci erau studente, au gătit cele mai delicioase şi mai 

tipice mâncăruri româneşti. Cred că am făcut faţă cu brio acelor 

momente speciale. Cu acea ocazie, se înţelege că am discutat ore 

întregi cu domnul Paler iar acum, după scurgerea unor ani, în câteva 

cuvinte, eu îl pot descrie pe acest mare artist al cuvântului românesc 

ca o personalitate cu totul aparte, diferită întru totul de mulţi. 

Octavian Paler s-a afişat din capul locului ca un om sobru, serios, 

poate prea serios, excesiv de meticulos, oarecum rezervat faţă de cei 

din jurul său şi nu atât de comunicativ pe cât mi-aş fi dorit. 

 

  

 

gata făcut din lada cu manuscrise a lui Feodor Kriukov un ofiţer, prieten de familie, scriitor de mare talent, după 

decesul acestuia pe front (nici astăzi paternitatea excepţionalului roman nu a fost pe deplin elucidată). Din acest 

punct de vedere, scriitorul nostru român a fost, indiscutabi, un mare exemplu de probitate.L-am cunoscut pe 

inegalabilul Paler în vara anului 1965, când eram principalul realizator al programelor televiziunii române din 

Chicago, crainicul acestor emisiuni unde am avut ocazia să intervievez mai multe mari  personalităţi din 

 

 
 

 

desigur, prilejul să-i apreciez domnului Paler profunda lui cinste şi 

sinceritate, în clipa când l-am auzit că neagă categoric paternitatea 

acelor materiale destul de valoroase din punct de vedere literar, 

mulţumindu-le ironic autorului sau autorilor pentru "ajutorul" 

acordat prin metoda substituirii şi promiţând să nu facă mare tam 

tam din aceste întâmplări destul de insolite.  

Dar a repetat clar şi de mai multe ori prin presă, că articolele cu 

pricina nu sunt nicicum operele lui... În acele zile, fără să vreau, am 

făcut o asociaţie de idei, mai exact, am făcut o comparaţie care mi-

a venit atunci spontan în minte şi anume - m-am gândit că 

Octavian Paler nu a procedat precum scriitorul sovietic Mihail 

Şolohov care, în 1965, a luat Premiul Nobel pentru literatură 

pentru excelentul roman "Pe Donul liniştit", despre care, ulterior, 

unii  istorici literari spun cu seriozitate, şi susţin cu anumite 

argumente, că laureatul Şolohov ar fi sustras romanul 

 

Mai mult decât atât, surpriza se repeta, deoarece, cu câteva luni înainte, mai apăruse un alt articol similar, tot 

sub semnătura dumnealui, "Paradoxul vremurilor noastre", într-o revistă din Canada. Ambele articole erau 

superbe, bine scrise, probabil de aceeaşi persoană cu condei bun. Pentru mine, acea întâmplare mi-a oferit,  
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CANADA 

 

Norocul ţi-l faci cu mâna ta, poezia cu inima... 

 

te obligă la transformări majore, sfârşind prin a te corupe. Sistemul social-economic te 

asimilează, iar dacă vrei să fii sau să rămâi poet, o specie rară pe acest continent 

(comparativ cu miile de creatori din România), de cele mai multe ori trebuie să evadezi din 

prezent şi să călătoreşti departe, în lumea nostalgiilor, sau altundeva, într-o lume imaginară. 

Totuşi, Lia Ruse, o autoare prea puţin cunoscută în diaspora canadiană, poate datorită 

discreţiei cu care abordează librăriile şi publicul cititor, a găsit formula împăcării trecutului 

cu prezentului, printr-o poezie plină de candoare şi optimism. 

 În anul 2011, autoarea desăvârşeşte „A treisprezecea carte”, un volum antologic, 

publicat la editura ARGEŞ PRESS, şi care cuprinde aproape două sute de poezii. Prefaţa 

cărţii este semnată de Mihai Golescu, postfeţele de Adrian Erbiceanu şi Ortansa Tudor, iar 

recenziile din interior (am fi preferat să fie inserate la sfârşitul cărţii) aparţin profesorului 

Nicolae Spinei, criticului Sergiu I. Nicolaescu şi, din nou, lui Adrian Erbiceanu şi Ortansei 

Tudor. De altfel, esenţa acestui volum şi personalitatea Liei Ruse sunt bine punctate de 

Mihai Golescu în prefaţă şi pe coperta a patra, nelăsând loc niciunei confuzii:   
LIA RUSE 

„Mai relevant mi se pare că suava fiinţă feminină şi-a extras seva lirică din pământul cultural al Argeşului, în special 

din spaţiul spiritual de la Teiu, acolo unde s-a născut şi Vladimir Streinu, sevă care a urcat prin tija timpului şi a 

crinului poetic ca să alimenteze şi să contureze pregnant o personalitate artistică, mai întâi aici, în România, apoi în 

Canada, unde a emigrat şi unde a continuat să transfigureze şi distileze trăiri, sentimente, atitudini, idei, regrete şi 

entuziasme, nostalgii şi recurenţe, imagini şi amintiri, toate topite în creuzetul unui joc secund numit artă poetică şi 

concretizat în florilegii lirice” 

 „ A treisprezecea carte” cuprinde poezii din volumele „Freamăt de mai în colorit de toamnă” – Editura Basarab I, 

Curtea de Argeş, 1994, „Aerul din preajmă” – Editura EXAX, Piteşti, 1995, „Picturi sonore” – Editura TIP – NASTE, 

Piteşti, 1996, „Lumi străvezii” – Editura Zodia Fecioarei, Piteşti, 2000, „Sculpturi în aripa timpului” – Editura Lilion 

Ruse, Montréal, 2001, „Lumini suave” – Editura Lilion Ruse, Montréal, 2005, „La poarta unui anotimp” – Editura 

Lilion Ruse, Montréal, 2006, „Desprinderi” – Editura Lilion Ruse, Montréal, 2007, „Clipe sprijinite-n gânduri” – 

Editura Lilion Ruse, Montréal, 2008, „Scânteieri în oglinzi” – Editura ASLRQ, Montréal, 2009, „Reflectări” – Editura 

ASLRQ, Montréal, 2010 şi „Arcada timpului” – Editura ASLRQ, Montréal, 2011. 
Lia Ruse este devotată în primul rând versului clasic, fiind pasionată de sonet sau rondel, dar are curajul să 

versifice şi în stil liber, mizând pe muzicalitate interioară şi rime la distanţă, poeziile producând la citire adevărate 

reverberaţii. Efectele acustice şi elementele simboliste din natură, mai ales când sunt evidenţiate anotimpurile, se susţin 

reciproc, se îmbină armonios, dovedind măiestria autoarei de a prezenta un cadru fermecător şi de a transmite un refren 

mângâiat pe corzile inimii. 
Lirica feminină a Liei Ruse, fără incizii dureroase în umbrarele conştiinţei, are acea menire de a ne prezenta 

lumea  dintr-o perspectivă pe care mulţi o ignoră, nemaifiind capabili să aprecieze frumosul şi puritatea din jur. Tocmai 

de aceea avem nevoie de astfel de autori care ne redeschid porţile percepţiei şi ne îndeamnă la iubire neţărmurită. Dar să 

nu credem că lirismul Liei Ruse este numai roz-bombon. Uneori are un „Vuiet de singurătate”, (pag. 13) amintindu-ne 

că viaţa este ca un zbor neîntrerupt în clepsidra astrală (superbă metaforă): „Zboruri ne-ntrerupte în clepsidra astrală... / 

Cu puf de sălcioară însăilat în vânt / Se scurge martie, în larmă ancestrală / În jocuri vegetale, iar picurând pământ… 

// Acum, când izbucnesc clipe-mperecheate / Când orbita zilei în sine dospeşte, / Eu mă opresc în vuiet de singurătate / 

Să lipesc trecutul, pe golul care creşte! 

 În exil... mai toţi emigranţii aleargă după 

prosperitate şi prea puţini se gândesc la viaţa artistică şi 

spirituală. În America de Nord, de exemplu, capitalismul  

LIA RUSE 
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Cu alte cuvinte, poezia Liei Ruse merită 

să fie citită şi apreciată. Din păcate, 

soarta poeţilor este una tristă, ei ajungând 

să-şi distribuie singuri cărţile, chiar să le 

ofere pe nimic uneori, fără ca efortul lor 

să fie apreciat aşa cum trebuie, măcar din 

respect, printr-o simplă lectură. Câte 

comori există prin biblioteci fără ca să 

ştim de ele. 

 Se spune că norocul ţi-l faci cu 

mâna ta. Poezia o faci însă cu inima, 

mâna fiind doar o prelungire a dragostei 

şi a suferinţei, iar ochii celorlalţi o 

reîntoarcere la divinitate şi originea 

cuvântului. Chiar dacă omenirea se duce 

de râpă, norocul nostru este... că mai 

există poeţii. 

 

 
Ionuţ Caragea 
3 decembrie 2011 

 
 

 

Fotograf:  

 

 

Nici una nici două, înfipt parcă în pavajul străzii, a început să cânte singur, acompaniat doar de o bătaie convulsivă din 

călcâie. Vocea răguşită acoperea parcă mai multe tonuri în acelaşi timp, finalizând vocalele într-un vaiet sfâşietor. 

Textul cântecului era trist, povestea unui suflet pustiit de dor, exilat departe de casă. Drama era redată sub forma unui 

monolog adresat unui cârciumar nevăzut care, în loc să curme amarul, nu face decât să adoarmă durerea, umplând încă 

odată paharul cu „aguardiente” („apă arzândă”, ţuică). 

 S-a făcut o linişte mormântală în jurul artistului, de parcă am fi fost loviţi cu toţii brusc de o revelaţie. 

Omul din faţa noastră întruchipa o emoţie mistuitoare, trăită cu fiecare fibră a corpului său, stăpânit parcă de un demon 

interior care nu găsea altă cale de ieşire din trup decât vocea ireală şi corpul său zbuciumat. Nu mai era un simplu 

interpret. De bună seamă că aveam în faţă însăşi substanţa din care sunt plămădite emoţiile, condesată în formă pură, 

într-un suflet dezbrăcat, scos impudic la vedere, tremurând de frigul însingurării şi de teama stingerii. 

 

Recent am fost martora unei reprezentaţii spontane de artă andaluză, 

spectacol dat de un cântăreţ ambulant în piaţa din centrul oraşului Málaga. 

Evenimentul mi-a rămas întipărit în memorie pe viaţă. 

Pentru început ne-a legănat cu serenade romantice un cântăreţ 

acompaniat la chitară. Acesta şi-a văzut de drum, mulţumint de obolul adunat 

în căciulă. Ne-am întors capetele speriaţi la vederea unui tânăr ascetic, 

îmbrăcat complet în negru, cu părul prins într-o coadă la spate. Arunca priviri 

vrăjmaşe peste lumea aşezată la mesele de la terasa cafenelei. 

 

Flamenco, „el duende” 

Spania, 
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Pe tot parcursul cântecului, solistul nostru şi-a păstrat ochii închişi, izolându-se undeva în lumea sa interioară, 

departe de tot ce-l înconjura.  

            S-a oprit din cântat la fel de brusc cum şi începuse. Abia treptat a revenit lumina în ochii lui, vagă şi străină, cu 

ceva care ne-a înspăimântat.  

Am rămas cu toţii încremeniţi, neştiind ce să facem. Simplul gând de a-i oferi bani părea o impietate. Ne temeam 

că ni i-ar fi aruncat înapoi, cu dispreţ. 

Spre uşurarea generală, acelaşi turist care nu demult căutase febril vioara în tabloul lui Picasso, a spart cu 

nonşalanţă liniştea cu aplauzele lui frenetice. Păstrând pe faţă expresia străină de orice lucru lumesc, artistul andaluz a 

luat banii pe care îi întindeau mâinile ezitante din jurul său şi şi-a văzut de drum fără să întoarcă privirea.  

În acel moment am înţeles ce înseamnă „el canto hondo” („cântecul adânc”) şi ce vrea să spună cuvântul 

intraductibil „duende”, cel cu care spaniolii desemnează darul de a interpreta flamenco. 

Flamenco nu e doar artă, ci, mai ales, o formă de viaţă. Conţine amestecul culturilor celor două minorităţi 

persecutate în trecut: ţiganii andaluzi şi musulmanii. Rădăcinile artei flamenco coboară în timp înapoi la hinduşi, arabi şi 

evrei, greci şi castillieni. Multe din întrebările pe care le ridică formarea lui ca fenomen artistic îşi aşteaptă încă 

răspunsul. 

Flamenco ocupă un loc important în viaţa de zi cu zi. Se încropeşte spontan, în orice împrejurare, nefiind 

necesare decât o voce şi un ritm bătut din palme sau din călcâie. 

Cu alte cuvinte, corpul uman dispune de toate instrumentele necesare artei flamenco; chitara e un detaliu adăugat 

abia în secolul trecut. 

Are multe feţe, e un ceva care arată ca un dans combinat cu o luptă, un strigăt eliberator din rărunchi, o sfidare 

adresată cerului, acompaniată de o muzică aproape de Dumnezeu. 

 Poate lua forma unei arii clasice plăcute auzului, cum e Concertul de Aranjuez al lui Joaquín Rodrigo , dar poate 

fi şi un cântec gutural, un dans elegant, cu castaniete sau cu tropăit din pantofi, într-un ritm de crescendo îndrăcit. 

„Flamenco este arta de a scoate foc pe gură, pentru a-l stinge apoi cu picoarele”, spunea Jean Cocteau.  

 

 

 
 

Se vorbeşte mult 

despre flamenco, dar nimeni 

nu îndrăzneşte să dea o 

definiţie exactă fenomenului 

„duende”, darul pe care 

numai unii îl posedă. Se 

spune că abia în clipa în care 

simţi un fior care-ţi 

încreţeşte pielea la auzul şi 

vederea unei reprezentaţii de 

flamenco, ai înţeles ce 

înseamnă „el duende”. 

Mărturisesc că pe mine nu 

doar m-au trecut frisoane, ci 

chiar şi măruntaiele mi s-au 

crispat. 

Şocul de cinci minute 

din Plaza de España s-a ars 

la mine pe discul dur, cel 

fundamental. Nu-l voi uita 

niciodată. 

 
Dansatori “Flamenco” 

Fragment din volumul „Andaluzia – sentiment multicolor”, 

Apărut la editura Anamarol, Bucureşti 2010 

Autoare: Gabriela Căluţiu-Sonnenberg, Spania 

 



 

47                      Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 
 

Fabule, parodii, rondeluri, catrene, epigrame, sonete 
 

    SĂ NU TE TEMI 
De-ar fi să mori, fii fericit, 

Neobosit arzând pe rugul 

Cuvântului – ţi-ai împlinit 

Aşa cum se cuvine crugul... 

 

ŞARJE UMORISTICE 

EPIGRAMA 
De mă-ntrebaţi, e o pastilă 

Compusă-adesea de confraţi, 

Acelor care sunt vizaţi 

Fiindu-le ades, utilă. 

E ca o harnică albină 

Însă puţin mai buclucaşă. 

Precum insecta cea poznaşă 

Cu o înţepătură fină. 

Dar cam limbută e coniţa 

Şi te ţinteşte fără arc 

E sfântă ca Ioana D’Arc 

Şi sprintenă ca periniţa. 

De vreţi, e-o strofă mai cochetă, 

De un umor molipsitor 

Precum un papagal actor 

Care-ţi ghiceşte o „planetă”. 

Nu se încurcă-n amănunte 

Şi pune punctul chiar pe „i”, 

Dar fără să forţeze, ci, 

Îndreaptă chiar greşeli mărunte. 

Ea te amuză dar nu-ţi iartă 

De ai, minuscule scăpări 

E cu ceva mai acătări 

Ca o banală, tristă ceartă. 

La cea mai mică-apucătură, 

Îţi pune prompt găluşca-n gură 

Şi…mai înghite-o dacă poţi… 

E fericit acel ce scapă 

De o atare pişcătură 

El dă pe loc iscălitură 

Că i-a cam tras „Urzicii” clapă. 

Dar nu-i de nasul orişicui 

Această treabă de mirare, 

Căci cine interes nu are 

Îl rog să-şi pună pofta-n cui! 

 

 

 

   

CUVÂNT ŞI HAR 
Nimic mai nobil şi mai sfânt 

Şi mai – de Dumnezeu aproape – 

Decât Lucrarea din Cuvânt 

Azur pe suflet şi pe pleoape... 

 

 

TAINE SFINTE 
Tainele acestea sfinte 

Fie-mi apă şi merinde 

Pentru când voi face saltul 

De la un tărâm la altul... 

 
 

CREZ POETIC 
Icoană pe santal îmi e şi Crez 

Doar ea-n Sahara poate să mă 

poarte; 

Pe cât m-apropii negreşit de moarte 

Pe-atât de mult de ea mă-

ndepărtez... 

 

 

UNA SPUI ŞI ALTA FACI 
’Geaba faci pe înţeleptul 

Şi-aforisme scoţi din gură 

Când cu stângul dai în dreptul 

Şi te laşi învins de ură... 

 

 

SĂRĂCIA DE SPIRIT 
Amice, vreau să-ţi vând un pont: 

Secret păstrat din tată-n fii: 

Sărac cu Duhul poţi să fii 

Dar nu lipsit de orizont... 

 

 

   
 

STAREA DE CÂNDVA... 
bucheţel de rondeluri (duble) în coriamb 

LUJERI DE LACRIMI 
Tremur de vis 

într-un potir de cuvinte 

fibrele mi-s 

lujeri de lacrime sfinte. 

Scriu migălit 

noaptea-n lumina cea lină 

părul albit 

mii de luceferi anină… 

Port în cuvânt 

fibră de viaţă fecundă 

cu legământ 

ape fierbinţi mă inundă. 

Scriu migălit 

noaptea-n lumina cea lină 

părul albit 

mii le luceferi anină… 

Râd gâtuit 

nodul tristeţii mă strânge 

îndreptăţit 

vinul se schimbă în sânge. 

De subsiori 

clipele arse mă poartă 

soare, mă dori, 

cu răsuflarea-ţi fierbinte, 

fibrele mi-s 

lujeri de lacrime sfinte… 
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Poezie de duh şi Duh de poezie 

Curând, 

foarte curând 
mă voi înălţa din cuvinte 
vouă dăruindu-mă 
cu sufletul asediat 
de concertul preclasic al 
vârstei. 
Voi ieşi provizoriu 
din propria umbră 
cu glezne subţiri 
pipăind infinitul. 
Neasemuită 
plecarea-venirea mea 
aidoma unui dans nesfârşit 
de păsări flamingo... 
cum ursit să se nască 
trupul din trup de femeie 
fără cântec aş fi nevoită 
să-mi pierd viaţa 
ca pe o cheie... 

 

 

Îngăduie-mi iar să-ţi cetesc 

Cu smerenie dulcea rostire 
Al vorbelor trup fecioresc 
Să unduie – a nemurire... 
Fără căpestre mor cai 
Peste câmpul – câmpul cu har 
Mă visează desişul de rai 
Fântână, izvor de nectar 
Pasere veşnică-mi fii 
Odihnă şi taină şi schit; 
Mă leagănă-n joc de copii 
Învaţă-mă cum să-ţi fiu mit... 

 

 
   

  

UN CÂNTEC DE 

LEBĂDĂ 
După fiecare din voi 

iubiţi seniori ai trădării 

am vântuit mori de lacrimi 

retragerea voastră ascunsă 

însemnând pentru mine 

smulgere de aripă. 

Fără minciunile voastre gingaşe 

n-aş fi înflorit orhidee. 

De la voi ştiu uimirea de sine 

şi cât valorează aşteptatu-ntre 

staţii 

în duminica unei speranţe. 

Întotdeauna, înainte de a fi putut 

să-mi dezvălui desenul secret 

al fiinţei 

auzeam desluşit un cântec de 

lebădă. 

Dragii mei prinţi ignoranţi 

de pretutindeni, 

dac-aţi putea ghici 

cât de frumoasă mă-nalţ 

pasăre din cenuşă 

atunci când grăbiţi 

vă-ntoarceţi cu spatele, 

mi-aţi rămâne supuşi 

precum cocoşatul din turn 

iubitei lui Esmeralde... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĂ DOR CUVINTELE 
Ard Isuse tulpinile; 
se usucă în ceruri 
grădinile; 
florile mor 
lepădându-şi veşmintele; 
rănile tale dor 
aşa cum mă dor 
pe mine cuvintele... 

 

 

Prigorie – 
trebuie să fi fost cândva – 
de vreme ce nevoia de ether 
nu-mi îngăduie 
alternativa terestră. 
Dintr-un timp dacian 
trebuie să-mi fi izvorât 
iscusinţa plutirii. 
Cât de liberă 
voi fi aţipit uneori 
cu aripile larg desfăcute 
în bătaia celui dintâi 
ZBOR ONIRIC 
tresărind speriată 
din te miri ce pricină 
cu aerul din oase şuierând 
tirada veşniciei!... 
între vârstă şi trup 
visele 

cioburi de lună... 

 

 

TRANSCENDENŢĂ 
Pe buze cu-al său nume 
Senin – mă trec şi eu 
Din Dumnezeu în lume 
Din lume-n Dumnezeu... 

 

 

DUH DE IUBIRE 
 
 
Să simţi 
că de atâta iubire 
trupul nu te încape 
şi aerul 

nu-ţi mai ajunge...  
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Mihai Măceş - Relevarea sau încifrarea 

fiinţei poetice  
 
 Un poet înzestrat şi sensibil, structuri textuale în acord 
cu sensibilitatea contemporană, spirit poetic în cea mai liniştită 
ipostază: spectator contemplativ, confundat la perfectul simplu 
cu contemplarea însăşi: „vom descoperi cu uimire torenţiala 
dezlănţuire/ a liniştii şi noi/ în ignoranta smerenie/ silabisind 
alfabetul sufletului..." Un viu generos în clipele clocotitoare, 
acel viu în care se încrede şi prin care trece suflul pur al 
creaţiei. Punctul de conectare al centrului fiinţial al poetului 
extins în afară, conectează cititorul la tot ce se află în acest 
univers expansionat: „...în liniştea enormă/ se auziră lătrând 
răguşiţi/ de sub masă căţeii pământului/ scăpaţi din lanţurile 
ruginite de vreme/ cerul mai înalt decât aerul pe care-l respiri/ 
se sprijini de razele soarelui căci cumpenele/ căzuseră-n 
fântânile adânci fără apă/ copilul veni şi sparse pustiul/ femeia 
îi mângâie pe amândoi cu privire/ uşoară să-i apere de 
gândurile rele/ taină şi tăcere în gânduri şi glasuri/ ca la 
începuturi/ la care nu ajungi fără să pleci... " Potrivit lui Mihai 
Măceş, ipostaza fiinţei se subsumează unui adevăr 
paradigmatic: marea trecere. Alunecarea, curgerea din viu spre 
moarte, pierderea de sine în exilare, devin faţete metaforice ale 
aceleiaşi treceri, chiar şi verbalizarea poetică însemnînd exil în 
şi prin discurs. Sau o „cădere vie", precum spunea Gaston 
Bachelard în „Teroia dublei personalităţi" 

 
 

Un fir auriu din reţeaua vieţii sale, înnodat şi 
deznodat ca de un magician se prelungeşte atemporal 
în bogăţia imaginilor, puse de cîmpul poemelor la 
îndemîna cititorului dispus să îşi asume condiţia de 
trăitor întru metaforă: „...femeia şi bărbatul se priviră cu 
grijă să nu-şi încurce/ gândurile şi dorinţele apoi cu 
ochii/ spre cerul sprijinit de păsări sătule de zbor/ 
strigară/ copilul plecat s-adune din râu fulgii/ căzuţi din 
aripi de pasăre ce nu mai ştie să cânte/ aşezară masă şi 
scaune sub salcia amiezii frânseră/ pâinea rotundă ca o 
lună plină şi aşteptară/ să vină feciorul de la apa în care 
spălase/ zborul frânt al păsării tărâmului celuilalt..." 
Parcă pe un cîmp de luptă, poetul este preocupat de 
filtrarea stării de spirit, lirismul alimentîndu-se din 
încordarea psihologică a unui combatant aflat într-un gol 
prin care se ajunge pe tărîmul celălalt. Teama că nu va 
reuşi să transmită esenţa trăirilor, teama că mesajul nu 
va fi perceput în integralitate, îl fac atent la vers, focul 
interior fiind întreţinut în permanenţă parcă de un înger 
care îi şopteşte dinlăuntrul său. Lexemele şi chiar 
imaginile sînt subsumate unei intenţii estetice clar 
conturate, - estetica simultaneităţii - , în care apelează 
la prezentarea simultană a unor planuri spaţiale,  



 

temporale şi sufleteşti, la sublinierea relaţiei fiinţei cu tărîmul de dincolo, intenţie susţinută de anumite 
ocurenţe, mediate aproape în exclusivitate de metafore. Şi tot ele, elemente cheie în revelarea sau încifrarea 
fiinţei poetice, actualizează, asertiv, substratul liric, activează articularea sensului ca pe un corespondent 
supus în permanenţă relecturii creatoare. Viul se manifestă necontenit şi în limbaj, al cărui dinamism îi 
asigură o finalitate designaţională, orientată spre cadrul experienţelor sensibile, cărora a reuşit să le 
surprindă faţete nesesizabile: „...bărbatul obosise de-atâta întuneric/ tăcerea mai înaltă decât negura îl făcu 
să se reazeme/ de copacul cu rădăcini ca o taină nedesluşită/ aşteptându-şi femeia se gândi la copilul rămas 
lângă/ zare şi îşi spuse în gând/ rugăciunea/ se-auziră în aer bătăile de aripi ale păsării/ celuilalt tărâm/ 
oriunde se-ntoarse întuneric/ îi rămase parcă un vis pe cărarea spre casă/ şi-l prinse în pleoape să nu-l 
scape/ luă cu mâini tremurânde un vreasc apoi altele/ şi puse sub crucea lor o urmă de foc scăpărându-şi/ 
sufletul chinuit/ atunci văzu cerul şi de bucurie plânse/ îndepărtând/ din cărarea spre casă/ pietrele şlefuite 
de vântul/ singurătăţii din care plecă să se odihnească..". 
 
Aşadar, ce anume are de înfruntat cu cea mai mare tărie poetul Mihai Măceş? Tocmai ceea ce l-ar face să 
nu fie pe buzele timpului viitor. De aceea coboară în abisalitatea tragismului, în pitoresc psihologic, 
comunicînd o estetică vie, o propensiune spre consolidarea construcţiei de sens. Prin aceasta, poetul se 
asigură că legatura cu cititorul atent la semnificaţii depăşeşte palierul designaţional, legat doar de experienţa 
sensibilă a cititului, evoluînd spre o anume interpretare şi reconfigurare. Versurile antrenează un bogat 
demers imaginativ, pentru Mihai Măceş poezia este un proces creativ prin care se apropie asimptotic de 
esenţa sa, imaginaţiei revinindu-i rolul catalizator prin metafore asertive ale oglinzii sau ale măştii. Cîştigul 
evident al volumului „Romantic într-un veac barbar stă în puritatea discursului, în eliminarea, aproape, a tot 
ceea ce ar prisosi poeziei, în aruncarea peste bord a banalităţilor multicolore şi a versurilor stîngace. Dacă ar 
fi scris aceste versuri unul din poeţii aflaţi pe primele locuri în topurile literare, extaziaţii de serviciu ar fi 
exclamat: „geniale versuri". Numai că unii dintre ei scrijelesc hazardant coaja poemelor, în timp ce Mihai 
Măceş scrie, şi scrie bine. 
 
Mihai Măceş (numele real Mihai Ştefan) - Repere biografice 
 
- S-a născut la 23 August 1951 în comuna Măceşu de sus, judeţul Dolj. 
- Absolvent al Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii din Craiova. 
- Premiul revistei „RAMURI" 1977 pentru Poezie şi al Asociaţiei Scriitorilor din Craiova, pentru Activitati 
culturale, pe anul 1987. 
- Debut în presa literară: în revista „RAMURI". 
- Apariţii în presa literară: „RAMURI" ,„SLAST", „LUCEAFARUL", „NOUL LITERATORUL", „AMFITEATRU", 
„SCRISUL ROMÂNESC", „AUTOGRAF", „MILLENIUM", „AGORA LITERARĂ", „OBSERVATORUL" 
(Toronto, Canada) etc. 
- Activitate publicistică si editorială (director al publicaţiilor JURNAL NAŢIONAL- ediţie de Oltenia, SFÂRŞIT 
DE MILENIU, MILLENIUM, OLTENIA BUSINESS. 
- Emisiuni culturale la Radio Oltenia, 3TV Oltenia, Oltenia TV. 
- Debut editorial in volumul colectiv „CONTINUITATE'", editat de Centrul Judeţean de Creaţie Dolj, Craiova, 
1977. 
- Cărţi editate: 
- GOLFUL LUMINII, poezie, Editura SCRISUL ROMÂNESC, Craiova,1982; 
- CARTE CU POVEŞTI, poezie pentru copii, Editura LITERATORUL, Craiova, 1992; 
- DINTOTDEAUNA VOCALELE, poezie, Editura Meridian, Craiova, 1993; 
- CARTE DE ÎNVAŢAT, poezie pentru copii,Editura CugetareaTigero, Craiova, 
1996; 
- ROMANTIC ÎNTR-un VEAC BARBAR, poezie, Editura Ramuri, Craiova, 2011 
- Cronici literare favorabile in revistele de cultură, inclus în Dicţionarul biografic al Societăţii Scriitorilor Olteni. 
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faţă de tehnica teatrală redusă, eforturile depuse 

pentru imaginarea fiecărui decor, costum, muzică 

etc., truda acestei trupe demonstrează că, într-un 

timp încărcat de suferinţa producătorului obligat 

să facă din nimic un spectacol, undeva se 

munceşte din greu pentru ca noi, spectatorii, să 

ne bucurăm de un eveniment artistic special. 

          Provocarea  montării dramei istorice „ 

Alexandru Lăpuşneanul” a plecat de la textul 

regretatului regizor-filosof Dan Micu, text care a 

fost pus în scenă la Râmnicu Vâlcea în stagiunea 

1980 – 1981, cu actorii Nicolae Jivan, Cristian 

Alexandrescu, Doina Migleczi, Ticu Dumitrescu 

ş.a. Pe lângă succesul repurtat în ţară cu acest 

spectacol, trupa a participat şi la Festivalul 

interbalcanic de la Corint, Grecia.  

De menţionat că dorinţa intimă a realizării acum 

 

Teatrul Municipal ARIEL 

din 

Râmnicu Vâlcea 
 

                         - un spectacol-pamflet- 

 
(text după Macarie, Azarie, Grigore Ureche, Costache Negruzzi şi scene de Dan Micu) 

 

  

 

Drama istorică „ Alexandru Lăpuşneanul” 
 

           In vremurile acestea când multe teatre lucrează în stare de avarie, când meseria de actor se face  cu  

dăruirea de sine, cu multă muncă şi talent, când arma actorului este doar sufletul lui care „arde” pe scenă, Teatrul 

Municipal ARIEL din Râmnicu Vâlcea se întoarce în timp şi aduce în prim-plan lumea de ieri într-o lumină nouă, 

contemporană, într-un spectacol de excepţie cu  drama-istorică „ Alexandru Lăpuşneanul”, regia Doina  Migleczi. 

          Acum, când bombardamentul informaţional şi amorţeala unor politicieni încearcă să sugrume arta, oamenii de 

cultură nu se lasă învinşi, fiindcă arma lor este sufletul, este conştiinţa că aparţin, de veacuri, unui popor. 

          Câţi oare se întreabă: cât timp lucrează un actor, cum repetă el, cât îi trebuie ca să intre în pielea unui personaj? Se 

ştie că meseria asta se face cu sfinţenie, că scena e locul  de muncă şi de transpiraţie a artistului. Nimic nu-l poate 

îndepărta pe actor de scândura magică, martoră a atâtor trăiri, la bine şi la rău, ca în poveste. Şi nimic nu-l bucură mai 

mult decât aplauzele publicului care, încântat, apreciază efortul extraordinar cu care regizorul, actorii, trupa în general 

aduce viaţa pe scenă. 

         Actorul Mircea Diaconu afirma intr-un interviu: „Pentru mine Teatrul e un templu, un loc în care te purifici, o 

terapie.” Iar pentru spectator, adaug eu, este locul în care poţi să te eliberezi, pentru o oră sau două, de grijile cotidiene, 

de zvonurile alarmiste, de limbajul suburban, de tot ce-i urât şi egoist şi rău în jurul nostru. 

        În prezent arta teatrală este aceea care caută noi forme şi formule artistice pentru investigarea conştiinţei omului de 

azi, propunând noi teme de meditaţie, stimulând reflecţia spectatorului. Şi, cu certitudine, munca de echipă a întregului 

colectiv al Teatrului Municipal ARIEL din Râmnicu Vâlcea, care a depus şi depune eforturi considerabile ca 

spectatorul să nu resimtă criza financiară prin care trece teatrul, duce la realizarea unor spectacole minunate. Frustrările 
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    Textul  propune fapte şi întâmplări din a doua domnie a lui 

Alexandru Lăpuşneanul(1564 – 1568), o epocă plină de 

frământări interne, de instabilitate politică, de lupte între diferitele 

partide boiereşti. Acestea vor fi influenţate de conjunctura 

externă, de interesele marilor puteri vecine. Acţiunile – adeseori 

sângeroase – ale lui Alexandru Lăpuşneanul nu pot fi înţelese 

decât numai în contextul luptelor interne şi externe pentru putere. 

          Sfârşitul domnitorului pluteşte încă sub vălul 

enigmei. Bolnav de ochi, se călugăreşte sau este călugărit sub 

numele de Pahomie, stingându-se din viaţă de moarte naturală sau 

otrăvit de boieri, cu sprijinul doamnei Ruxanda, soţia 

voievodului. 

 
         Dacă regizorul Dan Micu mergea, acum aproape 30 de ani, pe nonconvenţionalul costumului de teatru pentru a ne 

aduce cât mai aproape de realitatea epocii pe care o trăiam atunci, acum, în noua montare, este făcut acelaşi gest, dar 

prin jocul  relaţional al actorilor şi, uneori, intrerrelaţional cu publicul, în spiritul Arielului. 

        Regizoarea Doina Migleczi pune accentul pe jocul actoricesc care este unul modern, nu pe costumul în care este 

îmbrăcat actorul / personajul. Costumele păstrează patina de epocă, stilul curţii moldoveneşti din epoca medievală cu 

influenţe bizantine, doar decorul intră într-o convenţie teatrală care urmăreşte să fie o provocare pentru fiecare spectator, 

dându-i posibilitatea propriei decodificări a semnului teatral atât în privinţa jocului actoricesc, cât şi a concepţiei 

regizorale. 

        Pornind de la textele cronicarilor Macarie, Azarie, Grigore Ureche, de la arhicunoscuta nuvelă a lui Costache 

Negruzzi şi de la scenele lui Dan Micu, talentata şi mult sufletista  regizoare Doina Migleczi aduce în faţa spectatorilor 

un erou dramatic, problematic, chinuit de întrebări, surprins într-un moment de criză, în plin proces de conştiinţă, un 

erou frecvent întâlnit şi în zilele noastre. Noutatea constă în faptul că dilematica şi complexa stare de spirit a 

domnitorului tiran este subtil sugerată de către cele două personaje – oşteanul şi nebunul – care, metaforic, sunt feţele 

nevăzute ale Lăpuşneanului. 

        Rolul principal este jucat cu dăruire totală de actorul Gabriel Popescu, secondat de talentaţii actori: Alin 

Holcă(oşteanul), Ionuţ Mocanu (nebunul), Alin Păiuş (boierul Moţoc), Cătălina Sima ( Doamna Ruxanda), Dan 

Constantin (mitropolitul), Camelia Constantin ( o văduvă), Julliete Atoh ( curteanca), Roger Codoi ( Spancioc), Lucian 

Marin ( Veveriţă) şi de un grup de tineri de la clasa  de actorie „ Ariel Junior”.   

 

 

 
 

           Eliberându-l de convenţii şi de prejudecăţi, trupa 

Ariel oferă spectatorului posibilitatea unei înţelegeri 

adecvate a conceptului de actualitate în artă, a raportului 

artei cu realitatea, a funcţiei metaforei în dramaturgie, a 

tratării moderne a miturilor, a legendelor şi a 

documentelor istorice. 

          În această nouă punere în scenă se vrea ca metafora 

şi parabola să convieţuiască, propunând reflecţiei 

spectatorului un spectacol – pamflet despre destinul 

poporului român în perspectiva viitorului, spectacol de la 

care se pleacă cu o lacrimă în colţul ochiului. 

 

 

                                                                                                                                        
 

a acestui spectacol este aceea de a aduce un omagiu regizorului de excepţie Dan Micu, trupa reluând şi actualizând 

mesajul piesei, într-o nouă formulă regizorală.  
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motto 

„arta adevărată 
 trebuie 
 să vindece 
 sufletul!” 
geo goidaci 
 

 

  

 

În urmă cu patru ani, pe 30 iunie 2007, am făcut cunoştinţă cu 
opera unui artist plastic român, a cărui artă m-a fascinat! I-am 
dedicat atunci un spaţiu de prezentare în cadrul expoziţiei 
„Simeza” a revistei virtuale AGERO:  
http://www.agero-stuttgart.de  
 

 
 Sculptorul plecat din Iojib, o comună de lângă Satu Mare, s-a strămutat de mulţi ani în Germania. Geo 

Goidaci a plecat - precum Brâncuşi - din Hobiţa să cucerească Vestul. Şi... l-a cucerit! A devenit cunoscut nu 
numai în Germania, ci şi în alte multe ţări ale Europei.  
 
Erudit, talentat, tenace, pretenţios, artistic, clasic şi modern, modelează lemnul, lutul, piatra-marmură precum 
o plastilină, creând opere de artă de o rară frumuseţe. De asemenea, este interesat de arta digitală, unde 
reuşeşte să se exprime cu aceeaşi virtuozitate.  
 
Curios fiind să aflu ce a mai produs în ultimul an, i-am scris. L-am rugat să-mi acorde un nou interviu. Mi-a 
răspuns cu generozitate. Îi mulţumesc!   
Domnule Goidaci, am citit câteva articole despre dumneavoastră apărute în presa din România şi am 
înţeles că expuneţi din ce în ce mai des acasă! Care sunt motivele acestei reîntoarceri la matcă, ştiind 
că locuiţi de aproape un sfert de veac în Germania? Ce vă mai leagă de locurile natale? 
 
De locurile natale mă leagă doar amintirile copilăriei. Părinţii mei au trecut demult în lumea drepţilor. Mai am 
verişori şi rude în sat, pe care-i vizitez când sunt în trecere. Cei doi fraţi ai mei, au părăsit locurile sătmărene 
şi s-au stabilit în oraşe mai mari din vestul ţării.  
 
Dacă mă întrebaţi ce mă mai leagă de România în general, răspunsul e mai dificil. Hai să vă ofer o imagine 
plastică. Aţi văzut, poate, în copilărie cartofi depozitaţi în beci, pentru iarnă. Şi părinţii mei aveau un beci 
unde ţineau cartofii. Odată, am văzut un cartof încolţit. Acel germene a crescut lung-lung şi a ieşit prin 
fereastra beciului la lumină...  Aşa am plecat eu din ţară, dar rădăcinile mele au rămas acolo, înfipte adânc în 
pământ transilvan. Şi de această legătura nu voi scăpa niciodată. Doar poziţia şpagatului devine cu timpul 
obositoare! 
 
Care este ultima expoziţie din România, unde şi cine a organizat-o? 
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Ultimul an a fost mai greu. Am pierdut atelierul, în locul căruia s-a construit un mall. În momentul de faţă, mă ocup mai 
mult cu „managementul” lucrărilor făcute anterior şi de expoziţii. Am făcut doar câteva lucrări mai mici în vederea unui 
proiect mai mare. Am expus în februarie la galeria celui mai mare Spital Universitar din München, tot în cadrul unui 
proiect, care-şi propunea studierea efectelor sanogenetice şi armonizatoare ale lucrărilor de artă. Alături de sculpturi în 
lemn, bronz şi marmură, am expus lucrări de pictură, grafică şi artă digitală. Deci o paletă foarte diversificată de medii 
şi mijloace de expresie. Â 
 
M-aş bucura desigur, dacă aş avea posibilitatea financiară de a realiza sculpturi sau proiecte de dimensiuni mari. 
Deocamdată ele rămân în fază de proiect, unele sunt chiar schiţate, în aşteptarea unor vremuri mai propice artei... 
mele. 
 
Ştiu că în Germania sunteţi foarte apreciat. Care este motivul? Ce opere de artă aţi dăruit acestei ţări? Unde 
sunt expuse şi cine le-a achiziţionat? 
 
În Germania, care trece printr-o criză economică de ceva vreme, situaţia artiştilor nu este deloc uşoară. Multe galerii 
sunt în pragul falimentului. Numărul „artiştilor” creşte, pentru că în lipsa locurilor de muncă, mulţi se dedică unor 
preocupări creative, care - la urma urmei - este un lucru pozitiv. Pe piaţa artistică ei concurează cu artiştii profesionişti, 
criteriile de selecţie ale publicului fiind deficitare. Cu atât mai mult mă bucură faptul că anul trecut oraşul München mi-a 
achiziţionat o lucrare mai mare (de fapt o instalaţie) cu titlul „Omul Lumină". 
 
Am aflat că l-aţi cunoscut pe regretatul Petrică Bălănică alias Nicăpetre, vestitul sculptor canadian de origine 
română. În ce împrejurare v-aţi întâlnit? Aţi expus vreodată împreună?   
 
De Nicăpetre m-a legat o simpatie profundă şi un respect colegial, faţă de un mare artist şi Om. Am lucrat împreună în 
tabăra de sculptură de la Măgura-Buzăului, în anul 1979. Lucra piatra cu o măiestrie desăvârşită şi am învăţat multe 
lucruri bune de la el. Era un înţelept, cu gândire profundă. Păcat că şi el a primit comenzi mai importante pe lumea 
cealaltă şi a trebuit să plece. Speram să îl revăd anul trecut la Mangalia, unde am expus împreună, în cadrul primului 
„Salon al artiştilor romani de pretutindeni” (SARP), organizat în cadrul Festivalului Callatis. Din păcate, nu a putut să 
vină... 
 
Anul trecut, ati expus la galeria de arta a „Muzeului Obiceiurilor Populare din Bucovina”, din Gura Humorului.  
Cum ati ajuns atât de departe, până în Bucovina?  
 
Cum am ajuns atât de aproape, vreţi să spuneţi. Dorinţa mea a fost ca prima expoziţie pe teritoriul României, după o 
absenţă de 23 de ani, să o fac în apropierea mănăstirilor bucovinene, şi anume de Paşti, sărbătoarea Luminii şi a 
Speranţei. În acelaşi timp, a fost un gest de omagiu şi recunoştinţă. Locul acela, este un loc special. Nu este o 
întâmplare că tocmai acolo s-au clădit, pe un areal restrâns, atâtea capodopere de artă şi spiritualitate, cum este 
Voroneţul şi Moldoviţa.  
 
Am avut şi norocul să cunosc oameni speciali, ca Elvira Romaniuc, directoarea Muzeului din Gura Humorului, care a 
acceptat să fie custodele lucrărilor mele, un om de mare calitate, de care mă  leagă o simpatie şi o prietenie deosebită. 
 
 

  

În momentul de faţă am o expoziţie la Galeria Dialog din Bucureşti, o galerie 
foarte modernă, în incinta Primăriei sectorului 2. Doamna Ruxandra Garofeanu, 
consilier artistic al primarului, a iniţiat seria de expoziţii „Artişti români din 
diaspora”. Eu am fost ales la propunerea Asociaţiei Culturale Române de la 
München, cu un nume ciudat şi lung, 
prescurtat: ge-fo-rum. Această asociaţie organizează anual, toamna, „Zilele 
culturale româneşti” la München. Trebuiau să expună încă doi colegi, dar au 
renunţat, din diferite motive.  
Pentru mine, expoziţia de la Bucureşti este a patra etapă pe parcursul itinerar din 
ţară, a expoziţiei „Fragmente”, care a mai fost prezentată la Gura Humorului, Iaşi 
şi Mangalia, anul trecut. Următoarea etapă vizează vestul ţării, Timişoara şi poate 
Clujul. 
 
Ce lucrări de prestigiu aţi mai sculptat în ultimul an şi unde le-aţi expus?  
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Ştiindu-vă inventiv, îndemânatic, interesat, novator..., ce alte tehnici 
artistice aţi mai experimentat? Daţi-mi câteva amănunte vă rog.  
 
De doi ani încoace (ca să mă exprim mioritic), gura nu-mi mai tace... Cânt într-un 
cor european (European Overton Choir) şi la un instrument fermecat: cavalul. 
Deci sunetul, tonul, este elementul nou care mi-a invadat fiinţa şi pot să spun că 
nu-mi pare rău. Tonul este limbajul universal ce răsună în fiinţa interioară. Ochiul 
este organul minţii, al raţiunii. Urechea se adresează sufletului. Din această 
perspectivă, recuperez cultura noastră tradiţională şi o reasimilez. Acum înţeleg 
multe lucruri pe care, înainte, nu le înţelegeam... 

Aveţi vreo lucrare creată de dumneavoastră pe care o apreciaţi şi la 
care ţineţi foarte mult? Ceva ca în povestea acelui sculptor grec din 
antichitate care, după ce a sculptat o statuie de marmură, reprezentând o 
femeie, s-a îndrăgostit de ea... crezând-o vie! 
Lucrările sunt copii mei, născuţi şi hrăniţi de mine. Întrebaţi o mamă la care copil 

Discutând despre arta digitală, cum aţi putea defini acest hobby? Ce înseamnă pentru 
dumneavoastră arta digitală? O despărţire de materia palpabilă, o relaxare atunci când corpul devine 
obosit de atâta dăltuit în materia dură, o împlinire, sau o completare a artei care erupe din artist 
precum un vulcan?  
 
Arta digitală nu este un hobby pentru mine, ci un alt mijloc de exprimare artistică, prin care vizualizez idei şi 
trăiri pe care nu le pot transpune în materia brută. Asemeni lui Brâncuşi (păstrând proporţiile), doresc să 
lucrez cu materia subtilă, cu energia, cu Lumina. Imaginile electronice sunt imagini de lumină proiectate pe 
un ecran. Mesajul lor este altul decât cel al materiei palpabile. Datoria unui artist este să cerceteze, să pună 
întrebări, să încerce căi noi de exprimare. Computerul este o realitate care ne domină viaţa de zi cu zi. Nu 
putem face abstracţie de el. Este un instrument, la fel ca şi ciocanul şi dalta... Doar mult mai subtil şi eficient. 
Visul meu este de fapt, o artă sinestezică, care să mobilizeze toate nivelele noastre senzoriale într-o mare 
trăire holistică, absolută. Spaţiu, mişcare, timp, sunet, formă şi culoare. Aceasta este arta viitorului. Omul 
universal al lui Leonardo nu mai este doar un mit, ci o realitate mediatizată...  
 

  

ţine mai mult... Menirea lor este să-şi croiască un drum benefic în viaţă. Eu le-am dat tot ce aveam mai bun...  
Da, uneori mi se întrupează fiinţe, care-mi sunt foarte aproape sufletului, şi care mă aduc mai aproape de El. 
Atunci sunt fericit şi încerc starea acea de recunoştinţă şi graţie, care răsplătesc din plin frustrările şi lipsurile 
îndurate. Iar povestea cu Pygmalion, pot să o interpretez aşa: sub mâna inspirată a unui sculptor, materia 
prinde viaţă, vibrează, trăieşte. Uneori se întâmplă să aibă şi formele unei femei. 
 
Care este părerea dumneavoastră despre cultura românească contemporană comparativ cu cea din 
perioada în care mai locuiaţi în România? Regres sau progres!  
 

  

Nu cred că putem vorbi despre progres sau regres. Ne lipseşte perspectiva 
istorică. În mod cert, asistăm la un proces de schimbare, de căutare a unei noi 
identităţi. Care va fi ea? Nu ştim. Vă mai dau o imagine plastică: de mult timp 
mă obsedează fenomenul metamorfozei omizii în fluture. Ştiam că omida, la 
un moment dat, dispare într-o pupă şi iese un fluture... Întrebarea mea era: 
cum îi cresc omizii aripi? Ei bine, omida se lichefiază, se dizolvă într-un fluid, 

din care se formează fluturele...  Poate că ne aflăm în faza de „lichefiere 
culturală”! 
 

Spuneţi-mi o dorinţă, sau o întrebare care vă frământă. 
 
Dorinta mea este, să ne dea Cel de sus, puterea să schimbăm cea ce nu 
putem suporta şi de a suporta cea ce nu putem schimba... Iar întrebarea (la 
care nu aştept răspus), este: oare când vor ajunge românii să-şi recunoască 
valorile şi să le respecte? Am auzit că tabăra de sculptură de la Măgura, 
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Geo GOIDACI, Artist plastic. 
Talent deosebit atât în sculptură 
cât şi în artă fotografică digitală. 
Născut la data de 14 martie 
1947, în nordul Transilvaniei 
(Iojib, Satu Mare), România. 
După terminarea Liceului de 
arte plastice din Cluj, se înscrie 
la Institutul de arte plastice „Ion 
Andreescu” secţia sculptură, pe 
care îl absolvă în 1972 cu 
examenul de licenţă. În acelaşi 
an este numit profesor la Liceul 
de arte plastice din Timişoara 
unde predă pâna în anul 1984. 
În acestă perioadă, participă la 
numeroase expoziţii naţionale 
de artă (Timişoara, Arad, 
Bucureşti) şi devine membru al 
Uniunii Artiştilor Plastici (UAP).  
 
Din 1984 traieşte în Germania 
unde îşi continuă cu mult 
succes activitatea artistică. 
Participă la proiecte de 
restaurare (marmură antică) în 
Germania, Italia şi Grecia. 
Începând din 1989 lucrează 
intensiv cu medii electronice de 
prelucrare a imaginii şi participă 
la expoziţii cu imagini 
electronice (artă digitală). Spirit 
leonardesc, face experimente 
cu diferite tehnici artistice.  
 
 

o operă colectivă de valoare europeană unică, se află în paragină. Probabil că nu este singura... Oare nu-şi 
amintesc oamenii că au învăţat istoria după monumentele şi vestigiile culturale care au rezistat timpului şi 
schimbărilor politice? Ce rămâne după noi sunt valorile spirituale, pentru că ele nu sunt supuse digestiei. 
Presbitismul cultural, incapacitatea de a vedea valorile din apropiere, ci numai pe cele care sunt departe, 
este o boală gravă, nu numai a ochilor... Probabil că se aşteaptă lichefierea totală a culturii, ca apoi să ne 
putem spăla cu ea ochii plini de lacrimile neputinţei. Carpe diem! Peste veacuri, toate-s fleacuri...  

------------------------------ 

George Roca 
Sydney – München 

30 iunie 2007 
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Mentalul colectiv. 

Românii între Râm şi 

Zimbabwe 
 

Sesizăm astăzi  uşurinţa dezarmantă şi exasperantă cu care se emit enunţuri despre români. Sofismele cele mai 

flagrante şi speculaţiile cele mai fanteziste coexistă în discursuri care au pretenţia nedisimulată a rostirii unor adevăruri 

fundamentale. Se pare că este atât de evident cum suntem noi încât nimeni nu se mai oboseşte să treacă dincolo de 

enunţuri. Oferim aici numai două exemple pe care le considerăm emblematice. Să vedem cum este privit furtul la 

români (căci se pare că şi în felul de a fura avem un ce al nostru): „Nu violarea dreptului la proprietate privată şi nici 

caracterul nelegitim al însuşirii obiectelor este ceea ce conferă furtului caracterul unui păcat, cât îndrăzneala hoţului de 

a conferi realitate obiectului în care pluteşte, de a-l lua în serios, de a-l decupa din starea de nehotărâre în care 

toate par să plutească în această lume [sub. n.]”. Furtul devine, deci, la români, un act metafizic, un act prin care 

obiectul furat capătă realitate. Găina se află într-o „stare de nehotărâre” din care iese doar odată ce este furată. Hoţul 

român este, conform unei asemenea viziuni, nu un infractor de duzină, ci un filozof, dacă nu chiar un alchimist. Peter 

Greenaway, un regizor britanic, se simte şi el îndreptăţit să vorbească despre români cu acelaşi amatorism, mascat în 

spatele unui discurs agresiv, care descurajează orice opoziţie. Domnia sa declară dezarmant : „Aveţi o cultură tare 

mimetică. România este invizibilă în lume. [...] Mă interesează România tocmai pentru că sunteţi invizibili. Poate 

Zimbabwe are mai multă identitate decât România[…]. În primul rând, m-a interesat faptul că aţi făcut parte 

din Imperiul Roman, dar şi faptul că aţi făcut parte din Imperiul Otoman [sub.n.]”.  În ce fel Zimbabwe este mai 

vizibil identitar decât România? Când am făcut parte in corpore din Imperiul Roman şi din cel Otoman? Sunt doar 

câteva nelămuriri la care eruditul regizor britanic nu consideră că trebuie să mai răspundă. Nu încape nicio nuanţare, 

enunţurile nu au nici măcar un minimum caracter dubitativ.  

Cei care vorbesc în tranziţia românească despre români îşi concep, în mare, discursul vehiculând locuri comune 

şi clişee identitare. Pe de o parte, sunt aceia care consideră că istoria oficială de dinainte de `89 nu a fost altceva decât o 

acumulare dăunătoare de evenimente care trebuie demitificate, iar pe de altă parte, se regăsesc aceia care afirmă că după 

`89 duşmanii românilor încearcă fabricarea unei istorii din care dispar eroii şi gloria românească.  

E de reţinut că în mentalul colectiv modern se impregnează acele teorii istorice care se bucură de o mai 

importantă mediatizare. Nici adevărul şi nici măcar veridicitatea teoriilor vehiculate nu sunt importante într-o asemenea 

discuţie. Istoria privită ca înşiruire obiectivă de izvoare şi fapte nu poate afecta în niciun fel mentalul colectiv; ea trebuie 

să-şi propună întâlnirea pe un teren neutru cu imaginarul social faţă de care acesta este sensibil. O asemenea întâlnire se 

realizează astăzi, deşi ea „a întârziat o vreme din cauza unei situaţii inconfortabile în care se aflau istoricii; asocierea 

istorie-imaginar era considerată neviabilă, neconformă cu statutul tradiţional al istoriei, ce optase pentru exactitate, 

adevăr, adică conformitate cu realitatea”. Memoria colectivă este, într-un fel, o suspendare a trăirii în concret, 

substituind faptul, certitudinea lucrului autentificat de istorie, cu imaginea faptului, aşa cum a fost ea depozitată şi 

transmisă în mentalul colectiv. „Imaginaţia şi memoria au drept trăsătură comună prezenţa absentului şi, ca trăsătură 

diferenţială, suspendarea oricărei afirmări a realităţii şi viziunea unui ireal pe de o parte, afirmarea unui real anterior pe 

de alta”. 

A pune în discuţie mentalul colectiv cu dorinţa declarată de a aborda acest subiect  în contextul complex al 

modernităţii româneşti presupune concomitent o clarificare. În anii scurşi de la momentul 1989 au fost reactivate, în 

diferite contexte, poziţionările excesive de partea protocronismului sau anacronismului culturii române. Suntem 

periferia sau centrul Europei? În primul rând, cred că ar trebui să privim cu mai multă suspiciune discursurile care 
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debutează cu invariabila sintagmă: Noi, românii… Suntem obişnuiţi să încorporăm în categoria laxă a specificului 

naţional trăsături care, la o simplă analiză, se dovedesc a nu fi proprietatea noastră exclusivă. Sau, şi mai frecvent, 

impunem condiţionări fără de care nu poate exista românul autentic.  

Câteva exemple se impun a fi date. Se crede că „ o componentă specifică a auto-percepţiei ardelene, strâns 

legată de imaginea profilului etno-psihologic al naţiunii, este cea potrivit căreia românii sunt prea răbdători, blânzi, 

liniştiţi, îşi văd exclusiv de ale lor […]”. Conform lui Rădulescu-Motru „românului nu-i place tovărăşia. El vrea să fie 

de capul lui. Stăpân absolut la el în casă”. Eliade însuşi decretează că „orice român care vrea să participe conştient la 

viaţa spirituală sau socială a României, trebuie să-şi asimileze valorile acesteia, trebuie să-şi asimileze tradiţia 

Eminescu-Iorga-Pârvan. Ar fi necomplet alminteri. Ar fi neorganic”. Petre Ţuţea crede că „prima condiţie a unui român 

este să creadă că poporul român este aşa cum sunt pomii, cum sunt animalele, cum este regnul mineral sau vegetal sau 

animal… Ce face poporul român e mai puţin important decât faptul că el este pe lume”. Mai aproape de zilele noastre, 

într-un interviu al Marinei Dumitrescu publicat în „Dilema veche”, portughezul Daniel Perdigao, enunţă sec: „poporul 

român este, în fond, «sedentar». […] Poporul român are însă, în plus, ceva ce portughezii (însinguraţi, cumva, la graniţa 

cu Oceanul) nu au: o dimensiune «dionisiacă» a trăirii, un plus de vitalitate existenţială. O alteritate compensatorie, care 

ne atrage şi ne apropie”. 

Exemplele alese, doar câteva dintre cele care ar putea fi citate, vehiculează enunţuri categorice, cu un mare grad 

de generalitate (acoperită prin sintagma poporul român). Oricât ar părea de absurd, nu suntem proprietarii unici ai 

ospitalităţii, curajului sau înţelepciunii şi nici ai vieţuirii într-o specifică „dimensiune dionisiacă a trăirii”. Ele sunt mai 

degrabă caracteristici general-umane sau, şi mai exact, sunt apanajul personal al individului şi nu al unei naţiuni, oricare 

ar fi aceasta. E greu de evaluat dacă românii sunt mai ospitalieri decât francezii sau italienii; nu există criterii clare 

pentru o asemenea ierarhizare pentru că însăşi noţiunea de ospitalitate are sensuri diferite în fiecare tip de cultură. Nici 

despre hărnicia sau lenea românilor nu se pot spune lucruri foarte clare; dubiul este şi aici prezent. „Sunt cazuri în care 

ambele clişee, cel al indolenţei şi al sârguinţei românilor, apar la acelaşi autor sau chiar în acelaşi document. În general, 

răspunsul la întrebarea dacă noi suntem leneşi sau harnici comportă o ambiguitate imposibil de decantat”. În mod 

similar, multe dintre enunţurile prefaţate de clişeul noi, românii…, aruncă mult prea generos în conştiinţa publică idei 

care nu pot fi asociate exclusiv culturii române. Ne însuşim mai degrabă poziţia circumspectă şi lucidă a lui Daniel 

Barbu: „Au oare românii o fire colectivă şi indivizibilă? Desigur că nu. Este astăzi din ce în ce mai puţin sigur că 

popoarele au, fiecare în parte, un spirit al lor, reflectat în trăsături colective de caracter, unice şi inconfundabile”.  

Cei care pledează pentru aristocraţia şi fineţea culturii române, pentru geniul artistic şi subtilitatea românească, 

pentru moralitatea noastră, au un set de argumente din care invariabil nu lipseşte originea romană a poporului român şi 

latinitatea limbii române. În mentalul colectiv, afirmaţia lui Grigore Ureche, din Letopiseţul Ţării Moldovei, este de 

notorietate: „Aşijderea şi limba noastră din multe limbi este adunată şi ne este amestecat graiul nostru cu al vecinilor de 

prinprejur, măcară că de la Râm ne tragem [sub. n.]”. Lecturând cronicile sau scrierile protocroniştilor, ai impresia că 

romanitatea nu este nici mai mult nici mai puţin decât un dar divin oferit exclusiv nouă, o ofertă unică pe care ne-a 

făcut-o divinitatea. Românii, înţelepţi, au acceptat-o şi au pus-o la temelia dezvoltării şi modernizării culturii lor. 

Confortul propriei identităţi ar trebui să nu fie apanajul trecutului, oricât de glorios ar fi acesta, ci mai degrabă 

un atribut al prezentului. Mentalul colectiv, pentru a putea fi activ, are nevoie de condiţionările clipei, de vieţuirea în 

contemporaneitate. Aceasta nu presupune, desigur, anularea trecutului, ci încorporarea lui în paradigme ale modernităţii 

imediate. Diferenţa în timp şi câteodată chiar în spaţiu între momentele de constituire a mentalului colectiv şi cele care 

se revendică din imediatul contemporan e atât de mare încât arcul peste timp nu mai poate fi realizat prin simplă 

retorică. A exalta curajul dacilor sau rezistenţa unei culturi care se auto-defineşte, câteodată cu nedisimulată mândrie, ca 

fiind o cultură latină într-o mare de culturi slave…toate acestea (adevărate sau nu din punct de vedere istoric, nu aceasta 

ne interesează acum) rămân pentru generaţiile de astăzi doar enunţ. A ne proiecta mentalul colectiv în legătură exclusivă 

cu trecutul înseamnă a afirma implicit că el nu este altceva decât o noţiune abstractă despre care se poate vorbi doar 

posteriori. Or, mentalul implică deopotrivă cele trei axe ale timpului. Se revendică din trecut, se confirmă, se infirmă 

sau se afirmă în prezent şi se prezintă în aşa fel încât pe baza lui să se poată face proiecţii asupra viitorului. 

 





 

 
 

 

  

(din vol. Arta decepţiei) 
 

Răsturnare în gol 
 

Cernit de-atâta trudă m-

apropii de pereţi 

dar trec prin ei, voi ochii 

mei nu îi vedeţi? 

Aş vrea să vă smulg din 

această vrajă 

căci nu sunteţi în stare 

să mai staţi de strajă; 

sau las pleoapa să cadă 

cu sete de hoinar, 

răspuns la fremătarea 

frunzişului stelar. 

Luceferi negri aşteaptă 

scânteierea 

din focurile aspre ce îmi 

umbresc vederea. 

Pânza unei nădejdi 

pierdute mă pândeşte, 

amurgul  sumbru mă 

cuprinde şi umbreşte 

un ochi înlăcrimat ce 

curând va muri, 

odată cu singurătatea şi arta 

de-a iubi. 

 

Pustietate 

 

Sub tâmpla mea 

vazduhu-i abătut 

în timp ce marea  

urlă cu suspine, 

iar ceru-albastru 

vrea alt început. 

Acolo unde-

ncepe zarea, 

stânci negre, 

pline, 

plâng. Izbite sunt 

de valuri 

curând se vor 

sfărma 

şi vor fi simple 

maluri. 

Suflarea mea 

adie, 

e vânt printre 

coclauri 

ce-ncearcă să 

îmbie 

pe toţi să poarte 

lauri. 

-Dar care toţi? 

Se-ntreabă 

la rândul lui şi 

vântul… 

căci au plecat în 

grabă  

şi au uitat 

cuvântul. 

 

Rătăcire 

M-am pierdut în parc, 

rătăcit printre 

sentimente 

cu sufletul ţinut căuş, 

ascuns în palmele inerte. 

Simt cum mă copleşesc 

vijelios, avalanşe de vise 

ce se strecoară peste tot 

şi sapă peşteri sinistre. 

Nu sunt decât un  

cerşetor îndrăgostit, 

în umbra unui vechi 

copac, 

ce se strecoară printre 

gânduri 

cu vechi reflexe de 

păcat. 

 

Definiţie 

 

Sunt luptă fără viaţă, sunt trai lipsit de sens, 

sunt noaptea-ncondeiată pe ou plângând din mers, 

sunt umbră şi lumină. Sunt pas către-napoi, 

sunt spaimă adunată în nopţi ucise-n doi. 

 

Am inima  de gheaţă, căci focul meu e stins 

căzând din fericire, aduc cu mine-un vis. 

Am mintea-nvolburată de gânduri zeci de mii 

spărgând, fără speranţă secundele pustii. 

 

Port taina cea din urmă, apus din răsărit 

port otrăvit în mine blestemul nesfârşit. 

Ştiu ce n-au vrut să afle nici magii, nici nebunii 

când timpul, scuipă-n faţă obrazul trist al lunii… 

Tânjind dupa credinţe, n-avem decât iluzii… 

 

 

Iubirea lui, încătuşată… 

Zărind iubirea lui, încătuşată 

sub masca de copil pierdut. 

M-am întristat. De sub o pată, 

zâmbind amar, el a trecut 

cu o secundă mai departe. 

Pierdut în mantii de moment 

cu umbrele secate toate, 

privind în urmă. E atent. 

Şi răsuflarea sa ca de coşmar 

se naşte, gâlgâie şi sună 

iar  irisul schimbat în felinar, 

într-o tăcere cruntă, tună. 

Răstignit în cioburi, răzvrătite 

de amintiri pierdute în ruină, 

cuprinde gândurile înnădite 

păstrând finalul ce-o să vină 

neaşteptat. Încă o dată, 

acea iubire ca un meteorit, 

din ochii lui, zâmbea încătuşată… 

Când în oglindă m-am privit. 

 

 

Refugiu 

 

N-am să mă pot ascunde niciodată 

atât de-adânc încât să nu mă doară, 

ce văd în ochii mei, şi-ai voştri. Ce 

bizară 

e noaptea, când prea calm îşi lasă 

amprenta aripii, ce iarăşi uită 

o aripă ce-aşterne vise, sfioasă 

din umbra-n care-i dăruită. 
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III.  Iubirea, văpaie ce 

trădează 
Din labirint, cu semne stinse de 

cărbune 

se tot nasc vise. Sfinxul însă îşi 

spune: 

- Am irosit demult în spaţii jocul 

de timp, pământul, aerul şi focul 

căci simt, când ochii noaptea îi 

deschid, 

mătase de blestem perfid. 

Din câte suflete se nasc în lume 

Sfinxul Albastru vrea să se răzbune, 

iubirea e nimic, un vis ce l-ar trăda 

şi vrea numai o clipă din plăcerea 

de-a sfida 

V.   Primăvară şi iubire 
Simte o primăvară, aşteaptă 

cufundarea 

din bezna zilei, în timp ce zarea  

se scaldă în lumină. De sub poveri de 

pleoape, 

uimit că nu apune şi soarele-i aproape 

simte în suflet duioasă mângâiere 

şi primăvara vine în dulce adiere. 

Sfinxul Albastru se destramă, 

clocoteşte 

şi doar lumina de neon încă trăieşte, 

e sufletul întemniţat de vreme. Iar  

acum primeşte primăvara ca pe-un 

dar, 

hoinar cu ea aleargă peste zare 

iubind, trăind, visând la margini de 

hotar. 

 
 

Primăvara şi Sfinxul Albastru 

 

I.   Din colbul sunetelor moarte 

 
Din colbul sunetelor moarte, grăiesc 

măiastru 

doar umbrele rostirii, biete şoapte. 

Sihastru, 

Sfinxul Albastru cernit în valuri de azur 

e mângâiat în raze de-amurg fără cusur, 

purtat spre voci de noapte. Acum 

colindă, 

ochii îi sunt închişi, n-are oglindă 

căci ziua e stăpână nemişcarea. 

Doar la apus găseşte iar intrarea, 

când sub cer negru de obsidian 

cuprinde gându-i cheia în colan, 

deschide ochii luminaţi pe dată 

de sufletul încarcerat odată. 

De fiecare dată, chiar la ultima rază 

ochii mistici însoţesc mintea trează 

ce înfăşoară totul, încurcând 

mătasea inelară a viermelui flămând, 

ce este gata în noapte să invoce 

a Sfinxului Albastru mută voce. 

 

 
 

II.   Dorinţă de primăvară 

 
Vara îl dogoreşte, în soarele de jar, 

ce-i smulge fire grele în margini de 

hotar 

iar biciul toamnei în zadar îl trece, 

în sinea lui rămâne tot singur, trist si 

rece. 

Sub mantia zăpezii, rabdă şi îndură 

gheaţa ce se aşterne tot mai dură. 

Doar primăvara îi aduce mângâieri 

cu ale sale blânde, calme adieri, 

în nopţile primite din dulcele blestem 

ce-l lasă dimineaţa, străin ca pe-un 

totem. 

 

 

IV.   Aşteptare 

 
În faţa unui templu, între pământ şi cer, 

albastru sidefat, sfinxul e tot stingher, 

dar pregătit pentru singurătate 

visează-n alt tărâm, cu umbre răsfirate. 

- Aştept doar ceasul palid al minunii 

ce-aşterne pulberi oarbe, în bătaia lunii  

să mă ridic dintre prăpăstii 

lăsând zile topite-n răsărit ca sã le-o 

fure. 

 

 
 

 

  

  

 

 
 

 

  

Secetă 

Aflând flămând că-s seacă iască 

al cui izvor l-ai căuta să-ţi nască? 

Potol, belşug din carnea-mi flască 

tu negăsind, să-ţi trebuiască? 

 

Aflând flămând că eu m-am stins, 

că dorul tău nu m-a atins, 

când trupu-mi rămâne-va nins 

tu unde ţi-ai găsi alt vis? 

 

Aflând flămând că sunt cenuşă, 

că n-am, nici lacrimi de păpuşă 

când moartea-mi vine ca mănuşă, 

tu cui i-ai bate-atunci în uşă? 

 

Aflând flămând că sunt pustiu 

şi că deşert în suflet ţiu, 

că din nimic, nu-i nimeni viu 

cine-ai fi tu, n-aş vrea să ştiu. 
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Această lucrare încearcă să evidenţieze şi să clarifice modul 

de abordare al Mitului Edenului ca Paradis în poezia europeană,cu 

sensurile,semnificaţiile conceptului de Paradis,Eden sau 

Rai,inclusive cu toposurile ce tangenţiază acest concept în diferite 

locaţii al spaţiului dintre Marea Mediterană,Marea 

Nordului,oceanul Atlantic,până în Munţii Urali.Tot odată încercăm 

să clarificăm modul de înţelegere şi percepţie al Edenului şi 

ipostazele acestuia în poezia europeană a secolului trecut. 

 In contextual acestei teme edenul ca simbol cultural are la 

bază ceea ce scria Eugen Simion în Scriitori români de azi,a lua în 

considerare binecunoscuta mitologie a pendulării între două universuri.Prin construcţia psihică a omului,natura 

existenţei este duplicitară şi conflictuală,iar profilul spiritului său creator analizat ,cumprisma descompune lumina”ne 

lasă vederii starea de graţie lirică nesigură,discontinuă,ce trebuie continuată,exploatată printr-un travaliu intellectual 

care să restrângă până la ultimile limite inspiraţia ca hazard.Orice mare creaţie de cultură,cum scria Nichifor Crainic 

în Nostalgia paradisului,e însufleţită de avântul transcenderii limitelor terestre. 

 Există la omul European,şi mai ales la poet,o nostalgie  a paradisului ca impuls fundamental al imaginarului,iar 

poezia este salvarea particularului în universal,a trăirii clipei în eternitate,căci frumuseţea poetică aspiră spre 

inefabil,spre climatul superior,din ale cărui grădini paradisiace s-a fărămiţat,cândva.(Nichifor Crainic-Nostalgia 

paradisului,Editura Moldova,Bucureşti,1987,pg.526/527). 

 Se observă la poeţii europeni că nu toţi percep şi simt edenul în acelaş mod şi sens.Dacă pentru unii este spaţiul 

fericirii supreme ,pentru alţii este efortul  intelectual şi fizic care ,în final,creează euforia paradisiacă mult visată. 

 Poezia europeană prin reprezentanţii ei de seamă proiectează fiinţa omenească între lumina paradisului şi 

întunericul iadului,ca beznă a neputinţei,acestea fiind cele două dimensiuni extreme ale veşniciei şi infinitului.Insă de la 

începuturile ei poezia europeană îşi are originile în imnurile cultice şi odele pindarice.După explozia romantică orice 

regulă clasicist-abstractă este abolită în numele apropierii de natură,ca fenomen edenic,pentru recâştigarea naivităţii 

originare a poetului;însă nu peste mult timp,parnasianismul va preconiza ca sursă de inspiraţie nu realul,ci artificialul 

creat de poet,poezia însăşi.Paul Valery,în acest context aşează imaginea mentală a lui uomo universale sub semnul 

poiesis-ului,avertizându-ne acela care n-a privit în albul hârtiei lui o imagine tulburată de posibil,şi de regretul după 

toate semnele ce nu vor fi alese,nici n-a văzut în limpedele aer a construcţiei ce nu este acolo,acela pe care nu l-a 

bântuit ameţeala îndepărtării de un ţel,neliniştea de mijloace,previziunea întârzierilor şi-a deznădejdilor,nu a cunoscut 

edenul imaginar.Unii poeţi europeni văd edenul în imaginea tulburată de posibil,aşa cum după Valery,logica 

imaginativă specifică ochiului de creaţie poetică reprezintă o singură însuşire a lucrurilor şi le evocă pe toate celelalte. 

 Edenul în poezie era văzut de A.E.Baconsky ca realitate suprapusă,iar G.B.Vico scrie că toate naţiunile erau 

naţiuni de poeţi căci poezia nu este decât imitaţie.Numai contradicţia acceptată şi evidentă dintre frumosul natural şi 

frumosul artistic realizat cu totul independent şi sincronizat adeseori cu urâtul natural,ne duce cu gândul la eden.Platon 

spune că poeţii crează fantome,şi nu realităţi,fapt ce ne duce cu gândul la edenul visat,iar Heidegger spunea:Poezia îşi 

creează operele în cadrul limbajului şi le creează din materia limbajului,tocmai această materie construieşte edenul 

poetic. 

  In secolul XX,la noi,au văzut lumina tiparului multe lucrări ce au abordat diferite aspecte şi probleme ale 

poeziei europene însă foarte puţine dintre acestea au analizat,doar în trecere,tema edenului în poezia europeană.T.S.Eliot 

spunea ,chiar dacă unele din ele vădesc o contigentă baudelairiană,că Poezia nu este frâu liber lăsat 
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emoţiei,ci e un mod de a evada  sub imperiul ei.Şi această evadare ,cum spunea, sub imperiul poeziei este indubitabil 

zona inefabilului eden. 

 Mort la numai 27 de ani Georg Trakl a stârnit interesul după al doilea război mondial.Poezia acestuia se 

intersectează cu cea a lui Robert Musil,concetăţean austriac,pentru care edenul este o stare de spirit.Tonalitatea poeziei 

lui Trakl o aminteşte pe aceea a lui Holderlin,la care edenul se află în diafanele anale ale vântului.,de fapt cum spune 

odinioară Don Luis de Gongora.Aerul enigmatic a lui Trakl interpretat sofistic de Heidegger,ne descoperă un poet 

pentru care edenul este;Luna,ai spune un mort/Ieşind din genunea-I albastră.(Occident). 

 În antiteză cu acest poet Constantinos Kavafis venind de pe un meridian exotic,la confluenţa Levantului cu 

anticile civilizaţiei,pentru marele poet grec edenul este o insulă sau o călătorie.In versul lui simţi gustul esenţelor tari,a 

formelor imateriale rămase străvezii în văzdu, aşa cum ne închipuim tipologic grădina biblică a edenului.Religia şi 

experienţa trăită devine la el o raţiune a vieţii.Acest fapt îl vedem în poemul său Itaca unde insula lui Ulise capătă 

valoarea edenului,altfel decât în mitul Homeric.Ea este pretextul care în sine justifică îmbogăţirea:Du-te-n cetăţile 

Egiptului/ca să primeşti de la-nţelepţi învăţătură.Ţinta călătoriei rămâne un reper simbolic,iar edenul ca răsplată fiind în 

ultima instanţă însăşi călătoria. 

 Genialitatea,spunea Eugenio Montale, constă în a fi înţeles că elinul de atunci corespunde cu homo europaeus 

de astăzi,şi în a fi reuşit să ne scufunde în acea lume ca şi când ar fi fost a noastră.Aceasta e într-adevăr marea 

metaforă(edenul) a lui Kavafis.Spre deosebire de poetul grec,Ruben Dario devenit un fenomen general în Spania în 

prima perioadă a secolului XX, căruia Unamuno îi  cere poetului să găsească sufletul dincolo de carne,pentru care 

autorul Solitudinilor se declară simpatizant al Meditiaciones rurales, unde regăseşte edenul. 

 La poeţii europeni,inclusiv cei din spaţiul carpato-danubiano-pontic,descoperim dimensiunea raţională al 

sublimului,cum spunea Kant,dar şi jocul de fugă către teritorii sublime. 

 La Eugenio Montale,poetul italian,ale cărui poeme sunt invadate de simbolul concentrat de heraldică şi de o 

frisonare dureroasă îmbinată cu nostalgia pentru categoriile ideale,luate ca eden,copleşit fiind de anodin sau răvăşit de 

spiritele ce peste convulsivul pământ/zboară în roiuri.(Tramontana).Edenul la Montale este virtualitatea ontologică,dar 

şi marea ca suveran principiu al existenţei şi al vieţii:Tu prima mi-ai spus/că măruntul zbucium/al inimii mele era doar 

o clipă.A te apropia de mare presupune a păstra neatins edenul ca întreg tezaur sufletesc.Universul edenic pentru poet 

sunt vechile rădăcini care convieţuiesc cu tendinţa spre înălţimi,spre lumină,spre bănuite zone de combustie 

purificatoare sau de reviviscenţă miraculoasă,această simbioză crează mitul mării ce se suprapune peste eden:Adă-mi tu 

planeta care te conduce/acolo unde blonde transparenţe răsar/şi ziua –ntreagă să răsfrângă,în oglinzile- albastre/adă-

mi floarea-soarelui înnebunită de lumină. 

 Planeta visată este edenul iar,pe când înebunită de lumină este metafora care coboară peste noi extazele solare 

ale poetului Jorge Guillen,din aceeaşi generaţie cu Montale.In timp ce la Montale edenul este lumina,luată ca 

înţelepciune,la T.S.Eliot edenul este o glosare pe marginea ideii de timp.Un rol important ]n ]n’elegerea edenului este 

creştinismul lui Eliot cu valoarea unei mitologii compozite,în care se interferează elementele biblice cu amintirea elină 

şi cu succesiunea civilizaţiilor.Edenul la acest poet este istoria cu acel ascentism modern de sorginte jansenistă,aşa cum 

subliniază Clonde Viger.Melancolia timpului,a anilor care iau/Cu ei,departe,viori şi flaute, care poartă falduri albi de 

lumină,pentru Eliot face parte din indisolubilul tablou ce ne aminteşte de paradisul visat. 

 Umberto Saba, propus pentru Premiul Nobel,născut în Triest,este un poet al dramelor ascunse,(putem să-l 

asemuim cu Bacovia),găseşte edenul în înserarea Europei,sau,mai degrabă,în valoarea propriei biografii,fiindcă nimic 

nu te odihneşte de viaţă/ca viaţa.În estetica,poeţilor amintiţi până aici,şi în etica lor,totul se clădeşte pe fundamentele 

labile ale unor valori spirituale pe care le indentificăm ca spaţiu edenic.Conceptele despre acesta sunt spectaculare 

sublimizări ale lui cogito,ce trec prin procese evolutive,de rafinare,nuanţare şi diversificare impuse de realitatea a cărei 

esenţă o exprimă. 

  Poezia edenului dezvoltă o responsabilitate asumată din partea autorilor ei,ci implică o angajare a 

speranţei deşarte,ca privire spre real,asemănătoare aruncată de Moise spre Pământul Făgăduinţei.(Observaţie făcută de 

Kafka). 

  Poetul Serghei Esenin,ajuns o legendă şi prin accidentele existenţei sale,are sentimentul naufragiului 

care-şi repudiază cosmosul,tocmai pentru faptul că poetul rus nu are în perspectiva viziunii sale,edenul ca ultima 

speranţă:Vânturi,o furtuni înzăpezite/Măturaţi viaţa mea trecută!Această luptă cu propriul său trecut va domina 

existenţa şi poezia lui din perioada următorilor ani pe care-i mai trăieşte,după 1919,când a scris versurile citate. După 

vizitarea Statelor Unite ale Americii Esenin este convins că”adevărurile”pe care le aflase de la comuniştii sovietici 

contraveneau realităţii.La înapoiere,se simte tot mai bolbav şi edenul visat îl găseşte în “universul”absintului şi al 

votci.Este tot mai bolnav sufleteşte şi trupeşte.Pentru el edenul nu mai există,dar îl reconstruieşte,aşa cum îl înţelege, 
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în poezia Moscova cârciumărească,o capodoperă a poeziei europene.La fel ca odinioară Verlaine(Dis,qu /as tu fait,toi 

que voila/De ta jennesse?),poetul rus se întreabă:Oare nu mi-am băut,parcă ieri,tinereţea?Aceasta fiind timpul edenic,şi 

îşi mărturiseşte pustiul ce-l chinuie:Nu mă lăsa cu privirea ta rece,/nu 

m ă-ntreba câţi ani am,cum arăt,/Bântuit de un spasm epileptic,/sufletul mi-e ca un galben schelet.Poetul,totuşi, 

cunoaşte frecvente interludii de scăpărări de lumină,pe care le putem lua ca edenice,atunci scrie Balada celor 26 şi 

Drumul meu.Poezia eseniană refuză happy-end-ul.Puterea ei magică rezistă în sinceritate,fiind poezie de confesiune 

dureroasă,tocmai de aceea edenul nu prea îşi găseşte locul şi datorită lipsei visului frumos.Există un conflict 

fundamental între structura visătorului cu naivităţi de himeră paradisiacă(aici edenul este tot mai îndepărtat) şi viaţa 

dură a timpului său de răscruce istorică. 

  Eugenio Montale în poeziile sale,cum subliniază Angelo Jacomuzzi,rareori are o preocupare a unei 

comunicări fericite cu metafizicul,pentru a regăsi vestigiile edenului,ca reminiscenţă a unei divinităţi ce a rupt vălul şi a 

tangenţiat cu lumina oamenilor.Fiind masca poetică a unei ieşiri în afara timpului,a unei intrări în mirajul edenic:negrele  

semen de ramuri pe alb/ca un alfabet esenţial.(Quasi una fantasio).În 

Elegia de Pico Farnease limbajul este alauatul care dospeşte preistoria 

unei hermeneutici,frământat de un eu poetic stăpânit de presentimentul 

unui sens spre edenul lucrurilor.In seria fantomelor salvatoare din În 

prag(In limine),analizate de Gianfranco Cotini,semnalăm prezenţa 

iubitei angelice.Aceasta este surprinsă într-un gest enigmatic:...şi 

deasupra/vreun gest ce şovăie…/Precum atunci/te-ai răsucit şi cu o 

mână,fruntea/dezvăluind-o de sub nor de plete//m-ai salutat spre a 

intra în beznă.(La bufera).Evocarea acestui trecut moment,pentru 

poet,secunda supremă este edenică,la fel şi invocarea divinităţii nu sunt 

altceva decât semnificaţiile unei transsubstanţiere a presentimentului 

apariţiei iubitei,moment ce-l consideră poetul,edenic. 

 Există o serie de lucruri montaliene care circumscriu tematicii 

profetice,acel difuz presentiment obscur care ne conduce spre edenul 

imaginarului poetic. 

 

 

 

  

 Spre deosebire de Montale,la Fernando Pessoa edenul se află între abis şi oglindă.Este acelaş peisaj care,în 

realitate poetul şi-l creiază,prin limbajul poeziei dat de expresia recognoscibilă.Paradoxul implicit al lui Pesso este acela 

de a instaura un discurs poetic adecvat,uneori ironic,fiindcă la poet iluzia de eden se confundă cu libertatea căci 

libertatea există/Numai în iluzia libertăţii. 

 In lirica elenă I.M.Panayotpolos edenul se reflectă în dragostea de pământ,de pădurile şi clipocitul apelor.Em 

mărturiseşte undeva:Am iubit acest pământ din prima mea tinereţe.Am umblat pe cărările lui,am ascultat freamătul 

freamătul pădurilor,clipocitul apelor,am desluşit mesajul oceanelor(...).Descoperirea tainelor vieţii,cunoaşterea 

pătimaşă a iubirii ce depăşeşte frumuseţea telurică,irupând spre spaţiul invadat de lumină a ideii ,sunt tot atâtea elemente 

ale edenului poetului grec înţeles de poetul grec:Femeie cu trup de arc întins,încă te aştept/lângă vasul de-alabastru cu 

intrastate roze,/măcar că noaptea apropape a trecut.(Asfinţit-a lunăă).Clipele aşteptării,sunt momente ale timpului 

edenic:Mi te-nchipui simplu:într-un balcon/întoarsă spre o dalbă roză sau pe un vapor/îmvăpăiată de flăcările 

amurgului.(Fantezie),în timp ce la Salvatore Quasimodo universul edenic e dominat de sentimentul plenitudinii inimii 

sale,care păstrează tiparele imateriale ale lucrurilor edenice din preajmă:Nu-i  nici un lucru care moare/Fără ca-n mine 

să rămână viu.Imaginea omului nu este un lucru etern,cum nici Oraşul din insula/scufundată în inima mea,/nu este 

etern, fiindcă edenul pentru poet este o bucurie ce o dezleagă de arborii visaţi.Poetul suedez Artur Lundkvist 

descifrează edenul în triumful deplin al tuturor energiilor disponibilităţilor umane:In viaţa noastră a pătruns ceva nou//îi 

zărim prin mulţime sclipirea/şi trebuie să-l căutăm ne-ncetat.Starea aceasta de euforie este momentul edenic al poeziei 

lui Lundkvistă:Există un fel de bucurie sălbatică/în tot ce e viu/Există/ceva îmbătător şi aparţinând tuturora.(Există un 

fel de bucurie sălbatică...).In schimb la Miltos Sahtouris,edenul este perceput când urc în cerul poeziei/îmbrăcat în 

bunavestire a aşteptării pruncului/străbătând o cale în imensitate… 

 Vor veni zilele ce ne-au sorbit/în cupele de alabastru ale amiezii,/din nou iluminând răsuflarea mării/şi-

nnebunind licuricii câmpiei,aşa îşi creionează în Epilog edenul,poetul Vasos Voiadzoglu care a trăit o parte din viaţă,în 

insula Skiros,pe care o vede ca un spaţiu edenic unde semnele bucuriei se văd,ca un dar al blestemului antic.Dacă la  



 

Vvoiadzoglu edenul era o insulă ce compensa mişcarea tuturor simţurilor a fondului emoţional,la Iohannes Becher 

timpul ca simbol al noului este perceput ca eden al simţurilor,fapt ce-l descoperim În munţi,la umbra lor m-am fost 

născut/Din munţi veneau la noi şi vânt şi soare./Mă întrebam,prin uliţe pierdut:Cât pot ei oare munţii să măsoare?(In 

umbra munţilor). 

 Fundamentul psihologico-ştiinţific-religios din care derivă mitul Edenului iese în evidenţă în clipa când geneza 

actului creator e identificată în viaţa psihică:iar problema ce se pune este,aceea a exprimării ei.O stare interioară de 

bucurie,de beatitudine,localizată în timp,dar mai ales în spaţiul care produce acea stare,determină cel mai adesea starea 

edenică,sau,pur şi simplu,edenul ca expresie a poeticului. 

 Trăind intens,poetul plonjează în sine,îşi creează imaginea unui mit şi astfel triumfă asupra naturii 

sale.Analizând conceptul kierkegaardian de  angoasă,regăsesc un mod de reafirmare a eului artistic ca loc al 

construcţiei mitului edenic, al cărui sens duce la perfecţionarea lăuntrică.Forma sub care acesta este conceput devine 

expresia echilibrului regăsit.Edenul e reprezentat de psihologie sau,mai exact,de psihopatologie,în prelungirea imaginii 

sau viziunii poetului.Edenul este construit în poezia europeană a secolului XX printr-un dezechilibru,asimilabil sau,în 

orice caz,situabil în proximitatea stării patologice ce declanşează procesul creator a cărui împlinire în operă revine la o 

restabilire a unui nou echilibru prin,însăşi,construcţia acestui mit.Edenul este de aici încolo rezultatul unui efort voit şi 

coerent,în recrearea naturii primitive şi tinzând să organizeze într-un cosmos edenic beatitudinea interioară pe care o 

trasmite şi cititorilor. 

 Unii poeţi europeni căzând în” capcana”propogandei comuniste au crezut,unii chiar sinceri,în viitorul luminos al 

socialismului şi comunismului.Ei ,în poezia lor,vedeau acest luminos viitor ca un eden al omenirii.Edenul de această 

factură era ca iluzia optică din deşert numită fata morgana.Puţine poezii inspirate de propaganda comunistă mai rezistă 

astăzi. 

 Astfel, edenul în poezie apare ca un analog al sufletului,ca o obiectualizare făcută necesară de o insuportabilă 

presiune interioară.Cum specifică Croce:ea e posibilă atâta vreme cât procesul creaţiei care recreionează edenul e 

descries ca fenomen lăuntric.Edenul devenind transsubiectiv,el se desprinde de poet pentru a-şi trăi imaginea în 

imaginarul cititorului. 

 

       

 

  

 

 

 Pe holul central al impunătoarei clădiri, în timp ce se îndrepta 

spre secretariat, Adriana l-a întâlnit pe Sergiu, unul din asistenţii 

universitari de la Ştiinţe penale. A vrut să evite orice dialog, dar el a 

prins-o de mână şi a întrebat-o batjocoritor, fără să ia în seamă cele 

câteva persoane care treceau pe lângă ei: 

         - Şi acum, absolventă cu diplomă, eşti speriată de avioane? 

- Nu am fost niciodată şi nici acum nu sunt, dar cu tine nu am ce discuta! 

- Hai, nu fi prostuţă! Vino pe la mine să văd dacă ai învăţat câte ceva...           

Adriana şi-a eliberat mânioasă mâna, l-a privit în ochi cu furie şi i-a 

trântit un "du-te     dracului, dobitocule!" printre dinţi, după care a intrat 

ca o avalanşă în secretariatul Facultăţii de drept, roşie în obraji şi umilită 

sufleteşte. 

   … Îl cunoscuse pe Sergiu în primul an de facultate, la balul 

bobocilor. El era student în anul patru. A invitat-o la dans şi toată seara a 

stat pe lângă ea, atent şi prietenos, atrăgând-o în discuţii foarte serioase. 

Vorbea frumos, era pedant şi elegant, avea statură şi ţinută atletică, dansa 

uşor, cu plăcere, atrăgând prin atitudine privirile multor fete. 

Prin labirintul vieţii 
 

Partea a-II-a  

Continuare din numarul trecut… 
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Adriana  s-a simţit flatată şi a făcut eforturi să se poarte pe măsura situaţiei, chiar dacă nu era obişnuită cu astfel de 

atmosferă şi dialog, cu mult superior celui purtat cu vreun coleg de liceu. 

              Sergiu părea foarte sincer interesat de ea. Zâmbitor, amabil, foarte sigur pe el, s-a oferit să o conducă la cămin 

când petrecerea a luat sfârşit. Adriana a fost impresionată suficient de mult ca să aprobe şi a rămas fără cuvinte când, 

afară, a invitat-o să urce în maşina lui. Nu era cunoscătoare în domeniu, dar a înţeles că era o maşină adusă din afara 

ţării, robustă şi foarte elegantă. A ezitat încercând să refuze, dar el, cu vorbă bună şi zâmbet liniştitor, a deschis 

portierele larg şi a ajutat-o să urce, promiţându-i că o va coborî în apropiere şi nu chiar în faţa campusului. 

   S-au întâlnit de mai multe ori, aproape săptămânal, în afara incintei facultăţii şi se înţelegeau foarte bine. 

Prietenia lor părea sa fie de durată,  frumoasă şi aşa s-a menţinut până la sfârşitul anului, când nimeni şi nimic nu a putut 

vicia această relaţie… 

 In liniştea ce se instaurase în vagonul de clasa a doua, Adriana revedea mintal întregul film al traseului acelei 

zile. Toate au decurs după cum i-au fost speranţele şi aşteptările. Doar episodul întâlnirii cu Sergiu i-a lăsat un gust 

amar. Amintindu-şi întâlnirea cu el a roşit şi simţea cum îi ard urechile de ruşine şi mânie. Fără să vrea s-a întors în 

timp, la perioada în care au fost prieteni... 

 … Se îndrăgostise sincer de Sergiu şi aştepta cu înfrigurare fiecare întâlnire. Nu neglija studiul şi dorea să 

reuşească depăşirea plafonului pentru obţinerea bursei, nu numai pentru a-i dovedi lui cât este de bună ci pentru că, în 

principal, de acasă nu putea aştepta ajutor financiar. Ştia cât de greu este pentru părinţii ei în economia de piaţă, fără alte 

venituri în afara singurului salariu şi acela minim. Era frumoasă prietenia lor, chiar dacă unele colege i-au spus, ca din 

întâmplare, că asistentul este obişnuit să-şi schimbe iubitele după ce le cucereşte. Nu a crezut nimic. A fost convinsă că 

fetele fac asta din cauza invidiei. Adriana a refuzat să asculte şi în sufletul ei nu s-a strecurat îndoiala ori gelozia. Pentru 

ea Sergiu era curat sub toate aspectele şi la fel de curată considera că este prietenia lor. A fost frumos totul, dar numai 

până în preajma sărbătorilor de iarnă, pentru ca în noaptea de revelion să se spulbere, asemenea  unui castel de nisip, 

întregul vis, întreaga poveste de dragoste şi toată încrederea ei în prietenia băieţilor. 

              Cu aproape două săptămâni înainte de Anul Nou, Sergiu a anunţat-o că organizează revelionul la el acasă şi că 

a invitat deja un grup de fete şi băieţi care abia aşteaptă să o cunoască. Evident, a acceptat bucuroasă şi l-a aşteptat să 

vină la cămin să o ia, precum el i-a propus. Din toate economiile reuşise, cu chiu cu vai, sa-şi îmbogăţească garderoba, 

astfel încât să se simtă bine. O colegă i-a lăsat pantofii ei, aproape noi. Nu-i ajungeau banii şi pentru încălţăminte.  

            De la bun început Adriana a avut o primă surpriză, care i-a provocat nelinişte şi un început de teamă. Casa era 

pustie. Nici urmă de pregătiri şi nici urmă de musafiri. Era cald şi atât. Iar Sergiu, parcă nu mai era Sergiu. O ţintuia cu 

o privire provocatoare şi uşor batjocoritoare, de învingător, pe care ea nu i-o cunoscuse vreodată. Sub scutul surâsului, 

ce se dorea cuceritor, i-a explicat că prietenii lui au plecat la munte, anunţându-l în ultima clipă că nu vor mai veni la 

petrecere. Fata a înghiţit în sec. Teama a îmbujorat-o subit. Îşi simţea inima bătând tot mai puternic, speriată, ca în faţa 

unui pericol pe care nu-l vedea, dar despre care ceva, înlăuntrul său, instinctual, o avertiza. S-a ridicat precipitată, cu 

intenţia vădită de a pleca, dar atitudinea lui ferma i-a retezat iniţiativa aşezându-se în faţa ei şi vorbindu-i batjocoritor: 

            - O mai bună ocazie să te distrezi nu-ţi mai oferă nimeni la ora asta, păpuşă! Pe de altă parte, avem ocazia să ne 

cunoaştem şi noi mai bine. Nu crezi că e momentul? Destulă răbdare am avut cu tine. Gata! La cumpăna dintre ani vei fi 

a mea… 

            … Zgomotul ascuţit al roţilor frânate la intrarea în gară i-a rupt Adrianei şirul amintirilor, nu înainte de a avea 

senzaţia că i-a răsunat în urechi zgomotul încuietorilor pe care Sergiu le-a acţionat cu o telecomandă sofisticată, cum nu 

văzuse în viaţa ei. Şi-a scuturat capul, plină de scârbă, mânie şi umilinţă, şi-a luat geanta şi a coborât aproape în fugă, de 

parcă în tren era cel care o supărase atât de tare trecând-o printr-o experienţă amară, pe care nu credea că o va uita 

întreaga viaţă...  

                                                                   

* 

 

            Cu mult curaj şi dornică să facă o bună impresie a plecat Adriana la drum. L-a găsit pe patron împreună cu 

avocatul firmei care, de la bun început, a privit-o de sus, superior. A citit şi el adeverinţa prezentată de fată patronului şi 

a întrebat-o cu vădită surprindere:  

            - Chiar la Universitatea din Bucureşti ai studiat, domnişoară?! 

            - După cum scrie acolo, domnule avocat...  

            - Bine, bine, nu te supăra! Mă uitam la media asta frumuşică. Ai avut ceva pile pe acolo, nu ? 

            - Nu am avut pile pe acolo şi nici în altă parte. Am învăţat şi atât, a răspuns fata, încercând să-şi ascundă 

dezamăgirea şi iritarea ce-o cuprinsese. 
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            - Ei, vom vedea ce ştii şi cum te descurci…, a răspuns avocatul, uşor enervat, privind-o mai atent. Dacă dai 

satisfacţie şi te orientezi cum trebuie, poate te iau la cabinetul meu şi te recomand mai departe. Să vezi ce bine îţi va fi! 

Ce ziceţi, domnule director? 

            - Da, sigur că da! a îngăimat directorul firmei neatent ori surprins de ideea avocatului, trecând un pix elegant 

dintr-o mână în alta. 

            Cât ar fi fost de bucuroasă de şansa angajării, Adriana nu putea scăpa sclipirea pofticioasă a avocatului, care-i 

fixa genunchii în acele momente, după ce zăbovise cam mult asupra sânilor, ce împungeau  tinereşte bluza subţire de 

vară. Şi-a strâns involuntar picioarele mai tare în împreunarea ce o aveau deja, a fixat un punct în podea şi a înclinat 

uşor din cap a neîncredere, în semn de "vom trăi şi vom vedea". 

            - De luni începi munca, domnişoară, i se adresă patronul. Vei ţine legătura în permanenţă cu mine şi cu domnul 

avocat. Orice hotărâre ai lua, o discuţi cu noi, în prealabil. Nu uita că aici şi oriunde reprezinţi, în primul rând, interesul 

meu. Adică al firmei. Orice litigiu îl discuţi cu mine şi vei susţine opiniile mele. Am dat dispoziţie secretarei să se ocupe 

de întocmirea deciziei şi a altor formalităţi. Deocamdată, vei lucra în acelaşi birou cu ea până îţi voi repartiza o altă 

încăpere. Ai un computer acolo, telefon şi fax. Le vei folosi strict în probleme de serviciu. 

            Se scursese parcă prin picioare tot curajul şi voinţa Adrianei. Tonul directorului, patronul firmei, a fost atât de 

poruncitor încât a năucit-o cu totul. O privise în ochi, dar fără să o vadă, rece, deosebit de distant şi superior. Ea nu a pus 

întrebări şi nu a cerut explicaţii. Oricum, în acele momente, nu ar fi putut. A dat din cap în semn de aprobare şi atât! 

 

 Mergea spre casă aşa de îngândurată, nemulţumită şi descurajată, încât nici nu şi-a dat seama că plouă şi apa-i 

şiroieşte pe obraji şi pe umeri... 

            Era bucurie mare în casă. 

            Andrei, după ce trecuse foarte bine de bacalaureat, a trecut la fel de bine şi prin examenul de admitere. Fericirea 

lui i-a molipsit pe toţi ai casei. 

 
– PARTEA a- III-a 

 După masa de prânz, la cafea, au venit în vizită doi colegi de liceu cu prietenele lor, toţi fericiţi ca sunt 

declaraţi studenţi şi Adriana a trebuit sa le povestească despre programul facultăţii, despre modul de obţinere şi 

repartizare a camerelor din căminele studenţeşti şi alte aspecte referitoare la viaţa studenţească. Se simţea bine cu ei şi 

era încântată să le poată fi de folos şi să le desluşească unele curiozităţi. O singură întrebare a fost de natură a-i schimba 

toată buna dispoziţie de până în acel moment. Sosise, neaşteptat, chiar de la fratele ei. 

            - Adiţă, spune-ne ce relaţii ţi-ai făcut pe acolo şi cu cine se poate discuta mai liber! Cum ne vor privi asistenţii şi 

care este mai de gaşcă? 

             A încercat să fie cât mai degajată, dar a răspuns cam în doi peri, grăbită să scape de ei şi de asemenea întrebări 

ce nu-şi aveau rostul. 

            - Nu vă faceţi gânduri de acum. Toţi sunt cam la fel. Vin, vorbesc două ore şi pleacă. La examene sunt severi. 

Daca nu ai fost la ore, te ţin minte. Cine este mai activ la seminarii, este bine văzut, în general. Altceva, nu am să vă 

spun. Asistenţii sunt la fel ca profii. Mare ajutor n-o să aveţi din partea lor...  

            S-a retras în dormitor, cu ceaşca aproape plină, preocupată de acele amintiri care o deranjau cel mai mult. Cele 

legate de Sergiu…  

             „Ce naiba! Tocmai despre asistenţi şi-au găsit ei să mă întrebe! Dar, de unde să cunoască ei ce mă frământă pe 

mine şi nu-mi dă pace? Sunt nevinovaţi. Eu am fost rea. Trebuia să le mai povestesc şi alte aspecte”, se mustra Adriana 

întinzându-se nervoasă pe marginea patului. „Oare el cum se poartă acum, ca asistent? Doamne! Cât de bădăran a putut 

fi atunci cu mine! Cât de nesimţit!” 

 … Sentimentele ei erau puternice şi a sperat că el doar glumeşte, că o pune la încercare. A rămas, uşor 

panicată, cu toate simţurile în alertă, după ce i-a promis că nu se va întâmpla nimic rău. Au aranjat împreună masa şi 

scaunele astfel încât să aibă spaţiu de dans, la dorinţa lui, dar şi ecranele celor două televizoare să fie la vedere din orice 

loc al mesei. Părinţii lui Sergiu ori femeia angajată în casă pentru întregul menaj, după cum a aflat Adriana mai târziu, 

pregătiseră de toate, iar frigiderele şi cămările erau pline. În timp ce ea aşeza faţa de masă, farfuriile şi tacâmurile, el se 

ocupa de băuturi şi le gusta pe toate pentru a se hotărî ce să aleagă. Îl privea  cu luare-aminte si descoperea un alt Sergiu 

pe care nu-l mai văzuse vreodată în tot acest timp. Lângă ea era  un Sergiu care  înlocuise cuvintele acelea pline de bun 

simt cu un limbaj de birjar şi constata cu uimire că boxele, care altă dată  dezmierdau auzul, acum trebuiau să cutremure 

pereţii  A invitat-o la dans sau mai bine-zis, a luat-o la dans încercând să o dezbrace, puţin câte puţin şi, deşi picioarele 

 



 

nu prea-i dădeau semne de ascultare, a împins-o cu forţă pe o canapea si a ţipat privind-o cu ochii bulbucaţi:  

           - Nu ţi-am spus să te dezbraci ? Nu ţi-am spus să pui un halat din baie pe tine? Nu ţi-am spus că la cumpăna 

dintre ani... 

             … - Hei Adriana, te-am strigat de trei ori şi nu auzi! Ce-i cu tine, fetiţo? Mă îngrijorezi, a murmurat Pavel 

apropiindu-se de pat şi privindu-i întrebător ochii deschişi aţintiţi în tavan. Băieţii pleacă şi vor să-şi ia rămas bun! 

 

            … După două luni Adriana era deja obosită de activităţile ce i le punea în sarcină patronul. Nu de munca 

specifică juristului, cât de alte treburi pe care trebuia să le rezolve. În urma scandalului provocat prin refuzul de a face 

cafeaua la ora 9. 30 şi a-l servi pe patron în biroul său, treabă rezolvată de secretară până în acea zi, Adriana  trebuia să 

se ocupe şi de corespondenţă, de întocmirea zilnică a pontajului muncitoarelor din secţie şi a personalului auxiliar, să 

lucreze la calculator orice-i dădea patronul şi la orice oră avea acesta nevoie, chiar după orele de program ori în zile de 

sărbătoare şi alte mărunţişuri consumatoare de energie, timp şi linişte. 

            După toate acestea, la vremea salariului pe a doua lună, a primit cu 15 % mai puţin pe motiv că nu a întocmit 

nişte lucrări la timp şi ar fi prejudiciat, în felul acesta, societatea comercială. Când a mers în biroul patronului pentru a 

discuta această nedreptate, el i-a spus să conteste în scris, dar a ţinut să menţioneze, batjocoritor şi insinuant:  "nu aşa 

vei rezolva litigiul cu mine, cel care te-a penalizat"! 

             Acasă nu a povestit nimic. Să nu-şi supere părinţii. Avea şi teamă că tatăl său, oarecum impulsiv în ultimul 

timp, va merge peste patron şi nu se ştie cum se putea finaliza o discuţie cu acesta. A vorbit cu secretara, între patru 

ochi, rugând-o să păstreze secretul şi s-o povăţuiască. Aceasta, cu doar cinci ani mai mare decât ea, i-a spus direct: 

             - Fetiţo, învaţă să te porţi cu şefii! Ce? Nu poţi sa fii amabilă, să-i zâmbeşti şi să-i spui bancuri? Îţi şifonezi 

blazonul dacă faci asta? 

            - Cum?! a exclamat biata fată ridicând sprâncenele. Dar nu este normal să fac aşa ceva şi nici nu pot! El este cu 

20 de ani mai mare şi este patron, pe când eu... 

            - Şi ce? Crezi că dacă are 45 de ani nu-ţi face faţă? Grija asta o ai tu? a întrerupt-o secretara privind-o cu ironie 

nedisimulată, semn că nu glumea. 

            - Bine, dar ce spui tu este o... 

            - O cale de păstrat postul şi de a trăi bine aici. Asta e! Eşti proastă, nu vezi? Nu judeci? 

            - Şi tu…, tu ai procedat în felul acesta? Aşa ai rezistat aici? 

            - Asta nu te interesează pe tine şi nu-ţi permit să gândeşti urât despre mine! Hai! La treabă, nu mai pierde 

timpul! Ar fi bine să te hotărăşti până nu este prea târziu, a adăugat secretara examinând-o cu coada ochiului. 

            Adriana a înghiţit în sec, a şters cu mâneca primele lacrimi şi nu a mai fost în stare să scoată o vorbă ori să 

gândească coerent la ceva. Scotocea pierdută în geantă după batistă, uitând că o avea pe birou în faţa sa.  

 După câteva zile, profitând de existenţa unor probleme litigioase ale firmei, a luat dosarul în braţe şi a mers la 

patron să-i explice şi să-i ceară voie să se consulte cu avocatul firmei. 

- Da, ştiam! au fost primele cuvinte ale acestuia, după ce a întrerupt-o pe fată, înainte ca ea să-şi fi terminat 

explicaţiile bine documentate. Ai în vedere ca firma să câştige în orice situaţie. Nu mă interesează mijloacele folosite! 

 - Domnule director, în cauza despre care discutăm, societatea nu a respectat în totalitate obligaţiile stipulate 

în...  

- Şi ce e cu asta? Te suport aici şi te plătesc tocmai ca firma mea să nu fie prejudiciată. E ultima şansă pe care 

ţi-o mai dau. E clar ? Mergi la avocat şi vezi cum descurcaţi problema! 

 A urmat un moment de tăcere, în care Adriana se uita încremenită în documente, cu teamă să-şi ridice 

privirea către director. Norocul ei. Altfel, ar fi văzut rânjetul răutăcios şi sclipirea batjocoritoare din ochii ce o priveau 

cu unde de dispreţ amestecat cu dorinţă animalică neîmplinită. 

S-a ridicat învinsă de tonul ridicat şi autoritar al patronului şi, în aceeaşi măsură, de umilinţa pe care o suporta 

fără să poată lua atitudine. A ieşit încet, cu capul plecat, stăpânindu-se cu greu să nu plângă. Spera ca la avocat să fie o 

discuţie profesională, colegială pe cât posibil, civilizată. Spre bucuria ei, începutul a satisfăcut-o. Atâta doar că a fost 

doar o iluzie spulberată după numai zece minute, în care ea a expus situaţia concretă, argumentaţia legală şi cele două 

modalităţi de rezolvare a cazului pe cale amiabilă, în situaţia că reclamantul îşi retrage plângerea şi societatea înţelege să 

suporte o serie de cheltuieli în beneficiul acestuia... 

 - Gata, gata! Felicitări colega, îmi place cum ai gândit! 

         - Domnule avocat, am în vedere prevederile articolului... 

  - Nu, nu e cazul să vii cu alte susţineri. Te-am înţeles şi recunosc că ai studiat foarte bine situaţia şi, în  
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aceeaşi măsură, actele normative la care se raportează cauza noastră. Dar, te întreb, directorul societăţii noastre este de 

acord cu tine? 

Din acest moment, discuţia a luat o altă turnură. Avocatul încerca să o convingă pe Adriana că legea este 

făcută pentru a fi încălcată. Mai pe ocolite, mai direct, a subliniat că încălcarea o face întotdeauna cel care este mai 

puternic, mai influent... 

- Iar tu trebuie să găseşti calea legală prin care să răstorni susţinerea, la fel de legală, a reclamantului nostru! 

- Domnule, ceea ce susţineţi... 

- Este foarte normal, măi fată! a întrerupt-o avocatul, oarecum iritat că nu este înţeles. Am spus, teoretic, ai 

cuprins perfect totul. Practic, mai ai de învăţat. Mai cerem amânări, mai cerem alte înscrisuri ori fabricăm altele 

antedatate, ne orientăm cu judecătorul de caz şi... 

- Cum, se ajunge la o asemenea situaţie? a întrebat Adriana uimită de „explicaţia” avocatului, care se exprima 

foarte sigur pe el, privind-o în ochi, încercând să fie convingător. 

- ... Eu ţi-am propus să te iau pe lângă mine, îţi aminteşti?  

            - Da, dar era vorba de cu totul altceva, s-a grăbit Adriana să răspundă, ridicând sprâncenele vădit contrariată. 

- Înţeleg că nu prea eşti agreată de patron. Dacă vrei să nu zbori şi să înveţi tertipurile meseriei, treacă de la 

mine, mă ofer să te ajut. 

- Dacă sunteţi atât de binevoitor, eu am să... 

- Lasă, discutăm toate amănuntele. Nu azi, că sunt ocupat. Mâine seară mergem undeva la un restaurant bun să 

cinăm... 

- Domnule, vă rog, fără restaurant şi fără... 

- Nu înţelegi. Acasă am nevastă, fată! De la restaurant mergem la hotel să...  

            - Ce vreţi să insinuaţi, domnule avocat? l-a întrerupt fără menajamente fata, ridicându-şi bărbia pentru a-şi fixa 

interlocutorul cu o privire fulgerătoare. 

 - Nimic. Programez o întâlnire doar, a răspuns el calm, fixându-şi privirea lacomă pe formele trupului fetei. 

 - M-aţi întrebat dacă accept aşa ceva ? 

            Roşie ca focul, cu mâinile tremurând vizibil, Adriana s-a ridicat de pe scaunul pe care l-a împins cu forţă de sub 

ea, şi-a strâns hârtiile şi, cu mâna pe clanţă, s-a adresat avocatului în loc de salut: 

            - Am sperat şi am crezut că puteţi fi un om serios, cel puţin în probleme de serviciu, dar... 

            - Nu-ţi permit şi nu te obrăznici cu mine, toanto! a ridicat avocatul vocea, cu obrajii roşii de mânie şi indignare 

nejustificată. 

   

             - Porcilor! a mai avut Adriana puterea să ţipe, mânioasă şi 

umilită, ridicând geanta strânsă cu un gest de disperare la piept. 

            A ieşit ca o vijelie trântind uşa cu putere, după care, la numai 

câţiva paşi, scotocea în geantă şi nu mai vedea batista din cauza 

lacrimilor pe care nu le mai putea stăvili. Nu era sigură dacă merge pe 

drumul cel bun de întoarcere, dar nici nu-i păsa dacă este o cu totul 

altă stradă. Simţea nevoia să meargă şi atât. Nu recunoştea şi nu 

vedea pe nimeni. Mergea poticnindu-se de fiecare denivelare a 

drumului şi se lovea de bordurile trotuarelor aşa cum îşi amintea 

acum că i s-a întâmplat la Bucureşti, în noaptea aceea de la cumpăna 

dintre ani, după ce a reuşit să fugă din casa lui Sergiu… 

 

 

 

* 
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AMERICA NOPŢILOR 

MULTICOLORE 
  

     La sfârşit de noiembrie, imediat după Thanks Giving  day, ca la o comandă americanii îşi 
împodobesc brazii pregătiţi pentru Crăciun şi ornează faţadele caselor, grăbiţi să nu fie surprinşi de primele 
posibile ninsori şi de frigul care de-abia aşteaptă să dea năvală. În acest fel, timp de o lună oraşele lor poartă 
vraja basmelor,  mai ales pe timp de noapte, când dispare uniformitatea arhitecturală şi cromatică a caselor  
de pe cele mai multe dintre străzi, spre a lăsa locul  luminiţelor multicolore ce modelează feeric peisajul. 
Există firme specializate, ce pot veni în ajutorul celor doritori de ornamentaţii sofisticate, care să pornească 
din vârful acoperişului, unde nu oricine are curajul să se urce. Unii americani nu reuşesc să ducă la capăt 
pretenţioasa activitate de a întinde pe faţada casei şi de a umple grădina cu simbolice scene ale naşterii 
Domnului decât dacă îşi iau zile bune de concediu. Aşa cere tradiţia. Clasele şcolilor îşi fac un titlu de glorie 
în a se angaja să orneze cu reţele electrice  de împodobit brazii din faţa primăriilor sau din parcurile centrale 
ale oraşului. În această Americă de poveste, în care casele sunt luminate multicolor pe timp de seară, am 
poposit şi în acest an, ca de altfel în ultimii vreo zece,  gata să intru în vâltoarea pregătirilor de sfinte 
sărbători.  
   
 

 

Prof.dr. 

    În Centrul social al Bisericii Sf. Dimitrie  cel Nou, 
Asociaţia Românilor din Colorado R.A.F.A. m-a  invitat 
la primul cenaclu românesc, aşa că pe adresele e-mail 
ale enoriaşilor figura afişul conferinţei  mele 
Mitropolitul Andrei Şaguna primit în lumea sfinţilor, 
pentru care am realizat şi un film cu canonizarea Sa, 
petrecută recent la Sibiu. A fost lansată cea mai 
proaspăt apărută dintre cărţile mele, Memorandistul 
Nicolae Cristea şi epoca sa, ediţia a 2-a, cu un 
Cuvânt înainte de acad. Mircea Păcurariu şi cu o 
Posfaţă de Ana Grama, Editura Technomedia, Sibiu, 
2011.  S-au recitat şi s-au citit poezii selectate din 
opera lui M.Eminescu, G. Coşbuc, L.Blaga şi R. Gyr, 
într-un moment liric, care îşi are rolul său  cert la 
conaţionalii noştri iubitori de frumos şi care continuă să 
ţină legătura cu tradiţionala cultura românească în 
care s-au format. Sunt încredinţată că iniţiativa  
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cu colindul pe la  toate familiile enoriaşilor iubitori de tradiţie creştinească. Nu am ezitat să ne alăturăm 
colindătorilor, într-un moment de sacralitate şi de socializare benefică pentru comunitatea românilor din 
Denver, în care medicii formează într-o considerabilă parte  high life-ul societăţii lor. S-a organizat chiar şi o 
petrecere de caritate, menită, asemenea revelionului românesc de aici,  să obţină fonduri pentru edificarea 
noului lăcaş alunei  biserici ortodoxe din localitate. Denver, oraşul situat la altitudinea  de o milă (adică la 
înălţimea de 1600 m faţă de nivelul mării), este unul dintre cele mai însorite colţuri de lume pe care le-am 
văzut, căci aici soarele arde pe un cer senin timp de 300 de zile într-un an, astfel încât locuitorii lui trebuie să 
poarte ochelari de soare în toate anotimpurile. Românii aşezaţi în acest mirific  spaţiu american de sub  

 
 

 

Munţii Stâncoşi nu au  o comunitate mare, aşa cum 
sunt cele de la New York sau Detroit. De aceea, aici 
totul pare să fie luat de la zero, totul trebuie făcut- local 
de biserică, bibliotecă,  cenaclu, revistă culturală în 
limba noastră naţională etc. Iar oameni competenţi şi 
de iniţiativă în această comunitate a românilor există şi 
ei. 
În America nopţilor multicolore din luna pregătitoare a 
Crăciunului consumul electric se dublează, din câte 
arată statisticile, chiar şi la gospodăriile care folosesc 
un sistem automat de aprindere şi de stingere a 
luminiţelor ornamentale.  Nu este de mirare că cei mai 
mulţi dintre americani demontează această podoabă 
costisitoare chiar în plină sărbătoare a Crăciunului, în 
25-26 decembrie. Și tot atunci, printr-o tradiţie greu de 
acceptat pentru mentalitatea românească, sunt scoşi 
din casele lor brăduţii, care  pretutindeni în lume sunt 
simbolul marelui eveniment creştin. 
 
 
 
 

  

   românilor din capitala statului Colorado de a 
desfăşura periodic o activitate culturală, 
susţinută de organizaţia lor R.A.F.A., a făcut 
prin această primă reuniune de cenaclu un 
început de bun augur, după cum ne-a asigurat 
prof. Sebastian Doreanu, moderatorul 
manifestării, şi prof. Simona Sîrghie, unul 
dintre iniţiatorii şi recitatorii activi ai cenaclulul 
românesc de la Denver.       

 Sărbătoarea Crăciunului a fost 
pregătită  în parohia pr. Ioan Bogdan de la 
Biserica Sf. Dimitrie  cel Nou cu toată grija. 
Școala de duminică a antrenat pentru cea 
dintâi dată copiii spre a susţine în limba 
română un program festiv şi repetiţiile lor au 
dat o anumită febră zilelor  premergătoare 
Crăciunului. Grupul coral al Bisericii a trecut  
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La trei decenii, sa tot fii femeie   
Neintrecuta-n dragoste pe plai 
Cand stii si pretuiesti viata ce e 
Dar,mai ales,cand te pricepi s-o dai 
  
E varsta triumfala si deplina 
Cand poti sa faci furori si sa subjugi 
Cand, tot ce vrei, ai sansa sa-ti 
revina 
Cand toti barbatii iti inalta rugi 
  
 O,ce n-as da sa-ti fiu si eu aproape 
Sa vad cu ce talhari te cuceresc ! 
La trei decenii n-are cum sa-ti 
scape 
Nimic din ce-i frumos,dumnezeiesc. 
 

 POEZII DIN CAIETUL NR.44 

  

  

  

 Nimic nu-i mai usor pe lumea asta 
Decat,ca un marlan,sa te prostesti 
Sa te mandresti ca ti-ai batut 
nevasta 
Sau ca esti boss in Rahova Dudesti 
  
 Nimic mai simplu si la indemana 
Ca etalarea fortelor primare 
Oricat de reprobabile si care 
Fac totul,ca nimic sa nu ramana 
  
Mai greu e sa-ti pui mintea la-
ncercare 
Sa vezi si tu cat poate sa te duca 
Ce poate face,cata forta are 
In lumea schimbatoare si caduca 
  
Cu totul rar,atat de rar,nepoate 
Imi pare ca te depasesti pe tine 
In tot ce faci,sa nu-ti fie rusine 
Or,daca si tu crezi si vrei,se poate. 
 

  A fost,ce-a fost si fi-va, ce 
va fi 
Din tot ce este dac-o sa 
dureze 
Cat o clipita fata de o zi 
Sau certitudinea-ntre ipoteze 

 
De va fi fost aievea sau un 
vis 
Al noptii-nvaluite de-ntuneric 
Nu-i niciun document sa fi 
dscris 
Cumeu misterul n-am 
cumsa-l desferic 
 
    A fost,n-a fost,ramane un 
mister 
Nedezlegat,in veci de 
nepatruns 
Tot ce pot  eu sa fac,e doar 
sa sper 
Ca voi afla vreodata un 
raspuns 

 
   Dar pan-atunci eu nu stiu 
de-oi mai fi 
Si totul va ramane o parere 
Ce va dura o clipa sau o zi 
Si va pieri la fel ca tot ce 
piere 
     

 
 

 
Iar am ramas cu Piticot acasa 
 Sa ma-nvartesc precum un titir 
 Ca lucrurile bine sa imi iasa 
Chiar daca mai putin o sa creez 
 
O sa petrecem ziua cu placere 
 Si impreuna dar si separat 
Va trebui sa-i dau ce el imi cere 
 Daca,la randu-mi,fi-voi ascultat 
 
Si-s multumit ca-n boii mei ma lasa 
 Cand si el se ocupa de-nvatat 
Si astfel viata noastra-n doi acasa 
Cel mai ades e de invidiat 

  
Caci Piticot e un copil cuminte 
Dragut,inteligent si-ascultator 
 Si tocmai d-aia lumii de cuvinte 
   Il onorez,sa nu-i raman dator  
 
Cand va mai creste si va fi mai mare 
 Se va-ntampla din ce in ce mai rar 
 Sa ne vedem si doar o salutare 
 Si trei cuvinte sa ne dam in dar. 
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DIALOG CU 
G. MOSARI - 

PREŞEDINTELE  
ASOCIAŢIEI  

SCRIITORILOR  
 DE  

LIMBĂ  ROMÂNĂ DIN 
ISRAEL 

L-am întâlnit alaltăieri pe G. Mosari, într-o 
elegantă cafenea, la Praga. Amândoi, 
surprinşi plăcut de această întâmplare şi 
având, de data asta, ceva mai mult timp, am 
stat la o şuetă cu gust de cafea bună şi cu 
prăjituri asortate rafinat, iar la urmă am luat 
şi un coniac, ba şi un cocktail special, numit 
şi renumit deja: „Rusia albă”. Lume bună, 
lumină difuză, oameni manieraţi, distincţie. 
Totul era din altă lume... Nouă însă nici că 

ne păsa, cel puţin din două motive: întâi că ne bucuram de surpriza unei întâlniri mai insolite, undeva, „în 
afară”, într-o baie de anonimat plăcut, care-ţi dă libertatea deplină a gândului (mie, cel puţin!), şi apoi, în al 
doilea rând (mai ales eu!) nu aveam grija plăţii de la sfârşit,  cu toate că aici, cândva, erau preţuri, nu glumă; 
acum, deşi decorul, serviciile, precum şi companionii nu arată mai puţin bine ca altădată, plăteşti doar atât 
cât crezi tu, cât vrei tu, la libera ta alegere! (Motiv pentru care m-am dat  generos, m-am iţit să plătesc eu, 
nonşalant. Dar a fost, până la urmă, o greşeală – aşa sunt eu, mă reped în astfel de situaţii, ca să nu pic 
cumva în mila sau condescendenţa cuiva – da, o greşeală, căci observând cum plătesc cei din jur, şi 
simţindu-mă privit şi de alţii, am plătit mult mai mult decât intenţionasem: de ruşine!). Şi a mai fost un motiv 
pentru care, în timp ce şedeam la o mesuţă cochetă, în distinse şi comode scaune tapisate, nu ne 
formalizam – deşi ochii mai alunecau - de doamnele elegante şi discret parfumate, ori de tipii ăia bine 
îmbrăcaţi, ca în jurnalele de modă, de la mesele din jur: ne simţeam bine! Pur şi simplu, era plăcut şi ne 
simţeam bine. La Praga, într-o cafenea, nu chiar oricare! Am uitat să vă spun cum se numeşte locul ăsta 
renumit, din oraşul lui Iaroslav Haşek şi mereu actualul Kafka. Staţi numai o clipă, să mă mai uit un pic în 
cartea lui Mosari, recent apărută, cu titlul „Lumea în oglindă”. A, da! Am găsit: „La marele Lubovski”, aşa se 
numeşte cafeneaua. 
 - Mai întâi, Mosari, n-am apucat să-ţi mulţumesc pentru cele două cărţi pe care mi le-ai trimis 
cadou: „Eu sunt cel mai bun” şi „Lumea în oglindă”, care au apărut de curând. Ca o... compensaţie, 
dă-mi voie să comand pentru tine o prăjitură cu frişcă... ( Lângă un om spiritual, încerc şi eu să fiu 
mai puţin tăcut, ba chiar, cât îmi reuşeşte, ceva mai glumeţ). Am auzit că ai lansat, nu de mult, cele 
două cărţi în România... 
 
- Da, am fost în România (ca de obicei - cu soţia!). 
 
- Mare noroc ai tu cu ea! Ca şi mine, de altfel, cu nevastă mea; ele sunt, în mod sigur, reprezentanţii 
lui Dumnezeu în casele noastre. 
      
- Dacă zici tu, aşa să fie! M-am întors foarte satisfăcut de la Bucureşti, trebuie să recunosc, şi iată-mă acum, 
din Israel, printr-un „salt literar”, aflăndu-mă într-o ambianţă atât de „pe gustul nostru”... 
 

Israel 
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- ... Conversând despre... Mosari, ca să parafrazez titlul cărţii „Conversând despre Ionescu” scrisă 
mai de mult de băcăuanul George Bălăiţă... Mare, domnule, mare! Halal de el!... 
 
- Să-ţi zic cum a fost la Bacău? 
 
- A, ai fost şi la Bacău? Păi de ce nu zici, dom’le?! 
  
- Se putea să fiu în România şi să nu merg la Bacău?! M-a invitat Calistrat Costin, preşedintele Filialei de 
acolo a Uniunii Scriitorilor din România, ca să particip la „Toamna Bacoviană” care a sărbătorit 130 de ani de 
la naşterea poetului George Bacovia. Bacăul a devenit, în acele zile, Capitala poeziei rpmâneşti. S-au 
organizat tot felul de manifestări culuturale – recitaluri de poezie, interpretări muzicale la Statuia lui Bacovia 
din centrul oraşului, reprezentaţii speciale ale Teatrul municipal „Bacovia”, vizite la „Casa memorială” a 
poetului, simpozioane, întâlniri ale scriitorilor cu cititorii, colocvii cu participarea unor personalităţi culturale la 
universităţile băcăuane şi la licee, o masă rotundă despre poet şi creaţia sa, în grădina „Casei memoriale”, 
acordarea de premii literare, salon de carte cu vânzare, o expoziţie de pictură cu creaţii inspirate din 
poemele lui Bacovia; mi se pare că a avut loc şi un concert al Filarmonicii locale, dedicat acestui geniu al 
literelor româneşti. Au fost acolo multe valori „de clasă” ale vieţii culturale din România: scriitori, 
academicieni, oameni de ştiinţă, artişti plastici, muzicieni, ziarişti, televiziuni, radio... 
 
- Am citit în presă că la Statuia  Marelui Poet,din centrul oraşului, pe chiar podiumul ei, s-a desfăşurat 
un adevărat Festival. 
 
- Am fost foarte emoţionat (cât poate fi de emotiv un scriitor satiric, umorist, nu?!) am fost emoţionat să 
particip şi eu la această manifestare. In faţa microfonului, vorbindu-le concetăţenilor mei de altădată şi de 
acum, parcă m-a trecut un fior nostalgic. Dar cred că m-am prezetat onorabil. Apropo de presă, iată ce scria 
apreciatul şi talentatul ziarist Ştefan Olteanu, în „Observator de Bacău”: „Printre scriitorii grupaţi în jurul 
statuii lui Bacovia (...) s-a aflat şi un oaspete aparte, special venit din Israel la Bacău (oraşul său natal, de 
altfel)...Oaspetele special al băcăuanilor a fost cunoscutul scriitor israelian de origine română G. Mosari, 
vechi membru al „Pen - Club”-ului şi preşedintele Asociaţiei Sciitorilor Israelieni de Limbă Română, autorul 
unei impresionante suite de cărţi (peste 20 la număr), catalogat de criticii literari ca un scriitor-gazetar martor 
al clipei, dar şi un observator atent, priceput a desluşi înţelesurile ce se ascund în spatele acestei clipe şi 
care scrie o proză distinsă şi destinsă, elegantă, caracterizată, printre altele, de un umor plin de nobleţe şi de 
o bucurie a vieţii trăite şi contemplate cu inteligenţă şi discreţie.” Vreu să-ţi spun, Roni, fără să pozez, că am 
fost deosebit de onorat că am participat la astfel de manifestări. Erau oaspeţi din România şi de peste 
hotarele ei. Păstrând obiceiul, am „lansat”, şi cu prilejul acestei vizite la Bacău, cele două cărţi la care te-ai 
referit mai înainte. Asta a fost după lansarea lor, în premieră naţională, cu puţin timp mai devreme, la Iaşi. 
Dar cel mai mare succes a fost prezentarea mea şi a cărţilor despre care vorbim, în următoarele zile, la 
Bucureşti.  
 
- Unde s-a desfăşurat prezentarea festivă?   
- La Muzeul Naţional al Literaturii Române. În Rotondă. Inainte de începere, am fost solicitat de o echipă a 
TVR Cultural şi am dat un scurt interviu. Au vorbit apoi, la „lansare”,  Aura Cristi (redactorul şef al revistei 
”Contemporanul”), criticul literar Răzvan Voncu şi scriitorul Nicolae Breban, directorul „Contemporanului”. În 
sală, printre alţii, îmi amintesc că au fost Călin Căliman, Toma George Maiorescu, Ileana Andrei şi alţii. Am 
avut din nou prilejul şi am vorbit şi despre Asociaţia noastră, a scriitorilor din Israel, care scriem pe 
româneşte, reproşând faptul că nu ni se acordă suficientă atenţie, mai ales în critica literară şi în revistele de 
profil, noi fiind acolo remarcaţi cam palid, deşi constituim un fenomen cultural aparte şi, zic eu, benefic 
pentru cultura românească. 
 
- Şi crezi că o să aibe ecou opinia ta?  
 
- Să vedem... Eu sunt optimist. 
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- Hai să ne-ntoarcem la cărţile tale recente. M-au amuzat, mi-au sugerat noi itinerarii de călătorie, ba 
şi de meditaţie. Sunt scrise ca un fel de crochiuri ale unui şuetist agreabil. E plăcut să fii în compania 
lor (adică a ta!). In esenţă, discret, autorul este personajul principal, e simpatic, spune lucruri 
interesante, are un anume har al lui, pornind adesea de la ceva senzaţional (în înţelesul bun al 
cuvântului), presărând ceva umor sau ironie, cu poante, cu scurte comentarii de nuanţă 
moralizatoare... Ţin minte o apreciere a criticului  Carol Isac (Dumnezeu să-l odihnească!)  despre 
scrisul tău. El observa că scrii de parcă ai umbla cu aparatul cinematografic; şi eu continui ideea şi 
subliniez selecţia pe care o faci până apeşi pe declanşatorul de filmare a secvenţelor, care au o viaţă 
a lor,  rotunjime, o esenţă anume,  specifică ţie, realizată şi prin felul cum plimbi aparatul de fimat. 
Limbajul e simplu, nesofisticat. De fapt tu scrii cum vorbeşti... Remarc grija ta de a găsi faptul divers 
semnificativ, concludent, elocvent. De fapt, tu călătoreşti mult nu numai prin lume, dar şi prin 
almanahuri, cărţi, ghiduri, ziare şi reviste. Cred că stai la şuetă cu cititorul, dar mai ales cu tine: 
sincer, detaşat, calm, elegant şi... percutant.  
 
- Mai luăm o cafea? 
 
- Ăştia n-or fi având aici şi coniac? O fi cocktailul lor cum o fi, dar parcă tot un coniac bun se 
potriveşte mai bine... Comandăm. Fata care serveşte are o talie şi nişte picioruşe... Doamne, ce exemplare 
ştii tu să faci! 
 
-De ce zâmbeşi, Roni?       
 
- Mi-am reamintit de un prieten de-al meu, care-mi zicea în glumă: Ce păcat că revoluţia sexuală ne-a 
prins fără armament!... (Poţi să crezi că era un mare iubitor de... revoluţii...). De fapt, prin lume e-o 
mare harababură în relaţiile dintre barbaţi şi femei. Mi-au plăcut şi unele secveţe din cărţile astea ale 
tale, secvenţe orientate în această direcţie.  
 
- La ce te gândeşti? 
 
-  Cum e, dom’le, chestia aia cu chinezoaicele tinere, cele vreo opt, ajunse aproape de 20 de ani, şi 
grăbite - nevoie mare! - să se mărite? 
-  Intâmplător cele opt fiinţe feminine erau frumoase, curajoase şi au pornit la o acţiune comună. Au ieşit 
toate împreună să se plimbe pe străzile principale ale capitalei Chinei, dar n-au plecat cu mâna goală. Mai 
exact, erau ele aproape goale, dar aveau mâinile ocupate cu „fluturaşi” şi panouri pe care le plimbau prin 
oraş. Defilarea fetelor le-a plăcut chinezilor, care le-au  aplaudat, uneori în ropote. Aplauzele au sosit 
repede, mai greu a fost de găsit miri pentru cele opt frumoase cu ochi oblici. Dar debutul s-a făcut. Pentru 
măritiş se iese l-a plimbare în costum de baie, cu lozinci şi fluturaşi. Grupurile de frumoase nebune se 
înmulţesc. 
 
- Pune, te rog, cartea aia pe masă, la-ndemână, că vreau să-mi mai redai un citat. E unul care mă 
unge la suflet, aşa..., indirect. Iţi mai aminteşti de divorţurile vesele din Japonia? 
      
- A, da! Cei care vor să divorţeze închiriază un local, îşi invită fiecare  rudele şi prietenii (...) şi se duc pe o 
scenă aranjată pentru ceremonie. Ceea ce înseamnă că cei doi soţi îşi scot inelele de pe degete şi încep să 
le bată cu ciocanele, până când distrug cele două inele. Când această festivitate s-a încheiat, bineînţeles în 
urletele mulţimii, cei doi japonezi se simt... divorţaţi. De la localul închiriat, după ce nu a rămas urmă de 
inele, petrecăreţii pot continua distracţia la un restaurant... Cam asta-i. Mai sunt şi alte amănunte şi explicaţii 
pe care, după cum ai văzut, le-am pus în carte, dar în mare, cam asta-i cu veselia unora dintre divorţurile 
japoneze. 
 
- Dar cu Columbienii, ca să fim oarecum pe aceeaşi” lungime de undă”, cu  columbienii care vor 
neveste numai de la bordel, cum devine cazul? 
- E bun coniacul, te încălzeşte la vorbă! Cu columbienii, zici? Stai să văd mai exact. Da. Am găsit. Intr- 
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adevăr, doresc să se însoare cu fetele pe care le-au cunoscut la casele de „toleranţă”, căci ele şi-au 
îndeplinit serviciul perfect şi se anunţă ca neveste care vor şti să fie desăvârşite. Aşadar, în fiecare an, 
bărbaţii din Bogota se însoară cu 20-25 la sută din totalul prostituatelor. Uneori în relaţia client-prostituată 
cerută în căsătorie se ajunge la scene dramatice. Pe columbieni nu ai voie să-i contrazici, pentru că în afară 
de vorbe au... pistoale. Şi le folosesc cu repeziciune. De aceea, ori te măriţi, ori mori nemăritată... 
 
- De unde se vede bine că ei cunosc adevăratul glas al dragostei focoase. Mi-am mai reamintit acum 
şi de unele curiozităţi, pe care le redai cu un anume fel de umor; ştii, ăia care mănâncă „alimente” 
speciale; unul mănâncă sticlă pisată  cu proprii dinţi, altul cuie tăiate mărunt, mărunt. Dar scrii şi 
despre alte lucruri interesante. Şi despre alte excursii, foarte atrăgătoare, cum ar fi – îmi amintesc 
acum - şi aceea în Galil (în Israel), de o rară frumuseţe, încât îţi vine să te urci în maşină şi, pe-aici ţi-e 
drumul! Apropo de drum, cred c-ar cam trebui să plecăm acasă. Dar cum ajungem acum, cel mai 
repede, la Tel Aviv? 
 
- Simplu: încălecăm fiecare pe câte o altă şea „literară” şi ajungem oriunde vrem, oricât de repede vrem.  
 
- Mosari, eu sunt obligat să-ţi mulţumesc pentru faptul că, şi datorită ţie, călătoresc destul de mult. Şi 
asta fără paşaport, fără vize, fără să mă coste ceva. Am greşit, nu „datorită ţie”, ci datorită cărţilor 
tale. Nu aştepta însă vreo recompensă, căci plata de la cafeneaua „ La marele Lubovski” m-a cam 
scos din circuit. Dar, nu regret deloc întâlnirea noastră de aici, din Praga de Aur. A fost plăcut! Mă 
consolez cu  privire la cheltuiala asta, amintindu-mi totuşi că obrazul subţire... 
 
- ...Cu vorbe se ţine! La revedere, Roni. 
 
- La revedere Mosari !  
 
A consemnat, 
Roni CĂCIULARU 
Praga 
decembrie 2011 

 

  

 

 

 

- (n. 1980, Ploiesti),  

Studii, activitate profesională:  

            Facultatea de Litere si Stiinte, Universitatea de Petrol si Gaze Ploieşti 

            Drd. Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti 

            Profesor de limba şi literatura română în cadrul ColegiuluiTehnic Elie Radu Ploieşti 

Studii, activitate profesională:  

            Facultatea de Litere si Stiinte, Universitatea de Petrol si Gaze Ploieşti 

            Drd. Facultatea de Litere, Universitatea Bucuresti 

            Profesor de limba şi literatura română în cadrul ColegiuluiTehnic Elie Radu Ploieşti 

 

            Debut, activitate literară:  

Membru al cenaclului “Atitudini” a Casei de Cultura “Ion Luca Caragiale” din Ploiesti şi al cenaclului “Orfeu” al BiBliotecii judeţene N.Iorga, 

Ploieşti 

            1. Din pana egretei, Suferinta-mi, rev Atitudini, anul VIII, nr.6, august 2010, ISNN 1584-0832. 

            2. Îndoieli, rev Literaria, anul I, nr.7, august 2010. 

            3. Marcaj pe cruce, în rev. Constelatii diamantine, Anul I, nr. 1, 2010. 
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           Articole si carti:  

1.Strada urbană (o stradă, undeva, în Ploiesti) Istorie si identitate în vol. Lecturi etnologice urbane, coordonator Nicoleta Coatu, 

Ed. Etnologică, Bucureşti, 2007, (152 de pagini), ISBN 978-973-8920-02-6. 

            2. Legislaţia românească cu privire la inspecţiile şcoalare în vol. Inspecţia şcolară şi managementul calităţii, coordonator Roxana 

Enache, Ed. Karta- Graphic, 2009, (220 de pagini), ISBN 978-973-1959-25-2. 

            3. Paradigma comunicării verbale la adolescenti, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Bucuresti, 2010, ISBN 978-606-577- 075-1. 

           4. Stihuri pentru viata mare, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Bucureşti, 2010, ISBN 978-606-577-103-1.. 

 
 

Iubirea 
 

/necitind să nu judece, nece 

să săduiască/  

scria Coresi - un zumzet nereuşit 

/iubirea înseamnă şansa să nu te 

loveşti 

de propria umbă/ scriam eu ieri 

 

Ioanei nu-i vorbesc de scrierile 

mele 

de lumea rămasă neexplorată 

 

/intre noi atâta tristeţe în voci 

 am impresia că 

iubesc balanţe virgine 

topite între viaţă şi moarte/ 

 

cuvintele se  rătăcesc în cafele  

vântul răspândeşte  

spaţiul dintre mine si ea  

 perpetuu aflat în căutarea portiţei  

care să năpădească privirea 

cu gânduri topite 

pe caldarâmul de prânză al iubirii 

 

ea este autorul ce face 

aerul să expire din mine  

vrei oxaicilină pentru tâmplele  

 care aprind  în van un foc de 

fericire 

 

zilnic ea vorbeşte  

cu imaginile unei boli mintale 

sintagme cu copii 

răpuşi de un bolid în viteză. 

 

sunt un om înfrânt cu un verb 

dacă trebuie să aleg între ea şi voi 

alerg pe câmpia cea verde 

descompusă vreme îndelungată  

de lupta iubirii 

 

  

noaptea 
în fiecare anotimp sunt stele pentru că le miros  

dacă ai har le poţi colora toată ziua să lumineze noaptea 

ca un televizor viu fără imagine 

 

când visele dorm zăresc cu ochii închişi natura   

aşa că mint că e dimineaţă şi că vine existenţa pe la mine 

mă îmbrac cu cravată şi curcubeu sunt fericit şi râd  

dar mă întreb  

/de ce gândesc orizontul cu doi ochi când pot imagina viaţa cu unul / 

vă răspund agale 

/am ochi pentru că altfel  ar face pipi viaţa pe norii mei/ 

şi voi înţelegeţi că fug cu un curcubeu departe de nevasta mea care mă ceartă  

/nu ai dus copii la grădiniţă şi iară ţi-ai murdărit de acuarelă visele/ 

cei mici doresc culori să traseze un orizont  

dar primesc o mamă de bătaie şi adorm sub patul viselor 

iar eu înghit somnifere pentru că noaptea tiranică veghează fiecare clipă 

 

duc o existenţă de insomniac 

mă tăvălesc în fiecare zi cu izbăvirea 

şi nasc un alt copil 

bineînţeles că este noapte în fiecare zi 

 

vagaboanda 
 

zburdă apăsat / apucată 

blândă şi cu razele pe coapse / sâni 

încât străinii întorc visele / iluziile 

ca aurolacii albind pungă plină de brom / 

vene 

  

vagaboanda coboară nemurirea noastră 

trasează  pacea mondială 

ca şi cum ar desena clipe de extaz 

schimbând culorile care dirijează norii 

  

vecinii obişnuiţi 

nervoşi şi experimentaţi 

simt sânii ei două lumânări 

  

logic că trec şi eu pe sub fustă 

îmi ridic privirea veştejită 

sărut gambele şi zilele de mâine 

trag un fum adânc în piept 

şi rămân îndrăgostit 

  

negăsindu-mi viaţă pierdută / netrăită 

 

 

  

 drogul 

 

doresc să prizez ceva stânjenitor 

să vă las gura ca la dentist 

/ţigară de  stele/ 

chiar şi  doctorii homeopaţi 

să-mi recunoască reuşita 

şi să-mi ofere mămăligă cu 

invidie 

să zică  

/ noi am visat soare dar 

 mamă mamă ce nori erau pe cer/ 

 

doresc să prizez ceva stânjenitor 

să mă surprindă şi pe mine 

de câte ori simt gerul  

mie un pierde-vară 

 mama să-mi oferi lapte 

iar prietena să-mi ofere vulva 
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POVESTEA CONTINUĂ 

Volumul 2 EXPRESIA IDEII 
Povestirea este o diversitate socială, organizată artistic, de limbaje, uneori de limbi şi de voci individuale. 

Volumul de faţă are puterea de a formula un prototip al unui model de epic contemporan. Autorii încearcă să explice 

mecanismul visului care stârneşte izvorul creaţiei în pagini de literatură care sunt vădit reprezentative ale unui grup deja 

format. Lucrarea se plasează pe trei etape ale combustiei onirice epice, pornind de la asimilarea realului, prelucrarea 

inconştientă a percepţiilor şi emanaţia simbolică, aceste elemente vor constitui  procesul de bază al epicului de analiză 

present in paginile volumului de fata. 

      

 

Din punct de vedere narativ, construcţia volumului de faţă cuprinde lumi ficţionale care au legătură directă cu 

povestitorul concret care denotă imaginarul actorial. Lumea narată este creionată în discurusul epic, iar autorii creează 

lumea imaginată care nu este identică cu prima, ea incluzând în ceea ce priveşte povestirea – naratorul, auditoriul şi 

însăşi istorisirea. Jaap Lintvelt realizează o schema a comunicării narrative care devine evidentă in cadrul acestuivolum 

prin multiplele voici narative. Povestirile prezente desemnează raportul dintre lumea narată şi cea imaginată. Aspectele 

definitorii ale naraţiunilor pot fi definite prin întinderea textului, coordonatele textului, viziunea subiectivă, ipostaza de 

„homo narrativus”, subiectul, personajele, oralitatea, toate subliniază o lume discursivă care tinde spre o viziunea 

postmodernă. 

Literatura prezentă în viziunea MARIANEI DOBRIN în “Poveste de primavera” şi “Timpul Evei” este o lume 

de tip picaresc, în care aventurierul este naratorul. Titlurile înfăţişează în relaţie cu lumile din care provin două viziuni 

ale existenţei. Tiparul narativ este cel homodiegetic specific acestei formule narative, protagonistul şi naratorul coincid 

realizându-se un pact între emiţătorul şi receptorul de mesaj. Nararea propriu-zisă este susţinută de poveşti fabuloase, iar 

statutul picaro-ului, eul narator, este de observator, martor şi participant al întâmplărilor redate. În acest mod se remarcă 

drept exemplu fragmentul cu impactul cel mai relevant pentru viziunea narativă: “SOARELE ne îndeamnă, ne mângăie 

blajin precum o alintare; îi simt privirea cum ma atinge si cum se joacă, prin părul meu, ca un ştrengar, cu razele lui.” 

Condiţia naratorului în discrursurile MARIANEI BENDOU, “Extras din fraze principale” şi “Culoarea cea mai 

frumoasã” dezvoltă o instanţă narativă care relatează dintr-o perspectivă atât interioară  evenimentelor cât şi exterioară,  

implicare realizându-se prin indiciile eului narativ încă din primele semen ale creion. Tropii sunt elementele care dau 

valoare unui discurs putenric liricizant “cerul, a ars decolorându-se puţin câte puţin în roşu, violet şi negru“. Elementele 

lirice sunt denotate prin melajul unor pasaje lirice edificatorii pentru stilul propus întregului text: “Când pomii respirã 

prin frunze / cenuşã / iar cerul se vede stropit cu noroi, /  îmi acopãr cu palmele / ochii.” 

Elementele de atmosferă simbolistă se întâlnesc în proză “Culoarea cea mai frumoasã”. Toposul scenei are 

întâietate. Personajele au caracteristici simboliste prin aura de mistic, straniu, rememorarea, corespondenţele. De aceea, 

se poate spune că proza aduce în centru atenţiei lirismul discursului prin acest tip de personaj pitoresc, plin de mister. 

LILIANA RAMONA ALBU crează o lume care are la baza un ceremonial, de aici şi rolul autorului este de a 

povesti o lume. Weltanschauung-ul popular este un alt termen specific autoarei luat în discuţie cand vorbim despre 

valoarea textelor din acest volum. “O poveste pentru clubul nostru!” şi “Ţara  Albastrã“ susţin o traiectorie cu forma sa 
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de iniţiere aşa cum apare el în basme prin drumul parcurs de protagonişti de-a lungul devenirii lor. Elementele 

constituiente ale poveştilor naratorului sunt alcătuite pe un principiu estetic de structurare a operei, după cum şi unul 

moral care ţine de simbolismul marului şi culorilor. 

VIOLETTA PETRE prezintă în cadrul primei diegeze, “Iubire oarbă” modelul perspectivei „din spate”, numită 

„focalizare zero” de Genette, situaţia în care naratorul „ştie” (spune) mai mult decât „ştie” personajul. Se prezintă 

imaginea parcurgerii unei vieţi care păţeşte prin diferitele stări ale ontologiclui, motorul textului este Lelea Sofica, 

eroina care trăieşte prin digresiuni o viaţa cu un caracter gnonimc, devenind un personaj reprezentativ.  A doua 

naraţiune, “De ce nu înverzeşte omul, ca pomul?”, este structurată epic cu ajutorul perspectivei „cu” (Pouillon), 

dezavând „focalizare internă” (Genette), de asemenea se observă un epic în care naratorul „ştie” (spune) doar ceea ce 

ştie personajul. Discursul este puternic interiorizat, utilizându-se simboluri pentru a descătuşa elementele sinelui epic. 

CONSTANTIN GRECU în cadrul epicului său prezintă elemente ale realităţii imediate, textelele fiind 

caractrerizate ca un moment de desătuşare a memoriei, evenimentele fizice devin, cu ajutorul viziunii caracteristice 

jurnalului, motive literare cu o reprezentare gnomică. Cele două texte “Educaţia ... comunistă!” şi “Jurământul la 

leu”sunt scrieri care înregistrează o experienţă proprie, acţiunile trăite de autor însuţi. Cronica memorialistică nu 

cuprinde numai întâmplări la care autorul este martorul timpului său, ci şi experienţa altora. 

 Definiţia genului cere, poate chiar impune, partizanatul, pretinde pasiunea. Personajul şi autorul se întâlnesc în 

suferinţă şi de aceea dezvăluirea memorialistică are farmecul unei sincerităţi pe care nicio ficţiune n-o poate atinge. 

Apare şi valaorea simbolica a jurământului şi implicit a eului şi a respectului de tine. 

VIOREL MUHA susţin un epic liricizant unde tropii evidenţiază reflexivitatea limbajului. Imagini precum “la 

dana portativului muzicii vieţii, pot ancora suflete,  sunete – valuri, aduse dinspre larg de dincolo de orizont” au puterea 

de a reda elementele conotative ale limbajului narativ. “M-am logat pe blogul timpului!” şi “Aphrodi`te, te aştept!” sunt 

create pe tipul narativ homodiegetic care implică, într-o măsură mai mare, punctul de vedere al personajului-narator. 

Analiza, interogarea fiinţei se poate realiza doar printr-o oprimare a vieţii, printr-o încremenire ce lasă loc scrisului, 

interpretării. 

Creaţiile narative ale eului epic reprezentat de ODETA TÃTARU pot fi definite prin versurile următoare: 

“Oricine poate să viseze. / Oricine are voinţă poate să-şi realizeze visele. / Lăsaţi copiii să-şi citească poveştile!”. 

Discursurile narative: “ Poveste despre vise” şi “Izvorul culorilor”  au puterea de a vădi dorul copilăriei, Nică al lui 

Creangă imortalizat în Lina sau o dedublare a ei. Copilul creşte, dar mereu rămâne legat de anii în care Ileana 

Cosânzeanza tutela viaţa şi simţul ludic al copiilor. 

Literatura, în calitate de manifestare supremă a imaginaţiei omului, la CAMELIA IULIANA RADU posedă 

capacitatea de a construi lumi şi de a lărgi necontenit câmpul şi varietatea universului nostru semiotic. Astfel în  

naraţiunile “Eterna plajă” şi “Normal” se observă participarea maximă a cititorului la decodificarea sensurilor posibile, 

la identificarea  contururile lumilor ficţionale sau posibile, stimulate de material textuală, şi de a da un înţeles, sau mai 

multe înţelesuri, care să facă lumea dată una comprehensibilă. Prima naraţiune dezvălui un câmp semantic al plajei, ca 

întindere a dorinţelor cât şi element al posibilităţii “cristale mici, încă ascuţite, împrăştiau raze iuţi şi, de cele mai multe 

ori, bucăţi de ceramică roşiatică, resemnate într-un somn adânc, închise pentru totdeauna înţelegerii”. Sentimentele sunt 

recliclabile, dar statornicia teluricului este elemental care defineţte trăirea telurică. Naraţiunea a doua susţine paradigma 

transformărilor care duc inevitabil la o viziune în spirală a existentei. Domnul Sobru este un elemental transformabil din 

caracter comun în unul evidenţiat prin trăsături neobişnuite datorat elemetelor extraumane. 

GABRIEL CRISTIAN GROMAN prezintă “De unde vine fericirea” şi “Poveste de toamnă” unde se remarcă 

finalitatea plasticizantă sau expresivă, care presupune atragerea în procesul metaforic a unor termeni aparţinând unor 

cadre de referinţă din sfera lumii trărilor sufletesti: fericire, pace, liniste, bucurie etc. Interogaţia retorică îţi găseşte 

rezolvarea în metonima porumbelului ce aduce rezolvarea tumultului sufletesc. 

MARIAN MALCIU dezvoltă forţa narativă a eului creator în diegezele “Ultimul tren” şi “Floare de colţ”. 

Povestirile au fost constituite în baza principiului tematic formulat de autor care insistă a transmite un mesaj unui 

receptor pe baza variaţiilor plurifuncţionale ale relaţiei dihotomice narator-personaj. Tema iubirii este conturată în prima 

naraţiune prin varii reprezentări, sugestiv pentru acest fapt este finalul textului: Simţea dragostea din jurul ei de parcă o 

atingea fizic şi o gusta timid, tot mai mult, îmbătându-se de fericire…” 

IONEL STOIT prezintă povestirile unor istorii care trăiesc printr-un destin. În acest mod “Aşa - i mai bine” şi 

“Pentru cine … ?” sunt construite în jurul unor tipologii umane  precum Aneliei şi bătrânul care îşi pierde sinele 

biologic, dar nu şi identitatea, lipsa elementelor fizice ale traiului nu îl îndepartează de credinţa că totul o să fie bine 

unde se va duce. Se poate considera faptul ca textele au o structura arhetipală. 
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 Astăzi, aici, poetul Theodor Răpan vine în faţa Măriei Sale, Cititorul, cu o nouă carte, a treisprezecea, creaţie a 

maturităţii depline – Evanghelia cerului – Zodii de poet. 

Spre deosebire de Evanghelia inimii, care este o adevărată radiografie a spiritului uman, o călătorie în adâncul 

Fiinţei, Evanghelia cerului se îndepărtează încă din titlu de sfera sentimentelor care surprind tocmai prin faptul că sunt 

atât de naturale şi obişnuite. Conexiunea dintre cele două cărţi se realizează, totuşi, gradat, ca o scară spre înşiruirea de 

emoţii ce stau la baza creării lor şi prin autenticitatea conferită de rezultatul deschiderii în faţa unor lumi ce ne stau 

foarte aproape, dar pe care nu îndrăznim să le abordăm. 

Chiar şi motto-urile cărţii, bine selectate de poet, demonstrează că, dacă s-ar îndrăzni, dacă  s-ar ridica mâna şi s-

ar ciocăni uşor în cerul nopţii, dacă s-ar săpa puţin mai adânc, s-ar găsi „alt cer” [...] „alte stele” [...] „şi acolo, între 

ele, alt pământ...” (Nichita Stănescu) 

Este vorba de o reinventare şi, mai ales, de o reinterpretare nu a operelor unor scriitori, ci  a situaţiilor în care 

poetul s-a aflat în momentul lecturării şi receptării mesajelor acelor opere. Şi spun reinterpretare, pentru că am în faţă 

poeme clare, grave şi mature, care nu ar fi putut fi concepute în afara traversării unei perioade de informare şi căutare, 

ajungând, în final, la binemeritata poziţie a reîntâlnirii, dintr-o altă perspectivă, a poeţilor care au însemnat ceva pentru 

devenirea artistică a lui Theodor Răpan, dar şi pentru dezvoltarea personală, acestea două mergând mână în mână. 

 Subtitlul cărţii aminteşte încă o dată de planul Înaltului. Deşi nu există informaţii certe despre istoria apariţiei 

zodiacului, se poate considera că, observând mişcarea corpurilor cereşti, s-a format ideea că această mobilitate se 

datorează unor forţe divine pe care aştrii le deţin. De aceea, omul şi-a subordonat destinul stelelor, determinându-se pe 

sine ca efect al poziţiilor pe care acestea le ocupă pe cer. 

  

 

PRIN LABIRINTUL POEZIEI (continuare) 
 

          EVANGHELIA  CERULUI 

 

- Zodii de poet-  

 

                                   De Theodor RĂPAN 
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Raportând legenda la arhitectura cărţii, se poate ajunge la concluzia că lumea poetică este, de fapt, un 

macrocosmos de relatări succesive de poeme, poeţii grupându-se după anumite criterii, aşa cum şi zodiile se clasifică. 

Fiecare simbol, semnificaţie, fiecare rimă sau metaforă este, de fapt, un indiciu al destinului pe care poetul deţinător îl 

va urma. Poemele sale constituie zodia sa, iar aceasta încorporează semne despre trecutul şi viitorul lui artistic. 

Se poate spune că, în esenţă, fiecare operă a poeţilor aleşi, este un astru, iar toate alcătuiesc un sistem care se 

mişcă deloc convenţional faţă de noi, cititorii, aşa cum şi planetele par a se mişca privite de pe pământ. Traiectoria lor 

este dependentă de sensibilitatea şi empatia fiecăruia dintre noi. În Evanghelia inimii, fiecărui anotimp i se asociază o 

anumită etapă din viaţă cu trăirile, stările si impresiile ei; în Evanghelia cerului Poetul-Mag îşi priveşte confraţii de liră 

din perspectivă zodiacală.  

Începând cu primăvara, deci cu Berbeci de diamant, Theodor Răpan alege câte 12 poeţi pentru fiecare semn 

zodiacal, ţinând seama de data lor de naştere şi confirmând că simbolurile numerice sunt un aspect pozitiv şi însemnat al 

creaţiei sale, aşa cum este şi aplecarea sa spre detaliu, în conexiune! 

Pas în doi! Aşa poate fi rezumat cel mai bine conţinutul cărţii, pentru că aici întâlnim parcă nişte priviri 

complice pe care autorul le împărtăşeşte cu poeţii aleşi, ca un joc de cuvinte între prieteni sau ca între părinte şi copilul 

devenit adult sau ca între profesor şi elevul care ajunge la înţelegerea sistemului de gândire al magistrului său.  

Structura cărţii este una atent realizată, inedită, la fel cum este şi conceptul pe care ea se bazează. În paginile ei, îşi 

găsesc locul poeţi de la Shakespeare, până la Edgar Allan Poe, fiecare fiind surprins printr-un fragment, printr-o strofă. 

Fiecare primeşte acelaşi spaţiu, ca un avertisment al autorului, că fiecare poet îşi are însemnătate de sine stătătoare,care 

nu poate fi măsurată, ci poate fi doar simţită şi trăită. Nu este vorba de o organizare cronologică sau după un criteriu al 

apartenenţei la un anumit curent! Nu! 

 Poetul demonstrează, astfel, că poezia există şi respiră frumos dincolo de barierele conformismului, dincolo de 

convenţiile raţionale. 

Abandonând toate aceste lucruri, poezia devine pură libertate, pătrundere în noi înşine şi depăşire a imediatului. 

Motivul poetic se construieşte ca un dialog: mai întâi, se citează textul ce îl declanşează, apoi, se dă răspunsul. 

De cele mai multe ori, se remarcă vocativele care creează reuniu- 

nea dintre opere, interacţiunea lor. 

 Replica se naşte dintr-o necesitate de a imagina şi de a rememora stări. Până la urmă, la baza ei stă capacitatea 

de a intui şi de a identifica atmosfera lirică, apoi de a şi-o asuma, pentru ca, în final, să o poată exprima printr-un filtru 

propriu, adăugând memoriei şi afecţiune.  

 Până la un punct, se poate considera că volumul de faţă este un manifest al respectului şi al recunoştinţei, al 

iubirii faţă de poeţii incluşi: „Vino, Făuritorule de gheaţă şi foc, credinciosule mut! Întru măreţia ta, ficţiunile mele se-

apleacă! Întru cinstea ta sorb «Elogiul umbrei»! Întru numele tău, «Poemul darurilor» rostesc!” 

Vocea lirică a creatorului depăşeşte omagiul, ea devine ecoul propriei arte, a Poeziei: „Eu sunt Întrebătorul. Ca 

un «bivol în mlaştinile Universului» îmi pândesc zorii. Mi-e frică să ajung «un centaur siluind arborii poemului», mi-e 

frică să urc scara Supremei Judecăţi. Prostul de mine, am înfruntat uneori albastrul cerului, de aceea, «fiecare 

dimineaţă e o rufă roşie la orizont.» În teaca baionetei mele s-a furişat un vers sălbatic. El mă priveşte cu îndurare şi 

aşteaptă să-l agăţ în ştreangul singurătăţii lui. Vai, lumea aplaudă! Scâncetul i-l aud din depărtare, cu silabele 

atârnându-i pe gură ca nişte lampadare vorbitoare.” (Replică lirică la Gellu Naum!) 

 Deseori, se poate remarca familiaritatea adresării: „În sfârşit, Bukowsky, iată-ne faţă în faţă. Tu, «aşteptând 

moartea ca pe un pisoi care-o să-ţi sară pe pat», eu, fugărit de-o fantomă în somn.” 

Ceea ce este surprinzător la Evanghelia cerului este uşurinţa cu care operează inserţiile, stabilind o reală 

conexiune ce este resimţită atât la nivel emoţional, cât şi intelectual. Poeziile deja consacrate devin, acum, provocările 

unor poeme sublime, originale. 

 Cei 144 de poeţi ai „zodiilor lirice”, toţi universali, sunt prezenţi în carte în sistem reflex! 

În chip firesc, propun denumirea acestei specii lirice poetice postmoderniste, pe care o cultivă în acest volum 

poetul Theodor Răpan, REFLINTEXT (reflex literar intertextual). Îmi asum invenţia sintagmei! 

Reflintextul devine, astfel, un mod de receptare profund subiectiv al sentimentului filtrat liric, înţeles ca 

modalitate de „a fi” a eului, situarea lui în centrul unui univers pe care îl reconstruieşte din temelii. 

Harul şi cultura literară i-au permis poetului Theodor Răpan realizarea unui dialog deschis cu cei 144 de „aleşi”, 

replica sa pornind din sufletul lor către Poet şi de la Poet către cititor. 

Universul tematic, modalităţile de expresie şi formulele prozodice ale acestui volum relevă din plin o înnoire a 

formelor poetice cultivate de Răpan. De aceea recunoaştem în această ipostază inedită gândirea aforistică a sa: „Toată 

viaţa e o călătorie prin cărţile altora!” 
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Acest adevăr stă, de fapt, la baza lucrării de faţă: 144 de poeme, cu 144 de opere grafice de Damian Petrescu! 

Un cerc perfect, deşi concret el nu poate fi nici văzut, şi nici cuantificat! Cum să cântăreşti emoţia, sufletul?... 

 O fascinaţie, dar şi o chestiune de temeritate lirică unică pentru care poetul s-a pregătit mai mult de 40 de ani 

pentru această „călătorie” printre atâtea stele nemuritoare, nepreţuite, unice! 

 Cine ştie să preţuiască, primeşte! 

 Poetul – ochiul cerului, Poetul – ochiul Cuvântului, Poetul – ochiul ciclonului, Poetul – ecoul nespusului 

cuvânt, ei bine, asta se întâmplă în cartea de faţă! 

 O remarcă de bun-simţ trebuie să fac însă! Theodor Răpan scrie pentru cititorul care are rafinamentul şi puterea 

înţelepciunii, pentru că fiecare cuvânt poate avea forţa lui numai dacă e pus lângă un altul în logodnă fericită, ca într-un 

cuplu, ca într-o familie cumva, să nu se stârnească vreun curent strâmb. 

 Fiecare trăire e specială în felul poetului zodiei şi filtrată în spirit propriu. Cine ştie să vadă, cine ştie să se 

apropie, cine cu cine rezonează, cine ştie să le asculte, cine ştie ce este vieţuirea, cine ştie „dezdurerarea” – acesta este 

perimetrul de atac confesional. 

Autorul se lasă pe sine deoparte, acum poartă în suflet patimile tuturora, le retrăieşte viaţa afectivă mângâind şi 

nemurind moartea lor „cu moartea pre moarte călcând”. Ca şi Umberto Saba, el iese din el însuşi, pentru a trăi viaţa 

tuturora. 

 Mai mult decât patimă este curiozitatea de a o izbândi la etajele cele mai înalte ale văzduhului. Numai în acele 

creuzete înalte simte că se plămădeşte adevărata Poezie. Nu întâmplător i-a ales pe aceştia. 

Ar mai fi putut selecta şi după alte criterii, dar fiecare intrare într-o stare nu e decât pasul către următoarea. 

Se simţea dorul de o aşa călătorie, o călătorie iniţiatică, în care înălţarea înseamnă purificare: avea nevoie de 

acest pelerinaj divin şi Clipa a sosit! Iat-o! Aşa cred că trebuie privit „Cerul” său!  

Pentru a înţelege de ce a plecat Poetul-Mag pe drumul acesta al stelelor, Cititorul trebuie să-şi clarifice o serie de 

concepte specifice, corespunzătoare cuvintelor-cheie: călătorie iniţiatică, cer, stele, frumos, credinţă, religiozitate şi 

multe altele... 

În Biblie, cuvântul „evanghelion”, tradus „evanghelie”, se referă la un mesaj al lui Dumnezeu, care anunţă 

planul şi scopul său pentru omenire, figura centrală a întregii geneze fiind Iisus.  

Cerul este „o manifestare directă a transcendenţei, a perenităţii, a sacralităţii, ceea ce nicio fiinţă de pe pământ 

nu o poate atinge.” 

Aceasta este cheia Evangheliei cerului – Zodii de poet , o adevărată Biblie a Poeziei!  

Aşa înţelegem mai uşor că nici oamenii nu privesc toţi şi nu prea des către cer: doar când le e frică şi atunci când 

iubesc, aceste două ipostaze îi mai cutremură... 

 Echilibrul dintre liric şi divin este bine temperat şi asta ţine nu doar de harul, ci şi de meşteşugul creatorului. 

Fiecare poet are cărările lui proprii. A plonja pe starea poeziei altui poet nu e uşor! Theodor Răpan chiar are 

curajul să îmbrace cămaşa fiecăruia în parte, să îl cânte şi, mai ales, să îl descânte! 

 Nu în ultimul rând, remarcăm viziunea înnoitoare în ceea ce priveşte modul de a recepta poezia confraţilor de 

condei, dar şi creaţiile originale inspirate de aceştia, oferindu-ne şansa unei alte înţelegeri. 

De la William Shakespeare la Ion Barbu, de la Umberto Saba la Nichita Stănescu, de la Octavio Paz la Boris 

Pasternak, de la Juan Ramón Jiménez la Rainer Maria Rilke, de la Lucian Blaga la Saint-John Perse, de la Salvadore 

Quasimodo la Eugenio Montale etc., îi întâlnim pe cei 144 de confraţi care l-au călăuzit pe poet în anii lui de formare, 

iar acum compun „inima” acestei cărţi de poeme, parcurgând împreună spaţii lirice şi temporale, în stil propriu, 

răpanian.  

Niciodată un poet nu este „prea modern” pentru ceea ce este Poetul-Mag, cum nu e deloc uşoară nici 

poziţionarea faţă de un Apollinaire sau un Borges! Borges este destul de complex ca arhitectură şi echilibrat liric. Răpan 

nu se trage din Borges, ci din sine însuşi, deşi pe „Marele Orb” l-a asimilat până la lacrimi, înţelegând prin arta 

compoziţiei, că Borges e Borges, unic de altminteri, cum şi Răpan e, inconfundabil, Răpan! 

 La ultimul, fiecare rostire de cuvânt are o anume simbolistică, o anume conotaţie mitologică, dar şi o candoare 

şi gingăşie dezarmante, totul fiind tras către Divin.  

Borges are şi el momente divine, şi el a închinat multe poeme marilor personalităţi literare, dar ceea ce îi uneşte 

îi şi desparte! 

 Iată, bunăoară, pentru Apollinaire, găseşte o formulă-şoc. Reflintextul este realizat tot în cheie onirică, dar totul este 

îmbrăcat în limbajul învechit al lui Gala Galaction, pe care nu şi-l mai amintesc  decât filologii-specialişti.  

Theodor Răpan a scris despre Apollinaire aşa cum a scris şi Marquez despre Macondo al lui, numai că poetul 

teleormănean aşază poemul său în cheie onirică şi, în chip surprinzător, folosind slova limbajului străvechi. Nimeni nu 
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s-a mai aplecat asupra acestor cuvinte. Sigur că e şocant, dar poetul a vrut să dea o pată de culoare. E un omagiu local 

pentru Apollinaire şi pentru Galaction al nostru. 

 Nu trebuie să înţelegi nimic, trebuie doar să simţi taina cuvântului. Poetul ştie, desigur, ce înseamnă fiecare 

cuvânt în parte, dar dacă te ţii de logica lui nu pricepi mai nimic. Secretul stă în ansamblul liric şi în presărarea cu 

elemente sfinte din locul nostru de obârşie. În plus, întregul reflintext e tras prin limbaj arhieresc, acesta având locul lui 

în „Evanghelie”, cu măsura lui. 

Miguel de Unamuno îi e foarte aproape de suflet. Theodor Răpan trăieşte înălţimea credinţei divine ca nimeni 

altul. Poetul a avut o adevărată revelaţie când a citit despre mitul lui Don Quijote şi Sancho Panza, că poezia nu e 

lumină, e flacără, căci nimeni nu moare de întuneric, ci de frig. Frigul inimii e cumplit! 

 Se simte arta lirismului în reflex. Fiecare sens frumos dăruit de Dumnezeu a fost plătit cu o jertfă. Nimeni nu 

ştie asta, pe hârtie par a fi risipite cu uşurinţă cuvintele, dar nu e deloc aşa. Ştie mai mult Poetul! 

 Împăcarea cu Dumnezeu e totul, înţelesul lucrurilor poate rămâne în subsidiar. Problema lui Dumnezeu e şi o 

chestiune de etică, de morală, dar şi de înţeles spiritual, sufletesc. Nu poţi crede în tine ca om, dacă nu te clarifici pe 

acest palier al gândului. De aici până la poezie nu mai e decât un pas. Poezia nu e raţiune, e o stare!Fiecare scrie după 

legile sufletului său! 

 Dumnezeu îţi dă şi alte încercări, te pune la probe dacă rămâi în curtea Poeziei şi nu te răzgândeşti sau nu 

trădezi. Ţinta e aceeaşi. Deşi este atât de nevăzută, nepipăită, inefabilă! Nimeni nu a pus mâna pe inima Poeziei! 

Nimeni nu a văzut-o la faţă! 

 La un poet ca, de exemplu, Mario de Andrade, conţinutul, forma, expresivitatea lingvistică şi cuvântul, cu toate 

funcţiile lui de comunicare, transmit, certamente, fior! 

 Misticismul viziunilor poeziei lui Andrade rămâne la un anume stadiu, la Theodor Răpan „strigătul liric” taie 

respiraţia cititorului. 

 Dezvoltarea comparaţiei Patrie–femeie, compasiunea uneori delicată, alteori tumultuoasă, acurateţea lirică etc. 

sunt puncte forte ale poemului răpanian. Nu mai vorbim de curajul rostirii crudei realităţi într-o invocaţie a cerului 

„golit”, sodomizat. Tonul când liric, când violent, când sonor, vine în deplină consonanţă cu mesajul poetic! 

Alt caz: Rumi e un poet persan, altceva decât Khayyam sau Tagore, poet indian, deosebit pentru cum cântă 

iubirea! Nu întâmplător A.E. Baconsky îl surprinde într-un mod cu totul aparte în „Panorama” sa. A încercat să facă 

ceva asemănător şi Ştefan Augustin Doinaş, dar clasicizând.  

La Theodor Răpan e diferit, totul e văzut prin pasiunea călătoriei, e o mare aventură a simţirii sale de poet, care 

este obsedat de fiorul marilor poeţi. Fiecare e atât de diferit, dar ceva, totuşi, îi uneşte! Ce anume?  

La Arthur Rimbaud, Theodor Răpan este impresionat de iluminaţiile acestuia (poeme în proză) din finalul 

carierei sale literare, pe care le simte cu mai multă acuitate, după gustul său, şi i-a răspuns în aceeaşi cheie, fiindu-i mai 

aproape de suflet. 

Neîndoielnic, Răpan este atent la toate detaliile, conştient fiind că el poate fi ca ei, dar ei nu mai pot fi ca el, de 

aceea sporeşte şi mai tare semnificaţia cuvântului, chiar până la o adevărată litanie. 

În spatele celor 144 de poeme sunt sute şi sute de cărţi de poezie ale celor 144 de autori, citite, tălmăcite, 

răstălmăcite. E o provocare inteligentă, originală, sensibilă, delicată, la lectură, pe care nimeni nu a mai făcut-o până 

acum la noi, aşa cum o face Theodor Răpan. 

La fiecare poet identificăm unicitatea, dar şi singularitatea Poetului-Mag. Exemplu, la Kostis Palamas e un 

reflex doar de atmosferă, nu de idee sau de măiestrie artistică. 

Deosebit de complexă este Povestea magului călător în stele a lui Mihai Eminescu, de fapt cheia cărţii, mai 

modernizată la Theodor Răpan, din şansa perspectivei şi a trecerii timpului: „Ghiceşte-mă şi sărută copilul de iarbă,/ 

cât de mult, cât de ’nalt am crescut,/ cireşii floarea interzisă să-şi cearnă,/ frunză sub trunchiul prefăcându-şi-l scut.” 

Nu e uşor să dai replici la Byron, Poe, Rimbaud, Shakespeare etc. Fiecare în parte e o lume, un univers! Toţi 

sunt diferiţi, de aceea i-a şi ales aşa, şi câţi nu ar mai fi meritat încă, infinită lista! 

Bunăoară, îl putea arăta lumii pe Jacques Prévert în fel şi chip, după starea momentului! Oglinzile sufletului sunt 

infinite, desigur... 

Dar Evanghelia cerului îi arătă în felul trăirii Poetului-Mag! Aici intervine harul său, aparent simplu, dar diferit de al 

celorlalţi prin marca originalităţii.  

Nordicii şi sud-americanii îi sunt pe inimă lui Theodor Răpan. Pleacă din ei, dar ajunge tot la el. În el urlă 

Deliormanul peste tot. Aşa, îl universalizează! 

            Prin „poeţii zodiilor” se arată pe sine şi invers, prin sine îi arată pe ei, în poeme de un ritual solemn! 

El dă un sens întregului din care ţâşneşte o filosofie lirică ce îngândurează prin fascinaţie cititorul şi-l face să 
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ajungă unde niciodată n-a ajuns. Totul este altfel decât în alte cărţi. 

Theodor Răpan parcurge toate formele lirismului, de la fervoarea renascentistă la expresia clasicistă, de la baroc 

la romantism, de la neoromantism la postmodernism etc., filtrându-le 

prin propria-i simţire. 

El cultivă un stil al paradoxului verbal, al bogăţiei metafizice, al celor mai neaşteptate alternanţe ritmice, al 

efectelor lingvistice (omonimie, sinonimie, polisemie, etc.), prin care vocea lirică se unicizează. 

Arta juxtapunerii disparate, ambiguitatea verbală alternează cu aceea a întrupării celor mai abstracte idei. 

Cu riscul de a mă repeta, Evanghelia cerului – Zodii de poet, carte singulară de lectură şi compoziţie, concepută 

într-o manieră inconfundabilă de poetul Theodor Răpan, aduce în peisajul literar un text nou, pe baza intertextualităţii, 

pe care îl numim „reflintext”, o formă de introspecţie a sinelui, în care privirea în oglindă, referenţialitatea, redefinirea 

poeticului, subtilitatea metaforei, plăsmuirea unui univers propriu, insolitul imaginilor artistice dobândesc noi valenţe 

estetice. 

Parcurgând etapele creaţiei autorului de faţă, remarcăm „zestrea” universului său literar (13 volume, peste 3.000 

de pagini tipărite), temeritatea deschizătorului de drumuri noi, inovaţia 

limbajului şi a retoricii discursului liric. Ceea ce nu-i puţin lucru... 

 El se distinge, eminamente, prin energia creatoare, prin vitalitatea ideilor, prin originalitatea imaginaţiei, prin 

prospeţimea stilului, ca şi prin forţa lirică proprie, creaţia sa fiind una a simţirii, ca mod de a fi şi de a supravieţui! 

Lăudabil este, totodată, şi ataşamentul Editurii „Semne” faţă de poetul Theodor Răpan, care, iată, îi tipăreşte cea 

de-a noua carte, neîntrerupt, sub sigla sa! 

Neîndoielnic, viitorul poeziei sale e scris în stele! 
 

 

 



 

MTTLC, 
Universitatea București 

TRADUCERI 
Aceste poeme sunt traduse în cadrul 

Proiectului Internaţional Poetry PRO, 

coordonat de Lidia Vianu, Director al 
Masteratului pentru Traducerea 
Textului Literar Contemporan - 

Universitatea Bucureşti, http://mttlc.ro 
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ANNE STEWART  

 

În anul 2000, Anne Stewart s-a înscris în programul masteral de scriere 

creativă al Universităţii Sheffiled Hallam, pe care l-a absolvit cu onoruri în 

2003, pentru ca în 2005 să devină unul din cei “Zece poeţi ai Hallam-ului” 

într-o antologie publicată de Mews Press.  

Cu sonetul “Apă plată, portocală, măr, ceai” a câştigat în 2008 premiul 

Bridport, iar în 2010 i-a fost publicat primul volum de poezie “Ora 

Janusiană”.   

Şi totuşi Anne Stewart are peste 25 de ani de experienţă profesională în 

contabilitate, project management, training şi mentoring. În teorie, ar putea 

părea contradictorii aceste două direcţii, însă - în cuvintele lui Anais Nin - 

“Scriitorii nu trăiesc o singură viaţă, ei trăiesc două. Una e cotidianul şi 

alta e scrisul. A doua simţire, reacţia întârziată.” 

Se poate spune că Anne Stewart s-a înconjurat de poezie, nu doar prin 

propriul act de creaţie, dar şi prin participarea în numeroase proiecte 

editoriale, între care ar fi de menţionat rolul de fondator al site-ului poetry 

p f şi cel de consultant de limbă engleză în cadrul proiectelor de traducere 

ale editurii online Contemporary Literary Press şi ale revistei online 

Translation Café. 
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M-am topit pe autostradă, pe o bandă de suflet 

 

 

 

A fost frumuseţea a ce mi-era dat să văd 

de mi-a întors drumul. 

 

Părea atât de uşor să ajung acasă 

dar s-au repezit spre mine 

 

M-au descoperit, la fel cum descoperi cu unghia 

crestături în vârfurile degetelor. 

 

s-au năpustit asupra mea, privindu-mă din urmă, 

griul şi albastrul care nu e albastru. 

 

Deloc vreun gri ori vreun alb în contururi exagerate. 

La fel ca tine. 

 

Nicio fotografie nu poate reda simţirea apei 

în aer sau perfecţiunea osului care desenează un chip 

 

Parbrizul s-a înghiţit pentru a le admira în extaz, 

iar mie mi se făcu poftă de culori; 

 

poftă nebună – de culori ale apei, 

ori poate de-o sapă să le scot la iveală. 

 

Ţi-am spus că nu mai pot să mănânc, 

din nou, sunt lucruri pe care găsesc greu să le diger. 

 

Cu toate astea tu o ţii întruna  

cum că telecomanda-ţi aparţine; 

 

 

 

cum că nu ai chef de ieşit. 

Uneori, se-ntamplă să asculţi. 

 

Şi a fost când soarele li s-a alăturat, 

inundând cerul într-o dizolvare sângerie, 

 

a fost atunci când m-am topit. 

Am redus viteza pe banda din dreapta. 

 

Lacrimile m-au ajuns încete, ştiute 

ca un suflet care stă o clipă să doară. 

 

Te voi suna. Dă-mi o zi sau două. 

O lună, dacă-mi ia suficient de puţin.  

 

Apă plată, portocală, măr, ceai 

 

 

De luni până vineri, totul e despre el. El, care adună 

dimineaţa într-un pahar, de parcă i-ar aparţine 

Sunt momentele lui de glorie, 

de sclipiri, pe care eu aleg să le sar. Aripile-mi 

rămân închise-n aşternuturi. Mă sucesc. Îmi adun forţe  

de unde nu le am şi-mi întind împăcată o mână  

înspre a lui simplă generozitate 

de a oferi apă şi treziri. 

 

În weekenduri totul e despre mine, totul e roz şi în viteză, 

atât de multe de făcut, lasă-l să doarmă, de ce nu? 

E rândul meu: oricărui lucru să-i găsesc două sensuri 

(Mă-mpac până la urmă cu diferenţele, 

Ce bine-i că el e tot ce eu nu sunt). 

Tava e plină şi nimic nu pare să fie prea mult. 
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Şi barca de pe apă 

 

De ce-mi apari în vise, Katerina? 

În visele-n care ţi se prăpădeşte mama? 

 

De ce ale mele surori trebăluiesc atât în 

bucătărie, 

risipindu-se între cratiţe, uitând de copii? 

 

Ce să se fi pierdut oare, Katerina, 

de revin spre mine asemenea închipuiri? 

 

Presimt un întuneric cum se-apropie, iubirea 

mea, 

de parcă un suflet prieten din obscur ar veni 

după mine. 

 

Somnul mă ajunge şi visele mă ajung, 

dar semnele lor nu-mi apar mai clare. 

 

Şi totuşi cum se face că aud, în acele vise 

agitate, 

desprinderea unei bărci spre apă? 

 

Acasă, somonii prind, Katerina, 

prind în ciuda curenţilor, zi şi noapte. 

 

Vino spre mine acum, aici, Katerina, 

cât licuricii mai au încă întuneric să se aprindă. 

 

 

Traducere de Alina Popa 

MTTLC, Universitatea Bucureşti 

 

 

DACOROMÂNISMUL 
DEOUMANIST, 

O  
VIZIUNE ÎNDUMNEZEITĂ 

A 
VIITORULUI ROMÂNILOR 

 

Partea a-II-

a 

Alexandru Oblu 

 

Conferinţă rostită joi, 6 octombrie 2011, în „Sala 
Micescu" a Centrului Naţional Pedagogic 

Bucureşti, cu prilejul acordării DIPLOMEI DE 
DOCTOR ÎN DACOROMÂNISTICĂ, autorului cărţii 
„DEOUMANISMUL AL PATRULEA VAL", domnul 

Alexandru Oblu, de către ACADEMIA 
DACOROMÂNĂ 

 

 

-Vreau să vă mulţumesc cu toată căldura sufletului meu 
pentru prilejul pe care mi l-aţi oferit astăzi  
de a mă adresa direct, deschis şi vibrant domniilor voastre, în 
calitate de autor-întemeietor al Deoumanismului, doctrină 
social-politică,atât de mare şi de importantă cât o credinţă, la 
care m-am referit cu detalii în prima parte a acestei expuneri 
circumstanţiale, aflată încă în derulare. 
-În perioada curentă (observaţi şi dumneavoastră cu 
sensibilitatea şi acuitatea tuturor trăitorilor văzători) că atât 
ţara cât şi lumea întreagă trec prin momente dramatice, de 
grea cumpănă, aşa cum niciodată nu s-a mai trăit ca 
amplitudine sinistră, în vreun timp istoric. Globalizarea 
aceasta bezmetică, indusă şi dictată ocult popoarelor lumii 
are un curs funebru pentru majoritari. Toată lumea civilizată a 
ajuns la cheremul unui Guvern Mondial din umbră care şi-a 
  

DISTINSE EXCELENŢE PATRIOTICE, PREZENTE ACUM, 
AICI: 

AICI: 
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înfeudat guvernele  marionetă ale naţiunilor aflate în disoluţie 
galopantă şi conduce discreţionar prin cozile de topor ale acestora, 
CĂTRE  FALIMENT, STATELE SOCIALE TRADIŢIONALE! (Îmi voi 
permite să vă amintesc ce propunea -pe acest trend- una dintre 
marionetele guvernării mondiale, dna. Angela MERKEL, într-un 
moment oficial, la 14 iulie 2010: „Statele insolvente îşi vorpierde 
suveranitatea, fiind forţate să accepte o guvernare externă care le va 
decide politica  economică...” ;îmi voi permite, de asemeni, mai 
departe, să vă amintesc, că la doi paşi de noi, preţ de un sirtaki 
distanţă, Grecia şi grecii sunt un butoi de pulbere. Ţara lor, condusă 
de privaţii oligarhi şi manipulată financiar spre prăbuşire de către 
ingineriile financiare ale F.M.I., Băncii Mondiale, Băncii Comunităţii 
Europene etc. se rostogoleşte vertiginos în faliment!! Săptămânile 
trecute s-au adunat la Bruxelles miniştrii de finanţe ai Statelor Unite 
ale Europei şi au dat verdictul formulând soluţia: „GRECIA TREBUIE 
SĂ VÂNDĂ TOT CE ARE, PÂNĂ ÎN 2025, SĂ SE VÂNDĂ PE SINE,  
INTEGRAL, PRIVAŢILOR, CARE-I VOR FI STĂPÂNI!”....CIVILIZAŢIA 
GREACĂ, CULTURA GREACĂ, cu vechime de mii de ani va fi prima 
„valoare globală” decăzută, depreciată şi atomizată!Mândrul ei popor 
nu va mai putea să-şi zică grec, pentru că Grecia nu va mai fi  Patria 
Mândrului ei Popor! Corporaţia satanică, talmudică nu iartă Grecia că 
a livrat  lumii Democraţia, cel mai înverşunat duşman al  comunismu- 
 
 lui fascistoid globalist, al lui „NOVUS  ORDRE SECLORUM”, cu care este stigmatizată toată fiinţa umană 

naturală a lui Dumnezeu, de pretutindeni)! 
           Dragilor, dacă nu ne vom scutura din inerţie şi nu vom face nimic pentru salvarea calităţilor noastre 
personale de oameni îmbunătăţiţi  prin conştientizarea îndumnezeirii neexceptate în specie, vom eşua într-
un Megachibut Mondial ghidonat orwellian, pentru a fi folosiţi şi consumaţi, numai, de către stăpâni, de către 
cei care programează şi conduc marea conspiraţie francmasonică, apocaliptică, aflată în plină desfăşurare! 
În aceste grave circumstanţe înconjurătoare, Spiritul Divin Tutelar ne-a inspirat, credem, să creăm o 
alternativă la prăbuşirea generalizată. Aşa se face că a apărut ideologia social-liberalismului Deoumanist prin 
a cărei falangă politică şi partinică în devenire să putem ajunge la putere prin alegeri democratice, pe bază 
de programe acceptate de cetăţeni, ca să-l  putem ajuta pe omul rătăcit şi decăzut să-şi recapete 
coordonatele identităţii sale civice iar în populaţia amorfă şi lâncedă să trezim poporul Suveran! 
-De peste 21 de ani mă uit în jurul meu (vieţaş diurn în România), cu maximă atenţie şi observ cu teamă şi 
cu umilinţă cum se bestializează neamul meu, cum este dezumanizat românul. 
 Convivilor noştri le vorbeşte zilnic dracul, îmbrăcat în înger;  
 

-li se schimbă legile neconstituţional şi „corect politic”, minţindu-i că acesta e un exerciţiu de 
democraţie, pur;  
-li se anulează valorile tradiţionale şi li se impun nonvalorile (savanţii mor de foame şi curvele de toate 
nuanţele şi de ambe sexe trăiesc fastuos, briliant); 
-li se modifică idealurile şi sunt îndemnaţi să-şi trăiască cu frenezie clipa fără viitor; 
-li se deformează judecăţile şi li se pervertesc simţurile;  
-li se subminează existenţa pentru că n-au locuri de muncă, n-au preocupări creative; 
-nimeni nu mai citeşte- toată lumea loveşte! 
-li se distrug identităţile, personalităţile şi li se minimalizează preţul propriilor vieţi; 
-li se induc angoase fantasmagorice şi, finalmente, li se inoculează ideea criminală că sunt vinovaţi că 
există! 

În asemenea circumstanţe, românul meu şi al vostru, domnilor, nu mai vibrează existenţial- EL TREMURĂ, 
NUMAI! Asta-i viaţă? Ăsta-i trai? ÎN NICI UN CAZ! Şi, să vedem acum cine şi cum, de ce aşa? Acum trebuie 
spus că tragedia postdecembristă, coşmarul neamului românesc începe de la piatra de hotar a illuminatului 
Ion Iliescu, comunistul de omenie care a devenit peste noapte capitalist de cumetrie. Omul acesta a dat 
semnalul privatizării partidelor şi şi-a asumat, pentru hoarda lui de trandafiri ţepoşi, cultura haitei! Iar acestei  
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haite politice corifeul numit i-a devenit cu timpul suprema autoritate morală, pe care, în zilele noastre a 
desăvârşit-o, la nivelul ciurdei portocalii, domnul T. Băsescu, în noua calitate de raptor autoritar şi de jucător 
întotdeauna profitabil. Multe rele şi ticăloşii a făcut dânsul împreună cu vasalul microcefal numit Boc dar cea 
mai nesimţită dintre ele este inducţia în rândurile bătrânilor pensionari a ideii că nu-şi merită pensiile, că sunt 
asistaţi de stat şi că, până la urmă sunt vinovaţi că încă mai trăiesc, numai pentru a le face greutăţi 
guvernanţilor. Guvernarea lor e şantajabilă, guvernele lor sunt compromise căci numai o clică de compromişi 
şantajabili pot să compromită o ţară întreagă şi s-o prăbuşească în derizoriu! 
 
        Vă întrebaţi ce face opoziţia în cazul acesta? Opoziţia bâzâie, adică aspiră şi ea la cât poate, ce 
rămâne şi se manifestă nulă de efect, în Parlament. Dacă această opoziţie ar fi formată din bărbaţi de stat, 
curajoşi adică, EA ŞI-AR DA DEMISIA ÎN BLOC! ŞI, ÎN FELUL ACESTA AR OBLIGA PĂDUCHII PUTERII să 
se decupleze de la jugulara naţiunii. Şi ar grăbi alegerile  anticipate pe care le-ar câştiga, acum fără emoţii, 
oricât de multe voturi ar fura meseriaşii măsluitori ai puterii ilegitime! Dar opoziţia aceasta n-are bărbaţi de 
stat ci simulanţi, pentru că primii numiţi sunt pe cale de dispariţie, nu numai la noi, ci, aproape în toate 
guvernele euro-trans-atlantice. Iar ca să încheiem ceeace mai avem de zis pe acest segment tematic, vom 
mai face câteva precizări, legate de catastrofala prestaţie în guvernare a trădătorilor de neam şi de ţară Bă-
Boci: 
 
-în primul rând, încuscrirea la putere cu participarea nefastă pentru românii majoritari a formaţiei minoritare 
corozive a ungurilor lui Marko Bela. În nici un guvern din lumea civilizată nu se acceptă la guvernare partide 
politice (şi nelegalizate), meşterite pe criterii etnice. Mai mult decât atât aceştia au fost şi sunt ajutaţi de 
guvernările succesive de trădători să desăvârşească disoluţia statului cu paşi mici, consecvent şi sigur, cu 
intenţia de a căpăta autonomie teritorială. Iată cum formulează acad. D.C. Giurescu această perspectivă 
inevitabilă (în 2012) a lucrării Bă-Bocilor, dânsul vorbind despre „iminenta federalizare şi destrămare a 
României prin regionalizare”, arătând-o ca pe trădarea naţională a lui Băsescu. Astfel sunt ajutaţi oficial, 
maghiarii să-şi tranşeze un Ardeal care nu e al lor şi iată ce spune despre această problemă un dacolog 
reputat care e printre noi, dl G. Bârdan-Raine: 
 
„La venirea maghiarilor în Ardeal, noi, românii, aveam aici o vechime de circa 6.319 ani... Maghiarii au luat 
de la noi straie, aur, argint, sare, animale dar şi tineri şi mai ales fete de care duceau mare lipsă în cele 13 
hoarde cu care fino-ugricii au apărut în Europa, conduşi de ARPAD (VAMPIR în ebraică, PRADĂ în limba 
română)... 
 
Maghiarii au invadat pământurile noastre române (geto-dace); PANONIA ESTE PĂMÂNT ROMÂNESC, lacul 
BalAton este o reminescenţă din Marea lui Saturn=Zamolxis. În venele maghiarilor curge sângele românesc 
al fetelor noastre localnice, luate cu japca. Maghiarii ne-au jefuit ţara. Ar fi vrut ei să pună mâna şi pe Valahia 
şi pe Moldova dar... au primit ce au meritat... la Posada... la Baia...”; 
 
-şi, iată mai departe, în idee (nu neapărat în expresii citate, care sunt poziţia şi crezul- făcute publice- ale 
preşedintelui încă în exerciţiu T.B., vis-à-vis de chestiuni fundamentale ale vieţii noastre naţionale şi 
internaţionale): „Statul social e o prostie, tot efortul nostru se îndreaptă spre "statul performant”! Care stat, 
metecilor, care performanţă? Aceea a "strategilor" de la Bechtel care sug miliardele contribuabilului român de 
peste un deceniu şi n-au dat 10 km de autostradă ca lumea? A celor de la Nokia care pune în chiar zilele 
acestea lacătele la Jucu? Marii voştri "investitori strategici", mutanţilor, sunt de fapt bombele previzibile cu 
oarece efect întârziat ale asasinilor economici numiţi FMI; Banca Mondială, B.C.E. etc! A cui „performanţă” o 
susţin ăştia ticăloşilor? A statului pe care l-au destructurat cu trădarea voastră, mituită?)... 
... iar după ce a bătut palma cu dl. Obama (orgoliu stupid, plătit de români cu sume uriaşe pentru "strategicul 
fier vechi cu aripi", lăsat la vatră de armata Americii) dl. Băsescu nu mai formulează altfel construcţia 
masonică artificială a U.E decât „Statele Unite ale Europei sau Europa Statelor Unite”. (Noi, poporul 
României nu ne-am băgat în kestia asta; Voi guvernanţii ne-aţi târât în minciună sclipitoare)! 
Şi, prin acceptarea implementării bazelor militare americane în România, vom deveni neocolonie americană 
ori, mai bine zis proprietatea stăpânilor ei! Dovada?: Baza aeriană de la Deveselu se află pe agenda 
colaborării militare a României cu S.U.A şi NU A ACELEIA DINTRE ROMÂNIA şi U.E.! Care U.E. este o 
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confecţie întocmită pentru europeni de către Oligarhia Financiară Globală, cu epicentrul la New-York. 
Această oligarhie a impus construcţiei europene modelul propriu şi conduce popoarele Europei, arondate 
numitei U.E. cu tăişul baionetelor financiare ale corporaţiilor multinaţionale de patent american” Cum 
conduce? Vorbirăm mai înainte despre Grecia; urmează Irlanda, Islanda, Spania, Portugalia, România, ş.c.l. 
... şi vom vedea, dacă vom trăi... 
 
Până atunci, însă, treziţi şi îmboldiţi de pericolul globalismului satanic înrobitor, oamenii conştienţi şi lucizi, 
patrioţii adevăraţi vor găsi căi şi mijloace de a se opune balaurului şi chiar de a-l învinge! Iar calea cea mai 
apropiată şi mai la îndemâna noastră, a românilor este instituţionalizarea primei doctrine social-liberale pe 
baza căreia, dacă îi veţi accepta calităţile ca fiind compatibile cu intenţiile şi proiectele dumneavoastră, va 
trebui să pornim, împreună, Avalanşa DEOUMANISMULUI PENTRU RENAŞTEREA ROMÂNIEI! Şi, dacă 
vom ajunge la putere aleşi de popor să scoatem împreună poporul din acest coşmar al neterminatei tranziţii 
spre iad şi să-i redăm demnitatea trăirii normale în vatra ancestrală a strămoşilor lui. 
 
Haideţi să vedem acum ce calităţi trebuie să aibă o ideologie ca a noastră pentru ca ea să poată 
deveni credibilă şi însuşită în scurt timp de către naţiune: 
 

-priorităţile ei reale să fie ale majoritarilor şi urgenţele ei de asemeni; 
-nevoile şi năzuinţele neamului să fie înscrise şi înfăptuite prin programele partidului; -valorile şi 
principiile fundamentale ale poporului să fie majoritar aceleaşi cu ale doctrinei politice; 
-pentru a menţine şi consolida siguranţa vieţii sociale, trebuie înfăptuită democraţia integrală şi 
integră, într-un stat social al legilor dreptăţii;  
-trebuie respectate armele de luptă ale democraţiei şi Statului de drept; 
-pentru ca structurile majoritare ale comunităţilor să adere determinant la o nouă ideologie şi să lupte 
pentru afirmarea ei victorioasă în viaţa statului, este nevoie ca această ideologie să apere interesele 
statului (interne şi externe) şi să facă progresiv mai bună viaţa poporului lui; 
-înainte de toate trebuie refăcută identitatea naţională prin redefinirea statului unitar, liber, 
independent şi suveran, apoi să-i fie redate naţiunii, statului, bogăţiile naţiunii din pământul şi 
subpământul teritoriului său; 
-Trebuiesc refăcute alianţele şi relaţiile cu lumea după criterii rebrenduite, după legi noi, care să 
respecte specificităţile şi personalitatea ideologiei reformatoare; 
-Trebuie să decidem, împreună, noii termeni ai interrelaţionării dintre noi, dintre noi şi alţii; dintre 
instituţii şi entităţi interioare, dintre acestea şi cele din afară.    
-Trebuie să reluăm şi să extindem conştient şi folositor pentru toată lumea formula liberală „prin forţe 
proprii" şi să-i reânvăţăm pe români (mai ales pe cei tineri şi receptivi) preţul muncii şi valorile muncii, 
pentru că viitorii conducători ai treburilor ţării dintre ei vor fi recrutaţi, dintre cei care au rezultate 
excepţionale în sectoarele lor de activitate! Ei vor fi meritocraţii Deoumanişti ai viitorului, iar "liberul 
arbitru" al liberalilor e necesar să se tempereze, fiindcă, pentru noi toţi, MODERAŢIA VA FI 
FASCINAŢIA! 

  
Apoi, ştiindu-se că cea mai mare bogăţie a unei ţări sunt oamenii ei, trebuie inventariat potenţialul de 
expertiză, cel care a fost marginalizat de sistem şi repus în drepturi productive funcţie de capacitatea şi 
disponibilitatea reală reevaluată profesionist a deţinătorilor. Trebuie aduşi din străinătate acasă cei buni, care 
vor şi pot să contribuie la renaşterea României; Ministerele, Parlamentul, Administraţiile Naţionale, 
Preşedenţia, Instituţiile fundamentale ale Statului Deoumanist nu pot fi conduse de oligarhi şi francmasoni! 
Groparii Statului nu pot fi lăsaţi să-i fie conducători! Cei care se consideră stăpânii poporului n-au dreptul 
legitim să conducă poporul! 
 
Rememorând ceeace am spus până aici, doamnelor şi domnilor, putem sintetiza următoarele: 
 
-dezvoltarea Statului Deoumanist se bazează cu prioritate pe folosirea resurselor şi forţelor indigene, pe 
chiverniseala dreaptă, raţionale şi legal sine-qva-non-a NAŢIONALIZARE a celor pretabile, într-o Patrie 
liberă, independentă şi suverană. 
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TREBUIE REDATĂ ROMÂNIA ROMÂNILOR, CA REFACERE A DREPTĂŢII ISTORICE ÎMPLINITE 
CU VOIA DIVINĂ, INCLUSIV PRIN NAŢIONALIZARE RAPIDĂ! 
-Nici un necetăţean al României nu va putea deţine în proprietate legală, aici, pentru el şi familia sa, mai mult 
de 10 hectare. Concesionarea este altceva şi face obiectul unui alt tip de negocieri, cu altfel de drepturi şi 
obligaţii. În sensul acesta NIMENI NU VA FACE PROFIT ÎN ROMÂNIA FĂRĂ A PLĂTI ROMÂNILOR 
IMPOZITE ŞI TAXE LEGALE PENTRU CÂŞTIGUL RESPECTIV!  
 
Avem resurse să ieşim la lumină prin energiile proprii. Trebuie să pornim împreună, ca patrioţi responsabili 
Revoluţia în conştiinţe, numită Deoumanism. Sunt acum la dumneavoastră pentru că am convingerea că mi-
am găsit fraţii de suferinţă şi de idealuri. Şi nu cred că m-am înşelat în acest sens! Noi n-am realizat 
Deoumanismul pentru a distruge pe cineva ori pentru a ne lua revanşa faţă de altcineva. Noi luptăm pentru 
binele poporului nostru şi pentru demnitatea lui refăcută, iar pentru a putea să facem bine poporului trebuie 
să câştigăm în alegeri puterea politică! Deoumaniştii nu sunt antisemiţi, antiruşi sau antigermani, 
antiamericani, antichinezi, antiţigani, antihrişti, etc. În principiu, nu avem potrivnicii ireversibile în contra 
niciunui grup de oameni! Dar, nu vom ocoli sau ezita niciodată să ne exprimăm de partea adevărului, 
indiferent de unde ar veni sfidarea lui. 
 
Putem însă convieţui cooperant şi civilizat cu oricine nu ne atacă şi nu ne sapă. Iar dacă nu putem coexista 
în simbioză, putem trăi interferent şi creativ în areale paralele, dar consubstanţiale, cu orice fel de religie care 
nu este antiumană, satanică! Noi înşine ne-am declarat şi suntem "conştiinţe libere şi creştini involuntari", 
pentru că ne-au botezat părinţii noştri când nu aveam nici opinie şi nici discernământ. 
 
Avem însă o problemă cu efectele îndoctrinării creştine şi cu stilul de lucru al majorităţii ierarhilor săi, 
obedienţi potentaţilor şi nu de ieri de azi... E unic şi pervers-politic să adormi o naţiune cu minciuni, 
cântându-i zilnic, DEŞTEAPTĂ-TE ROMÂNE, apoi "ajutând-o" toată ziua să-şi trăiască viaţa ca un 
PROHOD, iar la schimbarea aceasta de macaz şi linie melodică să pună umărul "cu totul dezinteresat" şi 
biserica creştină, partenera slabă de refuz a oricărei puteri aflată în erecţie! 
 
O asigurăm că partenera Deoumaniştilor nu va fi niciodată. Şi mai e ceva, o chestiune, să-i zicem, organică: 
suntem convinşi că religia creştină a fost inventată de evrei după modelele lor de voinţă şi interese, cu 
intenţia de a tulbura şi rătăci minţile neevreilor zişi goiymi şi cu scopul final de a-i evreiza pe cei mai mulţi, 
prin practica numită "Katolikos"... Iar mijlocul ideal de a face împlinită aceasta a fost propaganda evreismului 
specific, disimulat în preceptele Bibliei, "mărturisite ca texte sacre, revelate", deci imuabile pentru credincioşi 
şi obligatorii de urmat! 
 
Astfel, Biblia s-a dovedit, în timp, ideală pentru a-i forma pe robii credinţei şi, de nepreţuit pentru seniorii 
acestora, acum ajunşi Stăpâni! Nu zicea F. Nietzsche despre creştinism că e o "religie pentru sclavi"?... În 
2000 de ani de când popii le citesc românilor din Biblie, creştinismul a făcut din ei o populaţie de slugi ideale: 
un popor care se roagă în genunchi pentru pâinea zilei de mâine şi care-şi încropeşte viitorul într-un orizont 
al şobolanilor, doar-muşuroiul propriu! 
 
Ca să nu mai spunem că mulţi părinţi habotnici sunt în stare să-şi închidă în casă copii lăsându-i să ţipe de 
foame iar ei să dea fuga cu ultimul ban la taica popa ca să-i citească acatiste, pomelnice sau liturghii! Din 
generaţie în generaţie sutanele i-au ţinut pe români îmbrobodiţi la minte, învăţându-i să-şi rupă de la gură 
pentru prioritatea plătirii drogurilor minciunii creştineşti. Biblia şi creştinismul, doamnelor şi domnilor, au făcut 
din noi o naţiune de mămăligi apatice, care nu explodează, de copaci care mor în picioare (dar nu prea 
înţeleg de ce li s-au uscat rădăcinile) şi, ne-au transformat într-o populaţie de mioritici (dar nu de câini 
mioritici ci de berbeci mioritici), înneguraţi permanent, dar necombatanţi şi în aşteptarea milei stăpânilor, a 
veşnicilor lor "ogrinji", ai pomenilor lor! Şi, în acelaşi plan al efectelor "educative", cartea Bibliei a reprezentat  
şi manualul perfect de călărire a mârţoagelor care suntem, iar pentru proprietarii indigeni ai acestora a fost 
învăţătura cea mai eficientă prin care să-şi formeze pe termen lung vitele de gloabă şi povară! Nu ne spun 
înţelepţii evrei că "goiymii sunt vite, animale vorbitoare şi nimic mai mult"?! Altfel, dacă n-ar fi cum zicem, de 
şi manualul perfect de călărire a mârţoagelor care suntem, iar pentru proprietarii indigeni ai acestora a fost 
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învăţătura cea mai eficientă prin care să-şi formeze pe termen lung vitele de gloabă şi povară! Nu ne spun 
înţelepţii evrei că "goiymii sunt vite, animale vorbitoare şi nimic mai mult"?! Altfel, dacă n-ar fi cum zicem, de 
ce ar fi atât de zeloase şi motivate ocultele lor (pentru că toate sunt începute şi înţesate cu evrei), 
fundamentaliştii lor sionişti şi cozile lor de topor de pretutindeni din lume să îngroape creştinismul şi pe 
creştini, ca pe cea mai mare greşeală pe care au inventat-o ei înşişi, ce încă se vede!? 
 
Nu este aşa că numai bigoţii habotnici şi cu orizont mental extrem de restrâns mai cred în mântuire şi 
utilitatea ei postumă ori în judecata de apoi sau în Rai ori Iad? (Şi încă ceva, văzut cu ochiul liber: 
majoritatea generaţiilor tinere nu mai vibrează nicicum la provocarea religioasă, de templu, ori la 
întâmpinarea "MODELULUI DUMNEZEU"! Pentru ei, domnilor, fascinaţia constantă rămâne "PRINŢUL 
LUCIFER" şi RAIUL său, tip... underground! De aceea noi vom fi preocupaţi să le schimbăm "TARGETUL" 
tinerilor, să-i reânvăţăm să privească cerul şi să redeprindă zborul)! Aşadar, de la aceste convingeri şi 
exemple de viaţă reală pornind, noi credem că nu mai trebuie să irosim energii în creştinism: EL NU E 
PROBLEMA NOASTRĂ! Creştinii care vor veni către noi, vor veni să-l adore pe sacrificatul Hristos fratele, 
reânomenit prin Deoumanism şi având aură de suflet curat în steagul reânvierii Patriei lor! 
 
De aceea mă rog de dumneavoastră şi de toţi cei care pot şi vor să înţeleagă: SALVAŢI-L PE HRISTOS 
ACCEPTÂNDU-I REÎNOMENIREA ŞI EXEMPLUL JERTFEI! Noi vi l-am adus acasă dintr-o dumnezeire 
falsă şi minţită, făcută omenirii cu gând rău, acaparator. Pentru noi a doua venire se întâmplă şi aici şi acum! 
HALOUL DE LUMINĂ AL SACRIFICIULUI HRISTIC TREBUIE SĂ NE FIE IMBOLD NEMURITOR ÎN LUPTA 
PENTRU REÂNVIEREA NEAMULUI. NOI TOŢI ROMÂNII SUNTEM HRISTOŞI SACRIFICAŢI DE OAMENII 
RĂI IAR MISIUNEA VIEŢII NOASTRE ESTE SĂ REÂNVIEM ÎMPREUNĂ, ÎN VATRA STRĂVECHE TRACO-
GETO-DACĂ A ÎNNOITEI PATRII DEOUMANISTE! 
 
Doamnelor şi domnilor, eu şi Deoumanismul am venit astăzi în faţa dumneavoastră să vă dăm ceva 
nu să vă luăm ceva! 
 
Dacă şi domniile voastre veţi înţelege să ne întâmpinaţi cu aceleaşi gânduri generoase şi curate nu ne mai 
rămâne decât să batem palma, fratern şi să propagăm dezbaterea pe detalii, (în credinţă şi fapte conforme) 
a IZBÂNZII ÎNCEPUTULUI COMUN! Ne aşteaptă vremuri grele de luptă crâncenă şi îndârjită dar miza 
eforturilor merită investiţia: Reconstrucţia curată şi demnă a ţării! Dacă veţi accepta şi vă veţi însuşi 
stindardul ideologiei noastre, P.R.E. ul modernizat va aduce în arena politică internă şi internaţională un nou 
început istoric: polul SOCIAL-LIBERALISMULUI DOCTRINAR, DEOUMANIST! Astfel vom reforma politica 
ţării şi ţara, înnobilându-le cu voinţa, confirmată şi topită în acest accept a Divinităţii inspiratoare, care ne 
îndrumă ce (şi cum) să facem cu "darurile sale înţelepţeşti: raţionalitatea, sensibilitatea, creativitatea în 
concret şi în abstract". 
 
Cu Dumnezeu înainte, aşadar, ne vom face viaţa cum ne place, în Ţara pe care ne-o dorim în Viitor! 
 
*Desigur, doamnelor şi domnilor, dacă românii trăiesc azi într-o Patrie semiabandonată de guvernanţii care 
conduc lucrurile împotriva propriului popor, vina e dublă:  
1) a poporului needucat civic care n-a învăţat nimic din lecţiile istoriei, nici măcar să aleagă între farsorii şi 
gogomanii politicianişti şi 2) a politicienilor acestora pârâţi şi pervertiţi care păcălesc electoratul, mituindu-l la 
alegeri doar pentru atât cât să ajungă la putere, după care uită imediat de el. Toţi potentaţii postdecembrişti 
au guvernat prin găşti de interese, în folosul lor imediat, al obedienţilor şi profitorilor din cooperativa lor zisă 
politică! De aceea nici unul nu are nici o scuză că ar putea fi mai puţin ticălos decât precedentul, niciunul nu 
poate fi iertat la viitoarea judecată a istoriei pentru rănile adânci şi nevindecabile pe care le-au provocat ţării 
făcându-se ei târnăcoapele cele mai înverşunate cu care s-a săpat şi se sapă adânc la temelia statului 
social. Asupra acestei etape viziunile şi dezideratele Deoumaniştilor sunt foarte asemănătoare cu ale celor 
din PRE şi ale fondatorilor Academiei DacoRomâneşti, iar pe alocuri sunt identice şi convergente (vorbind de 
baza statutară). Haideţi să vedem ce putem face împreună pentru a-i ajuta pe ai noştri să nu-şi piardă 
statalitatea, independenţa şi suveranitatea Ţării, multiplu asaltate şi agasate atât de oculţi cât şi de cozile de 
 



 

topor oficiale. Iată ce spune un dacolog notoriu - dl. dr. Napoleon Săvescu, despre ticăloasa lucrare a 
uzurpatorilor de state şi de stilul lor de acţiune: „Pentru lichidarea unui popor se începe prin a-i altera, a-i 
şterge memoria: îi distrugi cărţile, cultura, religia, istoria şi apoi vine altcineva, care îi va scrie alte cărţi, îi va 
da altă religie, altă cultură, îi va inventa o altă istorie, de origine latină ori slavică, după momentul politic (n.n.: 
Dar, de ce nu şi evreiască, dle N. Săvescu? N-aţi auzit şi dumneavoastră că în 10.X. 2007 dl. Shimon Peres 
raporta superiorilor sionişti finanţatori la Hotel Hilton din Tel Aviv "misiune îndeplinită: Israel a cumpărat 
Polonia, Ungaria, România, Manhattan...". N-aţi observat şi dumneavoastră cum, în vara acestui 2011, 
premierul Netanyahu "saliva" de invidie atunci când i se vorbea despre bogăţiile sau rezervele de apă ale 
României, ori atunci când citea rapoartele armatei Israelului care efectua prospecţiuni şi evaluări „discrete" în 
Carpaţi- (anul acesta soldate şi cu victime şi tehnică de luptă sacrificate, toate şi public mediatizate)? Asta ce 
înseamnă domnule, că deja suntem programaţi a deveni Palestina Europei şi că vom avea chiar soarta 
Palestinei? Dumneavoastră ce ziceţi, doctore Săvescu?  
 
„Între timp poporul începe să uite ceea ce este sau ceea ce a fost iar cei din jur vor uita şi mai repede (n.n. 
Normal, că doar nu e mortul lor...) Limba nu va mai fi decât un simplu element de folclor, mai devreme sau 
mai târziu va muri de moarte naturală. Noile forme istorice vor aduce elemente şi simboluri noi de adoraţie, 
care le vor îndepărta (nu suprima? n.n.) pe cele vechi. Din vechiul strat spiritual vor rămâne undeva, la un 
etaj inferior al cunoaşterii, numai câteva cuvinte, expresii, tradiţii, impresii, fragmente, nume de localităţi, 
munţi şi ape, fără înţeles aparent (în loc de "aparent", poate “identitar”? n.n.). Formele vechi care cândva au 
ocupat valenţa transcendentului vor fi deplasate (nu absorbite? n.n) în formele noi, care vor dicta 
componenţa şi funcţiile "noului popor", aşa cum s-a întâmplat cu noi". (n.n. Ce vorbiţi? Deja, domnule 
Napoleon Săvescu, o spuneţi cu voce tare, fără remuşcări??? Nu cumva, din aceleaşi motive "fără 
remuşcări" se organizează şi spectacolele de teatru ale trupei evreieşti din Bucureşti sub sigla <TEATRULUI 
EVREIESC DE STAT>? Al cărui stat e acest teatru, domnule? Cumva al celui care raporta <adjudecată> 
România, inclusiv în Knessetul de la Tel Aviv?)... (apud. dr. Napoleon Săvescu, coperţi 1- "Dacia Magazin" 
65-67- mai. aug. etc. 2011). 
 
În general, domnule, ceea ce aţi scris ca să reproducem noi aici este în partea majoritară a textului spus 
corect şi obiectiv. Dar ce ne facem cu unii dintre noi care s-au americanizat într-atât încât vin la baştină cu 
ocazia unor Congrese anuale ca să ne convingă că EI SUNT DACII şi CĂ DACOLOGIA AR FI O ŞTIINŢĂ 
PRIVATĂ, UN DOMENIU PARTICULAR, AL STĂPÂNILOR, ALŢII DECÂT NAŢIUNEA URMAŞILOR 
LEGITIMI ROMÂNI?!... 
 Cu umilinţă vă comunicăm, distinse dle dr. Săvescu că întrunirile numite Congrese pot fi proprietăţi 
private ale organizatorilor DAR ŞTIINŢA CARE LE MOTIVEAZĂ şi JUSTIFICĂ, NICIODATĂ! 
 
PENTRU CĂ ORICE ŞTIINŢĂ FACE PARTE DIN CULTURA ŞI CIVILIZAŢIA LUMII ŞI NU POATE FI 
TRATATĂ CA OBIECT AL DREPTULUI PRIVAT! Din acest punct de vedere (vă rog să îngăduiţi o observaţie 
fraternă); trebuiesc lămurite două lucruri, doamnelor şi domnilor dacologi decidenţi: 
 
1) Trebuie definită exhaustiv Ştiinţa Dacologiei (şi aici aveţi contribuţia redutabilă a unii cercetător excelent- 
G.L. Teleoacă; iar  
2) prin girul ACADEMIEI DACOROMÂNE (cel mai autorizat evaluator şi de necombătut în expertiza 
ştiinţifică) să-i confirmaţi formula şi s-o consacraţi în înscrisuri, ca singura autentică! 
 Apropiindu-ne de finalul expunerii mele, doamnelor şi domnilor (pe care de aici înainte, vă consider 
prieteni dragi), vă voi mărturisi că întreg demersul meu prezent, trecut şi viitor se subordonează dorinţei de a 
vă convinge că suntem fraţi curgând din aceeaşi rădăcină, întru totul compatibili şi că Deoumanismul este 
singura alternativă potentă şi capabilă să salveze omul decăzut prin cultivarea exacerbată a instinctelor sale. 
Această doctrină inedită este paradigma socialismului îndumnezeit fundamentat filosofic şi mistic, motivat 
politic şi vital necesară în planul social! 
Iar partidul social-liberal care-o adoptă doreşte şi poate să obţină puterea legal şi democratic, la urne, pentru 
a putea schimba în bine soarta majorităţii românilor! În spiritul acesta trebuie să demonstrăm (şi suntem în 
stare s-o facem, pentru că deţinem toate argumentele) că pe acest pământ nu suntem numai <axis mundi> 
în ţara noastră legitimă ci şi matricea perenă a începuturilor europene! Iar aşa privind lucrurile, am putea 
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conchide că sintagma viitorului pentru noi este drept să fie formulată ca "Dacoromânismul Deoumanist" 
(postglobal şi postcorporatist), care va declanşa, spre primenirea lumii, Revoluţia Mondială în conştiinţe a 
Socialismului îndumnezeit, ce va izbucni din Bucureştiul nostru, românesc, VECHIUL, NOUL şi ETERN 
ACTUALUL "CARDINES MUNDI"! 
 
Rămâne ca domniile voastre să analizaţi, deliberaţi şi decideţi dacă vă puteţi asuma această uriaşă 
responsabilitate istorică, pe care s-o conştientizaţi în dimensiunile şi implicaţiile ei multiple, colosale! 
 
Şi, DOMNILOR DACOROMÂNOLOGI, POATE NOI VOM FI ACEIA CARE, HOTĂRÂND AICI AFIRMAREA 
ÎNFRĂŢITĂ A ÎNŢELEPCIUNII SPIRITUALE MOŞTENITE, AM PUTEA CONFIGURA PRIN LUCRAREA 
NOASTRĂ PROPRIE ETAPA FINALĂ DE ÎNZEIRE A ROMÂNIEI- REFACEREA EDENTRACIEI! 
AM VĂZUT ŞI SIMŢIM CĂ DUMNEZEU NE-A DAT UNORA PE CEILALŢI, HAIDEŢI SĂ NE BĂGĂM ÎN 
TRAISTĂ ZESTREA CUVENITĂ CA MOŞTENITORI LEGITIMI, SĂ NE LUPTĂM PENTRU A O MERITA ŞI 
PENTRU A-I REFACE STRĂLUCIREA ŞI GLORIA STRĂBUNĂ! CUM NE IMPLICĂM, AŞA SĂ NE AJUTE 
DUMNEZEU! DOAMNE AJUTĂ-NE ŞI NE LUMINEAZĂ, PE NOI ŞI NEAMUL NOSTRU TRACO-GETO-
DAC!  
 
 

 

 

  

Washington D.C 

Scrisoare către redacţia revistei: 

Noua lege a imigraţiei în SUA, Ianuarie 2012 

“Stimaţi colegi, 

Vă rog să publicaţi materialul ataşat, referitor 

la noua lege a imigraţiei în SUA, modificări care 

vor intra în vigoare în curând. 

Noua lege va intra în dezbaterea Senatului American după 23 ianuarie 2012. 

Se preconizează modificări majore ale condiţiilor de emigrare în SUA, iar unele dintre propuneri 

arată că interesele Statelor Unite s-au schimbat, se îndreaptă spre cele două ţări mari din Asia, în 

detrimentul partenerilor tradiţionali, al fondatorilor SUA şi al aliaţilor NATO. 

 Ştiu că obişnuiţi să publicaţi articole în limba română, dar de data aceasta vă rog să faceţi o 

exceptie şi să-l mediatizaţi în limba engleză, deoarece este realizat în urma discuţiilor mele cu 

Senatorul Jim Rosapepe (Democrat /Districtul 21, MD) şi cu reprezentanţii organizaţiei IEEE - SUA, 

dl. Russ Harrison şi Paul Donnelly şi as dori să poată fi citit şi de dumnealor. 

De asemenea, cca. 200 de ţări ale lumii vor fi afectate de noua legislaţie americană în privinţa 

imigrării, deci vor fi interesate de subiect. 

Vă mulţumesc şi vă doresc mult succes în întreaga activitate. 

 

Simona Botezan, Washington D.C.” 
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FOREIGN OPINION ABOUT NEW US IMMIGRATION LAW 
HR 3012 and its companion S-1857 “Fairness for High-Skilled Immigrants” Act 

By Simona Mihaela Botezan, Washington DC 
Obama administration is getting ready ease waiver document for the illegal spouses of Americans citizens. There is too 

much going for the legal or illegal immigrants these days. Washington Post journalist Pamela Constable: 

http://www.washingtonpost.com/local/dispute-over-proposed-green-card-law-pits-brightest-immigrants-against-each-

other/2012/01/03/gIQANdSKpP_story.html?hpid=z5  

Russell T. Harrison IEEE-USA’s Senior Legislative Representative for Grassroots Affairs:  

http://www.todaysengineer.org/2012/Jan/immigration.asp 

Malia Politzer (Live Mint, India): http://www.livemint.com/2012/01/10234222/US-Bill-to-hasten-green-cards.html 

Irish - American Community Voice:http://www.irishcentral.com/news/Immigration-reform-for-Irish-American-

community---current-bill-must-be-passed-137101578.html 

HR 3012 and its companion S-1857 “Fairness for High-Skilled Immigrants” Act passed in 

the House on November 29, 2011 and goes to the US Senate next for consideration (after Jan., 23). This Act is 

being pushed by lobbyists from China and India (immigrationvoice.org). Indian and Chinese are not entitled 

to the DV Lottery because that already in millions in US. So, now they try to monopolize all EB visas and 

green cards 

HR 3012 not only prevent Americans getting any... higher pay, lower pay,  job in IT industry... but also 

helps Indian take over this industry soon!  HR 3012 does not solve the illegal immigration problem, not 

create new jobs for Americans and not simplify the immigration law to attract scientists, innovators and 

geniuses from other countries, which may contribute to the progress of US economy. 

Development of a country in one field and one direction (IT) is completely wrong in economic terms. 

This will adversely affect the U.S. economy and highly educated Americans can't work because of cheaper 

labor from India and China. 

In my opinion HR 3012 is a number play: 15% in family base against 80% Indians in employment 

based. This is the sweat spot that Congressman (R-UT) Chaffetz found. Everything supposed to be smoothly 

and fast. One small thing happened: Senator Grassley 

U.S. need professionals work force in STEM (Science, Technology, Economics and Mathematics) not 

only Indian's computer experts! Majority EB green cards now is for India and 80% of Indian EB green cards 

are in IT; majority work visas H1B and L1 after 2007 was for IT Tech; this will make huge negative impact on 

the flow of professional from other industry/sector (nurse, doctor, chemist, translator, electrical, 

construction or mechanical engineers etc.) After this law will be approved, the U.S. will no longer be 

attractive for highly qualified professionals from outside the U.S. other than an Indian IT Expert. If this law 

passes, STEM experts from Rest of the World will go to other countries will don’t have any reasons to come, 

stay and work in the U.S. if are not welcome here 

http://www.washingtonpost.com/local/dispute-over-proposed-green-card-law-pits-brightest-immigrants-against-each-other/2012/01/03/gIQANdSKpP_story.html?hpid=z5
http://www.washingtonpost.com/local/dispute-over-proposed-green-card-law-pits-brightest-immigrants-against-each-other/2012/01/03/gIQANdSKpP_story.html?hpid=z5
http://www.todaysengineer.org/2012/Jan/immigration.asp
http://www.livemint.com/2012/01/10234222/US-Bill-to-hasten-green-cards.html
http://www.irishcentral.com/news/Immigration-reform-for-Irish-American-community---current-bill-must-be-passed-137101578.html
http://www.irishcentral.com/news/Immigration-reform-for-Irish-American-community---current-bill-must-be-passed-137101578.html
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For high skilled workers from Rest of The World, US will not be an option if will not be able to acquire a 
working visas and green cards in next 15 -20 years. Also, for many countries (other than India and China), in 
the past years 7% country limit was not reached. The bill not has the absolute effect of immigrant visas 
system, but also will be a demographic impact. 
 
 It also fails to underline that the bill HR 3012 does not solve anything in US Economy. It's just moving 
problem from the left pocket (Indian ROW delay) to the right pocket (Rest of The World ROW delay). 
 
 Many American jobs are already going to India and China by outsourcing. The visa numbers should be 
cut for India and China because of this. I won't even talk about the fraud that comes from the Indian and 
Chinese H1 visas and EB groups. A lot of people in EB3 ROW Rest of The World category are in that category 
not because they don’t have advanced degrees even from the US and experience for EB 2, but because some 
US companies where work is sponsor only in EB3 category. After this bill passed US can’t employ skilled 
workers from other areas of expertise, just Indian IT experts 
  
 So, at the end of the day-the real loser will be the US businesses and all the drivers of US economy. 
American citizens and politicians must know that points before HR 3012 brings major disadvantages for U.S. 
citizens, US economy, diversity and democratic principles. 
 
 Generally speaking the return migration flows appear to correlate more closely with the ease of 
circulation, than with economic condition in receiving countries. The matter of the fact is, the long wait 
understandably has not caused a reasonable return migration in India and China. Research shows “sustained 
economic improvements in Eastern Europe are widely thought to have facilitated the large scale return 
migration of Poles and certain other Eastern Europeans” 
Source: http://www.migrationpolicy.org/pubs/lmi_recessionJan09.pdf 

  July 2007 US Immigration Visa Bulletin fiasco 

 

More Indians applied more times for H1B visas in 2007, part of this with fake resume and degrees. 
They were fraudulent and now they are in Indian ROW for EB green card and pushing to amnesty. At that 
time Immigration Voice members came up with an idea to send flowers to USCIS director asking not to reject 
the 485 applications received in July of 2007. Well, he received thousands of them in one day and soon 
thereafter and after a congresswoman kicked in, USCIS decided to accept the July 07 AOS applications. It 
was even in the news and TV! Immigration Voice was very smart in 2007. I really think of the future of 
immigration flows in this country. This guys from India and China don’t have right to come here with DV 
Lottery because is in millions in US. Because of that they try to monopolize working visas and green cards 
and hurt other people and US Economy. 

 
Now, in Jan. 2012, because of HR 3012, is weird how faster is moving Indian EB ROW (recovered 1 

year!) and Rest of The World ROW is at normal speed. In 2007 was same situation. After Indian lobbyists get 
I-485, all files were stopped and USCIS go back in 2001. Now it's happened again. 
 Source: http://www.travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_5640.html 

 
Indians lobbyists are laying in Congress and Senate about 70 years delay in Indian GC ROW for merit 

based individual’s green card. Brightness Indians do not wait for 70 years that they are claiming! This is big 
lie because brightness category EB-2 itself has cut - off date of Jan 2010 and Indians are only 2 years away 
from getting green card in EB2 ROW. Why they need to pass HR 3012? For Indians of EB-3 who have fake 
experience and degrees, which are not talented enough to apply under EB-2? Also, in Jan. 2012, China EB-3 
ROW had a 6-week movement; India EB-2 ROW got a full 1 year forward progress; Rest of The World EB 
ROW is at normal speed. Weird! 

 
I don’t know how many people from Rest of The World are hurt because of HR 3012, but it's hard to 

keep close people from 200 countries and it’s not much time. After Jan. 23 this bill will be in Senate. New 
immigration bill will must be FAIR for Americans, because is US IMMIGRATION BILL, not Indian or 
Chinese immigration low Indians and Chinese have 5 PRO organizations; on POPVOX is the true – Rest of  

http://www.migrationpolicy.org/pubs/lmi_recessionJan09.pdf
http://www.travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin_5640.html
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The World are just 28% (in OPPOSITION); Indians and Chinese are 78% (in 5 PRO organizations). 
 

 IEEE - the world’s largest professional association for the advancement of technology, 

innovation and excellence for the benefit of humanity 

 
 I know IEEE position in this topic: "The country-cap only approach will have no net impact on the 
American economy at all," said the IEEE-USA, in a letter from its president, Ronald Jensen. "No American 
jobs or companies will be created. And the enormous economic potential found in a well-crafted reform bill 
will have been squandered." I agree Mr. Harrison solution: 
http://www.todaysengineer.org/2012/Jan/immigration.asp  

 
 IEEE is fully engaged in lobbying efforts to do one law in interest of US Economy. I think that they 
have come to their senses and will no longer sit on the sidelines while Indian Voice gets a free ride through 
congress. Also, IEEE position is great for Romanian high skilled workers from EB ROW (Rest of The World) 
where high skilled workers from 200 countries expecting green cards. Last week Senator James C. Rosapepe, 
Democrat / District 21 Maryland, agrees with Romanians STEM specialist opinion and declares support for 
IEEE amendments. 
 
 After a public letter, HR 3012 Indian lobbyists keep saying that IEEE – USA is anti Indians and racist 
if oppose to HR3012. But Rest of The World have right to speak too, US specialists have right to 
speak. Indians don't want to here other opinions! If somebody have other opinion, in their mind is a racist. 
This bill HR 3012 only promotes Indians interest, exclusive to Indians benefit and they want the law to pass 
in silence. 
  
 Indian Voice were bothered by the American media attention, especially Washington Post, one of the 
most powerful and influential newspapers on Earth. If this low passed China and India will have a much 
higher advantage than other countries. Even today, India along occupies 22% of total employment based 
green card; with this bill, the number will increase to 80 - 85%; HR 3012 it's just a wide open gate to 
transform US in New India and New China in coming years. Is the most discriminatory immigration bill in 
recent history; destroys US economy and the principle of diversity in the immigration pool. HR 3012 it 
supports two nationalities that are notorious with abuse of the US immigration system. 
  
 THE BILL PUTS US IMMIGRATION POLICY IN THE HANDS OF FOREIGN 
GOVERNMENTS:  If a foreign government decides to implement a national policy to export a large chunk 
of it country's population to the US in order to increase its GDP (as is the case with India), there is nothing in 
the form of checks and balances that would prevent it. If Indian IT companies open branches in the US and 
start sponsoring hundreds of thousands of employees, nobody else will be able to immigrate. The system will 
be clogged and monopolized by a single foreign state. 
 
 THE BILL IS ANTI-IMMIGRATION: Due to its inadequate phase-in provisions, this bill will make 
all categories, except India and China, unavailable for the next 3 years. The US will be closed to new 
employment-based immigrants for the next 3 years until the backlogs in the India and China categories are 
eliminated. 
 
 THE BILL WILL HURT NURSES AND OTHER PROFESSIONALS WHO RELY ON 
CONSULAR PROCESSING Nurses and other professionals (EB-3ROW) who rely on consular processing 
won't be able to enter in the United States or start new jobs. Many people will be stuck in limbo when the 
dates suddenly become unavailable or retrogress. This can lead to serious shortages in these job sectors. 
 

THE BILL GOES AGAINST USCIS POLICIES FOR PREDICTABILITY OF PRIORITY 
DATE MOVEMENT Making this drastic change and retrogressing or making entire categories unavailable 
goes against stated USCIS policies seeking to make the immigration system more reliable and more 
predictable. USCIS has spent millions of dollars on establishing a system to more accurately track applica- 

http://www.todaysengineer.org/2012/Jan/immigration.asp
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tions, post I-485 inventories, and make sure that priority dates are predictable, and do not retrogress like it 
happened in the past. This is an important feature which immigrants use to plan their immigration process 
and their professional paths while in the United States. This bill, if passed, will create another disaster similar 
to the July 2007 Visa Bulletin fiasco. 
 
 THE BILL WILL HURT ENTIRE US INDUSTRIES which get disproportionate number of 
applicants from India will monopolize all the visas. Other industries won't be able to attract or hire talent 
since all the visa queues will be clogged by Indian IT workers. This will not only harm the American IT 
industry, but also other industries that don't massively import foreign workers but need to sponsor highly-
trained employees from time to time. 
 

I am not shore if American citizens understand what percent of EB3 demand is from backlogged 
countries and its distribution across industries, but this bill has behind approximated 4 million dollars in 
lobbying: Microsoft, Google, Intel, Aila, Chambers of Commerce… and so on. These big sharks need cheep 
labor from India to make their products more prices competitive, Aila wants money from new fillings, Indian 
middlemen make money too. Immigration voice (Indian Voice) is also a tool in lawyer’s hands. They want to 
this bill passed quietly and know than we are few and divide (from 200 countries). For example, this article 
about HR3012 and implications; is dated 2011 December, 8:  
http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=225d6fce-39f6-4f90-b0dd-2522b144360a I do not 
understand why no one is mentioning the fact this bill is more beneficial to the EB3 India ROW then US 
Economy and other category of high skilled workers or country? Is mandatory for American citizens and 
politicians to know this and hear the opinion of specialists, not only Indians and Chinese position. US need a 
Fair immigration law! 
 

This is a lawyer opinion: https://www.ilw.com/articles/2012,0102-oswald.shtm 
 

This is another one: “I propose that Congress should consider suspending the visa lottery for 2 years, 
and use the 100,000 visas which would have been given to lottery winners to those stuck in the EB backlogs. 
Lottery winners are chosen at random and are not required to have job skills that are useful to our economy 
or even family ties in the U.S. Clearly, encouraging professionals whose skills are in short supply and who are 
already working lawfully for employers in the U.S. is more important that allowing people to immigrate 
randomly.” (Carl Shusterman, attorney of law) Can be one good solution! DV Lottery winners don’t live in 
US, don’t have jobs in US, don’t must be skilled workers to come here (need just a HS degree), don’t know too 
much about US, don’t lose nothing if remain home and 100.000 visas is spend in other way, god for US 
interest. 
 

Also, I'm not a lawyer but there are a couple of avenues of legal action possible against regulations, or 
interpretations of USCIS, however there are but one avenue to challenge an Act of Congress HR3012 and his 
companion S 1857. Law can be retroactive because HR 3012 will be an administrative law. A large "exception" 
to the ex post facto prohibition can be found in administrative law, as federal agencies may apply their rules 
retroactively if Congress has authorized them to do so. 
 

Does it violate the Constitution, because US are for diversity and eliminate the per-country numerical 
limitation can means anti Constitutional vote. Prior law cannot be a basis for such a challenge, as Congress 
has the power to make such laws and change them at will, Article I, Section 9:  "No bill of attainder or ex post 
facto Law shall be passed”. Also, Fifth Amendment:  "nor shall private property be taken for public use, 
without just compensation" In this cause does someone's place in the EB ROW (Rest of The World) line 
create for them a "vested property right" to that place in line. 

 

So, oppose HR 3012 and it's companion S-1857 here: 

http://www.petition2congress.com/5677/oppose-hr-3012-its-companions-1857/ 

 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=225d6fce-39f6-4f90-b0dd-2522b144360a
https://www.ilw.com/articles/2012%2c0102-oswald.shtm
http://www.petition2congress.com/5677/oppose-hr-3012-its-companions-1857/
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www.ziarulmiorita.com 

www.gandaculdecolorado.com 

www.romanianvip.com 

www.confluente.ro 

www.mondonews.ro 

http://www.phoenixmission.org/web/ 

http://www.nymagazin.com/ 

http://www.saltmin.com/ 

http://curentul.net/ 

http://www.observatorul.com/ 

http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/ 

http://www.clipa.com/ 

http://www.valcea-turism.ro/j15/ 

http://www.bruxellesmission.org/ 

http://narpa.info/ 

 

If do you need more details, look here: 

http://us-non-immigrants.blogspot.com/2011/10/hr-
3012-estimation-of-eb-category-cut.html 

https://www.popvox.com/bills/us/112/hr3012/report
#nation 

 

 

Dipl. Engineer Simona Mihaela Botezan 

Senior Broker  

Foreign Journalist at Washington D.C. & 

North American Romanian Press Association 

 

 
 

 
 

Raquel WEIZMAN,Israel 
 

INTERVIU CU UMORISTUL 

 DOREL SCHOR 
 

, România etc. A publicat şase volume individuale şi este prezent în numeroase antologii, printre care „5000 de ani de 

umor evreiesc” (O antologie subiectivă de Teşu Solomovici,  Editura Teşu, Bucureşti 2002), sau „The Challenged 

Generation/ Solo Har-Herescu” (Editura Hasefer, Bucureşti, 1997, ediţie bilingvă româno-engleză). 

 

*** 

Raquel Weizman: Stimate domnule Schor, sînteţi autorul mai multor cărţi de aforisme umoristice, iar anul 

acesta va apărea şi versiunea spaniolă a cărţii „Înger cu Coarne”, o ediţie îmbunătăţită şi lărgită cu mai multe 

aforisme, sub numele „Costumul lui Adam – Ascuns după cuvinte”, la Editura Niram Art. În primul rînd, aş 

dori să îmi daţi o scurtă definiţie a cuvîntului „aforism“, una mai puţin ortodoxă şi mai personală. 

 

Dorel Schor: Aforismul este exprimarea lapidară a unui gînd, o constatare inteligentă, o cugetare care sugerează un 

adevăr. Dacă are şi un strop de umor, place şi se reţine. Iată un exemplu de aforism-definiţie: „un aforism este un roman 

de un rînd“… Există culegeri de citate celebre, de cugetări şi maxime, cuvinte de duh şi cuvinte potrivite, dar eu prefer 

sclipirile inteligente care te obligă să le citeşti de două ori pentru că merită. 

 

Raquel Weizman: Ce v-a făcut să vă îndreptaţi spre acest gen destul de rar întîlnit? 

 

Dorel Schor: Dacă aveam răsuflarea lungă a romancierului, nu aş fi scris schiţe scurte, umoristice. Probabil că mi se 

potriveşte genul scurt, replica imediată. Cunoaşteti cazul scriitorului care se scuză: „sînt foarte grăbit, aşa că nu am timp 

să scriu pe scurt“. Nici eu nu am niciodată timp, pur şi simplu nu ştiu să scriu lung. Aforismul mi se potriveşte… 

Cred că locul aforismului spiritual este în literatura umoristică, iar aceasta poate fi satirică, ironică, cinică… Poate fi rea 

 

„Umor de calitate 

fără inteligenţă nu există!“ 

 

Dorel Schor (n. 30 iulie 1939, Iaşi) este scriitor umorist, gazetar şi cronicar plastic 

israelian de limbă română, membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă 

Română (A.S.I.L.R.). Colaborează la numeroase reviste de limbă română din Israel 

(Orient Expres, Ultima Oră, Expres Magazin şi Minimum), din Statele Unite, Spania,  

http://www.ziarulmiorita.com/
http://www.gandaculdecolorado.com/
http://www.romanianvip.com/
http://www.confluente.ro/
http://www.mondonews.ro/
http://www.phoenixmission.org/web/
http://www.nymagazin.com/
http://www.saltmin.com/
http://curentul.net/
http://www.observatorul.com/
http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/
http://www.clipa.com/
http://www.valcea-turism.ro/j15/
http://www.bruxellesmission.org/
http://narpa.info/
http://us-non-immigrants.blogspot.com/2011/10/hr-3012-estimation-of-eb-category-cut.html
http://us-non-immigrants.blogspot.com/2011/10/hr-3012-estimation-of-eb-category-cut.html
https://www.popvox.com/bills/us/112/hr3012/report#nation
https://www.popvox.com/bills/us/112/hr3012/report#nation
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pînă la durere. Mai ales în cazul autorilor de umor, se potriveşte de minune aforismul lui Buffon „stilul e omul“. Vom 

admite, aşadar, că şi omul e stilul! 

 

Raquel Weizman: Cum vedeţi universalitatea acestor aforisme? 

 

Dorel Schor: Ştiţi cine a formulat primele aforisme? Un medic mult mai cunoscut decât mine, „colegul“ Hipocrate. 

Cugetări care au străbatut veacurile ne-au rămas de la regele Solomon, de la Euripide, Democrit, Platon şi Aristotel, de 

la Cicero şi Seneca, Omar Khayam şi Confucius, Shakespeare şi Rouchefoucauld, Cervantes şi Voltaire, Goethe, 

Napoleon şi Tagore. Aforismul se adresează oamenilor inteligenţi care se află peste tot… într-o anumită măsură. 

 

Raquel Weizman: Să reluăm firul istoriei dvs. personale. Aţi început să scrieţi şi să publicaţi de la vîrsta de 9 ani, 

începînd cu diverse reviste pentru copii şi tineret. Aţi putea să îmi povestiţi mai multe despre atmosfera familială 

care a făcut posibilă această activitate precoce? Aţi moştenit de la părinţi dragostea pentru cărti şi scris? 

 

Dorel Schor: Răspunsul se află în întrebarea dvs. De la bunicul dinspre mamă, am moştenit numele şi un dicţionar 

Şăineanu, din anul 1908. Un dicţionar român-român la un evreu din Ştefăneşti, tîrg faimos pentru curtea unui mare 

rabin, nu era ceva foarte obişnuit, dar David Schor avea biblioteca pe româneşte şi pe idiş, în care se întîlneau mari 

scriitori şi filosofi. Tatăl meu făcuse liceul în Rusia ţaristă, a ajuns în România din 

cauza pogromurilor ce însoţeau anii de după revoluţie, era un autodidact pe româneşte. De notat că eu sînt Schor şi 

maternal şi paternal, familii din ţări diferite. Explicaţia stă în literele shin, vaf, reish, care în ebraică semnifică shofet ve 

rabi, adică judecător şi rabin. Dar acesti schori nu erau formal nici una nici alta, ci doar oameni pe care colectivitatea îi 

considera şcoliţi şi corecţi, în măsură să judece pricinile dintre evrei, fără să recurgă la autorităţi. 

 

Raquel Weizman: Paralel cu scrierile umoristice, aţi alcătuit, de-a lungul timpului, o adevărată colecţie de 

prezentări şi cronici de artă despre artişti plastici israelieni şi, în special, despre panorama artistică a evreilor 

români din Israel. Ştiu că sînteţi şi un colecţionar de artă. Cum aţi ajuns de la ipostaza de iubitor de artă la cea 

de cronicar? 

 

Dorel Schor: Colecţionar de artă, mai modest desigur, am fost şi în România. Deşi tînăr medic, am fost solicitat să fiu 

secretar literar iterimar, pentru un an, la teatrul din Botoşani. Prilej norocos de a cunoaşte nu numai actriţe, ci şi 

dramaturgi, regizori, scenografi. Printre aceştia din urmă, Constantin Piliuţă, Ion Muraru, Vasile Jurje… Printre 

colaboratorii ziarului la care scriam, pictorii Mocanu şi Vigh. Prin ei şi alături de ei, am descoperit pictura modernă, am 

început să colecţionez, dar ce era mai mare ca dimensiuni nu am putut lua cu noi cînd am emigrat. În Israel, am iniţiat o 

rubrică plastică în revista Orient Expres, însoţită de o mini-expoziţie pe paginile cromate. Ideea a avut succes la cititori, 

redacţia m-a încurajat… Am scris despre Silvia Ghinsberg, Miriam Cojocaru, Edwin Solomon, Tuvia Juster, Baruch 

Elron, Liana Saxone-Horodi, Zahava  Lupu, Moni Leibovici, Avi Schwartz, Eduard Mattes, Eduard Grossman, Vladimir 

Strihan, Zina Bercovici, Moris Manes, Lipa Natanson. Dar numărul este mult mai mare, incluzînd artişti plastici evrei şi 

români de avangardă din România, pictori israelieni formaţi în ţară sau veniţi din fostele republici sovietice, din Franţa,  

  

Statele Unite, Germania, Argentina, Croaţia, Polonia, Ungaria, 

Maroc, Olanda, Africa de Sud, Yemen, Australia… 

 

Raquel Weizman:  în interviul dvs. acordat domnului 

Răzvan Niculescu pentru revista Orient-Expres din Israel, 

citesc o afirmaţie interesantă: „cît despre umor, nu există 

umor mai de calitate decît cel involuntar. Trebuie numai să-

l culegi discret, să-l cureţi de impurităţi şi să-l serveşti 

înainte de a se evapora vitaminele.” în volumul în curs de 

apariţie în Spania, descopăr o altă definiţie a umorului: 

„Sîngele este sărat. Lacrimile sînt sărate. De aceea, dintre 

toate genurile literare, umorul este cel mai organic“. Cît este 

de necesar umorul pentru fiinţa umană şi care sînt 

beneficiile „uzului“ zilnic? 
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Dorel Schor:  Aş putea, ca medic, să răspund cu un truism: rîsul e sănătos. Aţi auzit, probabil, de clinicile care practică 

„şedinţe colective de rîs“. Merită să vedeţi spectacolul… Vă mărturisesc că rîsul e molipsitor, la un moment dat rîzi şi te 

întrebi de ce, dar, după aceea, te simţi reconfortat şi optimist. Ziua în care nu ai rîs e o zi derizorie, am scris nu de 

mult… Dar, în pivniţa aforismelor mele, am mizat întotdeauna nu pe rîsul gros, ci pe zîmbetul subţire. Vă dau un 

exemplu de umor involuntar. La ceremonia acordă rii unor premii literare, o doamnă m-a felicitat. Am întrebat-o dacă 

mă cunoaşte din scris. Oh, nu, mi-a răspuns ea cochetă, vă cunosc numai din citit… 

 

Raquel Weizman: Volumul „Costumul lui Adam” este însoţit de 50 de caricaturi ale domnului Constantin Ciosu, 

un caricaturist de renume, într-o armonie completă scris-imagine. Cum vedeţi această legătură între artele 

plastice şi literatură? 

 

Dorel Schor: Constantin Ciosu e mai mult decît un caricaturist. El face parte din familia restrînsă a cartoon-iştilor 

formatori de opinie, ca Saul Steinberg, Devis Grebu, Raanan Lurie… Am scris despre el şi arta lui în urmă cu ceva timp. 

Cînd s-a pus problema ilustrării volumului „Costumul lui Adam”, m-am gîndit la dumnealui, la modul cel mai firesc. îi 

mulţumesc şi pe această cale pentru buna colaborare, aş spune intrinsecă. Tot 

aşa cum precedentul volum de aforisme, editat în România, a fost ilustrat cu desene ale lui Baruch Elron, din păcate 

plecat dintre noi la acea dată. Există grafica de carte ca specie plastică, ilustrînd personaje sau situaţii literare. Eu am 

preferat o autonomie a desenului, nu dublînd aforismele, ci completînd tematic, conceptual, dar independent „starea de 

umor“. 

 

Raquel Weizman: Credeţi că dacă există fiinţe extraterestre, cu o formă de organizare avansată, acestea ar fi 

posibil să aibe şi simţul umorului? 

 

Dorel Schor: Dacă există, aceste fiinţe se află într-o etapă de dezvoltare mai avansată decît noi. Şi dacă sînt mai 

inteligente decît noi, atunci au un umor de şi mai bună calitate. Probabil, subtil şi cerebral. 

 

Raquel Weizman: Dacă sîntem făcuţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, atunci şi Dumnezeu are simţul 

umorului. Mărturisiţi chiar dvs. Această opinie, în aforismele dvs. Daţi-mi măcar un exemplu de umor divin. 

 

Dorel Schor: Cîtă vreme exemplele îmi aparţin, umorul nu e divin, ci profan. Să luăm la întîmplare: „îţi mulţumesc, 

Doamne, că m-ai făcut ateu“. Sau: „Blestemat în numele Domnului“… Cum dracu’? Sau: „Doamne, ajută-ne aproape pe 

toţi…“ „Ce nu poţi pricepe, explică-le altora…“ „Dacă ajungi la o concluzie, nu e obligatoriu să rămîi acolo…“ „Dracul 

a apărut odată cu religia…“ „La început a fost Cuvîntul, apoi l-au acoperit cuvintele…“ „Dumnezeu lucrează prin 

oameni. Şi dracul la fel…“ în carte, găsiţi mult mai multe exemple. 

 Raquel Weizman:  Rămînînd tot pe planul 

religios, nu pot să nu observ că însuşi titlul 

cărţii dvs. are referinţe biblice. Adam, în 

costum sau fără, ascuns sau neascuns, 

trăieşte încă în fiecare dintre noi. Dacă dvs. 

aţi fi acel Adam primordial şi pomul 

cunoaşterii binelui şi al răului ar fi de fapt 

pomul simţului umorului, aţi muşca din 

fructul oprit? 

 

Dorel Schor: Pomul simţului umorului? 

Conform legendei biblice, s-ar presupune că nu 

aş şti ce fel de pom este, altfel zis nu ar 

depinde de voinţa mea sau de interesul 

primordial, ci de soţia mea şi de calitatea 

fructelor... Cred că ar merita riscul… Oricum, 

vorba lui Mark Twain, în grădina raiului e 

destul de plictisitor. 
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Raquel Weizman: Multe aforisme umoristice de mare savoare aparţin marelui fizician Albert Einstein. Care este 

legătura dintre inteligenţă şi umor? 

 

Dorel Schor: Ne întoarcem la sorgintea evreiască a savantului. Umor de calitate fără inteligenţă nu există. în principiu, 

nici inteligenţă fără umor nu ar trebui să existe… Cît despre Albert Einstein, era el foarte deştept, dar bogat nu a ajuns. 

Treaba asta mă cam îngrijorează… 

 

Raquel Weizman: Care este aforismul dvs. preferat? 

 

Dorel Schor: Aforismul preferat e… mai multe. Socrate: „cunoaşte-te pe tine însuţi.“ Buffon: „stilul e omul.“ Lec: „şi 

pe tron se rod pantalonii…“ 

 

Raquel Weizman: Umor, literatură, religie, ştiinţă, toate acestea se regăsesc în opera pictorului israelian născut 

în România, Baruch Elron, pe care aţi prezentat-o în nenumărate rînduri, în paginile mai multor reviste. Aţi fost 

şi un bun prieten al pictorului. Nu este o coincidenţă ca volumul dvs. va apărea în Spania în acelaşi timp cu 

volumul Baruch Elron al criticului de artă Hector Martinez Sanz, la editura Niram Art. Ce poveşti sau situaţii 

umoristice ne puteţi dezvălui în legătură cu personalitatea marelui pictor şi care credeţi că era importanţa 

acordată de el umorului, atît în arta sa cît şi în viaţă? 

 

Dorel Schor:  în cartea „5000 de ani de umor evreiesc” (Editura Teşu, Bucureşti, 2002), sînt şi multe ilustraţii semnate 

de Baruch Elron. Evident, cu umor subtil şi de calitate, aşa cum e conceput tot volumul. „Amintirile mele legate de 

Bik”, cum îi spuneau prietenii, se centrează mai mult pe perioada cînd sănătatea sa era foarte precară. El continua să 

picteze cu îndărătnicie, cred că pictura i-a mai dăruit nişte ani, aşa cum, mai înainte, el dăruise picturii anii lui frumoşi. 

Prin firea lucrurilor, situaţia nu abunda în umor, am notat totuşi nişte vorbe amuzante ale lui, pe care le-am publicat în 

rubrica mea săptămînală de aforisme din revistele româneşti din Tel Aviv, menţionînd autorul, ca de exemplu: 

„Nemurirea consta în neuitare.“ 

 

Raquel Weizman: Lăsîndu-vă dreptul de a ascunde după cuvinte orice consideraţi necesar, vă mulţumesc pentru 

răbdarea dvs. de a răspunde la atîtea întrebări. 

 

Dorel Schor: Eu vă mulţumesc şi vă doresc sănătate. E o urare sinceră, cu toate că vine de la un medic! 

 

http://timpul.ro 

 

  

 
 

 

 

 

 

http://timpul.ro/
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A Lexicon of Common Scandinvian in Finnegans Wake, 

compiled by C. George Sandulescu.  
 

(ISBN 978-606-8366-17-3) 

The Lexicon of Common Scandinavian in Finnegans Wake is compiled by C. George Sandulescu, and is published third 

after the Romanian, and Bonheim's German ones. They are all issued in the Joyce Lexicography Series.  

 

Scandinavian, as a group of similar languages, is indeed important to Finnegans Wake. James Joyce's only pleasure trip 

on Continental Europe was to Copenhagen. The Lexicon takes in the considerable number of words and phrases of the 

three Scandinavian languages that are sprinkled in plenty throughout the book, and looks at them in their very close 

inter-relationship. Joyce makes his book all the more attractive, as he dramatically realises that, to the average outsider, 

Swedish, Danish, and Norwegian stand so close together that they are mutually intelligible.  

 

The Book, and its corresponding Lexicon, are circumstantial proofs that James Joyce was the very first European: he 

was simply trying to say that Language comes before everything else. The secret of Finnegans Wake is quite simple: it 

says that there certainly is more poetry in one single word from across the border than in all literature put together.  

 

Besides the solid one hundred-and-twenty-page Dictionary, the volume also includes several other texts — all of 

them useful tools to readers of The Book of Today, Tomorrow and Forever. They will certainly spur the reader's 

curiosity by properly slowMotioning Joyce's over-enigmatic text.  

 

 

The volume A Lexicon of Common Scandinavian in Finnegans Wake, compiled by C. George Sandulescu, 

will be officially launched on Friday 13 January 2012, but it is available for consultation and downloading on receipt of 

this Press Release, at the following internet address: 

http://editura.mttlc.ro/C-G.Sandulescu-A-Lexicon-of-Common-Scandinavian-in-FW.html 

 

 

You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press Website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or 

suggestions, please contact the Publisher at lidiavianu@yahoo.com. 

  

http://us.mc1616.mail.yahoo.com/mc/compose?to=lidiavianu@yahoo.com


 

103                     Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 
 

  
După Lexiconul român și cel german, publicăm al treilea volum din seria Joyce Lexicography, și anume A Lexicon of 

Common Scandinavian in Finnegans Wake, care are aproape de 200 de pagini. Autorul lui este C. George 

Sandulescu.  

 

Limbile scandinave ocupă un loc extrem de important în concepția cărții lui Joyce. Singura călătorie de plăcere făcută 

vreodată de scriitor a fost la Copenhaga. Joyce a văzut de la bun început că suedezii, danezii și norvegienii se înțeleg 

între ei de parcă ar vorbi aceeași limbă. Lexiconul acesta examinează tocmai legăturile strânse dintre cuvintele și 
expresiile Scandinave din Finnegans Wake.  

 

Prin ceea ce a scris, Joyce se ridică deasupra naționalităților și devine primul scriitor european din lume. El dovedește 

fără drept de apel că esențialul în literatură este limba: cel mai neînsemnat cuvânt din altă limbă decât a ta poate avea în 

el, latent, mai multă poezie decât toate Sonetele lui Shakespeare la un loc. Aceasta este rațiunea pentru care Finnegans 

Wake nu povestește ceva, ci există ca o lume în sine, cu o prezență reală printre noi toți.  
 

 

Volumul A Lexicon of Common Scandinavian in Finnegans Wake, de C. George Sandulescu se 

lansează oficial la data de Vineri 13 ianuarie 2012, dar el poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de 

internet:  

http://editura.mttlc.ro/C-G.Sandulescu-A-Lexicon-of-Common-Scandinavian-in-FW.html 

 

Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări 

atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii, 

lidiavianu@yahoo.com. 
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Grigore Cugler 

şi 

Apunakismul 
 

 

 Preocupările literare nu sunt ceva nou în familia Cugler, având în vedere creaţia poetică a mătuşii sale 
dinspre tată, Matilda Cugler-Poni, dar şi activitatea scriitoricească a bunicului dinspre mamă, N. Ţincu, omul 
caragialian, autor al volmului Rime vesele. Este de asemenea văr cu Petre Comarnescu, cel care va facilita 
afirmarea sa publicistică în 1934, publicându-i în revista “Vremea” pagini din Apunake. Debutul său absolut 
avusese loc în 1930, în paginile revistei “Tiparniţa literară”, cu bucata Match nul.2 

 Dacă Urmuz îi ceruse lui Arghezi să prefaţeze apariţia Paginilor sale bizare în “Cugetul românesc”, 
dar acesta nu o făcuse, în cazul lui Grigore Cugler Petru Comarnescu îşi ia în serios rolul de înainte-
mergător, semnând o cronică anticipativă pentru apariţia romanului Apunake, prin care îşi avertizează 
cititorii despre proza specială pe care aveau să o citească. “Romanul Apunake este o simbolică şi 
humoristică în care viaţa cea mai banală este îmbrăcată în forme şi costume ce-i trădează mai bine 
convenţionalismul de bal mascat. Este o lucrare de pură fantezie, în care ghiduşii amintind de Anton Pann se 
alătură de implicaţii mai triste şi mai adânci, apropiate de humorul englezesc şi care rod sufletul cititorului pe 
măsură ce simbolismul este descifrat şi redus la esenţă. Alfred Jarry în Franţa şi James Branch Cabell în 
Statele Unite au creat figuri la fel de comice şi de articulate, unul pe Ubu celălat pe Jurgen. Literatura 
noastră mai cunoaşte pe Nastratin, pe Păcală sau pe Pepelea, dar scrisul modern, cultivând arareori comicul 
şi eşuând întotdeauna când e vorba de umor autentic, nu a creat un tip simbolic care să întrupeze pe omul 
de fiecare zi, omul tuturor naivităţilor şi ciudăţeniilor vieţii. Grigore Cugler este primul scriitor contemporan de 
la noi care creează un astfel de tip simbolic, pe Apunake, cu care cititorii “Vremii” vor face cunoştinţă, vor 

Grigore Cugler s-a născut la Roznov, lângă Piatra Neamţ, la 7 aprilie 1907, 

la fel ca Urmuz, în familia unui medic, Grigore Cugler, frate al poetesei 

junimiste Matilda Cugler, devenită, prin căsătorie, Poni. Va urma liceul 

militar de la Mănăstirea Dealu şi apoi Facultatea de Drept (altă coincidenţă cu 

Urmuz!), pe care o va absolvi în 1925. A urmat de asemenea cursurile 

Conservatorului din Bucureşti, prezentându-se chiar la concursul “George 

Enescu”, unde a fost premiat cu o menţiune onorifică. În 1933 cântă la 

Stockholm, fiind remarcat de ziarele suedeze. Din ianuarie 1932 se află în 

Suedia în calitate de secretar de legaţie III, ca diplomat al statului român. În 

1936 se întoarce la Bucureşti şi se căsătoreşet cu suedeza Ulla Gerda Lizinca 

Matilda Dyrsse. 

Între 1939 şi 1940 funcţionează la ambasada română de la Berna, iar din 

1940 este trimis la Berlin, urmând ca în 1942 să plece la Bratislava, iar în 

1943 la Copenhaga. În stagiunea din 1946, întors în ţară, va cânta în Orchestra 

Teatrului Naţional, ia în 1947 fiind trimis din nou în misiune diplomatică la 

Oslo, în ciuda schimbării regimului politic, pe care nu o agreează. După 

instaurarea la conducere a Anei Pauker, la 12 decembrie 1947, Grigore Cugler  

trimite în ţară o scrisoare prin care îşi cere demisia din structurile 

guvernamentale, alegând calea exilului. Se hotărăşte să plece departe de ţară 

şi de urmăririle KGB-ului, îndreptându-se spre Lima, în Peru, unde va 

funcţiona ca agent de asigurări. În paralel va activa şi ca violonist în Orchestra 

Simfonică Nacionat. Se stinge din viaţă la Lima, la 30 septembrie 1970. 

 

prof. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Baia Mare 
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râde şi poate vor lăcrima, gândindu-se cât de futilă şi aiurea este în fond acestă viaţă, pe care o privim 
îndeobşte cu prea multă seriozitate.// A scrie prin aluzii, prin simboluri, a dezvălui şi a lipi măşti noi pentru a 
le smulge pe cele vechi o dată cu cel noi, iată lucruri destul de subtile şi rafinate  pe care numai culturile mai 
înaintate le posedă. De aceea este îmbucurător şi deschizător de drumuri noi acest debut într-o literatură 
care cunoaşte epica de câţiva ani, care nu ştie  încă ce-i humorul ci, datorită lui Caragiale abia ştie ce-i 
comicul şi care nu utilizează nici scrisori persane, nici fantoşe pirandelliene şi nici tipuri simbolice pentru a 
spune sub o formă mai subtilă şi mai artistică adevărurile crude şi permanente.”3 

Publicarea propriu-zisă a textului va mai fi însoţită de câteva precizări, printre care putem remarca nevoia 
încadrării textului în tipare clasice, pentru că este subintitulat “nuvelă fantastică”. În 1934 editura Vremea 
publică ediţia princeps a volumului Apunake şi alte fenomene, care va rămâne însă fără ecou în critica 
vremii. Abia după 1972, când scriitorul face o călătorie la Paris, unde îi întâlneşte pe Stefan Baciu şi Monica 
Lovinescu, opera sa literară este repusă în circulaţie prin intermediul unor reviste ale exilului românesc 
precum: “Revista scriitorilor”, “Fiinţă românească” sau “Destin”.4 Interviul pe care îl dă Monicăi Lovinescu va fi 
difuzat pe postul de radio Europa liberă şi apoi inclus în volumul publicat în 1992, Întrevederi cu Mircea 
Eliade, Eugen Ionescu, Ştefan Lupaşcu şi Grigore Cugler. “Monica Lovinescu semnalează faptul că 
Grigore Cugler este un autor devorat de propriul său personaj, fenomen ce se explică prin aceea că, la fel ca 
în creaţiile folclorice, autorul a rămas oarecum anonim, în timp ce eroul căruia i-a dat naştere a devenit 
celebru în mediile culturale bucureştene.”5 

 La sfârşitul anilor `60, un rol important în popularizarea operei lui Cugler îl are admiratorul său din 
tinereţe, Ştefan Baciu, care, împreună cu Lucian Boz, va reuşi să strângă toată opera poetică a scriitorului. În 
1975, la Madrid, vede lumina tiparului volumul intitulat Vi-l prezint pe Ţeavă, care cuprinde poeziile şi 
poemele în proză pregătite de autor pentru tipar încă din timpul vieţii. Deşi este preocupat de artă şi 
călătoreşte intens în Europa anilor avangardişti, se pare că Grigore Cugler nu intră în contact direct cu acest 
fenomen şi îşi scrie opera în paralel, semn al amprentei definitorii a noului model de existenţă asupra creaţiei 
artistice. În ciuda acestui fapt (şi pe Urmuz –al cărui continuator sau epigon este socotit - îl cunoaşte abia 
după ce l-a scris pe Apunake ), “Grigore Cugler este un mare novator, un împătimit creator de forme şi 
discursuri literare, un apologet al polifoniei textului [...] El sfidează cu bună ştiinţă legile şi regulile literalităţii 
cunoscute, respinge împărţirile rigide între genuri şi specii. [...] Cugler vrea să sugereze, prin extensie, 
absurditatea actului existenţial şi, în cele din urmă, chiar absurditatea creaţiei. Amalgamarea textelor, 
dedublarea personajelor, pierdrea identităţii acestora prin multiplicare vrea să sugereze tocmai scleroza 
genurilor, subminarea programatică a tot ceea ce este normă, canon, respect pentru reguli.”7 
 După 1989, opera lui Cugler începe să fie din ce în ce mai cunoscută şi în ţară, fiind comentată de 
critici precum: Mircea Popa, Barbu Brezianu, Mircea Anghelescu, Alexandru Condeescu şi alţii.8 Ca în cazul 
unor alţi mari scriitori, care generează direcţii literare prinse sintetic în diferite –isme (eminescianism, 
bacovianism etc.), şi la Cugler se produce un fenomen similar, cu excepţia faptului că numele personajului 

devine nucleul de recunoaştere: 
apunakismul.9  Dintre trăsăturile distinctive 
ale acestui fenomen putem aminti: 
“comicul structuralist”, “utopia tehnicistă”9 
sau “ironia contagioasă”10.   
 Metoda de creaţie a lui Cugler se 
apropie mult de cea urmuziană.  Florin 
Manolescu o numeşte plastic “pantografie 
literară”11, înţelegând prin aceasta faptul 
că scriitorul “copiază, răstoarnă, întoarce 
şî remodelează totul, obţinând în joacă, un 
univers copilăresc pe care îl pune la 
dispoziţia oamenilor mari.” 12 Oricât de voit 
absurde şi ludice ar fi textele lui, în ele, ca 
la Urmuz, se întrevede un mesaj mai grav, 
care tinde spre arhetipal. Pot fi reperate 
atât trimiteri la ideea unei finalităţi  

 Alfred Sisley   1839-1899 
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melioriste a vieţii cât şi elemente anticipative pentru estetica postmodernistă, precum intertextualitatea sau 
deconstrucţia. Cugler se dovedeşte un adevărat “maestru al miniaturalului”, inventând, în paralel cu 
pictopoezia avangardistă, “pictoproza, scopul său fiind acela de a şoca şi de a fi cât mai sugestiv până şi 
prin aşezarea în pagină a textului, prezenţa versurilor, a jocurilor de cuvinte anulând adesea diferenţele 
dintre formele de manifestare ale epicului şi liricului.”13 

 Relaţionarea cu Urmuz este inevitabilă, unii considerându-l, pe nedrept, un epigon (Dumitru Micu), 
alţii un continuator şi chiar un devansator al acestuia (Mircea Popa). Lumea lui imaginară scoate la iveală 
aceeaşi atracţie spre reificare, spre zoomorfisme, spre monstruos, caricatural, grotesc, scabros sau oribil.14 

Dacă personajele lui Urmuz erau aproape în majoritatea cazurilor introduse printre-un portet-destin, căci 
descrierea era unul dintre  modurile de expunere tradiţionale pe care scriitorul îl exploata cu asiduitate, la 
Cugler personajul nu beneficiază de un astfel de tratament, devierile sale de la reprezentarea realist-
tradiţională fiind sugerată de cele mai multe ori fie prin gestică, fie prin limbaj sau prin anumite detalii 
vestimentare. Astfel, despre Apunake aflăm că are ochiul rotund ca o ţintă şi că aşteaptă momentul nunţii pe 
o etajeră prinsă în perete – doar atât în primele două capitole ale textului. Aceste aspecte conduc receptarea 
spre acceaşi morfologie hibridă a personajului, ca la Urmuz. Forma ochiului îl apropie pe Apunake de regnul 
zoologic, căci peştii au această particularitate fiziologică şi, nu întâmplător, copilul utopic se naşte în 
proximitatea mării, devenind un monstru semiacvatic, iar moartea colectivă a oamenilor, în frunte cu 
protagonistul, este revelată tot de apele mării. 
  Tendinţa spre reificare a personajului este subliniată prin aşteptarea pe etajera prinsă în perete, căci în 
mod obişnuit un astfel de spaţiu este destinat obiectelor utile sau decorative, dar poate în egală măsură să 
fie asociată estradei sau amvonului care slujeşte individului profetic să-şi transmită mesajul superior către 
neofiţi. Cele două sugestii interpretative nu se exclud, textul funcţionând, tocmai datorită apropierii de 
suprarealism, după regulile ambiguităţii şi polisemantismului. Mai există un detaliu, lăsat în suspensie de 
autor, care trimite izbitor la Ismail al lui Urmuz, “Era îmbrăcat într-o cămaşă excentricotată, lungă până la 
pământ, dedesuptul căreia.” Acest detaliu de portret vestimentar este construit în întregime pe baza jocului 
de cuvinte. Cuvântul-valiză excentricotată subliniază mai ales caracterul bizar al personajului, decât tipologia 
vestimentaţiei sale. Sintagma dedesuptul căreia este urmată de un blanc textual, adică de nimicul lexical, 
care devine, prin absenţa propriu-zisă a semnificantului, semnificat pur. Deci, dedesuptul acestei cămăşi 
nupţiale, lungi până la pământ, nu se află nimic, căci personajul este şi aici o iluzie, o fantoşă fără 
interioritate. În consecinţă, Apunake este la rândul lui un antipersonaj. 
Prin asociere cu personajele urmuziene, Apunake va dobândi şi el proprietatea de a se metamorfoza, prin 
intermediul bătrânului Sport, călăuza sa în căutarea Kemattei, soţia pierdută. El devine mecanomorf, 
asemeni urmuzianului Stamate, căci, dorind să se ducă învârtindu-se (din nou jocul de cuvinte cu sens 
conotativ este citit la propriu), el va fi metamorfozat într-o fiinţă rotundă: “Sportul îl luă, îl făcu ghem, fixându-i 
capul între genunchi, îi tăie picioarel, care atârnau ca simple accesorii inutile, ciopli colţurozotăţile umerilor, 
trecu peste şolduri cu un tăvălug de fontă înroşită în foc, ţinu întregul corp 20 de minute în apă clocotită şi 
apoi, înmuindu-l în cauciuc topit, comandă: Aspiră profund!” Metamorfozarea lui Apunake este prezentată în 
termenii unui proces industrial, semnalând pericolul reificării şi dezindividualizării fiinţei, a mecanicizării sale, 
căci, o dată descoperită formula transfigurării, ea poate fi folosită la nesfârşit. 
Modul în care  personajul va reuşi să se deplaseze poate fi relaţionat cu basmul, unde calul îl poate duce pe 
erou fie ca vântul, fie ca gândul, dar mai ales cu mijloacele moderne de locomoţie aeriană, care apropie fiinţa 
umană de o stare atribuită în imaginarul tradiţional doar îngerilor, zborul. Sugestia este clar direcţionată spre 
lumea contemporană autorului, care a descoperit viteza prin invenţiile sale tehnice, scoţând astfel individul 
de pe traiectoria obişnuită a existenţei gravitaţionale. În ierarhia straturilor de realitate, Grigore Cugler 
introduce unul nou, Antroposfera, cuvânt creat prin analogie cu ceilalţi termeni ştiinţifici care denumesc 
învelişurile pământului, definind asfel fiinţa nou creată, izomorfă planetei şi universului, construite după 
modelul sferic. 

Metamorfozarea personajului în fiinţă rotundă are implicaţii asupra întregii lumi terestre, convertindu-se 
într-un fel de manie colectivă a rotunjirii, adică a perfecţionării, a ridicării întregii umanităţi la o condiţie 
superioară, utopică. Aventura personajului este substanţializată din nou la nivelul limbajului, prin jocul 
enumeraţiilor, care evocă cu insistenţă aceeşi sferă sematică. Laitmotivul este tocmai ideea rotunjirii, a 
rotundului: “Apunake [...] Gonea, cicloid, rotoform, sferofil, rotoform, cicloid, alerga, globaceu, rotoform,  
înghiţea distanţe pe care le digera imediat, eliminându-le tot sub formă de distanţă[...] Aerul despicat se  
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al Kemattei, va însemna catastrofa, apocalipsul acestei lumi, deodată prea rotunde, prea plină de ea însăşi, 
ignorându-şi Destinul. 
Metamorfoza mecanomorfică a lui Apunake nu este deloc gratuită în momentul premergător revelaţiei finale, 
care nu va spune altceva, ironic şi sarcastic, decât că toată această aspiraţie e una mizerabilă, inferioară - 
căci “pe fruntea lor [a celor morţi în cataclismul naşterii omului nou] se putea citi, scris cu litere fecale: 
SFÎRŞIT”. 
Alienarea şi descompunerea lumii sunt alte puncte de convergenţă a operei cugleriene cu cea urmuziană. 
Realizarea la nivel de limbaj îi apropie o dată în plus pe cei doi scriitori aflaţi în proximitatea avangardei. 
“Proza lui se bazează în egală măsură pe capacităţile fanteziei de a-i  furniza date şi elemente insolite, cât 
mai ales pe expresivitatea stilisticşi lexicală. Arta sa literară este o artă a limbii, o ştiinţă a surprinderii , a 
producerii unui discurs paradoxal, bazat pe metafora oximoronică, rezultată din combinarea a două noţiuni în 
aparenţă incompatibile, producătoare de perplexitate.”15 

 La fel ca Urmuz, Cugler profesează absurdul, opera lui având atât meritul de a-şi fi însuşit, aproape 
spontan, estetica modenistă, dar şi de a contribui la un demers de cunoaştere artistică a lumii.  
 

Note 
 
1   Mircea Popa, Prefaţă la Cugler, Grigore, Alb şi negru, Editura Eforie, Bucureşti, 2003, pp. 5-8. 
după Mircea Popa, loc. cit., pp.8-9, dar în Prefaţa lui Florin Manolescu la ediţia Cugler, Grigore, Apunake şi 
alte fenomene. Afară-de Unu-Singur, Compania, Bucureşti, 2005, p.8, anii celor două apariţii semnalate în 
presa interbelică sunt 1928, respectiv 1933! 
2  Petru Comarnescu, apud Mircea Popa, loc. cit., pp. 9-10. 
3  Gherghe Glodeanu, Incursiuni în literatura diasporei şi a disidenţei, Libra, Bucureşti, 1999, p.179. 
5 ibidem. 
6 după Mircea Popa, loc. cit., pp.14-15. 
7 vezi Prefaţa lui Florin Manolescu la ediţia Cugler, Grigore, Apunake şi alte fenomene. Afară-de 
Unu-Singur, Compania, Bucureşti, 2005, p.10. 
8  idem, p. 11. 
9 idem, pp. 12-13. 
10 Mircea Popa, loc. cit., p.17. 
11 Florin Manolescu, loc. cit., p.14. 
12 idem, p.15. 
13 Gherghe Glodeanu, op.cit., p.185. 
14 Mircea Popa, loc. cit., p.21. 
15 idem, p.26. 

 

  

aprindea şi cădea consumat la picioarele Destinului 
care patrona, tragic, bolidica deplasare a lui Apunake, 
devenit campion antroposferic. [...] Religia devenea 
rotundă. Sentimentele, logica, ideile, raţionamentele 
deveniră rotunde. Arborii creşteu în formă de sferă, 
ierburile in formă de cerc. O ploaie de globuleţe, 
spulberate de un ciclon albăstrui, acoperi emfatic 
scoarţa bombată a pământului. ” 
Lumea este deci redimensionată după modelul ideal, 
utopic al sferei/cercului, dar caracterul ludic al 
întregului discurs cuglerian nu ne lasă să nu asociem 
această metamorfoză generalizată cu expresia 
idiomatică a se da rotund. Utopia presupune 
întotdeauna riscurile ei, iar naşterea fiinţei absolut 
rotunde, copilul mult visat al lui Apunake şi 
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zestre materială dobândită legitim) adică simbolic vorbind, întruparea ideii străvechi de kalokogatie (bine, 
adevăr, frumos), de către tovarăşii săi de drum, tocmai din invidie şi adeversitate provocată de înzestrările 
sale şi din dorinţa instinctivă de a-l deposeda de bunurile lui. Am găsit atunci că această paradigmă este, din 
păcate, una prezentă în diacronia noastră încă de la primele atestări, (vezi Herodot) şi până în zilele noastre, 
ca tendinţă de suprimare a excelenţelor, ceea ce în plan istoric  poate fi o cauză a neatingerii nivelului de 
performanţă presupus de daturile genetice ale acestui neam. 
 
Scrutând panorama diacronică am găsit numeroase exemple de acest fel, de la eroicul voevod Grigore 
Ghica jertfit pentru devotamentul său faţă de integritatea ţării, cel atât de glorificat de Eminescu, la exemplul 
însuşi al marelui poet despre a cărui moarte se discută încă în chip pătimaş şi nu se ajunge la limpezire; la 
nesfârşitele şiruri de exemplare ale elitei noastre culturale, sociale, politice, religioase suprimate în malaxorul 
închisorilor politice boşevice s.a.  
 
În noiembrie, această lună prin excelenţă mohorâtă, se cuvine să ne aplecăm gândul asupra unui exemplu 
cumplit de manifestare a acestei paradigme, asasinarea lui Nicolae Iorga cel jertfit  din cauza uriaşei sale 
energii depuse în slujba ţării. Contrastul dintre dimensiunea personalităţii sale şi acest sfârşit nedemn este 
atât de cumplit încât îşi ţipă şi azi absurditatea strigătoare la cer. Oricine l-a cunoscut a fost fascinat de 
puterea lui de-a capta sufletele auditorilor, de a le insufla o stare de viguroasă înălţare a moralului, de 
limpezire a conştiinţei. Cine a citit sau a aflat despre activitatea sa nu se poate să nu fi rămas uimit de uriaşa 
lui apertură creativă şi ştiinţifică (autor a peste 16.000 de titluri!), de curajul său şi de mereu prezenta lui 
luare de atitudine în chestiunile colective majore, de neomeneasca lui memorie şi capacitate de cuprindere a 
informaţiilor, de învăţare a limbilor străine (se spune că a învăţat limba turcă în tren mergând la un congres la 
Istambul!). 

Dar poate cea mai meritorie si redutabilă lucrare a sa a fost lupta lui îndelungată dedicată înfăptuirii 
Marii Uniri pe care o considera a fi „o necesitate intimă, fundamentală a naţiei noastre”, pentru care a găsit 
mijloace de-a dreptul uimitoare, de la călătoriile în ţară şi în teritoriile ocupate, la trimiterea de cărţi aparent 

Am  avut cândva revelaţia semnificaţiei speciale, 
definitorii, a baladei Mioriţa asupra destinului fiinţei noastre 
naţionale. Mi s-a părut a fi un adevăr orbitor în mesajul conţinut 
şi transmis de veacuri în alcătuirea ei. Acesta se referă  la 
suprimarea ortomanului  (om drept, dotat cu calitaţi fizice şi 
morale şi chiar cu zestre materială dobândită legitim) adică  
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Dar poate cea mai meritorie si redutabilă lucrare a sa a fost lupta lui îndelungată dedicată înfăptuirii 
Marii Uniri pe care o considera a fi „o necesitate intimă, fundamentală a naţiei noastre”, pentru care a găsit 
mijloace de-a dreptul uimitoare, de la călătoriile în ţară şi în teritoriile ocupate, la trimiterea de cărţi aparent 
banale dar cu conţinut incendiar în acele zone, la propagarea  prin intermediul longevivei sale publicaţii 
Neamul Românesc şi nu numai, a ideilor unioniste, prin întemeierea “Frăţiei bunilor români”, promovând  
unirea sufletească şi de conştiinţă a tuturor conaţionalilor noştri, prin discursurile lui fulminanate din 
Parlament  care, multiplicate şi difuzate în toată ţara,  au avut darul de a contribui decisiv la spulberarea 
descurajării de după unele înfrângeri pe câmpul de luptă, prin  activitatea lui în cadrul Ligii pentru unitatea 
naţională a tuturor românilor, precum şi cadrul Universităţii Populare de la Vălenii de Munte şi câte altele.  
Încât, pe bună dreptate, el a fost perceput ca un apostol al neamului şi un personaj providenţial trimis parcă 
de destin să coaguleze energiile luminate ale neamului întru unire, pe care a considerat-o a fi “ cea mai mare 
faptă din toată viaţa neamului nostru”. 
 

De aceea m-a uimit şi m-a tulburat relevarea unui aspect numerologic parcă simbolic şi anume faptul 
că el se năştea tot la Botoşani, ca şi Eminescu, exact în anul în care acesta din urmă ducea la îndeplinire 
marele proiect cultural avant la lettre de declanşare a conştiinţei unioniste prin  Serbarea de la Putna. De 
altfel, aşa cum am subliniat nu o dată, Eminescu i-a fost în toate palierele conştientizării sale un mentor 
spiritual aşa cum el însuşi a mărturisit în repetate rânduri, amândoi fiind preocupaţi înainte de toate, de 
interesul colectiv al naţiunii înaintea oricărui interes personal. Tot el a fost şi cel mai aprig propagator al 
valorilor culturii române şi al creatorului său emblematic, Eminescu, în nenumărate  sfere ale diplomaţiei 
culturale româneşti în străinătate, punând şi aici  enorm de multă însufleţuire şi devotament.  Calităţile lui, 
creaţiile lui, lucrările lui hogoliene sunt greu de cuprins cu privirea ochilor şi minţii omeneşti obişnuite, el fiind 
ceea ce un auditor străin al unui curs despre Iorga a exclamat uimit: “ein ubermench”, adică un supraom. A 
fost cu adevărat o personalitate supraumană  ale cărui merite au fost dublate doar de onestitatea sa şi buna 
lui credinţă fără  reproş, drept care Sadoveanu îl  considera  a fi „sălbatic de cinstit”, un om din stirpea eroilor 
lui Carlysle pe care o naţiune şi-i produce în momentele de răscruce ca să propăşească.  
 
Un astfel de om care uimea străinătatea şi umplea de admiraţie minţile învăţaţilor din universităţile şi 
academiile lumii a căzut secerat în zilele lui noiembrie 1940, nu doborât de oşti străine, ci de mâinile unora 
din neamul lui atât de iubit  şi, paradoxal, ale unora ce porniseră la drum de aceeaşi parte a baricadei, întru 
apărarea interesului naţional, (dacă nu cumva şi aici lucrurile sunt mult mai încurcate decât par a fi la prima 
vedere şi dacă nu cumva au dreptate cei ce susţin că în spatele trăgătorilor s-au aflat alte forţe neprietene 
deranjate de marea personalitate  a savantului!). Nu vom ştii probabil  si vom rămâne  doar să ne 
cutremurăm mereu de faptul  că în zilele mohorâte ale altui  noiembrie s-a stins cea mai vastă minte şi cea 
mai puternică energie luminată a neamului nostru, comparabile  doar cu ale mentorului său spiritual, 
Eminescu.   
 
Măcar atât suntem datori: să ne amintim în zilele mohorâtului noiembrie de  acest noroc providenţial ce a fost 
dat naţiunii noastre prin ivirea fiinţei lui exact atunci când devenirea istoriei cerea o forţă urieşească, dar şi de 
cumplitul şi absurdul nenoroc ce ni s-a petrecut prin stingerea unei flăcări atât de larg şi viu luminătoare. 
Acum, în preajma Zilei noastre Naţionale, se cuvine să ţinem în cugetul mostru, oriunde ne-am afla, fie în 
Botoşanii săi natali, dar şi oriunde în lumea largă unde se află vreun suflet românesc,  o candelă aprinsă în 
memoria celui ce a contribuit cel mai mult la realizarea acelui eveniment fast şi implicit, la întemeierea 
acestei sărbători, străduindu-ne să-i păstrăm intactă unda iradiantă. 
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nădăjduieşte că , printre multele treburi de bărbat, pe care le are de rezolvat în gospodărie, va găsi cinci minute să se 

ocupe şi de amărâta de poartă.  

Ursei schelălăi discret la picioarele lui, cerându-şi obişnuita mângâiere.  

– Ce faci mă, potaie? Unde te-ai tăvălit iar? îl  „chestionă” Matei cu afecţiune, aplecându-se şi 

dezmierdându-i cu podul palmei zona dintre urechile ciulite, după care, cu mişcări blânde de du-te-vino, scutură 

puzderia de frunze uscate şi paie, de pe spinarea animalului. 

– Venişi, Matei? 

Vocea uşor răguşită a nevesti-sii se auzi dinspre bucătăria de vară, iar capul rotofei, cu părul strâns în coadă, 

al acesteia, se iţi câteva clipe, prin uşa dată de perete. 

– Venii! răspunse el, mai mult pentru sine. 

Termină de curăţat blana căţelului şi se ridică în capul oaselor, nu înainte însă de a-l mai mângâia o dată pe 

cap. 

Porni spre casă. Ajungând în dreptul bucătăriei, se opri în uşă, adulmecând mirosul apetisant de mâncare 

proaspătă şi încercă, fără succes însă, să ghicească ce anume gătise Ica. 

– Miroase bine! exclamă el. Ce-ai gătit? 

– Ghici! făcu femeia pe misterioasa, aţâţându-i înadins curiozitatea. 

– Tocăniţă?... încercă Matei să ghicească. 

– …de ceapă… cu carne de pui, dezvălui ea totul, renunţând să mai lungească suspansul. Hai!... fugi de te 

spală şi te schimbă, până pun eu pe masă!  

Intră pe verandă – o încăpere lungă, ce se întindea pe toată partea din faţă a casei – şi-şi agăţă în cuierul-pom 

de lângă uşă, geanta neagră şi cam uzată, în care Ica-i punea, în fiecare dimineaţă, pachetul cu mâncare. Îşi dezbrăcă 

apoi bluza de trening bleumarin , ce-i ţinea loc de giacă subţire de toamnă şi o atârnă de acelaşi cui, peste geantă. 

Din verandă, pe o uşă din lemn, lăcuită şi nu prea înaltă (Matei trebuia să aplece capul când păşea prin 

deschizătura ei), situată deasupra a două trepte turnate din ciment, se intră într-un hol interior, lung şi îngust, ce se 

termină, la capătul celălalt, printr-o altă uşă, care dă în spatele casei, spre curtea păsărilor. Pe părţile laterale, holul este 

străjuit de alte trei uşi, una pe partea stângă şi două pe partea dreaptă. Cea din stânga dă spre camera unde doarme el, cu 

Ica şi copilul, iar cele de pe partea dreaptă dau, prima în camera bunicii şi a doua, într-o micuţă bucătărie de iarnă. 

Din camera bunicii se aud voci, din care, preponderent răzbate cea a lui Costel – fiul său de şase ani, unicul, 

deocamdată… 

– Sărut mâna, mamaie! salută el, după ce deschise uşa camerei cu pricina, fără a păşi înăuntru însă. 

– Să trăieşti, mamă! Venişi? 

– Da!... Tu ce faci aici, mă piticule? îşi îndreptă Matei atenţia şi spre puiul de om, ce stătea cocoţat pe marginea 

patului, ca şi bătrâna, de altfel. 

– Nu sunt pitic… uite ce mare m-am făcut! strigă Costel vesel, sărind de pe marginea patului, direct în 

picioare şi arborând cu mândrie, o poziţie de drepţi destul de caraghioasă. 

– Ce spui când te-ntâlneşti cu-n om mare, mă zănaticule?... Cum te-am învăţat io? se burzului, fără răutate, femeia. 

– Sărut mâna! rosti imediat micuţul, cu un zâmbet larg, de-ai fi zis că-i gata să se muşte de urechi. 

– – Să creşti mare! îi răspunse el, abţinându-se să nu râdă, apoi făcu un pas spre el, se lăsă într-un genunchi, îl 

 

CERCELUL 

 
Deschise poarta, care-i zgârie timpanele cu scârţâitul ei prelung, 

păşi în curte, după care o închise cu acelaşi zgomot neplăcut. De fiecare dată 

când trecea prin deschizătura acesteia, îşi amintea că trebuie să-i ungă 

balamalele, dar uita aproape instantaneu, ca să-şi reamintescă la următoarea 

operaţiune similară. „Hai că azi te pun io la punct! Timp am, că nu-i decât ora 

trei… Numa’ de nu m-oi lua cu altele prin curte şi-oi uita...” spuse el în gând, 

ca şi cum s-ar fi adresat unei fiinţe raţionale şi nu unui cadru metalic, acoperit 

cu şipci înguste de lemn. 

 Matei nu este nici leneş, nici delăsător din fire, doar că pe tot parcursul 

săptămânii, ajunge acasă după opt seara, iar în mijlocul lui octombrie, la ora 

respectivă este deja întuneric. Astăzi însă e sâmbătă – zi scurtă de lucru – iar el 



 

111                     Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 
 

 

cuprinse în braţe şi-i sărută cu dragoste obrajii bucălaţi.  

– Ştii?... Bunica are o cutie… cu o comoară-n ea, rosti Costel. Are şi-un cercel de aur acolo, continuă el, 

desprinzându-se din îmbrăţişare bărbatului şi cocoţându-se la loc, nu fără oarecare efort, pe marginea patului arhaic 

înalt, de unde coborâse cu câteva clipe mai devreme. 

Matei zâmbi îngăduitor şi nostalgic, totodată, plimbându-şi privire, pentru câteva clipe, peste lucruşoarele 

împrăştiate pe pat.. Cunoştea bine în ce consta „comoara” bunicii. O văzuse şi el, de nenumărate ori, în copilărie. Se 

găseau acolo câţiva nasturi de diverse forme şi mărimi, vreo două inele din cupru, o verighetă din argint, o bucată de 

lănţişor, tot din argint… agrafe de păr, pioneze şi… piesa de rezistenţă – cercelul de aur despre care pomenise copilul. 

Toate, sau aproape toate, acele obiecte, cu sau fără valoare materială, îşi aveau poveştile lor. Fiecare era legat de o 

întâmplare sau de un capitol din viaţa bătrânei.  

El cunoştea, chiar cu lux de amănunte, în unele cazuri, istoria celor mai multe dintre ele. Verigheta de argint, 

era „veriga” ce-o legase pe bunica de bunicul, în faţa altarului, la biserica din sat, în urmă cu mai bine de şaizeci de ani. 

Cercelul de aur –  o podoabă cu o lucrătură simplă, constând dintr-o sferă de mărimea unui bob de mazăre, prinsă de o 

tortiţă încovoiată, în formă de „U” întors, ce servea la prinderea de lobul urechii – era piesa care-i mai rămăsese, din 

perechea pe care i-o cumpărase bunicul, cam la un an de la căsătorie, după ce vânduse la obor un mânzat de toată 

frumuseţea. N-avusese însă parte să-i poarte decât vreo câteva luni („Chiar dacă – Dumnezeu mi-e martor – viţelul 

fusese crescut cu muncă cinstită”, completa ea, de fiecare dată când spunea povestea), întrucât pierduse unul dintre ei, 

într-o zi de iunie călduroasă, pe când se întorcea de la Drăgaică*, cu nea Ionel în braţe, fratele mai mare al tatălui lui 

Matei, primul ei născut. 

Se pare că tocmai la acest capitol se afla discuţia dintre bunică şi nepot, la momentul la care intrase el în 

cameră, pentru că, de îndată ce copilul se reaşeză pe pat, bătrâna îşi continuă povestea, de la punctul la care fusese 

întreruptă: 

– Şi cum îţi spuneam, Costeluş, mamă – tată-tu ştie, că i-am povestit şi lui – l-am căutat pe sub fiecare 

piatră… Două ore m-am învârtit, în sus şi-n jos… cu Ion al meu –Dumnezeu să-l odihnească! – şi cu Ionel, născut de 

două luni, în braţe… 

– Haideţi, că e gata masa! întrerupse Matei explicaţia, pe care el o ştia aproape cuvânt cu cuvânt, apoi plecă 

să se spele şi să se schimbe pentru masă. 

* 

*      * 

Pentru Matei ziua de lucru, care se află aproape la jumătatea, se derulează banal, între mânuitul alternativ al 

târnăcopului şi lopeţii, pe o porţiune de şanţ unde nu se putuse folosi excavatorul şi gândurile sale intime, ce se pierd 

adesea în noiane de planuri ori de amintiri. Astăzi de dimineaţă, primise sarcina să „completeze” manual o porţiune de 

vreo doi metri din şanţul săpat de „utilaj”, într-un loc unde, conform planurilor atent studiate de coordonatorul lucrării, 

acesta trebuia să intersecteze o conductă de gaz.  

E trecut de ora prânzului şi încă n-a întâlnit conducta. E posibil nici să n-o găsească, dacă se află mai jos 

decât adâncimea  şanţului. Nu toate planurile sunt conforme cu ceea ce se găseşte îngropat în pământ, chiar dacă ele 

prevăd întotdeauna adâncimi şi dimensiuni precise. Pentru Matei era cert un lucru: trebuia să împlânte cu grijă 

târnăcopul în pământul tare ca piatra, ca nu cumva să găurească ţeava, despre a cărei stare de coroziune n-avea nimeni 

habar, având in vedere că fusese îngropată în urmă cu circa treizeci de ani. 

Primea adesea astfel de sarcini, întrucât ceilalţi colegi ai săi căutau, de regulă, să se eschiveze  de la a lucra 

izolat. Matei însă era mai singuratic din fire şi, deşi nu refuza compania oamenilor, se simţea totuşi cel mai bine atunci 

când i se ivea ocazia de  a rămâne singur cu sine însuşi, de a se putea gândi în voie la toate câte-l frământau, atât la cele 

trecute, cât şi la cele viitoare.  

 În urmă cu trei ani, la mai puţin de o săptămână de când începuse să lucreze la această firmă, ca muncitor 

necalificat, primise pentru prima dată o astfel de misiune, în calitate de nou-venit, care –  ca peste tot, de altfel – 

primeşte sarcinile cel mai puţin agreate de angajaţii mai vechi. La ceva vreme urmase alta, iar dacă „nea Jurcan” – aşa-i 

spuneau cu toţii şefului de echipă, iar lui Matei i se părea chiar de bun simţ să-i spună astfel, având în vedere diferenţa 

de vârstă de aproape douăzeci de ani dintre ei – văzuse că nu obiectează, deşi căpătase şi el vechime, iar în formaţia lor 

apăruseră chiar feţe noi, îl declarase omul lui de încredere pentru astfel de lucrări şi-l desemna fără să mai întrebe dacă 

se oferă cineva, aşa cum proceda în alte situaţii. 

 Ca de fiecare dată, gânduri mai mult sau mai puţin coerente, i se învălmăşeau în minte, fără însă a-i perturba 

ritmul muncii şi nivelul de atenţie impus de lucrare. De vreo câteva zile, avea un motiv în plus să se bucure şi să 
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urzească planuri, mai mult sau mai puţin fanteziste. În mintea lui căpăta, pe zi ce trecea mai multă substanţă, ideea că în 

curând, în viaţa familiei sale vor veni şi zile mai bune. Toată această viziune a schimbării, îşi avea sorgintea în faptul că 

săptămâna trecută, după un lung şir de ezitări, reuşise să se înscrie la o şcoală de şoferi profesionişti. Făcuse un 

împrumut la CAR – primul împrumut din viaţa lui – şi-şi achitase integral taxa de şcolarizare. 

Nu mai voia să facă muncă necalificată. Îi erau de ajuns anii petrecuţi prin diverse şanţuri, cu lopata ori 

târnăcopul în mâini. Inima-i tresăltă de bucurie, pentru a cine ştie câta oară, când imaginaţia-i jucăuşă îi plimba prin faţa 

ochilor minţii, imagini plăcute ce-l înfăţişau stând comod în scaunul de şofer al unui ditamai camionul, conducând atent 

printre multe alte autovehicule aflate în trafic, îndreptându-se spre o destinaţie oarecare, de preferat, una cât mai 

îndepărtată. 

Observă, mai mult instinctual, că la picioarele sale se adunase o anumită cantitate de pământ, aşa că se opri 

din săpat, lăsă târnăcopul, luă lopata şi-l aruncă prin mişcări agile, pe grămada formată în apropierea şanţului. Depuse 

lopata pe marginea şanţului şi, cu dosul palmei, îşi şterse fruntea transpirată.  Introduse apoi mâna în buzunarul 

pantalonilor, de unde extrase telefonul, vrând să-i consulte ceasul. Constatând însă că avea bateria descărcată complet, îl 

introduse nemulţumit la loc, apostrofându-se în gând pentru această scăpare. 

Întrucât conducta de gaz nu se ivise încă, Matei reluă târnăcopul şi începu să sape din nou, cu grijă şi migală. 

Odată cu munca, îşi reluă şi firul gândurilor, începând prin a-şi recunoaşte sieşi că nici munca de şofer nu era una 

tocmai uşoară. Pentru el însă va însemna un pas înainte, o depăşire a condiţiei sale actuale. 

În sinea lui era convins că putea face mult mai mult în viaţă, decât îi fusese hărăzit până acum. N-avea nicio 

îndoială în ceea ce priveşte faptul că altul i-ar fi fost destinul, dacă n-ar fi fost accidentul… dacă părinţii lui ar fi trăit, iar 

el n-ar fi fost nevoit să renunţe la şcoală, deîndată ce încheiase clasa a VIII-a. 

Aşa ajungea, de fiecare dată când făcea planuri de viitor, înapoi în trecut, la momentul acela fatidic, care-i 

marcase copilăria şi, neîndoielnic, îşi pusese amprenta pe întreaga lui existenţă ulterioară. 

Poate dintr-o reacţie de autoprotecţie a subconştientului său, ori din cine ştie care alte motive, mintea lui de copil de 

noua ani, atunci, nu înmagazinase prea multe informaţii. Amintirile legate de acele momente, constau doar dintr-o 

succesiune de flash-uri mentale…cu imagini rupte, discontinue: bunica în haine cernite… două sicrie, pe-o masă mare 

în verandă… preot, biserică, lume multă, miros de tămâie şi lumânări aprinse… lacrimi… 

Ce se întâmplase de fapt, avea să afle şi să înţeleagă mult mai târziu, pe la vreo  paisprezece-cincisprezece 

ani. Se simţea şi acum, după atâţia ani, cuprins de o imensă duioşie, când îşi amintea durerea şi tristeţea din glasul şi din 

ochii bătrânei, în timp ce-i vorbea despre tragicul eveniment. Relatarea fusese una destul de succintă, atât din cauza 

informaţiilor puţine pe care ea le deţinea, cât şi – acum Matei înţelegea asta – din nevoia de a scurta supliciul unor 

asemenea aduceri aminte. Aflase astfel, cum motocicleta părinţilor săi, cu care aceştia se întorceau de la serviciu, fusese 

practic spulberată de un camion polonez, pătruns pe contrasens. După ce-i lovise, camionul se oprise într-un dud bătrân 

de pe marginea şoselei. Şoferul murise şi el pe loc, ca şi părinţii săi, de altfel. Toate aceste informaţii, femeia le primise 

de la şeful de post din comună. Tot el o încunoştinţase, mai târziu după ce ancheta se finalizase, că drama se petrecuse 

din cauza oboselii şoferului care, se pare, adormise la volan. Ciudat i se pare faptul că atunci, ca şi acum, detaliile 

acestei tragedii, cu implicaţii profunde asupra vieţii sale, nu-l emoţionau şi nu-l emoţionează pe Matei aşa cum şi-ar 

dorit. Îl deranjează faptul că se simţea afectat mai mult de suferinţa bătrânei, decât de drama în sine, ce curmase brutal şi 

nemeritat, existenţa celor ce-i dăduseră viaţă. 

– Găsişi ţeava, măi Matei? îl aduse la realitate vocea lui nea Jurcan, care, habar n-avea cum, ajunsese pe 

nesimţite în spatele său. 

– Încă nu, nea Jurcane, da’ o găsesc io… stai liniştit! îl asigură el, îndreptându-se de spate, apoi depuse 

târnăcopul pe mal, îşi şterse fruntea şi apucă lopata. 

– Bine, bine! Dă-i bătaie acolo şi bagă de seamă, să nu-nfigi târnăcopul în ea! 

– Nici o grijă, nea Jurcane! replică pe un ton liniştitor şi sigur pe el, Matei. 

Privi apoi în urma omului care se depărta, nu pentru că l-ar fi interesat mişcările acestuia, ci doar ca să-şi mai 

tragă sufletul câteva clipe, înainte de a-şi relua anevoioasa activitate. Nu-i trebui mult timp să se refacă, aşa că, la puţină 

vreme după ce şeful de echipă se pierdu pe aleea ce cotea printre blocuri, înfipse cu hotărâre lopata în grămăjoara de 

pământ ce se adunase pe fundul şanţului, o ridică, pregătind începutul mişcării de aruncare a conţinutului pe mal, dar se 

opri brusc, cu privirea atrasă de ceva, ca o sârmuliţă gălbuie, ce ieşea dintr-unul din bulgării de argilă uscată. Aşeză 

lopata pe marginea şanţului şi luă în mână bucata tare de lut. O privi mai de aproape: într-adevăr, era o sârmuliţă 

încovoiată… ceva ca o tortiţă de cercel… Sfărâmă pământul cu degetele şi, la sfârşitul operaţiunii, spre surprinderea sa, 

se trezi în palmă cu un cercel… o sferă galben-aurie, murdară, cam de mărimea unui bob de mazăre… 

  Mintea lui începu să lucreze febril. Ea-i „furniză” rapid imaginea cercelului din caseta bunicii. Imediat apoi îi 
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răsună în creier  vocea lui nea Jurcan care, de dimineaţă, după ce toată echipa se îmbarcase-n microbuz, îi strigase 

şoferului: „Dă-i drumu’, Mariane! Tot la Drăgaică!...”. 

„Nu se poate! Nu s-a mai văzut aşa ceva!” strigară uimite, neîncrezătoare şi aproape panicate, gândurile, prin 

mintea lui Matei. Ceea ce simte, este greu de descris… sunt sentimente de bucurie, amestecate cu o teamă mistică, pe 

care bunică-sa ar exprima-o printr-o propoziţie plină de mister şi care face să simtă cum i se zbârleşte părul pe trup, de 

câte ori o aude: „Ăsta nu-i lucru curat, maică!” 

Matei însă nu era nici din cale-afară de superstiţios, nici prea încrezător în coincidenţe; el lua, de regulă, 

lucrurile ca atare, considerându-le mai mult produse al întâmplării, decât rezultate ale vreunei intervenţii divine. Se 

decise, prin urmare, să dezlege misterul mai târziu, când va ajunge acasă. „În fond, gândi el, nici nu pot să-mi dau seama 

dacă e din aur, aşa murdar cum e şi nici dacă e la fel cu cel din caseta lu’ mamaia.” 

* 

*     * 

Calcă grăbit şi cu paşi mari, ca şi când ar fi pe cale să-ntârzie la cine ştie ce întâlnire importantă. S-a înserat 

de-a binelea, fapt care face să nu observe plombele mai proeminente din asfaltul proaspăt reabilitat al drumului, ce 

foloseşte atât drept carosabil, cât şi ca trotuar, astfel că, din când în când, se trezeşte târşâindu-şi involuntar câte un 

picior şi dezechilibrându-se uşor. „Cine mă vede, crede că-s beat”, gândi Matei, redresându-se după încă unul din 

nenumăratele astfel de incidente.  

De când coborâse din autobuzul cu care se-ntorcea seară de seară din oraş, o ţine tot aşa, fără a slăbi ritmul şi 

tot are impresia că bate pasul pe loc. Drumul e aproape pustiu. Lătrături răzleţe, zgârie când şi când, liniştea serii. 

Tot drumul, nu făcu altceva decât să-ncerce a-şi imagineze reacţia bătrânei, la vederea bucăţii de metal. În 

mintea sa se nasc şi se derulează cu repeziciune, o mulţime de scenarii posibile, printre care se interpune cu obstinaţie, 

din moment în moment, acela în care, după o scurtă examinare, faţa femeii se destinde într-un zâmbet îngăduitor, 

rostind apoi cu blândeţe: „ Ce boala, mă Matei! Acesta-i aur?”   

Ajunse, în sfârşit, la poartă, o deschise, iar scârţâitul strident al acesteia, îi reaminti că trebuie s-o ungă 

neapărat. O închise cu acelaşi zgomot nesuferit, apoi se întoarse şi porni către intrarea în casă. Abia acum realiză faptul 

că în curtea lui se aflau persoane străine. Uşa de la verandă e deschisă şi în pragul ei stă tanti Sofia lu’ nea Mitică 

Burghelea, care locuia trei case mai la vale, iar fiică-sa cea mare, Anişoara – care, la cei douăzeci şi doi de ani, se 

măritase şi „dezmăritase” de vreo două ori – intră grăbită în bucătăria de vară, ocolind-o cu abilitate pe baba Voica, 

prietena de-o viaţă a bunicii lui Matei, care tocmai părăsise respectiva încăpere. 

Sesiză, nedumerit la început, faptul că toate acele persoane erau îmbrăcate în negru, apoi, apropiindu-se, 

observă pe verandă, înapoia femeii din prag, sfeşnicul înalt în care ardeau cu flăcări liniştite, câteva lumânări de ceară. 

Se opri brusc… Înţelese… A ajuns prea târziu… 

Stătea încremenit. Ar fi vrut să înainteze, dar picioarele nu-i mai dădeau ascultare. O văzu pe Ica ieşind din 

bucătăria de vară şi venind fuguţa spre el. Avea ochii roşii de plâns, purta o rochie neagră, pe care Matei nu i-o 

recunoscu – o împrumutase probabil de la vreo vecină – iar părul îl avea strâns într-un batic subţire, tot negru. 

Îl cuprinse cu amândouă braţele pe după mijloc, îl îmbrăţişă strâns, protector şi-şi sprijini capul de pieptul 

lui. 

– Am încercat să te sun… de mai multe ori… da’ cred că ţi s-a închis telefonu’, rosti ea, cu vocea răguşită şi 

uşor gâtuită, de un plâns ce stătea gata să izbucnească. 

– Când s-a întâmplat? întrebă el, stăpânindu-şi cu greu tremurul vocii. 

– Pe la trei… a găsit-o Costel. S-a culcat după masa de prânz şi nu s-a mai trezit, răspunse femeia. Hai în 

casă! mai rosti ea. 

Reuşi să se urnească şi porni spre uşa larg deschisă, din cadrul căreia dispăruse femeia pe care-o zărise acolo, 

cu câteva clipe mai devreme. Ica îl însoţeşte, păşind agale alături de el, cuprinzându-l cu braţul drept pe după mijloc, 

într-un gest simbolic de susţinere.  

Pătrunseră în antreul devenit pentru moment capelă, iar mirosul puternic de ceară topită şi tămâie, îi reînvie 

lui Matei pentru câteva clipe, imagini vechi şi adânc ferecate în tainiţele memoriei sale, pe care însă realitatea – 

totdeauna mai dureroasă decât momentele similare din trecut, îndulcite oarecum de trecerea timpului – le goni cu 

brutalitate, readucându-l aproape instantaneu în prezent.  

Pe o masă, spre capătul din dreapta al antreului, văzu sicriul, în care bătrâna părea că doarme, cu o lumânare stinsă, 

fixată între degetele palide şi osoase ale mâinilor încrucişate pe abdomen. În stânga sicriului, în picioare, rezemată de 

perete, stă tanti Sofia, retrasă acolo din cadrul uşii, cu câteva clipe mai devreme, iar pe dreapta acestuia, fiecare pe câte 

un scaun, stăteau cuviincioase, cu mâinile în poală, alte două femei din vecini, Marcela şi Ioana, ambele 



 

trecute binişor de patruzeci de ani. Toate-l urmăresc pe Matei cu priviri pline de compasiune.  

 – Dumnezeu s-o ierte! rosti el cu vocea gâtuită, în clipa în care dădu cu ochii de ele. 

– Dumnezeu s-o ierte! răspunseră şi ele, slab şi afectat, aproape în acelaşi timp, continuând să-l privească. 

Deşi copleşit de durere şi cu sufletul gol, îi mulţumi în gând Icăi, pentru faptul că se ocupase de tot, până la 

venirea lui. Ştia că nu-i fusese uşor nici ei, deşi bătrâna avusese totul pregătit din timp, aşa cum cei mai mulţi dintre 

oamenii în vârstă obişnuiesc. Chiar şi sicriul şi-l cumpărase în urmă cu mai bine de zece ani şi-l ţinuse depozitat în 

podul casei. 

Spre surprinderea femeilor aflate în încăpere, Matei nu se duse lângă sicriu, aşa cum ar fi fost firesc, ci se 

opri la vreo doi paşi de acesta, îşi scoase geanta de pe umăr şi i-o dădu Icăi, apoi urcă cele două trepte de beton, pătrunse 

în holul îngust şi intră în camera care, până acum câteva ore, aparţinuse bătrânei. Se duse direct la poliţa de deasupra 

patului, pe care se afla micuţa casetă din lemn. O luă, o deschise, scotoci câteva clipe cu degetele prin conţinutul 

acesteia, găsi şi luă cercelul, pe care, cu doar o zi în urmă-l văzuse în mâinile celei ce azi pleca definitiv şi-l depuse cu 

grijă în buzunarul pantalonilor. 

Ieşi, nu înainte de a mângâia cu privirea patul ce părea a mai păstra încă urma trupului firav şi abia acum se 

apropie de catafalcul improvizat, cu grijă, de parcă s-ar fi temut să n-o deranjeze pe bătrâna ce părea că doarme şi-şi 

puse mâinile pe marginea acoperită cu pânză albă brodată a sicriului.  

Ca şi când i-ar fi ghicit dorinţa de a rămâne câteva clipe singur la căpătâiul moartei, sau poate la semnul 

discret al vreuneia dintre ele, femeile începură a părăsi, una câte una, veranda. La urmă, ştergându-şi o lacrimă pe care 

nu şi-o putuse stăpâni, ieşi şi Ica, apreciind probabil că nici prezenţa ei nu este oportună. 

Rămas singur, Matei îşi puse mâna dreaptă peste mâinile suprapuse pe piept, ale celei ce-i ţinuse atâţia ani 

loc, atât de mamă, cât şi de tată. Rămase aşa câteva clipe, golit de gânduri, mângâind cu privirea chipul lipsit de viaţă, 

apoi se aplecă şi atinse cu buzele fruntea rece şi senină. 

Se îndreptă, şterse cu dosul palmei două lacrimi rebele din colţurile ochilor, băgă mâna în buzunarul 

pantalonilor, extrase cele două bucăţi de metal, făcu un pic de loc între pernă şi scândura uscată de brad îmbrăcată în 

pânză şi le dădu drumul pe fundul sicriului. 

 –Acum, mamaie, de-o vrea Dumnezeu, oi avea iar doi cercei! rosti şoptit, cu buzele tremurând, lăsând, de 

astă dată, cele două picături de roua durerii, să-i mângâie prelung obrazul şi sufletul.  

 

 

 

 

* Târg ce se desfăşoară  la Buzău în perioada 11-24 iunie, cu o vechime de câteva secole, supranumit „târgul dintre ţări”, unde  vin să-şi vândă 

mărfurile, producători tradiţionali, atât de pe plan local, cât şi din judeţele limitrofe 
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Cand am plecat in India pentru aproape 4 luni, in noiembrie 2010, mi-am propus sa trec dincolo de drumul batut de 

turisti si sa ma apropii, pe cat se poate, de oameni, sa inteleg cum traiesc, sa invat mai multe despre cultura si traditiile 

locale si sa ma cunosc mai bine pe mine. Am strabatut India de la Nord la Sud, vizitand atat orase aglomerate si 

monumente celebre cat si sate pierdute de lume, ashramuri si temple. 

Tocmai de aceea am raspuns afirmativ si cu mare bucurie invitatiei venite din partea echipei Explore Travel de a ma 

alatura incursiunii culturale in Nepal si India de Nord, in perioada februarie-martie 2012. Locurile unde vom poposi 

in India imi sunt dragi si voi face tot posibilul sa aduc un plus de farmec calatoriei. In ceea ce priveste Nepalul, abia 

astept sa il descopar alaturi de voi, in premiera! 

Va invit sa pornim impreuna pe un traseu gandit special pentru a oferi experiente foarte variate: de la vizitarea 

uimitorului Taj Mahal si a palatelor mogule pana la cunoasterea modului de tesere a sari-ului, safari in jungla, 

rafting, plimbare pe Gange, marturia unor ritualuri hinduse vechi de milenii, pelerinaj la locul de nastere al lui Buda, 

spectacole de muzica, lectii de dans traditional din Rajasthan, rasarit de soare cu vedere la Himalaya, s.a. Locurile 

pierdute in timp, templele, oamenii simpli, suprapunerea de rugaciuni, muzica si harmalaie de masini, mirodeniile 

felurile si culorile tari vor creea un cadru senzorial inedit si provocator. 

Dincolo de bogatia trairilor si a povestilor memorabile pe care va garantez ca le veti aduce acasa, celor dragi, 

subcontinentul Indian ofera un alt dar. Te scoate din lumea ta, cea care crezi ca e singura posibila si valida. Purtandu-te 

dincolo de granitele tarii si ale mintii, uiti, pentru o scurta vreme de tine, cel din pasaport, te apropii mai mult de tine, 

cel dincolo de nume si forma. Nu veni in aceasta calatorie daca vrei sa ramai in zona de confort. Vino daca vrei sa 

traiesti o experienta inedita, sa iti depasesti limitele si sa inveti multe lucruri noi. 

 

 

  

http://www.exploretravel.ro/vacanta/main


 

116                     Regatul Cuvântului                     Anul II, Nr. 1(3), Ianuarie 2012 
 

  

Ziua 1, 13 Februarie: Bucuresti - Kathmandu  

Plecare din Bucuresti cu Qatar Airways via Doha sau pentru cei care opteaza doar pentru varianta Nepal cu Pegasus 

Airways si Air Arabia via Sharjah. Se calatoreste pe timpul noptii. 

Ziua 2, 14 Februarie: Kathmandu 

Sosire in jurul pranzului in Kathmandu si dupa formalitatile de intrare in tara (viza de Nepal se obtine pe aeroport) avem 

transfer la hotel. Lasam repede bagajele la hotel si pornim spre piata centrala, Durbar Square, un loc magic, dincolo de 

timp. Ne vom plimba prin celebrul cartier Thamel, unde turistii occidentali se plimba printre magazine, tarabe si 

restaurante. Vom patrunde incet, incet in tainele vietii Nepalului. Seara ne vom bucura de o cina traditionala si dansuri 

folclorice nepaleze. 

Cazare la Hotel Annapurna 5*. www.annapurna-hotel.com 

 

Ziua 3, 15 Februarie: Kathmandu 

Dupa micul dejun, pornim la drum. Descoperim patrimoniul spiritual al Nepalului intr-un decor de ev mediu, pastrat 

pana in ziua de azi. Ne vom plimba cu ricsele prin oras si vom vizita Durbar Square si templele din jurul sau. 

Amestecandu-ne printre pelerinii budisti si hindusi vizitam Shwayambhunath, numit si Templul Maimutelor, construit 

in sec. 400-500. Ne desfatam cu privelistea superba asupra Vaii Katmandu. Vom cobori incet pe scara spre centrul 

orasului si vom petrece seara in cartierul Thamel. 

  

Cazare la Hotel Annapurna 5*. 

   
 

http://www.annapurna-hotel.com/
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Cazare la Hotel Niva Niwa Lodge 3*. www.nivaniwa.com 

 

Ziua 5, 17 Februarie: Pokhara 

Ne trezim dis de dimineata pentru a vedea rasaritul soarelui si panorama superba asupra Himalayei. Dupa micul dejun 

pornim cu autobuzul spre Kathmandu unde vom vizita una dintre cele mai mari stupe budiste din lume la Boudhnath si 

sacrul templu de la Pashupatinath unde au loc incinerarile. Vom continua calatoria spre Pokhra, poarta de acces pentru 

cei care se aventureaza pe piscurile Himalayei. Pokhara, al treilea oras ca marime din Nepal, este asezat intr-un loc 

extrem de pitoresc pe malul unui lac. 

Cazare la Fishtail Lodge 4*. Acest hotel este unul dintre cele mai pitoresti variante de cazare din Nepal, fiind situat pe 

o peninsula avand Lacul Fewa pe o parte si padurea pe cealalta parte. Hotelul a avut numerosi oaspeti de seama din 

intreaga lume si intreg profitul este donat fundatiei Princess Jayanti Memorial Trust pentru tratamente cardiace oferite 

populatiei fara posibilitati materiale din Nepal. Detalii despre acest minunat hotel pe www.fishtail-lodge.com 

 

    

Ziua 4, 16 Februarie: Valea Kathmandu si Nagarkot 

Dimineata pornim spre orasul Bhaktapur si admiram palatele din centrul orasului, semn al prosperitatii specifice 

perioadei in care acest loc se afla pe ruta comerciala ce lega India de China. Palatul cu 55 de ferestre era lucul in care 

locuiau odinioara regii. Ne plimbam prin Patan, orasul artistilor, care ne ofera acces la numeroase monumente hinduse 

si budiste. De aici continuam spre Nagarkot, o culme ce domina Valea Kathmandu unde vom innopta. 

 

http://www.nivaniwa.com/
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Ziua 6, 18 Februarie: Pokhara 

Facem o drumetie pana la cascada Devi si lacul Phewa. Vom inchiria o barca pentru a ne plimba pe lac iar apoi vom 

vizita templul care se afla chiar in mijlocul lacului. Optional puteti alege sa faceti parapanta, zbor deasupra muntilor cu 

un avion de mica dimensiune sau plimbare cu barca pe lac in jurul hotelului. 

Cazare la Fishtail Lodge 4*. 

 
 

 

Ziua 7, 19 Februarie: Pokhara si Chitwan 

Plecam din Pokhara spre Chitwan. Pe drum vom opri pentru o prima aventura – o tura de 3 ore de rafting incheiata cu 

un pranz. Dupa aceasta experienta deosebita continuam drumul spre Parcul National Chitwan. Seara cina si cazare. 

Cazare la Chitwan Paradise Lodge 3* www.chitwanparadiselodge.com.np 

 

 
 

 
 

Ziua 8, 20 Februarie: Aventuri in Chitwan 

O zi plina de activitati in jungla, Parcul National Chitwan fiind cea mai populara destinatie de safari din Nepal, cu peste 

43 de specii de animale. Ne pregatim pentru o intalnire memorabila cu Rinocerul, Crocodilul, Antilopa, Hiena si Tigrul. 

Vom avea parte de un safari pe spatele elefantilor, o plimbare pe jos prin parcul national. O plimbare cu barca pe raul 

plin de crocodili si vom vizita un sat tribal si centrul de crestere a elefantilor. Vom putea sa ne scaldam in rau alaturi de 

elefanti si vom petrece o zi plina de aventura. Pranzul si cina sunt incluse in aceasta zi. 

Cazare la Chitwan Paradise Lodge 3*. 

 

http://www.chitwanparadiselodge.com.np/
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Ziua 9, 21 Februarie: Lumbini 

Dupa mic dejun, grupul care a ales doar vizita Nepal-ului porneste inapoi spre Kathmandu pentru inca o noapte de 

cazare la acelasi hotel, in vreme ce restul grupului care are si India in program porneste mai departe spre Lumbini, locul 

unde s-a nascut Buda, in anul 623 i.Hr si unde a trait pana la varsta de 29 de ani. Ne plimbam in liniste prin gradina 

sacra din Lumbini. 

Cazare la Hotel Budha Maya 3*. www.ktmgh.com/buddha 

Ziua 10, 22 Februarie: Varanasi 

Calatorie lunga cu autobuzul spre Varanasi, orasul lui Siva, loc de pelerinaj pentru hindusi si unul dintre cele mai vechi 

orase de pe pamant, mai vechi decat istoria, mai vechi decat traditia şi chiar mai vechi decat legenda, dupa cum a 

afirmat Mark Twain. Ne pregatim pentru o experienta unica! 

 

  
  

Grupul care a ales doar Nepal are plecare in aceasta zi spre Istanbul via Sharjah si apoi mai departe spre Bucuresti 

dupa o noapte de cazare in Istanbul. Grupul care a ales doar India ajunge tot in aceasta zi in Varanasi dupa un zbor cu 

Turkish Airlines prin Istanbul si un zbor low cost de dimineata din Delhi pana in Varanasi. 

Cazare la Rashmi Guest House 3*. www.palaceontheriver.com 

 

 
   

http://www.palaceontheriver.com/
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Ziua 11: 23 Februarie: Varanasi 

Ne trezim inainte de rasarit si salutam soarele. In zorii zilei, nu iti dai seama unde incepe si unde se termina apa. Cerul si 

Ganga sunt impreunati intr-un somn adanc, ceata laptoasa unind totul intr-o masa cenusie. Surya, soarele, apare 

triumfator in jur de ora 6, reflectandu-se in apa si alungand intunericul. Vom pluti cu barca in ritmul lin al apei, 

admirand ghat-urile (scarile care coboara pana la apa) in lumina diminetii precum si pelerinii care se scalda in apele 

raului sfant, rostindu-si rugaciunile. Vom opri in dreptul locurilor speciale dedicate incinerarii mortilor. In timpul zilei 

ne vom plimba pe stradutele inguste, labirintice ale orasului si vom vizita cele mai importante temple: Vishwanath 

(Golden Temple) si Sarnath. 

Apoi vom avea privilegiul de a pasi intr-un atelier local unde se tes manual sari-urile. Varanasi este celebru in India 

pentru industria matasii. Seara vom participa la ritualul Aarati, realizat pe malul Gangelui de catre tineri preoti 

brahmini, un spectacol cu adevarat magic, care te poarta dincolo de timp. 

Cazare la Rashmi Guest House 3*. 

 

 

  

Ziua 12, 24 Februarie: Khajuraho 

Imediat dupa micul dejun luam avionul spre Khajuraho. In Khajuraho vom admira spectaculoasele temple cu sculpturi 

erotice. Vom incerca sa patrundem misterul lor, sa intelegem ce se ascunde dincolo de perfectiunea si senzualitatea 

statuilor. Constructiile au fost ridicate intre anii 900 si 1150, intr-o perioada de glorie, cand imperiul Chandela stapanea 

nordul Indiei. La origine erau peste 80 de temple, in prezent fiind in picioare doar 25 dintre ele. 

Cazare la Hotel Usha Bundela 4*. 

www.ushalexushotels.com/hotel-usha-bundela-khajuraho.html 

 

  

http://www.ushalexushotels.com/hotel-usha-bundela-khajuraho.html
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Ziua 13, 25 Februarie: Orchha 

Vizitam Orchha, un vechi oras regal inconjurat de paduri, asezat pe malul raului Betwa, splendoare arhitecturala ce 

reflecta gloria trecutului. Seara, luam trenul spre Agra, capitala imperiului mogul. 

Cazare la Pushp Vila 4*. http://hotelpushpvilla.com 

 

 
 

 
 

Ziua 14, 26 Februarie: Agra 

Ne trezim de dimineata pentru a surprinde rasaritul soarelui reflectat pe marmura imaculata a Taj Mahalului. Simbol al 

Indiei, exemplu de perfectiune arhitecturala, una din cele 7 minuni ale lumii moderne, acest monument a fost construit 

de catre imparatul mogul Sah Jahan ca omagiu adresat sotiei sale Mumtaz. Referindu-se la modul in care tristetea mortii 

poate fi transfigurata si imortalizata in arta, Tagore, poetul national al Indiei a vazut in acest monument “O lacrima pe 

obrazul timpului”. Oricat de frumos apare in poze, emotia apropierii de Taj Mahal este coplesitoare, greu de cuprins in 

cuvinte. In a doua parte a zilei vedem palatele in piatra rosie din Agra Fort si Sikandra, mormantul marelui Akbar. 

Cazare la Pushp Vila 4*. 

 

    

Ziua 15, 27 Februarie: Fatehpur Sikri 

La 40 de km de Agra, Akbar a construit ca resedinta principala orasul numit Fatehpur Sikri, o nestemata arhitecturala, 

primul oras planificat in stil indo-islamic. Vom admira minunatele Jalis, artisticele ferestre din marmură perforata. Vom 

vedea mormantul unui sfant sufi precum si palatele deosebite dedicate celor 3 sotii ale lui Akbar: musulmana, crestina si 

hindusa. Dupa amiaza ne continuam calatoria spre Jaipur, ajungem acolo seara si innoptam la hotel. 

Cazare la Hotel Aurum 4*. www.aurum-india.com 

http://hotelpushpvilla.com/
http://www.aurum-india.com/
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Ziua 16, 28 Februarie: Jaipur 

Jaipur, Orasul Roz, strajuieste victorios in mijlocului tinutului desertic cu numele Rajasthan, vestul Indiei. Culorile 

puternice, ametitoare, traditiile artizanale, pastrate vii, precum si bogatia arhitecturala fac din Jaipur un loc fermecator, 

imposibil de explorat in totalitate. Petrecem jumatate de zi la Amber Fort, romantism si poezie imprimata in piatra rosie 

si marmura. In drum spre Amber Fort ne oprim la Hawa Mahal, Palatul Vantului, construit sub forma de coroana, spatiu 

destinat odinioara sotiilor regelui, pentru ca acestea sa poata observa in liniste viata cotidiana a strazii, ascunse de ochii 

trecatorilor. Dupa masa vizitam fosta resedinta regala, City Palace si apoi Jantar Mantar, cel mai mare observator din 

lume realizat din marmura si piatra. 

Cazare la Hotel Aurum 4*. 

 

   
 

Ziua 17, 29 Februarie, Jaipur 

Pregatiti-va pentru shopping! Jaipur e locul ideal pentru a cumpara textile, bijuterii, condimente, obiecte decorative. In 

imensul bazar din partea veche a orasului vom gasi de toate. Vom vizita si o fabrica de textile pentru a vedea cum se 

foloseste tehnica “block printing”. E ideal sa ajungem intr-un astfel de loc pentru a obtine preturi avantajoase, de 

producator. Seara va fi memorabila. Mergem la Chawki Dani, sat artizanal, construit in afara orasului. Descoperim in 

mod interactiv traditii variate din Rajasthan: incercam specialitati culinare, invatam sa dansam, admiram casele 

traditionale, superbe, ne plimbam cu camila, ascultam muzica. 

Cazare la Hotel Aurum 4*. 
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 Ziua 18, 1 Martie: Jaipur – Delhi 

Luam autobuzul si pornim spre Delhi. Sosire in Delhi si cazare. 

Seara participam la un program artistic (acesta va fi ales dintre evenimentele culturale disponibile la data cand vizitam 

noi orasul). 

Cazare la Hotel Mughal Heritage 4* www.hotelmughalheritage.com 

Ziua 19, 2 Martie: Delhi 

Turul orasului, incursiune in istorie si defileu printre monumentele din Old Delhi: Lal Quila (fortareata rosie, 

inconjurata de un zid ce depaseste 2 km in circumferinta), Jama Masjid (una din cele mai mari moschei din India), Raj 

Ghat (locul unde a fost incinerat Mahatma Gandhi), Mormantul lui Humayun (asezat pe malul raului Yamuna) si Qutub 

Minar (turn de 72.5 m, cel mai inalt minaret din lume). 

Seara, cina de bun ramas, la restaurant. 

Cazare la Hotel Mughal Heritage 4*. 

 

 
 

 
 Sursă: http://www.viajoa.ro/destinatii/asia/india/explore-india-%C5%9Fi-nepal-incursiune-culturala-alaturi-de-iulia 

Material preluat cu acordul colaboratoarei Iulia Nălăţan 

 

http://www.hotelmughalheritage.com/
http://www.viajoa.ro/destinatii/asia/india/explore-india-%C5%9Fi-nepal-incursiune-culturala-alaturi-de-iulia
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FILOZOFIA- 

 PERSONAJ PRINCIPAL ÎN ROMANUL 

,,GEAMĂNUL DIN OGLINDĂ” 
 

Venit în continuarea trilogiei ,,Insula viscolului”, romanul autobiografic ,,Geamănul din oglindă” (Editura Nico, Târgu- 

Mureş, 2012), al prolificului scriitor şi promotor cultural Al Florin Ţene, complectează pledoaria omului de cultură 

temeinic implicat în cunoaşterea şi prezentarea timpului său, în slujirea prin cuvânt a aproapelui, cu toată dăruirea, 

întregul talent şi totala sa experienţă de viaţă. Dealtfel cartea are un motto edificator:,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe 

tine însuţi” (Iacov 2. 8.) 

 Fiecare dintre cele trei romane ce alcătuiesc trilogia ,,Insula viscolului” (,,Chipul din oglindă”, ,,Insula 

viscolului” şi ,,Orbul din Muzeul Satului”), reprezintă anumite  etape în formarea spirituală şi în creaţia lui Al Florin 

Ţene, de la valorificarea unor însemnări făcute pe un şantier, la decriptarea tainelor disimulate în consumarea anumitor 

momente de răscruce ale istoriei, de la transpunerea unor fragmente onirice, până la cele mai profunde investigaţii 

psihologice în imanentul personajelor, sau de la lirismul unor evocări, la analiza pertinentă a evenimentelor sociale în 

care autorul a fost implicat direct. 

 Ca o încununare a acestora, romanul ,,Geamănul din oglindă” reprezintă cântecul triumfului, al scriitorului 

învingător prin Cuvânt, care s-a luptat pas cu pas ca să impună o viziune, un crez. Această luptă este evidentă pe tot 

parcursul edificării operei sale, de la poezie, la eseu sau cronică, dar mai ales este pregnantă în impresionantele sale 

romane autobiografice. Uneori, aşa cum reiese din scrieri, îl întâlnim căzut, trist, ori singur, dar niciodată învins. În 

romanul ,,Geamănul din oglindă” îl regăsim triumfător. Aici Al Florin Ţene nu mai ezită, nu mai caută, nu mai întreabă, 

aici este întrebat, aici oferă răspunsuri, se relevă ca un înţelept care, prin harul lui Dumnezeu, a biruit toate obstacolele, 

are o operă vastă, a întemeiat o Ligă a scriitorilor cu sute de membrii, pe care o conduce, editează mai multe reviste,  are 

câteva cenacluri literare fondate, deţine nenumărate premii, se bucură de recunoaştere în ţară şi străinătate, este membru 

al unei Academii (ce şi-ar putea dori mai mult un scriitor?). De pe această poziţie, a celui care a învins prin Cuvânt, ne 

vorbeşte scriitorul Al Florin Ţene în romanul ,,Geamănul din oglindă” şi ca o mărturie că în toată această luptă a simţit 

sprijinul lui Dumnezeu, care nu l-a părăsit niciodată, fiecare capitol al cărţii începe cu o poruncă Biblică în loc de motto, 

fiecăreia din cele zece zile, care determină acţiunea cărţii, corespunzându-i una din cele zece porunci ale Decalogului lui 

Moise. 

 În roman întâlnim mai multe personaje cheie, a căror evoluţie determină naraţiunea ce se desfăşoară precum un 

fir ariadnic într-un labirint: în primul rând Dumnezeu, ca un Vegheator prin prezenţa Cuvântului Său din Sfintele 

Scripturi, dar mai ales ca Stăpân al destinului uman, prin imperativul Legii date pentru mântuirea omenirii, avem apoi  

autorul a cărui spiritualitate o regăsim proiectată în tipologia mai multor personaje (trasătură caracteristică pentru proza 

lui Al Florin Ţene). Între acestea Naratorul (autorul), care însumează caracteristicile psihologice a trei personaje:  

Florin, scriitor şi critic literar, Constantin Ene, ziarist, profesor de jurnalistică, Dreptaciul, adeptul unei orientări de 

dreapta, pornit (alături de adversarul său Stângaciul) în căutarea şi susţinerea unui ideal împlinit pe un tărâm al fericirii, 

apoi soţia scriitorului, Titina Nica Ţene, prezentă în ipostaza de soţie iubitoare şi bunică grijulie (Tina) dar şi scriitoare, 

Aura, care cu subtilitate influenţează benefic spiritul creator al soţului, în acelaşi timp edificând propria creaţie. Mai 

întâlnim câteva personaje secundare (studenta, primarul, colegii, etc.), ce dau culoare scrierii şi pun în evidenţă subiectul 

romanului, care nu este altul decât viaţa prezentată aşa cum a fost ea creată şi mai ales cum trebuie ea trăită. 

 Dincolo de toate acestea, personajul principal, care în celelalte romane a putut fi doar intuit, subsumat unei 

intrigi factuale, şi care apare aici în toată plenitudinea sa, izvorând din optimismul învingătorului, este Filozofia. 

 Folosind-o ca personaj principal în acest roman, Al Florin Ţene face din filozofie un ţel, un scop al vieţii. Ca să 

poţi birui toate greutăţile, să impui un punct de vedere propriu şi autentic şi mai ales să depăşeşti acel sentiment al 

frustrării, dat de numeroasele decepţii şi să ajungi la o maturitate spirituală cu sufletul încărcat de fericirea unei 

concepţii pozitiviste, optimiste, reconfortante, nu este puţin lucru: ,,Există mari biruitori ai istoriei literaturii” (pag. 102), 

Al Florin Ţene este unul dintre ei. Filozofia dobândită de autor în vasta sa carieră scriitoricească  şi în bogata 
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experienţă de viaţă, relevată în romanul ,,Geamănul din oglindă”, este una semnificată de coloană, de ieşirea din labirint 

(aşa cum este şi capodopera lui Brâncuşi de la Târgu Jiu), de ascendent, tendinţă a înălţării verticale spre infinire şi are 

ca finalitate o restauraţie, o reaşezare pe temelia creaţiei, de pe care omul a luat-o într-o direcţie greşită (urmare a 

dictonului lui Nietzsche:,,Dumnezeu a murit”), eşuând în postmodernitatea care a reclamat epuizarea resurselor 

creatoare ale umanităţii şi s-a rezumat la sfera recontextualizării culturii sub influenţa unei societăţi a consumului.  

Filozofia lui Al Florin Ţene reîntemeiază o paradigmă, prin care îl redă pe Dumnezeu omului şi pe om lui Dumnezeu, 

aceasta în spiritul celor spuse de Marlaux:,, Secolul XXI va fi unul religios sau nu va fi deloc”, cuvinte ce nu au putut fi 

contrazise până astăzi. Filozofia ca învăţătură sănătoasă, ca îndreptar spre Divinitate, este de fapt singura temelie pe care 

poate fi reaşezată cultura în secolul XXI, pentru a putea merge mai departe şi Al Florin Ţene a intuit foarte bine acest 

lucru. Vremea idealismului a trecut, vremea oniricului s-a încheiat, vremea meditaţiei s-a dus odată cu intrarea în 

secolul vitezei, vremea romantismului a fost depăşită şi ea, vremea psihologiei a fost consumată şi iată că a sosit o 

vreme a filozofiei, a unei filozofii aplicate, implicată în atingerea dezideratului uman, întoarcerea la Dumnezeu şi 

acceptarea Lui ca Tată şi Mântuitor, cu toate tainele Sale, trecând peste veleităţile aroganţei umane pretinsă a fi 

atotcunoscătoare:,,…ce este omul? De unde vine? Care este scopul vieţii? Ce înseamnă fericirea?(…) Cred că răspunsul 

îl vom afla, numai atunci când Dumnezeu va dori acest lucru. Restul sunt speculaţii ale spiritului uman.” (pag. 89) 

Al Florin Ţene proclamă cu tărie în romanul ,,Geamănul din oglindă” această cale unică de salvare a 

spiritualităţii umane, cu tot ce ţine de ea, în acest secol XXI, printr-o filozofie subordonată înţelepciunii lui Dumnezeu, 

singura modalitate prin care omul se poate reapropia de Dumnezeu şi de destinul pentru care a fost menit. 

Ca o reflexie în oglindă a ceea ce trebuie să facă omul pentru a dobândi  această filozofie a învingătorului, avem 

cele zece porunci sub spectrul respectării cărora se desfăşoară cele zece capitole corespondente, toate fiind cuprinse în 

una singură: ,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” cu care începe cartea. 

Mijloacele de expresie folosite de autor sunt multiple şi diverse: naraţiunea, interviul, dialogul, descrierea, 

dramatizarea, intriga, poezia, etc., toate constituindu-se la un moment dat într-un labirint complex, în care cititorul pare 

pierdut, cu spiritualitatea scriitorului şi a celor din jur disipată şi reflectată de o multitudine de oglinzi sufleteşti, cu 

juxtapunerea unor biografii aparent paralele şi totuşi convergente, cu reliefarea unor fapte şi valori, cu evocarea unor 

evenimente majore, uneori dramatice, în toate acestea filozofia, esenţa de înţelepciune a autorului vine şi face lumină, 

lămurind o cale, orientând cugetul cititorului către Dumnezeu, singurul deţinător al răspunsurilor absolute şi de la care 

vine inspiraţia, cunoaşterea şi puterea de muncă:,,…erudiţia nu înlocuieşte talentul. A te baza numai pe erudiţie 

comportă în mod sigur riscul de a creea ceva insipid, sterp şi anost. Numai talentul împletit cu inspiraţia, erudiţia şi 

experienţa concură la crearea unor opere viabile.” (pag.88) 

Cu toată această filozofie dobândită în ani grei de muncă şi luptă cu nenumăratele piedici de tot felul şi cu toate 

aceste adevăruri revelate, scriitorul Al Florin Ţene nu devine un infatuat, nu îşi face o aură de neprihănit, aşa cum se 

întâmplă în multe dintre autobiografiile unor scriitori care ţin să-şi înalţe din cuvinte monumente de merite şi virtuţi, el 

rămâne la modestia omului conştient şi de slăbiciunile sale, le recunoaşte şi le asumă, nu se ascunde în faţa cititorului, ci 

vine cu tot sufletul deschis:,,Iar noi, ca redactori la reviste literare, pentru a promova  ideologia partidului conducător, 

eram obligaţi să scriem în spiritul realismului socialist şi să mai dăm cu subsemnatul pe la Secu... despre unul, despre 

alta... Altfel nu ne ţineau redactori.(...) Nu de bună voie (...) Am fost obligat. Îmi fugise fratele în Germania Federală şi 

dacă nu dădeam cu subsemnatul, mă dădeau afară din serviciu. (...) În astfel de condiţii, eram trimis la munca de jos... în 

mină...”(pag. 93) 

Probabil datorită acestei sincerităţi, după ce am terminat de citit romanul ,,Geamănul din oglindă” şi îl aveam 

proaspăt în memorie, am avut sentimentul că vreau să-l recitesc şi am făcut-o dar acel sentiment nu s-a stins. De fapt 

aceasta este una dintre caracteristicile scrierilor valoroase, sunt scrise cu sufletul şi asta se simte în timpul lecturii.   

 Cartea ,,Geamănul din oglindă”, este un daghereotip, o imagine în care viaţa se reflectă inversată, precum în 

oglindă, pornind de la un precept Divin, defalcat apoi în cele zece fracţiuni ale sale, pentru a fi  asimilat de 

spiritualitatea umană şi transformat prin sublimare într-o filozofie de viaţă, într-o metaforă a  reîntoarcerii la Dumnezeu, 

la Izvorul vieţii, determinată în finalul romanului ca o concluzie, sau ca un feed-back, rezultat al întâlnirii vieţii cu 

Viaţa:,,Viaţa omului, gândea la volan Constantin, este precum cursul Oltului, care poate căpăta un număr nelimitat de 

forme, dar izvorul lui este întotdeauna unul singur: ceva ce seamănă cu lacrima.” (pag. 184) 

Al Florin Ţene face încă odată dovada, prin acest roman, că este un scriitor al esenţelor psihologice tainice, al 

sublimelor rezonanţe spirituale, al filozofiei transcedentale, la care pot să se înalţe doar cei ce reuşesc să străbată 

labirintul vieţii, fără să le fie ucis sufletul. 
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Poem nocturn 
 

În aşteptarea vântului  

am adormit pe malul râului.  

Pe apă la vale pluteau frunze îngălbenite 

risipind în jur cântul iubirii, 

- lumina îngheţa în trupul meu -  

Ce a plecat spre cer   

nu era visul, nu era luna. 

 

Un nou născut este sufletul pe pământ, 

Cel ce poate să găsească  

urmele unui alt timp îşi va căuta 

şi sufletul pereche, corespondentul trăirilor! 

Păşim pe urmele lor 

păstrând memoria tuturor clipelor...  

 

În aşteptarea vântului  

noaptea aceasta va ştii să tacă, 

O noapte tristă care   

ne leagă de lumea asta, de lumea altor lumi.   

Cu urechea lipită de pământ   

asculţi ce doruri ne-au rămas necântate de 

vânt, 

Din alte lumi tăcerea în noi va rostogoli   

amprente pierdute prin timpuri...  

   

Pe unda sufletelor pereche  

umbrele sunt îngerii, când ele nu mai sunt, 

sufletele îşi caută alţi timpi! 

Mult prea târziu vom vedea mâine  

când ne vom trezi de cealaltă parte a lunii!  

 

Unde se află casa inimii noastre,  

unde priveşti tu, iubitule?  

În marea de smarald a ochilor tăi   

vor înota dorurile mele  

şi-odată cu ele coloana de vise,  

iar eu  adânc mă voi arunca în tăcere  

acolo unde pasărea cu aripi de aur  

tânguitor îşi va cânta   

dragostea în ultimul ei cântec...  

A fost un vis sau doar frânturi străfulgerate? 
 

 

Urci. Urci mereu, urci pe firul unui vis,  

Tot mai sus. Tot înainte. Sus, cât mai sus.  

Crezi că acolo pe creste, în vârf Iubirea te-aşteaptă 

cu buchete de maci roşii şi albi.  

 

Inutile noduri fac oamenii în viaţa lor, 

te leagă cu noduri. Multe noduri, de nedesfăcut... 

 

Urci. Mereu urci. Înainte. Mereu mai sus.   

Îţi cauţi poteci. Îţi deschizi drumul. În iubire   

nu sunt făcute cărări. Singur îţi despici cărările.  

   

Parfum de cireş bătut - timpul înghite totul,   

Mergi mai departe, în urmă uitarea se-aşterne   

pe un drum îngheţat şi pustiu. Pe rând,   

gazdă sau oaspete, moartea îşi joacă rolul.  

   

Urci. Chiar dacă florile şi-au împrăştiat demult petalele  

în trecerea vântului nebun. Urci. Chiar dacă ştii  

că  iubirea –  înfocata iubire –  e doar ceaţă, abur şi fum. 

 

Pe pământ sufletul este un nou născut, 

cel ce poate să găsească urmele unui alt timp  

îşi va căuta şi sufletul pereche, corespondentul trăirilor. 

Păşim pe urmele lor, sufletul păstrează memoria tuturor clipelor! 

 

Închide ochii, o lacrimă te vede, păstreaz-o! 

Aproape de inimă s-o pui la lanţul de la gât,  

E ca un bob de rouă pe petala unui mac 

ce dulce se joacă cu gravitaţia şi o înşeală!  

 

Prizoniere inimii – dureri rostogolite prin dorul gândurilor,  

Prin timp, mereu navighezi spre infinit  

în căutarea iubirii visate. Urci chiar dacă în varf  

în locul macilor găseşti doar spini. 

 

Urci şi mulţumeşti – nu florilor, nu spinilor –  

Mulţumeşti doar Cerului – Puterea Divină –  

prin care-ai putut urca şi simţi tot ce-ai simţit. 

 

O să faci undeva o deltă să-ţi laşi durerea, 

Focul îl arde doar pe cel ce se-aproapie de el,  

de departe privindu-l poeţii cad în melancolie şi scriu!  

- A fost un vis sau doar frânturi străfulgerate? 
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Fără direcţie, fără orizonturi,  

fără vise, fără dorinţe, 

fără fericire, fără disperare, 

fără voinţă, fără...., atâţia de fără. 

Zâmbete, lacrimi, ca-ntr-un tablou eşti,  

- scânteile focului bengalez de artificii - 

Doar arzi,  

nu dai, nu primeşti,  

nu pleci, nu ştii, nu vii, 

Vrei şi nu vrei - ca-ntr-un cutremur  

simţi că se clatină pământul sub picioare. 

 

Nu ştii cât de grav este! Să fugi sau să aştepti să treacă?  

Şi dacă nu trece, dar nici aşa grav nu este încât să...? 

O stare de vid ca pe o nemişcare în mijlocul mişcării 

bulversante,  

Simti nevoia de o direcţie, dar există şi o nevoie care te ţine în 

vid.  

 

Nu te opreşte nimic din exterior înspre interior, 

doar ţi anulează orice impuls din adâncuri spre lumină. 

Nu-ţi mai găseşti locul,  

dar nici izolarea nu ţi-e amprenta, 

deşi le vrei pe ambele - solitudine şi interacţiune - 

De unde starea asta de vid? 

Atât de acută ca acum, parcă niciodată, 

parcă niciodată.... 

 

 

Să deschidem Cartea 7 
 

Hai să deschidem Cartea 7,  

               Cartea Cărţii, Cartea lui Eu ( Carte ~ 

sefer... egală cu 340, cu 7  

   Eu ~ ani, a cărei geometrie este egală cu 7 ) 

 

Într-o zi sau alta ajungi să-ţi înfrunţi  

umbrele purtate cu tine,  

umbre de care încerci să scapi, 

ca odată privindu-le  

să-ţi modifici în profunzime eul 

şi, mai ales, înţelegerea iubirii. 

Ştii că fericirea  

e acea pasăre liberă de pe umărul stâng 

care vine când vrea ea şi tot la fel zboară. 

 

Priveşte cerul senin sau înnorat, 

priveşte trunchiurile copacilor înrădăcinate adânc în 

pămant,  

Acolo este o taină, în cer şi în pământ,  

un echilibru, o linişte fără început şi fără sfarsit,  

este acel “acasă”... 

 

Treci prin ţara nimănui, vrei şi nu vrei,  

simţi şi nu simţi, râzi şi plângi, 

- singura pată de culoare într-un tablou obosit - 

în mersul pe întinderile nesfârşite de ape. 

Tot ce vezi în zare e-o linie,  

o singură linie în dansul monoton 

al corabiei tale pe crestele valurilor, 

din noaptea care a trecut blocată în vid. 
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Orice tablou se naşte ,precum cosmosul, prin catastrofe. La fel ca şi în muzică, unde din mugetul haotic al 

instrumentelor, se alcătuieşte până la urmă o superbă simfonie muzica,   un fantastic concert astral”aşa şi  aici artistul  

BENONI MOGOŞEANU se redescoperă pe sine şi opera sa dovedind că stăpâneşte in  egală masură structura şi 

organizarea suprafeţei compoziţionale, linia şi pata de culoare, desenul şi pictura, obţinându-le prin modalităţi diverse, 

valorificând experimentele de atelier ale unor formule artistice consacrate: fresca prerenascentistă, strălucirea 

postimpresionistă a pigmentului de ulei, colajul cubist, juxtapunerea petelor de culoare abstract- decorativă şi chiar 

chimismul culorilor acrilice în combinaţie cu suportul clasic: pânză, lemn, carton sau cel contemporan: aluminiul aripii 

de avion, plasticul rotii de masina, etc.Expozitţia lui BENONI MOGOŞEANU este grafică şi picturală, este o simbioză 

între acuarelă, tempera, tuş, creion, colaj şi pensulaţia amplă a uleiurilor iar titlul "DINCOLO DE NOI" intră în 

rezonanţa cu cele mai adânci sonoritaţi ale cugetului şi ale sufletului privitorului - multiplicat în imaginile care o 

compun, oferind formula spaţiala a reperelor prin aplicarea modalitaţilor tradiţionale de expresie plastică şi a 

celor impuse de noile tehnologii Ambientul devine imaginar, peisajul se naşte din relicve şi aspiraţii, trecutul ajunge la 

noi prin umbre lungi, aducându-ne în minte personajele tăcute, misterioase ale metafizicului Giorgio de Chirico. Timpul 

se suprapune peste spaţiu, memoria afectivă a pictorului amplifică perspectiva, îndreptând realul către vis, reconstruind 

elementele primordiale în forme pure, condensând materia în simboluri. Întâlnim în tablourile lui BENONI 

MOGOŞEANU elemente reale şi fantastice, semnificaţii noi- conferind universalitate lucrurilor prozaice, îmbrăcând 

firescul într-o aură de taină- enigmatică, de început de lume, întorcându-ne în starea de graţie a genezei, a 

perfecţiunii.Trecerea de la stabil la efemer, de la personal la impersonal, de la momentul subiectiv al creaţiei, al 

încifrării operei de artă la obiectivitatea receptării şi descifrării de către privitor, este firească, normală, într-o lume 

conflictuală, uneori anormală, într-un spaţiu real al reperelor impuse. Dar arta  visează, arta te transpune iîtr-o existentă 

virtuală, "artistul nu este un copiator al naturii ci un creator al ei, impresionând si emotionând", cum bine  spunea Andre 

Malraux. Ce poate să te emoţioneze? Un copac? Un copil? O floare? Descendenţa pasivă a pământului? Vibraţia 

ascensională a luminii? Vitalitatea purificatoare a focului, a soarelui? La toate aceste întrebări tablourile din expoziţie 

răspund prin simboluri-reale sau imaginare, lirice sau  percutante, integrând tema plastică în dinamica sufletului şi a 

gândirii artistului, raportând reperele exterioare şi motivele artistice la sensibilitatea sobra, meditativă, gravaă, uneori 

străbatută de nelinişti, a lui BENONI MOGOŞEANU :"Strigat", "Simbol interior", "Singurătate pură", "Rugăciune", 

"Puritate sufletească", "Sperantă","Vis", "Veghere", "Universul cunoaşterii", "Dreptul de a zbura”. 

BENONI MOGOŞEANU are nevoie de stabilitate, de echilibru, pe care le cauta în tablourile sale. Pictează casa- 

  adăpostul, dar ii alatură, într-o vagă asemănare-scoica, învelişul care te ascunde, te protejeaza în intimitatea şi zbaterea 

existenţialistă.  

 

 

"A crea o operă de artă înseamnă a crea o lume", spunea , în anul 1913, Wassily 

Kandinsky. Peste un secol, "lumea" în care am fost invitaţi să păşim a fost  a 

douazecea expoziţie personală a artistului plastic MOGOŞEANU BENONI, 

organizată în Salonul Medieval  al Casei de Cultura "Traian Demetrescu" din 

Craiova, în perioada decembrie 2011-ianuarie 2012. În faţa  lucrărilor de grafică şi 

pictură, având ca invitat special pe Dl. Nicolae Negulescu, Director al Revistei de 

Cultură Universală "Regatul Cuvantului" , vernisajul a avut loc în prezenta unui 

public numeros- specialişti sau iubitori de artă, în majoritate tineri si entuziaşti. 

 Dacă o expoziţie personală este "o aspiraţie închisă într-o reprezentare", 

titlul propus de BENONI MOGOŞEANU -" DINCOLO DE NOI", ne introduce 

într-o lume specială, tulburătoare şi în acelaşi timp încântătoare, pe tărâmul 

fascinant al luminii şi al culorilor,al liniilor şi formelor ce tind spre desăvârsire. 

Desi diversă ca tehnică de realizare sau tematică, este o expoziţie unitară, în 

fiecare lucrare se regăsindu-se stilul, "amprenta" artistului, împreună formând, 

unde, aşa cum Kandinsky visa, un cor cosmic 

  

DINCOLO DE NOI 
 

Critic de artă 
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Dintre lucrările lui Benoni Mogoşeanu 

 

Corăbiile din tablourile lui BENONI MOGOŞEANU sunt statice.  

Artistul, nu are nevoie de furtuni, de valuri, vrea linişte, doreşte tonuri clare, 

să simtă materialitatea şi siguranţa apei, să o atingă cu mâna. Pânzele deschise ale 

 corăbiilor anunţă, prin chiar titlul dat de autor, un "Timp al schimbărilor". Uneori 

mâna devine centrul de interes al tabloului, o mâna generoasă , o mâna care se oferă, 

întinsă ca o punte spre sufletul oamenilor. 

 În tematica unor tablouri ca "Timp şi spaţiu", "Umbrele trecutului" 

sau "Efect de piramidă" timpul subordonează spaţiul, insă, spaţiul creează timpul 

prin succesiunea perspectivelor de  forme.Plecând de la cochilie ca adapost, 

transformându-se în spirala evoluţiei, urcând prin ramuri de copaci care susţin 

globul vegetal- ca simbol al renaşterii, acesta este metamorfozat în elemente 

cosmice: soare, planete, plutind în oceanul apusului galactic.Uneori corpul ceresc se 

transformă în ochi, ocupând locul central al spaţiului plastic. Tabloul "Trecut şi 

prezent" este o desfaşurare orizontală, celulară de roşu şi albastru, de  cald şi rece, 

de speranţa sub aripa albă a unei păsări măiastre, poate un simbol al păcii. Celulele se transformă în ferestre, apoi în 

priviri- ochi senini, albastri, larg deschişi - la fel ca şi ochii celor două personaje mai mult sugerate prin profiluri 

simbiotice, legând cerul de pământ, cunoscutul de necunoscut, creaţia şi distrugerea. Aceeaşi idee o regăsim în 

"Rădăcini şi aspiraţii", cu suprafaţă picturală dominată de elementul vegetal care inundă mineralul, metamorfozându-se 

în forme umane, momentul când "rădăcinile sunt egale cu crengile, realitatea  este egala cu visul", al maturităţii, al 

echilibrului. Se pot aminti şi alte tablouri din expoziţie, pe aceeaşi temă a relaţiei om-univers, a cinetismului universal, a 

destinului implacabil, a locului şi rostului fiinţei umane :"Ferestrele timpului", "Ramificaţii neschimbate", "Arhitectura 

spirituală", "Constructii imaginare", "Cel de-al treilea ochi", "Aripa cugetului", "Profil uman", "Viziuni multiple", 

"Orizonturi indepărtate","Obscurum noctis”. 

     Un loc special îl ocupă ciclul "Peisaj imaginar", cu lucrari de dimensiuni mai  mici, realizate într-o pensulatie 

largă, generoasă, peste care intervine grafismul dantelariei unor detalii privite din unghiul selectiv, hiperrealist, al 

artistului. 

    BENONI MOGOŞEANU ne oferă o pictură originală, realizată în tehnici mixte, bazate pe acorduri cromatice 

monocrome sau exuberante, pe transparentă sau suprapunere, organizată matematic în reţele compoziţionale cu linii de 

forţa grafice sau picturale. Plecând de la realismul liric figurativ spre abstract şi cubism, ajungând prin elementul 

fantastic spre simbolism sau suprarealism, BENONI MOGOŞEANU îşi creează din forme şi culori propriul stil, propria 

lume, o arhitectură a luminii şi a umbrelor, a întrebărilor retorice şi a răspunsurilor posibile, definind personalitatea 

creativă, introspectivă, a artistului. 

 



 

Profesor Mariana Bendou, 
Onesti, Romania 
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EXPRESIA IDEII 
    Conceput iniţial ca un spaţiu virtual de socializare şi de mediere 
interculturalã  (https://www.facebook.com/groups/marianabendouclub )  

de către profesoara Mariana Bendou din Oneşti, România, prin 
aderarea unor pasionaţi de literatură, muzică şi artă, amatori sau 
consacraţi, din România şi din diaspora românească, clubul a 
deschis oportunităţi realizării unor proiecte de grup de utilitate 
  

 

 
 
 

imediată sau de perspectivă. Denumirea clubului virtual, cea de "Expresia Ideii" a fost sugerată de cãtre 
binecunoscuta interpretã de muzică populară Lia Lungu (S.U.A.) iar logoul a fost creat de către artistă 
plastică Liliana Nastas Brătescu(Iaşi, România).  
     Este pentru prima oară când oameni de cultură valoroşi, provenind din diverse domenii şi medii sociale, 
înţeleg să-şi manifeste împreună talentul de care dispun în vederea unor nobile finalităţi si prin intermediul 
variatelor instrumente informatice pe care le pune astãzi la dispoziţie reţeaua internet numitã facebook! 
      Proiectul “EXPRESIA IDEII” vizează persoane cu vârste şi preocupări diverse atât din România cât 
şi din străinătate şi îşi propune o serie de obiective precum promovarea unor valori cultural-artistice 
româneşti şi universale, schimburi culturale şi amicale, identificarea şi promovarea tinerelor talente literar-
artistice, continuarea, promovarea şi valorificarea tradiţiilor cultural –artistice naţionale şi internaţionale pe 
baza experienţelor acumulate, îmbogăţirea patrimoniului cultural-artistic românesc, cultivarea simţului estetic  
 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/marianabendouclub
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şi civic, a creativităţii în rândul tinerilor, antrenarea membrilor societăţii în activităţi de grup de larg interes, o 
mai bună informare şi instruire a publicului cititor din România, etc. Printre finalităţile proiectului se numără şi 
realizarea unor publicaţii specifice (reviste, cărţi, etc.) care să popularizeze activitatea acestui club dar şi a 
unor întâlniri tematice sau amicale. Deocamdatã s-a pus la punct blogul www.expresiaideii.wordpress.com 
care face publicã o retrospectivã a activitãţilor clubului din anul 2011 şi s-au realizat cãrţi virtuale pe 
www.calameo.com .  
     Clubul “EXPRESIA IDEII” a identificat şi lansat în lumea literarã nume noi precum poeta Vera Crãciun 
(Volumul de versuri “Meditaţii şi cuvinte”, Editura Karta.ro, 2011) sau Cristian Gabriel Groman (Marea 
Britanie) care a fost recent nominalizat (cu volumul de versuri “Gânduri”) pentru Premiile Uniunii Scriitorilor 
2011… 
     Clubul “EXPRESIA IDEII” se poate mândri deja cu realizarea a două volume antologice de pionierat : 
volumul 1, numit “Fruntea cerului asudã” (dupã titlul uneia din poeziile cuprinse în paginile sale) ce conţine 
creaţii ale unor poeţi şi fotografi şi volumul 2, numit “Povestea continuã” ce conţine proză scurtă şi creaţii 
plastice (graficã, picturã, sculpturã, etc.). Toate aceste creaţii sunt semnate de artişti români amatori sau 
consacraţi din ţară şi din străinătate (S.U.A. Marea Britanie, Serbia, Republica Moldova, Elveţia, Ungaria, 
Australia, etc.) şi au fost publicate de către Editura Karta.ro din Oneşti, România. Prefaţa celor douã volume 
este semnatã de cãtre prof.drd.Marian Dragomir (Ploieşti, România). 
    Volumul 1 “EXPRESIA IDEII” a înregistrat deja douã premiere mondiale fiind prima  antologie literarã 
realizatã în întregime pe facebook şi fiind prima antologie literarã prezentatã în Parlamentul unei ţãri 
(respectiv în Parlamentul României).  
     Prin efortul conjugat al membrilor clubului, volumul 1 a fost intens mediatizat  şi distribuit (gratuit!) la cele 
mai diverse nivele din România şi din ţãrile autorilor publicaţi. 
    În prezent se lucreazã intens la realizarea volumului 3 “EXPRESIA IDEII” cu titlul “Poezia  culorilor” ce va 
conţine poezii pentru copii şi tineret ale membrilor clubului pe baza unor picturi realizate şi oferite de cãtre 
tinerele talente ale Asociaţiei “Arta culorii” din Costeşti, Republica Moldova îndrumaţi de profesoara Odeta 
Tataru (care apare şi în celelalte douã volume “EXPRESIA IDEII” în calitate de poet, fotograf, prozator şi 
pictor). 
 
 
 

 

 

JIANU LIVIU-FLORIAN 
POEM 

Ai milă, Doamne…  

   

Mai vine-un sfânt, mai trece-un sfânt, rămâne vie  

Aceeaşi ţară înglodata-ă sărăcie,  

Aceiaşi regi, sau prea săraci, sau prea avuţi,  

Aceleaşi Iude, implorând să le săruţi –  

   

Te vindem toţi, şi  nesmeriţii, şi smeriţii,  

Din egoism, din laşitate, şi ambiţii –  

Te vindem toţi, şi prea Înalţi, şi păcătoşii,  

Păuni în cer, sau pe pământ, cântând, cocoşii –  

   

De-ar curge lacrimi din morminte şi din moaşte,  

Aceiaşi fauni le-ar slăvi, şi-aceleaşi broaşte –  

Precum vedetele, la groapă, le aplaudă  

Aceleaşi Iude ce Te vând pe bani, şi laudă –  

 

Mai vine-n sfânt, mai trece-un sfânt, om cu păcate,  

Şi totuşi, cât a rupt din el, a le răzbate –  

Şi totuşi, cât s-a micşorat, dând munţi de bine  

La Iudele ce s-au mărit, mereu, din Tine –  

 

   

   

Mai vine-un sfânt, mai trece-un sfânt, rămâne-n 

urmă,  

Chiar pe pământ, un Rai ratat de-o-ntreagă turmă,  

Şi ca măgari, în fruntea ei, fără de vise,  

Doar nişte Iude de speranţe sinucise…  

   

Mai vine-un sfânt, mai trece-un sfânt, rămânem, 

nude,  

În fel de fel de travestiuri, numai Iude,  

Când nu se-ajunge pe pământ nici viaţa, crudă,  

Ai milă, Doamne, şi de fratele tău - Iuda…  

 

 

http://www.expresiaideii.wordpress.com/
http://www.calameo.com/
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Prof. dr.  
 

 Deşi este cunoscut şi ca prozator (publicând şi două romane foarte 

interesante – cel cu care debutează în 1981, «Marele zid», urmându-i, în 1998, 

«Varvarienii»), prof. dr. Th. Codreanu (n. 1 aprilie 1945, în Banca-Vaslui) s-a 

impus în ultimele trei decenii drept unul dintre cei mai valoroşi eseişti, 

teoreticieni (ai transmodernismului) şi istorici / critici literari din literatura 

valahă, corola operei sale reunind lucrările: «Eminescu – dialectica stilului» 

(1984), «Modelul cosmologic eminescian» (1992), «Provocarea valorilor»  

Parnasianism hermetic, 

 „ermetism canonic“, 

 „barbianism“ 
 

 

(1997),«Dubla sacrificare a lui Eminescu» (1997; cu ediţii augmentate în 1999, la Chişinău şi în Braşov), «Eseu despre 

Cezar Ivănescu» (1998), «Controverse eminesciene» (2000), «Fragmentele lui Lamparia» (2000), «Complexul 

Bacovia» (o „dezvoltare“ a tezei de doctorat, 2002, Iaşi; 2003, Chişinău), «Basarabia sau drama sfâşierii» (2003), 

«Eminescu – martor al Adevărului» (2003) etc., decada de aur ce alcătuieşte „corola“ operei sale sporind în trecuta 

toamnă cu o nouă lucrare – aflată acum sub lupa noastră –, o carte fermecătoare, atât prin „exactitatea incitativă“, cât şi 

prin „ţinuta“ universitară / academică („neleneşă“), Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă – ermetismul 

canonic, Bucureşti, Editura Curtea Veche (în colecţia „Ştiinţă, spiritualitate, societate“, coordonată de Basarab 

Nicolescu şi Magda Stavinschi), 2011 (pagini A-5: 392).  

Th. Codreanu inaugurează – prin Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă – ermetismul 

canonic (2011) – o „direcţie-bisectoare“ în cercetarea creaţiei barbiene de până acum, dacă se are în vedere unghiul 

estetic format de celelalte două celebre direcţii, una ivită în 1935, prin eseul «Ion Barbu» de Tudor Vianu, direcţie ce 

pare a-şi lămuri „apogeul“ prin «Ion Barbu – eseu despre textualizarea poetică» (1981), de Marin Mincu, şi cealaltă, 

datorată, indiscutabil / incontestabil, neîntrecutei lucrări, «Ion Barbu – cosmologia „Jocului secund“» (1968), de  

 
Basarab Nicolescu. 

 Într-un Argument din deschiderea lucrării, Th. Codreanu ne 

încredinţează cu privire la creatorul Jocului secund: «Obiectul (opera), prin 

Subiectul (autorul ei), a respins interpretările. În aşa măsură, încât Ion Barbu a 

trebuit să părăsească poezia, gest similar cu exemplul celebru al lui Arthur 

Rimbaud. Acela, aparent, pentru negustorie; românul – pentru matematică. 

Întrebarea care se pune este însă dacă rezistenţa în faţa criticii o datorăm doar 

autorului sau şi operei. A fost lesnicios să se dea vina pe temperamentul 

scriitorului. Asta înseamnă, totodată, să desparţi, cartezian, opera de om, aşa 

cum a procedat decenii întregi estetica secolului al XX-lea, stipulând 

schizofrenia celor două euri: empiric şi creator. Asemenea ruptură nu mai 

este validă în noul eon al transdisciplinarităţii.» (p 6 sq.), eon ce se relevă în 

structurarea „dicotiledonată“ / „dichotomică“ a lucrării Ion Barbu şi 

spiritualitatea românească modernă – ermetismul canonic, de Th. Codreanu: 

(I) Înfruntând critica (parte primă, fireşte, de „trecere în revistă“ şi de „luare 

de distanţă“ faţă de cercetătorii barbianismului – de până în „timpul prezent“ –, 

în douăsprezece capitole „cu interpretări de nerespins“, sugerând / stabilind, 

poate, conexiuni cu cabalistica zodiacală a „operei deschise“: «1. Punct de 

purcedere», «2. Călătorie printre contemporani: E. Lovinescu», «3. În oglinda 

altor contemporani», «4. Tudor Vianu», «5. G. Călinescu», «6. „Impasul 

poetului“ şi al criticii», «7. În cvasi-postumitate», «8. Viziunea cosmologică»,  



 

«9. De la canonul matematic la cel poetic», «10. Alchimie şi poetică», «11. Intermezzo biografic, dar nu numai», «12. 

Punct de ajungere: textualizarea») şi (II) Ermetismul canonic (parte secundă, ale cărei capitole se dispun într-o 

fermecătoare heptaedrie „transdisciplinară“ – «13. Antimodernismul barbian», «14. Calea fenomenologică», «15. 

„Întocma – dogma“», «16. Spre ritmul increatului», «17. Increatul», «18. Ritmul pur» şi «19. Ermetismul canonic. Final 

contrapunctic»).  

 Asupra fermecătorului „heptaedru-nucleu“, asupra „centrului de greutate“ al contribuţiei lui Th. 

Codreanu, în care se constituie secunda parte, Ermetismul canonic, de-o „gordiană“ originalitate „transmodernistă“, 

suntem avertizaţi şi totodată „vectorizaţi“ / „ariednizaţi“ chiar din Argument: «A doua parte a eseului se ocupă, propriu-

zis, de marea contribuţie a lui Ion Barbu la ceea ce poetul însuşi a numit, în estetica secolului trecut, ermetism canonic. 

Metodologia ţine de noul context al transdisciplinarităţii, iar fundamentul estetic şi ideatic e un pas modest către ceea 

ce am numit, într-o carte recentă, transmodernism*, în raport cu care Ion Barbu este un precursor, alături de 

contemporanul său Lucian Blaga, ambii întemeietori ai eonului dogmatic. Altminteri, unul dintre capitole, „Întocma – 

dogma“, arată profundele afinităţi ale celor doi. [...] Ambii, în acelaşi timp, sunt ramuri viguroase lae eminescianismului 

abisal. Poate nu e lipsit de interes să evoc faptul că Basarab Nicolescu găsea în ternarul Eminescu–Blaga–Barbu axa [...] 

spiritualităţii româneşti moderne» (p. 7 sq.; *v. Th. Codreanu, Transmodernismul, Iaşi, Editura Junimea, 2005). 

Ermetismul canonic în accepţiunea codriană operează cu exhaustia, atât în orizontul cunoaşterii ştiinţifice, cât şi în 

orizontul cunoaşterii metaforice; arhimedica exhaustie «devine metoda „transdisciplinară“ a ermetismului canonic 

barbian» (p. 363), deopotrivă în axiomatică şi în poezie.   

„Triada“ / „Sfânta Treime“ axială a literaturii valahe (supra, «ternarul») Eminescu–Blaga–Barbu, într-

adevăr, solicită o abordare „specială“, de vreme ce se relevă – spaţio-temporal şi conceptual – drept o „cometă“ cu 

„nucleul central, de cosmic atac“ în creaţia eminesciană şi cu „nucleele de trenă“ în opera expresionist-blagiană, în 

poezia parnasian-hermetic-barbiană etc., spre a li se clarifica „transmodernitatea“. La autorul „Jocului secund“, aceasta 

e mai uşor de recunoscut / analizat, deoarece parnasian-hermeticul Ion Barbu – în ceea ce priveşte capodopera sa, «Riga 

Crypto şi lapona Enigel» – însuşi certifică distanţarea faţă de «Luceafărul», de Mihai Eminescu, prin „simetriada“ 

«Luceafăr întors», ceea ce înseamnă că, dacă Luceafărul, de Mihai Eminescu, n-ar fi existat, nici Riga Crypto..., de I. 

Barbu, nu s-ar fi putut ivi vreodată – cu autenticu-i cristal al baladei ultramoderne – în Ţara Poemelor Valahimii, de la 

Orfeu-pelasgo / valaho-thracul şi până la Tudor Arghezi; n-ar fi apărut în „cuibarul priveliştii“ nici Oul dogmatic – o 

alternativă la călătoria hyperionică, la „elansarea eroului romantic“ până dincolo de „Geneză“, până în starea de zero a 

cosmosului / universurilor. Capitolul al 15-lea, „Întocma – dogma“, din eseul lui Th. Codreanu, evidenţiază în Oul 

dogmatic, de Ion Barbu, cu impresionantă bogăţie de argumente dinspre „dogma“ Creştinismului, tocmai „gordiana“ 

originalitate „transmodernistă“ (supra): «„Fenomenologia“ barbiană intră în zona eonului dogmatic blagian [...] către 

eonul transmodernităţii, pe urmele lui Eminescu [...]. Barbu are geniul distincţiei / asemănării cu dogma creştină, 

diferenţa venind din focalizarea pe condiţia kenotică, a lumilor mărunte, deasupra cărora pluteşte Sfântul Duh: „Om 

uitător, ireversibil, / Vezi Duhul Sfânt făcut sensibil? / Precum atunci şi azi întocma: / Mărunte lumi păstrează dogma. // 

[...] / Acest ou-simbol ţi-l aduc / [...] // Nu oul roşu. / [...] / Un ou cu plod / Îţi vreau, plocon, acum, de Paşte ; // Îl urcă-n 

soare şi cunoaşte !“ „Nerodul uituc“ a pierdut semnificaţia euharistică a oului, nemaivăzând în oul roşu decât hrana 

trupescă, uitând-o pe cea spirituală, sărbătorească (nuntă) a cunoaşterii.» (pp. 217 / 219 sq.).  

Paralela dezvoltată de Th. Codreanu între geniul romantic-eminescian şi geniul parnasian-hermetic-

barbian angajează paradoxist / transmodernist şi „punctul întâlnirii paralelelor“, „aria“ / „planul“ intersectării din 

infinitul „plus“ / „minus“, „profund“, sau „de calmă creastă“, punct desemnat prin sacra sintagmă a geometricienilor, 

„cuadratura cercului“: «Undeva, geniul lui Ion Barbu se întâlneşte cu al lui Eminescu, amândoi admiratori ai 

Antichităţii şi care trag un ultim „profit“ poetic de pe urma „celebrei probleme istorice“, cuadratura cercului» (p. 363); 

«Eminescu are intuiţia că problema cuadraturii cercului trebuie privită ca încifrare simbolică a relaţiei dintre infinit-cerc 

şi finit-pătrat, dinamismul universal nefiind altceva decât un „raport constant între finit şi infinit» (p. 365); paradoxul – 

ce se evidenţiază la Eminescu – «e că infinitul apare închis ca un cerc, înfăşurare în sine însuşi, şi, surprinzător, se 

deschide în pătrat, care este semnul finitului; transgresând logica terţiului exclus, Eminescu gândeşte în cheia dogmei, 

transfigurând antitezele, la modul blagian; el [Eminescu] sfidează „imposibilitatea“ logică şi pragmatică a cuadraturii 

cercului, zicând: „Raportul dintre finit şi infinit e raportul dintre pătrat şi cerc“» (ibid.). În ceea ce priveşte pe Ion Barbu 

/ Dan Barbilian, cel ce vedea în „ermetismul teorematic“ al lui Gauss, având în centru theorema aureum, „legea 

reciprocităţii cuadratice“, drept „text august“, desigur, «elementul de nouate vine din asumarea spiritului iraţional, 

transcendent al cuadraturii cercului, care nu putea avea loc în raţionalismul matematic; altfel spus, Barbu, eliminând 

din matematică aventura cuadratică de cerc, o regăseşte în poezie» (p. 364).   
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Distinsul receptor al recentului eseu codrenian are bucuria „transmodernistă“ / „transdisciplinară“ de a 

descoperi la acest cercetător nu numai bogăţia bibliografică / documentar-acribioasă (căci prof. dr. Th. Codreanu, deşi 

nu este „miliardar în euro“, intră în istoria literaturii valahe drept „miliardar în biblioteci“, unul dintre „miliardarii“ deja 

rarisimi în „era Arheopterix“ din România de dincoace de anul 1989), cum, de pildă, şi în cele privitoare la „erotismul 

barbian“ (unde – dincolo de cele trei „roţi“ / „trepte“ ale cunoaşterii / iubirii barbiene, carnală, intelectuală şi celestă – 

merge până la „dezvelirea“ misterioasei „mirese“, El Gahel, numele, prin anagramare, al iubitei Helga, conectându-se şi 

în scandinavicul nume al Zeiţei Infernului / Morţii: «(H)Elga Hel» – p. 369), ci şi „luciditatea“ unui patos elansându-se 

de fiecare dată în apolinic, sau înaltul spirit deontologic-literar, capacitatea de excepţional polemist (antimanolescian) 

etc.       

Th. Codreanu, prin foarte importanta sa lucrare, Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă 

(2011), „sparge“ şi „propulsează” orizontul acestui anotimp al cercetării / cunoaşterii ştiinţifice, ori metaforice, din 

interiorul „barbianismului“ ca „ermetism canonic“, sau, mai exact spus, ca „paradoxizare“ a lumilor paralele ce se 

întâlnesc dincolo de „ciclul“ deplasării spre roşu / albastru, totuşi, „într-un punct“ din infinitul de „adânc al calmei 

creste“, copleşitor-geometrizator de Logos al cercului / sferei de se înscrie mereurit în pătratul / cubul lui Dumnezeu, 

relevat omenirii de „întâiul Zalmoxis“ (din orizontul anului 1600 î. H.), conditio sine qua non a oricărei construcţii ce-

şi revendică o „secţiune de aur“, „paradoxizare“ a lumilor paralele / secante, anticipând noua estetică a secundei 

jumătăţi din secolul al XX-lea, sau estetica paradoxismului (incluzând, bineînţeles, şi transmodernismul, în 

accepţiunea codreniană, dinspre oglindirea postmodernismului din plan „complementar“), paradoxism întemeiat – între 

anii 1960 şi 1970 – de marii poeţi ai Valahimii: Vasile / Vasko Popa (Grebenaţ-Serbia, 29 iunie 1922 – 5 ianuarie 

1991, Belgrad) – Nichita Stănescu (Ploieşti, 31 martie 1933 – 13 decembrie 1983, Bucureşti, N. Stănescu lăsându-ne 

câteva mărturii despre întâlnirile sale esenţiale cu autorul «Jocului secund») – Marin Sorescu (Bulzeşti-Dolj, 19 

februarie 1936 – 8 decembrie 1996, Bucureşti), lângă care se înfăţişează „resurecţional“, în trena barbianismului, ori 

într-o şcoală „a hermetismului“ dezvoltându-se într-o direcţie originală:  Cezar Baltag, Mircea Ciobanu, Ilie 

Constantin, Leonid Dimov, Ştefan Aug. Doinaş, Miron Scorobete, Horia Zilieru ş. a.   

   

  

 

Lupta Alchimică a MAGULUI ZALMOXIAN, cu...ARHEOPTERIXUL din om: 

 „ELEGII DIN ERA ARHEOPTERIX”,  de ION PACHIA-TATOMIRESCU  

- Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011 
 

Paradoxistul creator al salmilor („P”-ul Celest ocultat!) şi vajnic teoretician al traco-zalmoxianismului mioritic, 

Ion Pachia-Tatomirescu, este un poet „de rasă”. Da, poeţii autentici formează o rasă terestră aparte – există şi se 

manifestă altfel şi superior, faţă de ceilalţi locuitori ai planetei Terra. 

Spre exemplu, noul volum (din cele aproape 20) de poeme, Elegii din Era Arheopterix, dovedeşte că Poetul îşi poate 

depăşi limba, pentru un limbaj care, dacă i-ai crede pe unii, este „specializat”: limbajul poetic. Ei bine, Ion Pachia-

Tatomirescu „vorbeşte poezie” ca un MAG-DEMIURG întru LOGOS (nu doar în sensul că-şi „permite” jocuri 

demiurgice-creaţii-inovaţii de Cuvinte – unele paradoxal-mirabile: „În urmă cu câteva secunde/s-a născut verbul a (se) 

peşteriza” – cf. A (se) peşteriza) – nu ca „specialist”, ci ca Homo Poeticus (sunt sigur că Ion Pachia-Tatomirescu face 

parte din rasa atlanteenilor, despre care, cu mare desfătare de Duh, face vorbire părintele antroposofiei, Rudolf 

Steiner!): adică, „vorbeşte poezie” - aşa cum respiră. Poezia din Cuibarul „Stelei Polare”, Poezie Mistic-Şopotită, 

din Ouăle Androginice ale Valurilor Temporal-Atemporale, Emergent-Imerse..., Poezia de sub Ouăle Brâncuşiene 

Palingenetic-Zalmoxiene („Coloană a Credinţei fără Sfârşit”), ale Cloştii cu pui de Aur... – spre Laptele-Lumină, al 

Căii Drepte-DAO/”Galaxie” – Poezie ca „Râu al Privighetorii Orfice” (cf. Într-o privelişte cu alt curcubeu). 

”Sprinteioara viespe” alecsandrină (cf. Despre o nelinişte în jocul de-a galaxia...) este tocmai simbolul palingeneziei 

tracico-orfice (tinzând, fulgerător, către „stadiul Brahman”!), al metamorfozei sacre (ba chiar al metanoiei!), prin 

depăşirea condiţiei umane, spre cea divină: la Alecsandri, „mreana” imersă (cu voinţă mistică!) vrea (şi face eforturi de 

Duh!) să (se) transgreseze în „viespea” Emergent-Celestă, Angelic-Zburătoare (de fapt, în primul rând, vehement- 

Recenzie 
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„impulsionantă” spre ZBOR...!)! Către Raiul-Privire Revelatorie (de „Tată-Cer/Tinereţe-fără-Bătrâneţe-şi-Viaţă-

fără-de-Moarte”)-Re-Îndumnezeitoare (cf. Raiul meu cât o sprânceană, cât o pleoapă...), de după Plânsul (lustrant-

soteriologic!) din „peştera-Biserică”: „Plâng în pântecul-peşteră:/peştera răsună ca biserica din Voroneţ,/ca zidurile 

celui mai pur albastru-de-cer,/ca ochii Soarelui-Moş” (cf. idem). Către Trupul de Albină Divină, Fiu/Fiică a 

Soarelui/Dumnezeu („să-ţi pictez câte-un univers/în fiecare hexagon/al fagurelui-trup” – cf. În fiecare hexagon al 

fagurelui-trup...) – Hexagonul-Litera VAU fiind „simbolul Dragostei şi Numărul Antagonismului şi al Libertăţii; 

Unirea; Munca; Săptămâna Creaţiei” (cf. Eliphas Levi, Chei majore şi Pantaclul lui Solomon). 

Ion Pachia-Tatomirescu nu se poate stabili existenţial, în cosmos, decât printr-un etern „colocviu poetic” – discutând 

întru dispută cu toate ale lumii. Evident, într-un volum de „dispute poetice” care (dacă ne-am lua după titlurile celor 7 

părţi-7 zile biblico-demiurgice, prin care veşnic nemulţumitul demiurg re-creeează, veşnic, lumea, ca-ntr-un 

caleidoscop al infinitelor variante imaginabile poetic: Ars poetica, Elegiile elementului Aer, Elegiile elementului 

Apă, Elegiile elementului Foc, Elegiile elementului Lemn – element strict autohton! - , Elegiile elementului Pământ,  

Elegii din Era Arheopterix) par a recapitula („elegiac”... – vom vedea, mai jos, de ce...!) cosmosul, în vederea unei re-

creaţii, din noi temelii manolice – Poetul intră în dispută demiurgică, în primul rând, cu...rânduiala-Logos-ul! Cu modul 

existenţial la care au „retrogradat” (de 20-22 de ani încoace, mai cu seamă!) oamenii – „colegii” săi tereştri. Deveniţi 

„anti-eminescieni/anti-pelasgo-daci”, deci pervertiţi întru Anti-Patrie/Anti-Logos Divin – nichitstănescienii „oameni-

fantă” - „galactici mancurţi”, „hiene-vârcolaci” trebuie anatemizaţi, descântaţi de/întru...vidul mitic/vidul de Anti-

Logos (adică, nimiciţi prin propria-le pornire distructiv-demoniacă, întoarsă împotrivă-le, precum bumerangul) – sub 

condiţia refacerii „ROST-ului”, ca Logos-Limbă („gură” – de rai, ori de iad! -  de Om-Hristic, ori de „om-fantă”...! – 

„Noua cometă străbate vidul/izbindu-se de cerul/Gurii de Rai/şi de cerul gurii noastre/(...)pentru imperioasa 

autostradă/a libertăţii absolute/dintre Yin şi Yang” – cf. Cometă glonţuitoare de vid şi de ceruri ale gurilor...), 

Logos-semnificaţie, Logos-Direcţie a Evoluţiei Spirituale, Logos-Rânduială Sacră-Cosmică (întru re-demiurgie 

sănătoasă!): „Eminescu i-a văzut adeseori/pe-acei oameni-fantă,/alcătuiţi din antimaterie/(...) Însă, de douăzeci de 

ani,/pe aceşti oameni-fantă,/pe aceşti galactici mancurţi, eu îi văd şi ca hiene-vârcolaci,/Sfârtecând exact Luna-

Patrie,/Ce-i Sfânta Limbă Pelasgo-Dacă/una şi-aceeaşi cu Sfânta Limbă Valahă,/fără întrerupere.../Şi tot fără 

întrerupere, anatemizez/toţi mancurţii din Patrie,/înfăşor toţi oamenii-fantă/într-al blestemului năvod,/cu verb 

înspicat-răspicat:/Rostiţi-vă şi rostuiţi-vă,/voi, vârcolaci-fantă,/voi, vârcolaci-mancurţi,/duce-ţi-vă-nvârtindu-vă, 

roindu-vă,/pe toate-ncreţiturile Genunii, desigur,/nu în preajma Daciei mele de Lună Plină:/nu-mi ameninţaţi 

Lumina-Patrie,/că mă-nfurii/şi vă fac mitul ţăndări...!” (cf. Rosteşte-te, vârcolac...!). 

Lumea lui Ion Pachia-Tatomirescu este una Pelasgo-Dacică, luând fiinţă pe Axa („bănăţenită”!) a 

Kogaionului/Cogaionului („Ce albă e apa asta cerească, minunos croită/în rochii albe de mirese, spre-a ninge/în 

sfânta parte – dinspre Cogaion – a Banatului”- cf. Ninge spre Cogaion...) – o lume care a luat fiinţă din „colocviul” 

cvasi-amical dintre Vid şi...AVID (Fărtat-Ne-Fărtat) – iniţial, forma existenţial-umană a Păsării-Înger al Cunoaşterii 

Divino-Umane Supreme! Vidul, pentru a putea dialoga-„demiurgi”, dimpreună cu Avidul, are nevoie (se 

„formalizează”...acceptabil!) de ameliorarea Principial-Cosmo-Feminină-YIN – „Doamna Zână”...: „Ţi-am intrat în 

dialog/ca să nu mă crezi olog.../Ţi-am adus un scorpion/(ce-i la doamna în poşetă)/să-l atârni de-alba-ţi manşetă/pe-

o absenţă de buton...!” (cf. Dialogul învidării de pe malul oximoronului). 

Din păcate, Vidul s-a implicat demiurgico-social mai mult decât îi permiteau „clauzele tratatului cosmic”, cu Avidul – 

tentând chiar să corupă esenţa Avidului, înjosind-o (dinspre Duhul Cunoaşterii Divino-Umane!), până la 

vulgara...lăcomie! „Iisus Hristos a făcut Constelaţia Lirei:/cât este <<dreptul de autor>>,/domnule Prim-Ministru-al-

Coasei...?” (evident că, aici, nu se fac, neapărat, referiri personale, ci categoriale!) – cf. Despre o nelinişte a 

„dreptului de autor”... În aşa fel încât Starea Angelic-Cunoscătoare, Poezia, intră sub zodia exasperării (iar Poetul nu 

mai poate rămâne, în această dezbinare a eonilor -  „Poetul de Serviciu al Naţiunii Valahe” – cf. Poetul nu e 

mânătarcă de vid, printre constelaţii... - ...adică, Paznicul Copacului Cosmic cu Rădăcinile Răsturnate, Paznicul 

Rădăcinilor Celeste ale Lumii/FIINŢĂRII!), din pricina blocajului ei cosmic (o stare de „băltire” a sinelui, în curs de 

dezagregare - devenit anti-specular, care nu se mai oglindeşte, în propria-i Creaţie!), la nivelul comunicării purificatoare 

(ca dinamică isihast-revelatorie a Sinelui, dar şi a Sinei noiciene): „Ce rost are/să mai scrii Poezie/dacă oceanele nu 

citesc?/ Ce rost are/să mai scrii Poezie/dacă îngerii nu citesc? (...)/Şi ce rost are/să mai scrii Poezie/dacă Ea, 

Însăşi,/nu se mai citeşte?” (cf. Ce rost are...dacă stelele nu citesc...). E nevoie, „avidă” (în sensul profund 

gnoseologic!), în cosmos şi, deci, în Logos - de o „revoluţie” a Duhului, contra lăcomiei „legea cohortei de omizi/pe 

frunze de dud”: „Ba, are rost o nouă revoluţie (...)/are rost o nouă cibernetică/ a Verbului/(...) dacă totul 

înaintează/după legea cohortei de omizi/pe frunze de dud” (cf. Ba, are rost...). 
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Arheopterixul, conform tratatelor, este „pasăre fosilă, cu caractere intermediare, între reptile  şi păsări, descoperită 

în jurasicul din Germania” – dar, pentru „atlanteanul” Ion Pachia-Tatomirescu, cel cu Verbul care „calcă ţanţoş/până 

ajunge la marginea ninsă” (adică, până la Lumina Albă, Atotintegratoare cromatico-existenţial, a Paradisului 

Atemporal, deci, Anti-Dinamico-Exterior, intrând în starea isihast-interiorizată: „de unde înaintează prudent,/pe partea 

de argint-viu,/carosabilă, logosabilă/ şi verbos-abilă/a hârtiei” (cf. Verbul calcă ţanţoş...) – transgresând, apoi, şi 

colocviul-dispută „logos-abilă”, şi viziunea, în Tăcerea Ritmică a Poemului/Logos Unic!), „arheopterixul” a devenit, 

din păcate, OMUL – dar ca simbol al Căderii în Istorie, al Haosului! -  iar nu vitruvian simbol al 

Cosmosului/Orânduielii: „Când cărţile bisericilor/sunt pline de sânge, Doamne,/(...) cineva ne scrie istoria,/sunt 

sigur,/în Cartea-Haos” – cf. Un psalm în faţa Cărţii-Haos. Omul este/a devenit ipostaza degradată, până la reptilă, a 

fostei Păsări Angelice!  Nu este exclusiv vina Omului că nu mai este „capodoperă divină”, ci şi a unei mistice 

catastrofe, probabil „muşamalizată” acolo, în Cerurile „Sinei”: „Pentru toate cele scrise de noi/în Cartea-Haos,/pentru 

toate cele zise/împotriva Haosului din sinea mirabilă,/ nu trebuie să vii, Doamne, spre mine,/cu levierul-steag/în 

mâna-ţi dreaptă” (cf. idem). Cu alte cuvinte, „ridicarea-retrezirea” (sugerată de... „levier”!) Duhului uman trebuie să 

se facă nu „cu anasâna” divină, nu prin intervenţie divină autoritar-cezarică -  ci prin conştientizarea Autenticului Sine, 

chiar de către Om!  

De data aceasta, se trimite (rezonabil!) la referenţi umano-terestro-anti-poetici (aleşi, însă, TOT categorial!): „Naşule, 

de ce Muma-Aerului/te-ai apucat tocmai astăzi/să-mi strici sărbătoarea pe stil vechi (n.mea: zalmoxiano-

hristic!)/clonând pasărea Arheopterix,/reptilo-zburătoarea aceea,/frumoasă ca Nina Cassian/ce zbura 

proletcultist/din Casa Scânteii în Pădurea Băneasa” (cf. Clonă). Pentru că numele Celui Rău trebuie pronunţat, CU 

ORICE RISC, în orice ritual de exorcizare-descântare – pentru Restaurarea Cântecului Orfico-Soteriologic! 

...Mai este posibilă întoarcerea la „sănătatea Lumii”, negarea Genunii (Vidul Extrapolat-Proliferat-Vinovat), întru 

Grădina Hesperidelor, Grădina cu Mere-Aştri-de-Aur? Da, prin Revelaţia Logos-ului Divin, prin restaurarea Logos-ului 

Demiurgico-Divin/Poezia CA FORŢĂ DE RE-ARMONIZARE/ÎNSĂNĂTOŞIRE DE DUH A LUMII 

(voiculescian, de jos în sus, de la „moruni”, către „nori de egrete”: „pot să intru în somnul real,/nu-n somnul din 

imn,/căci poemul meu porneşte/pe văile Genunii şi le-albeşte/în toate punctele cardinale ale fiinţei,/mai mult, ori mai 

puţin pudrată,/sau fardată cosmic,/în armoniile gamei celeste-a izvoarelor,/în sinesteziile/ deltelor fundamentale/cu 

vălătuci de moruni,/cu nori de egrete,/ori cu tezaure de flăcări,/pentru merele de aur...” (cf. În somnul real, nu-n 

somnul din imn...). 

Restaurarea Lumii Armonice, a Cosmosului-Logos, se face sub semnul „ELEGIAC”, autosacrificial-hristic, alchimic, al 

LEBEDEI („Lebăda [hermafrodită]simbolizează forţa Poetului şi a Poeziei” – cf. Victor Magnien – Misterele de la 

Eleusis; „cerească atotputernicie, element al dragostei şi al uniunii” – cf. Novalis, dar şi la Goethe: „Undă însăşi 

peste unde,/Lunecă spre locul sfânt”; emblemă alchimică a Mercurului Auto-Sacrificial: centru mistic şi unire a 

contrariilor – apă-foc -, unde se regăseşte valoarea sa arhetipală de androgin: „ea cântă dumnezeieşte pentru sine şi 

pentru lume – Divina sibi canit et orbi – pentru că Mercurul, hărăzit morţii şi descompunerii, îşi transmite sufletul 

către trupul lăuntric, ieşit dintr-un metal imperfect, inert şi descompus” – cf. Basil Valentin, Les clefs de la 

Philosophie, Ed. Minuit, Paris, 1956, p. 152). Iată de ce cartea „de hârtie” a lui Ion Pachia Tatomirescu are şapte cărţi 

alchimice într-însa – ELEMENTELE fiind cinci (LEMNUL este Crucea Lui Hristos/”Suportul” In-Suportabil al 

ZBORULUI/ÎMBRĂŢIŞARE A COSMOSULUI,  ÎNTR-O NOUĂ ERĂ FIINŢIALĂ!!!), iar Ars poetica/Duhul 

POETIC este chiar Duhul Lui Hristos/UNITATEA – adică, Cel care re-uneşte ELEMENTELE disparate - re-

construind, alchimic, Lumea-Cosmos ARMONIC! 

...Ne oprim cu sugestiile de lectură - aici. Nu am citit, în ultimii ani, o mai convingătoare pledoarie pentru Logos-ul 

Alchimico-Poetic, adică pentru Restaurarea Paradisului, prin Poezie. Numai un Maestru, precum Ion Pachia-

Tatomirescu (şi nu mulţi sunt ca el!), putea crea o astfel de Carte a Cărţilor. Dar şi MAGNUM  OPUS.  

Alchimie provine din arabul al-kimiya sau al-khimiya, care e compus din articolul al și cuvântul grec khymeia (χυμεια) 

care înseamnă a topi , a lipi, a împreuna – iar Magnum Opus/Opus Alchemicum conţine ŞAPTE procedure (se 

justifică, astfel, mathematic, structura cărţii lui Ion Pachia-Tatomirescu!), necesare obţinerii “Mântuirii Duhului 

Umano-Divin”, a “Pietrei Filosofale” (…sunt patru operaţiuni şi trei faze: patru operațiuni - putrefacţie, calcinare, 

distilare, sublimare – şi trei faze: solve, coagula, unitas…).  

Sau, cum spunea un Poet-Alchimist al Franţei secolului al XIX-lea, despre această “elegiacă” DURERE a FIRII - întru 

restaurarea Lumii, prin Iubire-Unire întru Duh ARMONIC: “Iubirea-ne isca-va o nouă armonie, / O nimfă, cu  
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, cu durerea-mi unită pe vecie…” 

…Numai prin Alchimia Poetică, Supreama Re-Armonizare a Duhului/Logos-ului Lumii, ne poate veni 

Salvarea/Mântuirea. Nu prin revoluţii ale glodului uman - şi cu atât mai puţin prin ceea ce ţine de acumularea glodului-

Prakrti…Numai Tentaţia/NOSTALGIA/ELEGIA Meree către PURUSHA/SPIRITUL/DUHUL - vindecă omenia 

din om! 

Şi nu veţi afla un „tribun” mai convingător, întru demonstrarea acestei teorii, decât Ion Pachia-Tatomirescu - cel despre 

care însuşi Romulus Vulcănescu afirma: „Combate teoria abisală a „spațiului ondulatoriu“ deal-vale a lui Lucian 

Blaga, înlocuind-o cu teoria semantismului sincretic a spațiului spiritual zigzagat, creastă de munte – abis – creastă 

de munte”.  

Da, mereu, din Genune, “Nostalgia Paradisului”! – Nostalgia/ELEGIA despre/către “CREASTA MUNTELUI 

AXIAL AL LUMII”-MERU/Vârful Duhului”-SINEA DIVINĂ, ca LOGOS DIVIN – pentru a ne elibera de 

ambiguitatea “arheopterixă”, de “Era Arheopterix”: din “eu”, în “noi” – şi din “noi”, în EL!   

                                                                             Adrian Botez 

  

 

 

Vremurile de criză 

    sau 

Când i se încurcă românului iţele 

 
 După loviturile financiare de peste Ocean, paradoxal, la 

începutul lunii martie, când primăvara ar fi trebuit să dezgheţe multe, 

inclusiv afacerile imobiliare din zona Grays-ului, Maria  s-a trezit 

şomer. De altfel, simţise cum că tranzacţiile în domeniu  tindeau spre 

un blocaj de proporţii. Zeci de agenţii imobiliare şi-au închis porţile. 

Fără locul de muncă,  lucra, totuşi, alături de Katy, însă veniturile  lor 

scăzuseră cu valoarea unui job, iar cheltuielile rămăseseră aceleaşi. În 

plus, de Sfintele sărbători Pascale, Katy ar fi trebuit să vină în 

România, să petreacă alături de familia sa, iar la întoarcere să îl aducă 

pe Lajoş. De la o zi la alta, parcă totul se năruia. Într-una din seri, i-au 

propus Tabithaei diminuarea banilor oferiţi pentru tot ce făcea în casă. 

Deşi  cu privirea în pământ, a acceptat. Mi-a părut rău de ea. Am 

îmbrăţişat-o, apoi i-am spus la ureche: ,, Nu fi tristă! De mâine, banii  

mei  de buzunar am să ţi-i dau ţie’’ 

. Abia după ce au plecat cele două, a lăcrimat şi m-a sărutat pe obrăjori.  

- Nu, cum aşa?! Banii tăi sunt ai tăi. 

-  Ştii ce?  

- Hai, spune! 

- În primul rând, moş Gheorghe mă pupa pe năsuc şi-mi venea să strănut.  Mă gâdila cu mustăţile. În al doilea rând, el 

nu se văieta când nu avea bani. Îşi lua rachiu, îi lua şi babei lui câte ceva, de-ale casei, şi-i scria Rătana datoria la caiet. 

Când făcea rost de parale, desigur, îi plătea.  La englezi, nu s-a inventat sistemul ăsta? 

- Nu cred, n-am auzit. Aici, ai bani,  trăieşti, nu, ajungi pe străzi... Mai ales noi, emigranţii, care nu suntem de-ai lor. 
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- Vai de capul lor! Au rămas în urmă rău! Nu-i nimic! Chiar mai bine, abia acum o să vrea mami să ne întoarcem la 

bunica. Te luăm şi pe tine... Ce mare scofală?! Acolo, avem casă, masă... Şi să vezi tu ce frumuseţi de dealuri, de păduri, 

de... Ce să-ţi mai spun? Un fel de rai pe care-l dai, doar dacă nu ai minte, pe nişte amârâţi de parai.  

- Englezii au lire... 

- E, şi ce? Tot un fel de parale, de hârtii, pentru câte-un moft, că în rest... trăieşti numai dacă vrei. Aşa ne-a spus nouă 

mamaie. 

Contrar aşteptărilor mele, la sfârşitul lunii martie, când nu ne mai puteam plăti nici chiria la casa în care locuiam, nu ne-

am întors acasă. Ne-am făcut bagajele şi ne-am mutat în Grecia, pe insula Creta. Maria şi Kety găsiseră ceva convenabil 

de lucru în Agia Pelagia, o staţiune situată pe coasta estică, în apropiere de Heraklion, capitala tărâmului. 

La început, am plâns, însă după doar căteva zile, seninul cerului şi căldura unui început de sezon turistic  m-au înmuiat. 

Soarele parcă era asemenea celui ce răsărea la mine în sat, din mările de dincolo de păduri. Nu le văzusem decât în 

mintea mea, însă atunci, o clipă, m-am gândit că ele,  mările, despre care îmi tot vorbise moş Gheorghe, ar fi cele ce mi 

se întindeau, acum, la picioare. Într-o zi, am încercat să mă localizez ca punct pe faţa pământului. Nu am reuşit. Nu 

aveam conştiinţa rotundului rotitor în cer. Mi se părea că întinsul unduit este singurul, şi cel pe care călcam, şi structura 

noastră interioară. De aici,  împăcarea mea când  cu ziua, când cu noaptea, când cu răul, un fel de veşnică trecere a 

timpului, când cu bucuria, de cele mai multe ori,  un fel de plămadă, chiar în noi înşine. În plus, atunci am înţeles că 

lumea e doar un niciunde. În ea, vii şi pleci. În rest, nimic. Poate, cel mult, locul în care îţi poţi pierde sufletul.  

                                   *** 

Administratorul staţiunii ne-a cazat în două camere situate în aripa nordică a unui lung şir de clădiri aşezate în cascadă 

de-a lungul dealului ce cobora spre mare.  Maria avea să locuiască în aceeaşi încăpere cu Katy,  iar eu cu Tabitha. Nu 

mi-a convenit, însă nu aveam de ales. Imediat ce am deschis uşa, fiecare din noi s-a izbit de acel miros de rânced şi de 

aerul stătut. După o curăţenie  generală şi o aerisire pe măsură, după ce am schimbat şi lenjeria, totul devenise, oarecum, 

mai primitor.  Ba, mai mult, atmosfera era alta când ieşeam pe terasa generoasă de unde puteai să te arunci, măcar cu 

privirea, în apele parcă de smarald. 

 

 

Niciuna dintre camere nu avea bucătărie, însă nici nu ne trebuia câtă vreme  ne hrăneam, zilnic, după ce serveau 

turiştii masa, iar mâncare rămânea, grămezi. 

- Dacă ar fi ea, aici, mamaie... Din resturile ăstea, ar mai creşte vreo cinci, şase scroafe cu purcei, o droaie! – mi-am 

zis în şoaptă. Eu, porumbei, păsărei, şi-aş da şi la guguştiucii ăia, doi, plus unui stol de rândunei. Ce-o fi făcând grecii 

ăştia cu atâta mâncare?... Probabil aruncă totul la peşti, în mare. E, fiecare cu ale lor! Şi nu e rău. Că şi ei, peştişorii, 

fâţ, fâţ, tot suflete sub soare! 

- Ce tot  spui acolo? 

- Ei, zic şi eu... 

- Că lumea... – a răspuns Katy în locul meu. Adică nordicii ăştia... Am plecat de-acolo noi, hodoronc-tronc, hop aici şi 

ei! Pe câţiva... îi vezi? Englezi, îi ştiu din bar.  

 - Soarele, se ştie, face bine... Oamenii aleargă după el. 
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 - Aiurea! Atunci de ce nu se duc în Tunisia, la mine, că e gratis şi cât vrei! 

- Eee? Dar rachiu? Grecii au dintr-ăsta... Face parte din meniul ,,all inclusive’’Ai să vezi, de mâine, barul e al lor. Nu 

mai scapi. Toarnă în burţi, se golesc în piscină şi iar la bar: my lady, rachie! And water? (Şi apă?) - Ai să-i întrebi tu. 

Parcă-i aud: no! is sufficiently in the pool. (nu! e suficientă în pişcină) 

      *** 

Încă din primele zile,  fetele au intrat în pâine. Maria şi Katy au luat în primire barul şi beciul de la subsol cu fel şi fel de 

butoaie pline cu băuturi, iar Tabitha, sala de mese. De mine se mai ocupa, printre picături, tot ea, însă doar când avea 

liber. Oricum mă ţineam mai mult după  tunisiancă decât după Maria. Îmi devenise dragă, iar în  Creta parcă era la ea 

acasă. Zâmbea mai mult, iar când era pe deplin în apele  sale, mă ridica pe gardul din beton ce înconjura una dintre 

pişcine şi îmi spunea: 

- Vezi, dincolo de muntele acela, peste mare, Sicilia, apoi, la o palmă de loc printre valuri, Sousse al meu. 

- Sus? Dumnezeul tău?! Mami nu mi-a spus! 

- Nu, Sousse, locul în care m-am născut eu. 

- A, da! E cu totul altceva. Păi toţi venim din cer. Mi-a spus mie tataie într-un vis.  Eu nu l-am prins aici, pe pământ,  dar 

cred că-l ştiu... Mda, să ştii tu, sigur, aşa mi-a zis. 

- Sousse e jos! 

- Cum?! Mare comedie! Hai, că ar râde şi câţele lui moş Gheorghe de tine! 

- Tot nu ne înţelegem. 

- Aici sunt de acord. Doar te-am rugat să înveţi şi tu româneşte. Că nu strică! Dacă într-o zi, de exemplu, descoperă un 

român de-al meu ceva... Ooo,  păi nici nu ştiţi ce vă aşteaptă! Aţi dat de dracu! Şi află că suntem deştepţi! L-am auzit eu 

pe  Neaţă ăl bătrân, că unde e minte multă, adică la noi, e şi nărozie pe măsură... Mă rog, asta e cu totul altceva! ...Şi ca 

să se descurce cu invenţia ăluia, îţi dai tu seama că omenirea toată, vrea sau nu, va trebui să  înveţe româna. Nu vrei să 

înveţi pe gratis acum?! E treaba ta, dar într-o zi, tot ai să o faci şi atunci, cu siguranţă, am să-ţi iau bani, pe ştiinţa mea. 

- Te cred în stare... De altfel, am simţit eu cum curge ceva sânge de evreică prin venele tale ... 

 - Tabitha, draga mea, eu sunt din România, din sat de la  bunica... 

- Bine! Atunci, stai să îţi spun: Sousse e perla Saharei!  

- Mi-a spus mami că pe la voi, lumea-i toată în patrafir... Ca popii pe la noi! Iar  femeile, îmbrobodite, apoi răpite şi 

duse în Serai. Şi acolo... fac puzderie de puştoaice şi puştani!  Aşa e? 

- Sara, Sousse e cel mai frumos oraş din Tunisia. Adică din ţara mea.  În   locul ăla, suntem ehe... tocmai de pe vremea  

frumoşilor fenicieni. Cum să îţi spun, de când lumea!  

 

 
Orasul Sousse este situat pe coasta mediteraneana a Tunisiei 

- Aaa, da! Gata ştiu! Voi sunteţi ăia?! Frumoşi, frumoşi, dar v-a dat Dumnezeu afară din rai, că n-aţi prea fost cuminţi! 

M-am gândit eu că tu ai putea fi vreo Evă rămasă peste timpuri, că prea ai funduleţul bombat! Şi apoi, îmi zicea mie 

moş Gheorghe că ea, Eva, tot cam aşa... De-aia l-a băgat pe Adam...  

- Să nu spui iar vreo prostie! 

- Nuuu! Doar ce a zis el... 

- Adică? 

- I-a luat minţile, că nici nu prea avea şi l-a băgat în draci! Iar el atunci, aproape turbat, a muşcat-o întâi de buci, apoi de 

ţâţe, că aveaaa...  Iar ea, zăpăcita, s-a speriat  şi a chirăit cât a ţinut-o gura.  Adică... A ţipat ca Floarea, de la mine din 
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sat, în toiul nopţii, când bătea Foltea, trezit din beţie, la ea. ,,Auuu! Auuu! Săriţi, lume!’’ Iar el: ,,taci, fă! fir-ai a dracu 

de belea!’’ Înţelegi? 

- După câte văd eu, la voi tot război? Bătăi peste bătăi! 

- Cică ele ar fi rupte din rai, odată cu Sfânta Scriptură! Şi află că poporul meu e unul sfânt! N-ai auzit? Nu ştiai?! 

- Nu! 

- Păcat!  Maria nu ţi-a spus? 

- Nu! 

- Şi tu de ce nu citeşti? 

- Păi... 

- Nici un păi! Acum eu ce să-ţi fac? O să rămâi aşa cum eşti! 

     *** 

Discuţia cu Tabitha mi-a trezit curiozitatea. În zilele următoare, cât timp m-am tot ţinut după ea am aflat că de acolo, 

din Tunisia, vechii fenicieni, oameni frumoşi, veseli, cu spiritul lor  practic, au luat la pas lumea. Când pe uscat, când pe 

valuri. Cartagina lor, pe-atunci, tocmea, cumpăra şi vindea cam tot ce se putea în Mediterana, în est,  în Persia sau 

tocmai până spre nord, în Scoţia.  Mai târziu, însă Imperiul Roman i-a tăbăcit ca şi pe noi. În plus, pentru spectacol la ei, 

într-un orăşel, El Djem, romanii au ridicat,  la vremurile acelea, un alt colosseum. Sângele trebuia să ţâşnească în arene 

nu doar la Roma, ci şi mai la sud, în Africa.  Civilizaţiile anterioare, cu învăţături, tradiţii, într-un cuvânt, cu tot ce a 

fost, a devenit, peste noapte, bob de nisip spulberat desupra  întregului deşert uscat.  

- Blestemat parcă, pe când cu Turnul Babel, omul, cam  la o mie de ani, vrea nu vrea, o ia de la început.  Cică altfel nu 

şi-ar mai găsi rostul. De aci, istoria lumii, istoria bestiei din el, din om, şi a sângelui scurs în pământ. Mă rog, un punct 

de vedere. Ce să-ţi mai spun? Că după romani, o altă mie de ani, au zăbovit pe-acolo, vandalii, bizantinii, otomanii, mai 

de curând, francezii, e o chestiune de prisos. Au venit, au luat, s-au dus şi-au lăsat în urma lor trupuri schilodite, suflete  

frânte şi valuri de lacrimi de-al ochilor plâns. 

Şi povesteşti cu zâmbetul pe buze?!  

 Cum altfel?  Câtă vreme vorbesc despre poporul meu?! 

Mama lor de bandiţi! – ar fi sărit moş Gheorghe şi-ar fi pus mâna pe cuţit. 

Şi? 

Le-ar fi făcut el ceva, i-ar fi jupuit şi îşi făcea din pielea lor, opinci. 

-   Sara, draga mea, când eşti un popor mic, orice ai face, umbli tot dezbrăcat şi desculţ. Tu crezi că întâmplător suntem 

noi pe-aici? Maria, Katy, n-aţi vrea să fiţi la voi acasă? Să aveţi ce pune, zi de zi, pe masă? Grija pentru un mâine să nu 

stea în bucata de pâine... Ci la suflet, la tine, la un viitor. Se pare că cei ce pot, şi asta vor, le e mai uşor să fim slugi de 

voie, te miri unde au ei nevoie. Mai ieri, în Anglia, astăzi, în Grecia... Rătăciţii, rătăciţi! Se dă un zvon în lume că s-ar 

trăi mai bine la...  

- Paştele cailor... Zic bine? 

- Fie, că tot nu am idee cam pe unde o fi! Oricum, sclavie modernă, pentru ei fără niciun cost. Şi asta  în numele binelui 

nostru, al binelui pentru popor. Aşa s-a furat cel mai uşor.  De când lumea, acum şi-n viitor. Ehe, draga mea, când ai să 

afli tu, mai târziu, cam cât s-a ucis în numele lui  Cristos al tău... sau  a lui Alah al meu, te-ai pune singură, în vârf de 

ţeapă, şi-ai striga cât te ţin plămânii: ,,fără Dumnezeu!’’ El însă, fără vină!... Bestia în formă manifestă, din om! 

-  Şi din mine? 

- Eu ştiu? Să zicem că tu eşti încă un îngeraş... 

- Mâine însă pot fi dracu gol! Aşa e? Acum înţeleg de ce  urla Gheorgheru, ăla ăl tânăr, la vreun an după ce s-a însurat, 

când a găsit-o, într-o seară, pe nevastă-sa cu altul în pat.  

- Sărăcuţul! S-a speriat? 

- Ei, şi cu tine?! A turbat! Cât ai clipi, apus mâna pe un par şi... 

- Ooo! Alah, Alah!  

- Ce Alah?! I-a rupt ăla oasele, că altfel nici că se putea! ...Apoi, fireşte, au luat-o, iarăşi, de la cap! 
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„Şi acum, Cerbul de Aur – Luminţa Dobrescu, România!” - aşa suna prezentarea făcută de prezentatorii de 
atunci, Silviu Stănculescu şi Sanda Ţăranu, câştigătoarei „Cerbului de Aur”, ediţia 1969, desfăşurată la 
Braşov şi transmisă de 25 de televiziuni din toata lumea. Prima câştigătoare româncă a festivalului „Cerbul 
de Aur” (în 1969, cu piesa „Of, inimioară”, a compozitorului Edmond Deda), era o tânără  frumoasa, de 22 de 
ani, cu doi ochi negri, mari şi luminoşi, ca de caprioară, care în aplauzele furtunoase ale celor prezenţi, la 
Sala Teatrului Dramatic, a luat Cerbul de Aur de coarne, la propriu, dar şi la figurat; în acea zi de 10 martie 
1969 se născuse o stea, o stea care, din pacate nu a apucat să strălucească prea mult pe tărâmurile 
mioritice, deoarcece, peste numai un an, Luminiţa avea să aleaga drumul străinătăţii cu destinaţia – Berlin, 
Germania! 
 
Luminiţa Hortenzia Dobrescu – da, o mai cheama şi Hortenzia, pentru că, în ziua în care s-a născut, tatăl 
ei a venit la spital cu un buchet de hortensii –se pare că a găsit elixirul tinereţii şi a reuşit să încetinească 
evoluţia nemiloasă a timpului… A rămas, în ciuda anilor care au trecut, o femeie deosebit de frumoasă şi 
şarmantă, şi, dacă nu mă credeţi pe cuvânt, pozele recente pe care le-am ataşat acestui interviu, sigur vă 
vor convinge şi vor sta mărturie afirmaţiei mele deloc politicoase, ci una plina de adevăr. 
 
Luminiţa Dobrescu, în opinia mea, are un loc de cinste în panteonul muzicii româneşti şi  va rămâne un 
nume de referinţă în lumea muzicală românească, un nume care va fi asociat „forever” cu Cerbul de Aur – 
prima cântăreaţă din România câştigătoare a prestigiosului trofeu. Artista trăieşte acum la Stressa, în vestul 
lui Lago Maggiore, care se află în nordul Italiei, chiar pe graniţa cu Elveţia, un mic colţ de rai. Am avut  
deosebită plăcere să stau de vorbă cu dânsa şi am aflat lucruri foarte interesante şi inedite, aşa cum vă veţi 
convinge şi voi, stimaţi cititori, din interviul de mai jos.  
 

*** 
 

„Fosta Securitate a încercat prin toate mijloacele posibile să-mi şteargă urma, să mă 
denigreze…” 
Viorel VINTILĂ: Stimată Luminiţa Dobrescu, să dăm puţin timpul înapoi şi să ne oprim la momentul 
1969, ediţia a doua a Cerbului de Aur. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acest moment şi spuneţi-
mi, vă rog, dacă vă  aşteptaţi să câştigaţi acest prestigios trofeu?  Vorbiţi-mi, vă rog, despre perioada 
din anii 1968-1970, perioada de glorie a Luminiţei Dobrescu. 
Luminiţa DOBRESCU: Dacă aceasta întrebare mi s-ar fi pus atunci, în 1969, cu siguranţă raspunsul ar fi 
fost, poate, mult mai complex, mai plin de sensibilitatea creată de însuşi momentul festivalului. Oricum, şi 
acum, vă pot răspunde valabil, în sensul unei situaţii, care a rămas bine fixată în conştient cât şi în 

INTERVIU 
CU 

LUMINIŢA DOBRESCU 
 

„Eram un mare nume în România  
şi totuşi am preferat exilul”  
Luminiţa Dobrescu 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Edtp3DmzItM
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subconştient şi care, deseori, mă face să retrăiesc acele momente, ca şi 
când ar fi fost  ieri, dar asta nu pentru că timpul s-a comprimat, ci pentru 
ca întrebările legate de această mare cotitură a vieţii mele se repetă într-
o formă  mai mult sau mai puţin diferită. Da! 1969 a fost prin excelenţă 
anul vieţii mele. Asta nu înseamnă că nu au mai existat şi alţi ani care au 
contribuit la alte schimbări radicale din viaţa mea. Dar, anul 1969 a fost, 
profesional vorbind, anul care m-a făcut să intru în istoria Festivalului 
„Cerbul de Aur” şi în istoria Televiziunii Române. Mă întreb de 
nenumărate ori, de ce mi se pune tot timpul intrebarea: „Te-ai aşteptat să 
câştigi prestigiosul trofeu?” Cum  pe mine mă caracterizează modestia, 
într-un interviu dat cu ani în urmă, am afirmat că: „Nu mă aşteptam să 
câştig Cerbul de Aur!”. Acum, aş vrea să corectez această afirmatie! O 
corectez pentru că  o consider depăşită şi  vreau să  o rectific: 
„Bineînţeles că fiecare concurent se aştepta să fie clasat cât se poate de 
bine – este şi firesc – de aceea eram într-o competiţie şi nu într-un 
spectacol de varietăţi!”  
 
Da, aveam încredere în mine, în posibilitatile mele vocale, în şarmul şi 
dezinvoltura cu care m-a înzestrat bunul Dumnezeu şi care, de data 
aceasta a făcut să mă simt pe scenă, în cele 3 minute „sacre”- cea mai 
bună! Poate de aceea, juriul a fost atât de ferm în decizia luată în cele 
două tururi de scrutin şi m-a onorat cu Marele Trofeu. În plus, astăzi, 
dupa 43 de ani, văzând pentru prima dată prestatia mea de la Cerb, în 
cadrul emisiunii „Confesiuni”, mi-am dat seama că, ceea ce făcusem eu 
atunci, era atât de convingător, din toate punctele de vedere, încât juriul 
nici nu putea decide altfel. Veţi spune… dar modestia unde a rămas? Ei 
bine, de data aceasta, am renunţat la ea şi voi afirma deschis că: „Juriul 
a deliberat corect!”  
 
Există un jurnalist din Brasov  care a scris în 1970 o carte despre 
Festivalul „Cerbul de Aur”, despre interpreţi, despre culisele „Cerbului de 
Aur”… O carte cu impresii şi interviuri care constituie un document de 
necontestat al acelei vremi şi care recunoaşte calitatea apariţiei mele şi 
decizia juriului, fapt care mă face să fiu liniştită şi mulţumită şi să nu-mi 
mai pese de intrigile voite şi zvonurile care puneau sub semnul întrebării 
decizia unui juriu atât de complex, al cărui preşedinte era 
Directorul Televiziunii Olandeze, Dick van Bomell. Acesta este un capitol 
obscur al editiei din 1969. Întrucât îmi permisesem să părăsesc ţara şi să 
nu ma mai întorc, fosta Securitate a încercat prin toate mijloacele posibile 
să-mi şteargă urma, să mă denigreze. Au mers pâna-ntr-atât de departe, 
încât au îndepartat din Arhiva TVR recitalul meu din 1970, de la „Cerbul 
de Aur”, alături de Josephine Baker, în acest fel ştergând o urmă a unei 
prestaţii excelente, din care nu a mai rămas decât banda sonoră, 
păstrată şi conservată de către Titus Andrei, de la  Radio România. De 
ce? Pentru ca generaţia noua să nu mă mai poată evalua la justa mea 
valoare, iar eu sa nu mai ocup segmentul care nu poate fi contestat. 
 
Cei care vor citi aceste rânduri şi care nu cunosc exact datele acelei 
perioade, vor afla de la mine cum stau lucrurile cu adevărat! Trebuie să 
înţelegeţi că, atunci, prin plecarea mea, apoi a  Mihaelei Mihai şi mai 
tarziu şi a Margaretei Pâslaru, s-au creat nişte „locuri vacante”, pe care 
câteva dintre „colegele noastre” le-au acaparat. Concurenţa plecase… 
Acestea puteau să beneficieze din plin de atenţia publicului vitregit de trei  



 

mari nume şi de muzica lor. Aceasta a fost mişcarea de şah a vremii, dar, spre marea lor surpriză, noi ne-am 
întors, muzica noastră a revenit şi există! Deci, istoria şi timpul decid  care sunt adevăraţii învingători! După 
ce am avut ocazia să-mi vizionez şi dosarele de la CNSAS, am înţeles cu atât mai mult, cum am fost 
manipulată, cum am fost „cântată” de către  unii „buni” colegi de breaslă, care mă vizitau în Berlin şi care, 
ulterior, informau serviciile secrete. Au existat şi alţi colegi care se interesau de mine, chiar intenţionau să 
vina să mă vizitezla Berlin, dar nu pentru că le era dor de mine, ci pentru că trebuiau să informeze în 
legatură cu tot ce se întâmpla cu mine! 
 

„Securitatea acelor vremuri şi mariajul meu nefericit, m-au făcut să părăsesc ţara…” 
 
Viorel VINTILĂ: Ce a urmat după 1970, anul când aţi părăsit România? De ce aţi ales această cale? 
Eraţi un nume mare în România acelor  timpuri. Totuşi, aţi ales să plecaţi peste hotare şi să vă  
stabiliţi dincolo de spaţiul mioritic… Unde aţi plecat? 
 
Luminiţa DOBRESCU: Am ales această cale pentru că aşa mi-a fost scris să o aleg. Noi nu influenţam 
decât, minimal, soarta; în opinia mea, totul e programat şi-şi urmează drumul. Eu am părăsit definitiv ţara în 
anul 1970, după apariţia din recitalul de la „Cerbul de Aur”. Au urmat câteva turnee în străinătate, Festivalul 
de Muzică Uşoară de la Sopot, unde câştigasem din nou Marele Trofeu, dar pe care nu l-am mai putut aduce 
în ţară din cauza plecării mele imediate spre Berlinul Occidental, altfel îmi expira viza şi biletul de avion. 
Dirijorul Gelu Solomonescu, care venise să mă însoţească, a rămas perplex văzând că renunţ la un trofeu 
atât de apreciat în Europa acelei vremi. A fost o atitudine împotriva voinţei mele, dar nu aveam de ales!  
 
Da, eram un mare nume în România şi totuşi am preferat „exilul”. Tocmai pentru că mă respect şi-mi respect 
principiile, nelăsându-mă coruptă de nimeni, indiferent de ce şi pentru ce. Aşa sunt eu şi aşa voi rămâne, 
indiferent ce s-ar întâmpla! Nu pot spune decât că, Securitatea acelor vremuri şi mariajul meu nefericit, m-au 
făcut să iau această hotărare.  
 

„Nu există nimic mai jalnic decât să baţi apa în piuă, să faci toată viaţa acelaşi lucru…” 
 
Viorel VINTILĂ: Care a fost, pe scurt, cursul vieţii d-voastră în exil, de când aţi plecat şi până în 
decembrie 1989. Sunt mulţi iubitori ai muzicii dumneavoastră care nu cunosc traseul pe care l-aţi 
ales după 1970 şi, ca şi mine, suntem curioşi să-l aflăm. 
 
Luminiţa DOBRESCU: Cursul vieţii mele între 1970-1989 nu se poate explica în două rânduri... Este mult 
prea complexă această perioadă, că sa fie stenografiată. La Berlin, prin intermediul unei bune cunoştinţe o 
mare personalitate a scenei germane, fiica marelui compozitor de operetă, Eduard Kunneke (Îndrăgostiţii de 
pe lună), am fost prezentată celei mai mari case de discuri, după care mi s-a oferit un contract exclusiv. Am 
început să înregistrez discuri, să fac turnee, spectacole, să am marea onoare de-a cânta sub bagheta 
marelui dirijor, interpret şi Big Band Leader, Paul Kuhn. Au urmat şi doua seriale de TV, unde am jucat rolul 
principal. În  paralel, am început să-mi reactivez vechea mea pasiune pentru pictura pe sticlă, pe hârtie 
japoneză. Am avut nenumărate expoziţii, printre care şi una special organizată în memoria victimelor marelui 
cutremur din 1977, banii din vânzări fiind transmişi prin Ambasada României, sinistraţilor. A urmat şi un alt, la 
început hobby, şi anume colecţionarea de artă veche, de bijuterii vechi, hobby care s-a transformat, cu 
timpul, într-o a doua  meserie a mea, pe care o profesez şi în momentul de faţă.  
 
Viaţa mea a fost presărată de perioade de activitate diferite, asta pentru că „Gemenii” (Luminiţa este născută 
pe 5 iunie, în zodia Gemenii, n.a.) au nevoie de reînoire continuă. Nu există nimic mai jalnic decât să baţi 
apa în piuă, să faci toată viaţa acelaşi lucru, ceva de neconceput pentru mine! Schimbarea face parte din 
viaţă, tot ce ne înconjoară are nevoie de schimbare, de reînoire, universul la fel. Tot! A urmat o perioadă 
foarte interesantă, între anii 1995-1999, când am fost Consul Onorific al României, în două Landuri din 
Germania – Brandemburg şi Sachsen-Anhalt. Acest lucru mi-a adus foarte mari satisfacţii, astfel putând să 
contribui la schimburile culturale şi economice dintre cele doua Landuri şi România. În tot acest timp nu am  
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renunţat la „marea mea dragoste”- MUZICA - ba chiar  am reuşit foarte bine să împletesc toate aceste 
activităţi, astfel încât să nu mă plictisesc şi să am satisfacţii multiple şi diverse. 
 
Viorel VINTILĂ: Aţi încercat să reveniţi după 1989 şi să vă relansaţi cariera muzicală? Aţi primit ceva 
propuneri din partea celor care organizau „Cerbul de Aur” sau invitaţii pe posturile de televiziune şi 
radio? 
 
Luminiţa DOBRESCU: Am venit, pentru primă dată, în ţară,  în 1988, pentru două zile, iar după 1989 am  
fost deseori prezentă, dar motivul principal a fost acela de a-mi revedea familia şi prietenii. Mi s-a propus de 
două ori să particip, ca invitat la Festivalul „Cerbul de Aur”, dar condiţiile erau inacceptabile şi ca atare am 
renunţat. Nu mă interesa sa fiu numai o prezenţă care să producă senzaţie! Apoi am avut solicitări pentru 
diverse emisiuni TV, interviuri, etc… De abia, în 2008, am fost solicitată de către TVR, să particip la Gala 
Aniversarii a 40 de ani de la înfiinţarea Festivalului „Cerbul de Aur”. Au urmat şi alte emisiuni interesante la 
diverse posturi TV. De curând am produs un CD, un dublu album, în cooperare cu Fundaţia Radio România. 
Acesta are drept scop readucerea în memorie a cântăreţei Luminiţa Dobrescu, a pieselor ei îndrăgite şi de a 
readuce în peisajul muzicii uşoare româneşti a acelui segment muzical care  lipseste de  atâta amar de 
vreme; repertoriul  este bine chibzuit, iar calitatea înregistrarilor este  excelentă şi cred că va plăcea 
publicului românesc, care, sper, că nu m-a uitat încă. 
 
Viorel VINTILĂ: Ştiu că acum locuiţi de o perioadă în Italia. Cum vi  se pare comunitatea românească 
din Italia? 
 
Luminiţa DOBRESCU: Nu pot  vorbi de o comunitate română pentru că nu sunt confruntată  direct cu ea. 
Eu acum  trăiesc într-o zonă cu prezenţe româneşti destul de sporadice. Cunosc câţiva  români de mare 
valoare, printre care o jurnalistă din Milano, care a scris de curând o carte foarte interesantă despre românii 
de valoare din zona de nord a Italiei. Este vorba de Violeta Popescu care a înfiinţat şi un Centru Cultural 
Romano-Italian, cât şi o bibliotecă românească. 
 
Viorel VINTILĂ: Aveţi regrete că aţi părăsit România?  
 
Luminiţa DOBRESCU: Regrete? În niciun caz! Ar însemna că tot ce am făcut până acum să nu-mi fi dat 
nicio satisfacţie şi să mă trimită în timp cu gandul şi cu  sufletul la ce-am lasat în urma!? Sunt perfect 
împăcată de cursul vieţii mele, de ceea ce am obţinut în viaţă şi, sincer cred, că mai mult nu se putea! 
 

„Lucrez în prezent la o carte autobiografică…” 
 
Viorel VINTILĂ: Cu ce va ocupaţi în prezent? A devenit arta ceva mai mult decât un hobby? Mai 
cântaţi? 
 
Luminiţa DOBRESCU: În prezent, ca şi în trecut, cânt şi mă ocup, în paralel, şi de artă. Colecţionez artă 
bună, colaborez cu muzee mari din Europa şi SUA. În plus, lucrez la o carte autobiografică, la un document 
care să ateste adevărul despre viaţa Luminiţei  Dobrescu, persoană publică şi persoană privată. Am avut 
cinstea de a ma bucura de un film documentar de 50 minute produs de Mariana Badan de la TVR, care va 
descrie drumul vieţii mele. Filmul chiar aşa  se numeşte: „Drumul unui Cerb de Aur”! 
 

„Generaţiilor noi de interpreţi trebuie să li se dea posibilitatea de afirmare” 
 
Viorel VINTILĂ: Ce părere aveţi de muzica românească din prezent? Mulţi dintre artiştii din generaţia 
de dinainte de 89 sunt traşi pe linie moartă şi cu greu se mai fac auzite vocile lor la TV sau la radio…. 
Foarte greu reuşesc să mai imprime un CD. De ce credeţi că se întâmplă acest fenomen?  
Luminiţa DOBRESCU: Mi se pare,  pe undeva, şi firesc, timpul  nu poate fi oprit în loc.  Generaţiilor noi de 
interpreţi trebuie să li se dea posibilitatea de afirmare, ca atare noi, cei mai în vârsta, trebuie să  începem să 
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renunţăm a mai fi toată ziua prezenţi pe posturile TV… Acum este rândul celor mai tineri! Cât priveşte 
producţia de CD-uri, aceasta este o afacere pentru industria de specialitate şi, cu toate că în România nu se 
poate vorbi de o adevărată industrie a producţiei de CD-uri, totuşi, casele de discuri, deseori, nu pot apela la 
aceleaşi nume care au deja o carieră în spate, documentată!  Acestea au nevoie de nume noi, de un stil de 
muzică nouă. În afară de acesta, publicul tânăr nu poate înţelege întotdeauna muzica noastră, cum nici nouă 
nu ne place în mod deosebit, muzica de ultima oră! Aşadar, nu este vorba de o problemă subiectivă, ci de 
una pur obiectivă. Oricum, în România, mulţi interpreţi din vechea generaţie, şi nu numai, aleg să cânte la 
nunţi, ceea ce, în opinia mea, face să le scadă nivelul… Este trist... dar adevarat! 
 
Care credeţi că este diferenţa dintre muzica anilor ’70, ’80 şi muzica de după anii ’90?  
 
Luminiţa DOBRESCU: Ambele perioade au muzică bună şi muzică mai puţin  bună. Nu pot spune că o 
perioadă este mai bună decât alta, totul depinde de gust… 
 
Viorel VINTILĂ: În final, stimată doamnă, va rog un mesaj, un  gând bun pentru cei care încă vă mai 
iubesc şi care mai ascultă muzica d-voastră. 
   
Luminiţa DOBRESCU: Dragii mei cititori de pretutindeni, rămâneţi fideli muzicii care vă reprezintă şi care vă 
alină sufletul. Nu încercaţi să mergeţi în pas cu timpul sau cu diversele curente care nu v-ar aduce nicio 
satisfacţie... Eu, personal, am un mare respect faţă de public, faţă de voi, fie el public cititor sau iubitor de 
muzica, tocmai pentru faptul că, fără acest public, fără votul lui, muzica şi creaţiile noastre nu şi-ar gasi 
menirea. De aceea, mă inclin în faţa voastră şi vă mulţumesc pentru tot ce aţi făcut pentru mine, sau pentru 
ce veţi face pentru mine pe viitor! Daca-mi permiţi, în afară de gandul meu bun pentru cei care mă iubesc şi 
mă apreciază, dar şi pentru cei care citesc aceste rânduri, aş vrea să închei cu una dintre poeziile mele 
preferate care, sper, să ajunga la sufletele lor… 
 

SCUMPA MEA 
(Poezie dedicată aceleia care mi-a dat viaţă,  
dar care m-a părăsit pentru eternitate) 
 

Pe când mă uitam la stele 
Să-nţeleg ce ascund în ele 
Te-am văzut, acolo, sus… 
În al soarelui Apus  
Tu erai, măicuţa mea 
Luai apă din cişmea, 
…scumpa mea! 
  
Dac-ai şti că nu e zi 
De la bunul Dumnezeu 
Să nu caut chipul tău 
Printre stele călătoare,  
în a cerului chemare, 
Să nu-ţi simt iubirea ta,  
vorba ta, scumpa mea! 
 
Oare Tu, acolo, sus... 
În al soarelui Apus 
Ne-ai uitat pe noi, cei care... 
Am rămas cu atâta jale 
Ca nu mai simţim nici timpul 
Cel amar ca şi absintul 
Ce se-aşterne ca o brumă 
Peste ce-ai lasat în urmă.  
 

  
Nu ştiu să răstălmacesc semnalul  
Ce mi-l dai din lumea ta 
Nu ştiu dacă vreodată-mi  
vei mai spune „FATA MEA”! 
Tot ce-a mai rămas din tine 
Contopindu-se cu timpul 
Este flacără eternă 
Călătoare-n anotimpuri! 
-------------------------------- 
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După cum am menţionat în relatarea anterioară din jurnalul 
meu, acum am să vă povestesc puţin despre partea 
birocratică şi condiţia specială a românilor care sunt aici, şi a 
celor care vor să vină la muncă în Marea Britanie. Se pare că 
au apărut unele schimbări în ceea ce priveşte „tratamentul” 
acordat cetăţenilor români şi bulgari, şi anume că de acum 
înainte cei care aplică pentru „blue card” (adică drept de 
muncă permanent) trebuie să dovedească cu acte solide 
că au lucrat o perioadă de timp pe piaţa de muncă britanică. 
Iată ce informaţii (mai) oficiale ni se dau despre acest „blue 
card”:  
 Blue Card UK - Ce este Cardul Albastru? 

 
Cardul Albastru este un certificat de inregistrare oferit de Home Office. Dacă sunteţi posesorul acestui card 
aveţi dreptul sa munciţi în orice sector ca angajat, fără restricţiile care se aplică în mod normal românilor şi 
bulgarilor. 
 
Cardul Albastru se eliberează în urmatoarele cazuri: 
 
1. Daca aţi muncit în UK ca Employed (Angajat) şi aţi avut Work Permit pentru minim un an de zile şi puteţi 
dovedi acest fapt cu acte. 
2. Dacă aţi fost student în UK pentru un an de zile, aţi avut Card Galben şi nu aţi depăşit cele 20 de ore de 
muncă pe săptămână. 
3. Daca aţi fost Aupair (adică aţi efectuat o muncă în casă precum cea de nanny – bonă la copii, house 
cleaner – curăţenie, îngrijire bătrâni, etc. n.a.) în UK pentru un an de zile minim, cu viză şi puteţi aduce 
scrisori de referinţă de la familia pentru care aţi lucrat. 
4. Dacă soţul/soţia are Card Galben ca Self Employed. Cardul Albastru nu se eliberează dacă sunteţi deja 
Self Employed şi aveţi Cardul Galben, nu se eliberează nici după un an de Self Employed şi nu se eliberează 
dacă nu întruniţi una din condiţiile de mai sus. 
 
Singura organizaţie din UK care vă poate elibera Cardul Albastru este Home Office. 
Până recent, puteai aplica pentru blue card mult mai uşor, dar din păcate condiţiile sunt din ce în ce mai 
stricte pentru cei care vor să aplice pentru acest NINO (National Insurance Number). Cred că vă aduceţi 
aminte citind filele jurnalului meu... că de când am sosit în această ţară mă „lupt” cu acest NINO! Prima 
aplicaţie (cerere) mi-a fost refuzată pe motiv că nu am putut oferi suficiente acte care să demonstreze că 
muncesc. Dacă vă amintiţi, în primele file de jurnal am explicat că este foarte greu să găseşti pe cineva care 
să îţi dea de lucru legal, adică o companie care să te angajeze fără acest NINO... Eu zic că e aproape 
imposibil de găsit! De ce? Am vă să explic imediat. 
Lupta cu NINO continuă 
 
Dacă printr-o minune reuşeşti să găseşti o companie care să fie de acord cu statutul special pe care românii 
îl au şi să te recruteze fără acest NINO, firma angajatoare trebuie să aplice pentru tine pentru obţinerea 
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acestui card cu număr. Şi anume... are de prezentat tot felul  de situaţii 
contabile, acte constitutive ale societăţii... etc. şi pe deasupra să 
demonstreze că nu au găsit pe nimeni mai bun de lucru în toată Londra şi că 
au fost nevoiţi să îl aducă pe „românaş” special de pe „Plaiul Mioritic”! Sic! 
Iar pe lângă toate aceste acte se spune că trebuie să şi garanteze pentru 
tine cu o anumită sumă de bani... cel puţin aşa îmi relata prietena cu care 
locuiesc şi cei de la salonul unde mi-am făcut voluntariatul (exeprienţa în 
munca britanică!). Deci, pare-se că este aproape imposibil de găsit o 
companie care să vrea să facă toate astea pentru un viitor angajat... pe care 
de fapt nu îl cunoaşte decât spontan. La orice interviu mergi te întreabă de 
NINO, iar la interviul pentru obţinerea acestuia, te întreabă ce acte ai care să 
dovedească angajarea ta în muncă şi salariul pe care îl iei. E un cerc vicios 
mizerabil, croit pentru cetăţenii cu statut „special", românii şi bulgarii, de fapt 
şi ei membrişori ai ilustrei Uniuni Europene! Şi asta din...  ianuarie 2007! 
E ca un laţ care se strânge din ce în ce mai mult creând o situaţie 
contradictorie şi foarte frustrantă. Şi culmea, după ce că se obţine atât de 
greu acest NINO, care e un card cu număr pe baza căruia poţi muncii, 
trebuie să plăteşti şi o taxă zilnică de 2-5 lire, care se poate plăti lunar, 
trimestrial... ş.a.m.d. Oricum nimic pe lumea asta nu este gratuit, dar atunci 
tot nu înţeleg de ce ne îngreunează situaţia? De fapt se încearcă cu orice 
preţ să te descurajeze şi să te împiedice să rămâi! Punct! 
 Un „bun samaritean” speriat... 
 
De când am venit în ţara vremii schimbătoare, pe lângă statutul de turist pe 
care l-am avut uneori, mai trebuie să trec şi prin alte încercări grele ale vieţii, 
experienţe care să mă ajute să mă maturizez. Aşa că, după ce l-am 
cunoscut pe şeful prietenei mele – „bunul samaritean” - cel care s-a oferit să 
mă ajute cu obţinerea acestui NINO, am simţit gustul dezamăgirii, deşi, 
datorită lui am reuşit să ajung în faza de a avea dovada de adresă şi cont 
bancar în United Kingdom... pentru că unde locuiesc este o cameră 
subînchiriată, ceea ce nu face dovada adresei, ba chiar este un act ilegal. 
Singura soluţie era să mă mut cu chirie în altă parte, dar de una singură 
cheltuielile sunt mult prea mari mai ales dacă nu ai un venit constant. 
 
După experienţele cu munca de voluntariat şi căutatul unui loc de muncă... 
tot acest  „bun samarintean” s-a oferit iniţial să aplice pentru mine în 
obţinerea NINO şi să  deschidă o afacere în domeniul cosmeticii de care să 
mă ocup doar eu, dar... cred că s-a speriat bietul om când a aflat în ce 
constă procedura de aplicare... Problema este că mie nu mi-a spus că s-a 
speriat, sau că nu mai vrea să colaborăm, ca să spun aşa, ci mi-a comunicat 
că doreşte să îi dau timp de analiză a situaţiei şi... timpul trecea, situaţia era 
analizată, dar fără a mă informa şi pe mine de eventualul progres/regres sau 

stagnare a situaţiei, ca să mă anunţe într-un final că... pleacă în concediu 
pentru şase săptămâni, timp în care eu eram cu aplicaţia refuzată... nu 
aveam servici, adică eram pe nicăieri. Aşa că, după o scurtă conversaţie, 
avută cu dânsul via internet am hotărât să închei legătura cu „bunul 
samaritean” care nu cred că era neapărat rău intenţionat în ultima fază, ci 
mai degrabă confuz, speriat şi lipsit de idei. Dar pe mine m-a costat naivitate 
a mea şi aceasta rătăcire a lui, şapte săptămâni de amânare. Deşi de multe 
ori în viaţă, drumul e pavat cu bune intenţii, totuşi se întâmplă să ai parte de 
şi dezamăgiri, dar în final realizez că toate astea mă ajută să mă dezvolt, să 
mă cunosc şi de ce nu... să câştig şi mai multă experienţă.    
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Construirea unei identităţi de lucru  
 
Iată-mă, deci, din nou de una singură, pe forţe proprii, în marea junglă londoneză. Şi  după ce am „pierdut" 
vremea aşteptând un semn care nu a mai venit, din partea „bunului samaritean”... m-am pus de una singură 
pe treabă. Şi aşa se face că am pus mâna pe telefon şi m-am programat din nou la un interviu pentru 
obţinerea acestui NINO blestemat. Am început să adun recomandări, şi anume, prima a fost de la prietena 
cu care locuiesc pe care o cosmetizez din când în când, a doua de la vecinii cu care împărţim apartamentul, 
că deh... sunt bonă la sfârşit de săptămână pentru copii lor, unul de patru ani, iar cel mic, respectiv de patru 
luni, ceea ce e pe undeva adevărat, căci doar am grijă foarte des de copiii lor. A treia recomandare a venit 
din partea unor cunştinţe care au o firmă de curăţenie. Aşa că adunând orele de lucru de la „toate aceste 
slujbe pe care le prestez” am întocmit cele patruzeci de ore de muncă pe săptămână. Şi fiind PFA (Persoană 
Fizică Autorizată), că altfel nu se poate - şi nu ai alte variante la alegere după cum spuneam mai sus - 
trebuia să emit facturi pentru serviciile prestate care să-mi justifice salariul, pentru că la interviul pentru NINO 
au nevoie să se vadă că munceşti şi că te poţi întreţine singură. Dar marea problemă este că sunt PFA 
neînregistrat încă, pentru că nu poţi să te înregistrezi numai după ce ai acel nenorocit de NINO. Cum 
spuneam mai sus despre cercul vicios...  
 
Luptându-mă cu morile de vânt! 
 
Aaa! Să înţelegeţi de ce spun că cei de aici nu sunt cu nimic mai deştepţi decât noi, doar că în paşaportul lor 
scrie „British” şi nu „Român”. Aici facturile se fac în felul următor: se cumpără de la un magazin gen librărie, 
papetărie, metalo-chimice... name it, un „Invoice Book” (facturier) care dacă nimereşti sa aiba serie bine, 
daca nu se poate şi fără. Şi completezi frumos facturi de alde „De la, pentru X”,  „Emis în dată Y”, „S-au 
prestat servicii  pe perioada Z”. Atât, nimic mai mult, nici o explicaţie! Pot fi orice fel de servicii prestate. Şi 
mai vorbesc de ai noştri că fac fraude şi spălare de bani! I-auzi! Doar că... aici se merge foarte mult pe 
încredere, fiind considerat că eşti de bună credinţă şi că nu ai de gând să faci infracţiuni. Aşa cred că se 
explică faptul că unii români pe unde merg în lume fac tot felul de ilegalităţi de gen  financiar. Nu cred că e 
greu să le faci dacă te duce capul, dacă nu eşti controlat, ai înclinaţii spre aşa ceva sau conştiinţa-ţi lipseşte 
cu desăvârşire şi nu ai frică de Dumnezeu... 
 
După toate aceste facturi întocmite, recomandări adunate şi restul actelor, puse toate frumos în ordine... m-
am prezentat la interviul cu numărul 2 pentru alocarea blestematului de NINO. Am nimerit la un bărbat de 
culoare (cum majoritatea din birou erau, adică 5 din 7) care chiar de la început mi-a creat sentimentul că 
vrea cu orice preţ să mă expedieze cât mai repede posibil. Chiar dacă eu încercam să-i explic de ce am 
venit, ce fac, ce vreau să fac pe viitor, domnia sa mă tot întreba dacă am alte acte... Aşa că mi-a retezat 
orice speranţă de reuşită! Dar totuşi m-am comportat natural şi firesc şi i-am spus că nu mă dau bătută... Am 
ieşit de la interviu cu un gust amar şi cu o oarecare nedumerire, fără însă a fi rasistă sau răutăcioasă. Pur şi 
simplu nu înţelegeam şi nici acum nu reuşesc să înţeleg de ce acceptă, cu sutele, emigranţi din ţări precum 
Bangladesh, Sri Lanka, Congo, Pakistan, Afganistan, India şi... lista poate continua mult şi bine!? Chiar 
britanicii au spus cu jumătate de gură că majoritatea celor care au participat la revoltele din luna august 2011 
din Londra şi alte oraşe ale Marii Britanii, au fost persoane de culoare. Ba chiar le era teamă autorităţilor 
să acţioneze mai în forţă faţă de atacurile protestatarilor să nu fie cumva acuzaţi de rasism. Şi atunci vin şi 
pun întrebarea de ce îi acceptă în continuare şi le oferă ajutor deşi vin şi se înmulţesc rapid (pentru că 
fiecare familie are cel puţin 3 copii). De ce, noi românii, membrii ai Uniunii Europene, suntem trataţi în felul 
acesta? Inferior şi discriminant! 
  
În fine, după câteva zile de aşteptare am primit răspunsul. Negativ din păcate! Aşa că şi aplicaţia a doua 
pentru a primi NINO mi-a fost refuzată. După câteva zile în care am avut o stare destul de deprimată... m-am 
„îmbărbătat” (că deh, „înfemeiat” nu se poate zice!) şi mi-am propus să nu renunţ. Am să lupt să găsesc 
soluţia pentru a primi acest număr blestemat. Şi abia după ce voi epuiza toate variantele posibile (şi desigur 
legale) am să mă declar bătută. Cred că aici intervine încăpăţânarea de care scrie în zodiac la cei născuţi în 
Zodia Racului. 



 

O luminiţă la capătul tunelului... 
  
Apropo, am uitat exact ce era mai frumos din toată povestea asta. Am primit un telefon în urmă cu o 
săptămâna şi jumătate de la o doamnă care mi-a vorbit pe un ton foarte civilizat şi care mi-a spus că avea 
numărul meu de telefon de la proprietara unui salon de coafură unde mi-am lăsat datele în cazul că vrea să 
îşi deschidă şi o parte de cosmetică. Respectiva patroană e amica „bunului samaritean” şi... dânsa s-a 
gândit să-i dea numărul meu de telefon acestei doamne care m-a sunat să se intereseza dacă lucrez şi dacă 
mai sunt interesată de un job în domeniul cosmeticii. Desigur, am răspuns! Aşa că m-a invitat la un interviu 
unde am dat chiar şi o probă practică. Mi s-a comunicat, mai apoi, că le-a plăcut foarte mult de mine. 
Vorbesc la plural pentru că mai era şi o altă doamnă acolo, la interviu. De altfel şi mie mi-a plăcut foarte mult. 
Salonul e chiar în centru, în zona 1, unde se află multe birouri. Salonul e micuţ, dar foarte cochet. Mi s-a 
spus că voi lucra doar eu pe partea de cosmetică, fapt ce mă încânta foarte mult. Aş fi astfel în elementul 
meu şi aş putea întradevăr să arăt ce ştiu. Am simţit că proprietara este deschisă la propunerile pe care le 
am. Ea şi cu doamna care m-a intervievat ar fi colegele mele pe partea de coafură. Suntem de vârste 
apropiate toate. Problema e că acum salonul este în redecorare şi dânsele merg doar odată sau de două ori 
pe săptămână la muncă. Asta, până la mijlocul lunii septembrie cand se preconizează că se va deschide. Mi-
au mai spus că o să am o perioadă de probă de o  lună, pentru a arăta ceea ce ştiu, iar munca mea va fi 
plătită. Am să fac tot posibilul să le arăt că merită să lucreze cu mine. Deci una caldă una rece... că aşa e 
viaţa! 
 
Strategia celor trei variante 
 
Totuşi stresant pentru mine este faptul că nu am încă acte şi patroana aşteaptă să primesc numărul acela 
mult dorit. I-am povestit despre supliciile îndurate până atunci pentru obţinearea NINO. Dacă nu l-am primit 
încă, mai am trei variante şi am să le încerc pe toate până epuizez orice cale fiabilă. Prima ar fi să merg pe 
mâna unei agenţii - contra cost, bineînţeles -  care se ocupă cu problemele de emigrare, de obţinerea 
NINO... şi de alte greutăţi pe care nu le pot rezolva noii veniţi. Cred că această variantă o voi aplica. Voi 
merge la începutul săptămânii viiitoare să discut cu ei despre tot ce implică obţinearea NINO.  
  
A doua a variantă o aplic doar dacă nu reuşesc nici a treia oară să obţin acest NINO, (nici cu ajutorul 
agenţiei!). Am să încerc să o conving pe proprietara acestui salon la care voi începe să muncesc să aplice 
pentru mine ca firmă. Dar tare mi-e teamă că se va speria când o să vadă în ce constă  procedura de 
aplicare pentru un posibil angajat. Şi tot în cadrul discuţiei cu proprietara salonului voi menţiona că aş putea 
lucra la negru dacă pe ea nu o deranjează, pt că oarecum situaţia mă împinge şi spre varianta asta. 
 
A treia variantă ar fi să mă înscriu la colegiu pentru un an de zile – contra cost desigur - şi atunci voi primi 
automat yellow card-ul cu statutul de student, iar după un an de studenţie în ţara lor, zice-se... că pot aplica 
pentru blue card. Acest yellow card de student îţi dă (şi) dreptul de a munci douăzeci de ore pe săptămână şi 
a-ţi plăti taxele ca orice angajat şi nu ca PFA. Oricum până nu epuizez toate căile de atac nu am să mă las 
bătută, asta e clar, că doar nu am venit aici numai să cheltui banii şi să fac veşnic pe turista... căci încă nu 
am câştigat potul cel mare la euroloteria britanică... Aşa că mai trebuie să şi muncesc! 
Cam acestea fiind spuse, cred că e timpul să închei „mica" mea epistolă, însă nu înainte de a vă povesti pe 
unde am de gând să mai merg săptămâna viitoare (poate!), asta pentru că nu costă nimic intrarea, din câte 
ştiu eu. Aşa deci... ar fi de văzut: Galeria Naţională şi câteva muzee, precum British Museum, casa unde a 
murit Freddie Mercury (am găsit adresa pe internet şi am căutat-o pe harta unde vine), apoi cartierul Notting 
Hill şi Portobello Road, locul unde s-a turnat filmul cu acelaşi nume, cu Julia Roberts şi Hugh Grant. Am auzit 
că au chiar şi un carnival cu acest nume care se ţine prin aceste locuri. Asta dacă nu costă nimic... în afară 
de transportul prin oraş. De ce să nu profit deocamdată de viaţă de turist? Asta bineînţeles dacă şi vremea 
îmi permite, pentru că în ultima săptămână am avut parte de vreme specifică britanică aş spune, adică zilnic 
ploaie, nori gri şi urâţi...  Vă doresc să aveţi parte de un sfârşit de vară minunat. Aaa... şi o rugăminte! Să mai 
citiţi din când în când pe internet „Jurnal Londonez” (1,2,3,4,5,6... şi ce va urma) scris de mine!  
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CANADA 

Azi nu-i voi da cu piciorul fericirii 
 
azi nu-i voi da cu piciorul fericirii 
este prea frumoasă prea sinceră 
îmi seamănă prea mult 
în gândire şi gesturi 
nu mi-a greşit cu nimic 
m-a iubit aşa cum sunt 
a vrut să fie doar a mea şi atât 
 
îmi strâng fericirea la piept  
îi ascult vorbele calde şi inima ei  
cum bate numai şi numai pentru mine  
îmi ajunge cât am fost pasăre călătoare 
cu lacrimi de soare 
însingurat în apus 
 
iubind fericirea am înblânzit 
până şi moartea 
pisica neagră ce împinge ghemul  
de lână albastră prin univers 
 
azi nu-i voi da cu piciorul fericirii 
nici mâine nici poimâine 
nicicând 

 

 

din volumul în pregătire „Rugă ultimului poem” 

 
Din prea multă iubire 
 
ieri o femeie mi-a spus că am două 
defecte 
îndeajuns cât să rupă vraja unui cântec 
sau a unei poveşti 
dintr-o dată mi-am dat seama că am 
numeroase defecte 
de care uiţi atunci când eşti iubit şi 
iubeşti 
 
întrebările au început să curgă să curgă 
de ce sunt aşa şi nu altfel? 
oare toţi gândesc la fel despre mine? 
oare trebuie să mă schimb  
pentru a fi pe placul cuiva? 
oare ce este rău şi ce este bine? 
 
m-am întrebat şi m-am tot întrebat 
ceva a început să mă doară 
ceva a început să plângă-n surdină 
singurătatea începuse să nască monştri 
la capătul tunelului pâlpâia o lumină 
 
primul meu defect era că sunt om şi 
iubesc 
al doilea că iubesc prea mult 
şi trăiesc 

 

N-aş vrea să ştii 
 
n-aş vrea să ştii ce este acum în 
sufletul meu 
o lacrimă este de ajuns să distrugă 
un castel de nisip 
n-aş vrea să ştii că icar este zborul 
frântprescurtat 
al primului meu arhetip 
 
am renunţat la tot pentru tine 
n-am în bagaje 
decât dor de iubire 
şi nişte bandajehârtii 
am renunţat la o lume mai bună 
întorcându-mi obrazul 
celor care vor scuipa 
şi repetat vor lovi 
 
n-aş vrea să ştii că îmi pot pierde 
puterea 
de a lupta de a crede şi de a trăi 
n-aş vrea să ştii şi totuşi 
îţi spun toate acestea 
nu sunt omul de piatră 
sau prefăcutul 
care te poate minţi 
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Harachiri cu săgeata lui Cupidon 
 
toate drumurile duc la tine 
acesta este destinul şi totuşi 
mulţi au spus că este prea frumos 
pentru a fi adevărat 
 
astfel apar primele întrebări 
primele supoziţii 
şi nu mai sunt sigur dacă totul 
este o minciună inventată de alţii 
sau de propria mea îndoială 
aduceţi-mi o dovadă un cuvânt orice 
aş vrea să ştiu pe cine trebuie 
să ucid cu sânge rece 
să mă eliberez de spaima eşecului 
 
inima strigă se bate cu pumnii în piept 
îşi rupe cămaşa îşi face harachiri 
cu săgeata lui Cupidon 
inima asta îmi aparţine 
sau este o pasăre care a migrat 
din paradisul placentei în infernul 
cald al cărnii mele irepetabile 
mamă de ce m-ai născut 
înainte de sfârşitul tuturor dorinţelor 
 
poate că un test va face diferenţa mi-am spus 
să fiu altcineva să fiu glacial  
să privesc totul din exterior ca un judecător 
dar testele sunt menite să distrugă încrederea 
iubirea nu are nevoie de teste ci de fapte 
şi singurul lucru care ne ţine împreună 
este că tu eşti patria cuvintelor mele 
şi dorinţa pe care mi-am pus-o cândva 
să exişti draga mea Nicoleta 
 
Dumnezeu ne dă dar nu ne bagă şi-n sac 
în care sac mă întreb în cel al lacrimilor 
nu sunt decât suferinţe 
în buzunare doar chei de deschis uşile 
bordelului cotidian 
iubirea este un sac fără fund 
în care ne aruncăm speranţele 
ca pe nişte haine murdare 
sperând mai apoi să ne crească 
 pene de înger 
să fim fericiţi fredonând cântece 
de amăgit nemurirea 

 

Iubirea ne execută silit 
 
sunt oameni care flirtează toată viaţa  
şi oameni care iubesc toată viaţa 
unii sunt mereu cu zâmbetul pe buze 
ceilalţi cu misterul în tăceri şi priviri 
eu am ales sa fiu poet 
modelându-mi cuvintele sincere 
pe sufletul celor care mai cred în miracole 
fără să cer nimănui nimic în schimb 
 
în lumea în care trăiesc 
dezinteresul şi tăcerea ruinează prezentul 
câţi îşi mai amintesc 
de clipele frumoase petrecute împreună 
câţi mai au dragoste de oferit 
la cumpăna dintre ani 
şi câţi se joacă de-a iubirea 
executând silit victimele 
focurilor sacre 
 
ferice de cei ce sunt profeţi 
în această lume de orbi 
ferice de cei ce depăşesc bariera  
propriului eu şi cred  
în înţelepciunea de pe urmă 
să fim ca ei 
să nu ajungem iubiri şi praf 
pe catafalcuri 
 

 

 

Patria în care mă întorc 
 
fără să fie mai mare de un chip de om 
patria în care mă întorc este pământul făgăduinţei 
apa vie şi izvorul tuturor  
raţiunilor umane 
 
Sfinxul a clipit şi am înţeles că sunt Sfinxul 
un monstru obligat să-şi părăsească 
propriul mit atras 
de cea mai mare enigmă 
 
vorbesc cu patria în gând 
şi zâmbetul ei dă în spic peste mări şi ţări 
patria în care mă întorc 
este femeia pe care o iubesc 
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Şi totuşi se scrie 

 
Zilele acestea am trecut pe la un anticariat. Din obişnuinţă. Pentru a vedea ce 

se mai vinde. Desigur, cărţi. De toate. Rafturile, plus o masă, erau pline. Cărţi multe, 

cărţi bune, cărţi ieftine. Cumpărători? Mai sunt şi din aceştia. Dacă n-ar fi, ar da 

faliment anticariatul. Şi o imagine aparte. În holul de la intrare o cutie de carton cu 

trei tomuri se afla jos, într-un colţ, în spatele uşii.   

 La vreme caniculară, sau în diferite cazuri de urgenţă, este folosită pentru a împiedeca uşa să se închidă. În 

acelaşi hol mai multe rafturi cu cărţi, de literatură beletristică, tehnică, ştiinţifică. Nu sunt păzite de nimeni. Să fie oare 

atât de cinstiţi românii? S-ar putea. Hoţ de cărţi e lucru rar.  

Prin anii şaptezeci ai secolului trecut, în cartierul Cotroceni am văzut cum pentru abonaţii la lapte, navetele cu 

sticle erau lăsate în stradă. Fiecare îşi lua după abonamentul plătit.  

Când eram mic, din folclorul despre popoarele cinstite, am aflat că prin Olanda, Danemarca şi alte ţări nordice, 

fermierii îşi scot produsele în faţa locuinţei şi fiecare îşi cumpără fără ca proprietarul să fie neapărat de faţă. Să fi ajuns 

cinstea nordică şi la noi? Dubito. Mai ales că e vreme de criză. Care să fie atunci cauza unei asemenea manifestări? La 

prima vedere, poţi afirma: cartea nu mai are căutare. Literatura (beletristică, ştiinţifică, de orice natură) online sau pe 

suport electronic ia locul literaturii scrise pe hârtie. Explicaţia aceasta este doar una şi numai în parte. A doua ar fi că în 

industria de carte s-a produs pe stoc, nu s-a ţinut cont de cerere. Apoi, schimbările în structura economică, în educaţie, 

în preocupările oamenilor, în felul cum îşi văd viitorul. Unii chiar prezic moartea cărţilor scrise pe suport de hârtie. O 

realitate critică de necontestat există. Bibliotecile publice, particulare deţin cantităţi uriaşe de volume nefolosite, altele 

nefolosibile prin uzură morală (mă refer la cele din domeniul tehnic sau ştiinţific), valabile doar pentru istorie. Şi totuşi 

se scrie în continuare, iar în România se scrie mai mult ca oricând. Au apărut sute, poate mii de edituri, care publică pe 

bandă rulantă. Poate mai puţine exemplare ca în trecut, dar cu siguranţă mai multe titluri. Librăriile sunt pline de tomuri 

voluminoase şi de cărţi de buzunar, de literatură beletristică de toate genurile şi speciile, dicţionare, tratate ştiinţifice, 

albume de artă, aproape  tot ce vrei. Dacă s-ar putea ca o carte să ia forma ochilor de om ai găsi şi din acestea. 

 Desigur, interesul pecuniar nu este exclus. Nu se poate vorbi doar de patriotism cultural. Fenomenul este primit 

cu îngăduinţă, cu suspiciune, cu bunăvoinţă, solicitudine în funcţie de nivel cultural şi interese, meschine uneori, noii 

veniţi, nu neaveniţi, fiind consideraţi veleitari, nonvalori, creatori de literatură second hand. 

 Întâmplător sau din interes, poate pentru a omorî timpul, sau poate pentru a-l găsi pe cel pierdut, de o bucată de 

vreme am intrat în contact direct, uneori têt à têt, cu lumea, să îi zic generic, literaţilor nemţeni. Considerând-o un 

eşantion şi folosindu-mă şi de lectura cărţilor, de informaţiile venite pe diferite căi, cu modestia provincialului, pot zice 

că am pătruns un pic în  specificul existenţial al breslei scriitoriceşti. Sunt oameni ca toţi oamenii, modeşti şi încrezuţi, 

avizi de bani şi de onoruri, cinstiţi şi mincinoşi, cu tot ce are bun şi rău societatea românească. Deosebirea faţă de alţii 

este preocuparea de a-şi pune gândurile pe hârtie. E bine, e rău? Şi una şi alta. Rău e că se consumă pădure de brazi. Dar 

în raport cu ce se taie de alţii pentru afaceri, consumul brazilor pentru hârtia cărţilor este o picătură de ploaie într-un 

ocean. Binele vine din mai multe direcţii. Este o preocupare frumoasă, un hobby aparte, care poate contracara apariţia 

unor stări maladive, deşi şi scrisul, până la urmă, poate fi considerat ca o boală. Un poet la modă, Cărtărescu, într-o 

discuţie televizată, cu doamna Vodă afirma că scriitorii ar fi chiar schizofrenici. Treaba lui dacă se consideră aşa. Eu am 

alte păreri, nu formulez judecăţi cu caracter universal.  

Scrisul poate aduce satisfacţii nu numai pentru autor, (e drept cam rare, starea lui naturală este mereu de nemulţumire, 

mereu se află în căutarea a ceva care de fapt nu există, este o fata morgana) ci şi pentru cititor, între mulţumirea  scrii-

torului şi a cititorului fiind o relaţie biunivocă. Apariţia unei cărţi, indiferent de cum este primită de critică, este un mo-

ment de fericire pentru autor. Schopenhauer  considera că nu contează ce păreri au alţii despre tine ci ceea ce eşti tu. Şi 

dacă din ce ai dai şi altora, mai devreme sau mai târziu, vei primi cu siguranţă înapoi. E drept, cel mai adesea de munca 

scriitorului se bucură alţii. De fapt, în preocuparea omului cu scrisul este dorinţa de a rămâne ceva de pe urma lui. 
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Verba volant, scripta manent, spunea latinul. Distracţiile, chefurile, banii, satisfacţiile hedoniste sunt de moment. 

Perpetuarea speciei intră în această lege naturală, extinsă, apoi, şi la manifestarea lui culturală. Unii fac averi, zidesc 

palate. Artiştii lasă urmaşilor altfel de palate. Fiecare cu ce poate, cu ce îl duce mintea. 

Aflându-ne într-o economie de piaţă, scrierea cărţilor a devenit o afacere aduce beneficii, locuri de muncă, 

salarii, profit chiar frumos. Profit pentru edituri, pentru tipografii, pentru terţe persoane. Banul dictează viaţa tuturor, a 

instruitului şi a  profanului, a talentatului şi  a afonului, a patronului şi a slugii. Cei care plătesc sunt, deduceţi desigur, 

scriitorii. Plătesc pentru dactilografiat, pentru corectat, pentru tehnoredactare, pentru ISBN, pentru Cip, pentru tipărire, 

pentru difuzare (dacă găseşte vreun librar), pentru o prefaţă sau postfaţă, pentru o cronică, pentru... o lansare cu gustările 

şi băuturile de rigoare.  

  

Ce-i mână pe aceşti oameni, cu venituri în general modeste, să-şi cheltuiască salariile, pensiile pentru a-şi vedea 

numele înscris pe o copertă de carton laminat ce cuprinde în interior câteva mii de rânduri scrise, numite poezii, poveşti, 

cronici…Spuneam mai sus că este dorinţa de a rămâne ceva în urma lor. Dar acest lucru îl doreşte marea majoritate a 

vieţuitoarelor botezate homo sapiens. Este un hormon (unii i-ar zice virus) al scrisului care spre deosebire de hormonul 

sexualităţii nu se află la toţi indivizii, dar odată ce există, este la fel de virulent, de neliniştitor. Şi nu-i de mirare că nu 

există scriitor considerat mare sau minor să nu fi scris un rând, cel puţin un rând, şi despre dragoste.  

 

  

 

  

 

 

                          „  ...era fiica lui Edril şi a Rianei. Nimic mai puţin adevărat.” 

                                          „Elfii au fost cei dintâi. Nimic mai puţin adevărat”.         

Se ştiu atât de puţine despre ea şi totuşi nu există bard sau menestrel care să nu cânte despre viaţa ei 
petrecută pe acest pământ al durerii, unde la fiecare pas ochii ştiutori găsesc încă urmele distrugătoare ale trecutelor 
războaie. Rănile pământului si ale oamenilor încep să se inchidă. Să nu uităm însă că ceea ce a rămas i se datorează 
şi lumea este azi aşa cum o vedem, auzim şi simţim pentru că ea şi-a folosit Darul pentru noi. 
S-a născut in pat de purpură ca prinţesă şi moştenitoare a Rianei, stăpâna din asprul ţinut al Munţilor Brean, din  lunga 
linie a vrăjitoarelor al cărei inceput se află in timpurile mitice de dinainte de Timp, când pe acest pamânt a trăit Baldur, 
întâiul şi cel mai puternic vrăjitor, prieten cu zeii şi martor al Începutului. Dacă naşterea ei este începutul acestei 
poveşti, atunci s-a întamplat în mijlocul toamnei, când dimineaţa aerul e aspru şi curat iar frunzele uscate miros a 
brumă. Pe turnul înalt al castelului s-a ridicat flamura verde ce vestea naşterea unui moştenitor. Primele raze ale 
soarelui au poposit pe faldurile grele de mătase şi au coborat apoi de-a lungul zidurilor străvechi îmbracate în iederă şi 
licheni până când întregul ţinut s-a scăldat în lumina rece si strălucitoare.  

De zile întregi castelul gemea de oaspeţi veniţi din cele patru zări sa fie martorii aducerii pe lume a fiicei 
stapânei. Nu era loc să te mişti de slujitorii, pajii, vracii şi moaşele castelului sau veniţi cu stăpânii. În bucătării oalele 
nu mai osteneau din fiert, frigările se roteau mereu încărcate iar ajutoarele asudau din greu în căldura cuptoarelor. În 
grajdurile pline o armată de îngrijitori se ocupa de caii de călărie şi de povară, de câinii de vânătoare şi de pază.           

  Însoţită de doamnele din suită şi de slujnicele încărcate cu cele necesare Riana porni spre sala cea mare 
unde, după tradiţie, fusese întocmit patul de naştere. Făclii aprinse îşi tremurau luminile în aerul ce intra prin ferestrele 
deschise odata cu razele soarelui ce se ridica peste munţi. Durerile facerii au început curand însa contrar aşteptarilor 
copilul a venit pe lume cu greu dupa trei zile si nopţi de chinuri pe care nimeni şi nimic nu le-a putut uşura. Naşterea a 
costat-o viaţa pe Riana care şi-a dăruit ultima suflare copilei firave ce îşi vestea sosirea în lume cu primul ţipăt. A fost 
singurul sunet ca s-a auzit tot acel răstimp în Sala Mare însă nu a fost un semn de bucurie .Peste  ţinut s-a revărsat de 
pe creneluri nu sunetul de bună-vestire al trompetelor ci acela de jale al cornilor. Sunetul a fost purtat din creastă în  
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creastă pâna în văile cele mai ascunse şi până la mare şi odată cu el a început lupta pentru putere. Nimeni nu şi-a 
amintit sau nu a vrut să-şi aducă aminte de fetiţa nou-născută nici măcar cât să-i dea un nume. Ea a rămas în grija 
doicilor şi a servitoarelor care au făcut după puterea şi priceperea lor.Fetiţa era prea mica să conteze ca moştenitoare 

şi nimeni n-ar fi putut şti sigur dacă suferinţa naşterii nu i-a răpit înzestrările ce-ar fi fost de aşteptat de la fiica unei 
vrăjitoare, lăsând-o asemenea unui om dintre oamenii de rând...sau chiar mai rău.  
 

Singurul care a părăsit sfatul ce nu dădea semn că se va termina curând a fost Edril. Numele lui se împleteşte 
cu firul acestui cântec încă de la început şi cum ar fi putut fi într-altfel când elfii sunt Stăpânii Cântecelor iar Edril era pe 
atunci însuşi conducătorul lor? Paşii lui s-au auzit pe scările răsucite şi apoi pe coridorul cu albi pereţi de marmură în 
capatul căruia era uşa camerelor fetiţei. În faţa ei nu era nici o strajă şi Edril se încruntă. Intra înăuntru aplecându-se 
pe uşa mititică şi îndata ce se îndreptă ochii i-au fost fermecaţi de lumina caldă a soarelui prin fereastra de miază-zi 
acoperită cu perdele galbene de borangic. Pătucul mic era gol însă în jilţul de lânga fereastră o doică o legăna pe fiica 
făra de nume a Rianei. Zărindu-l pe oaspete, doica dădu să se ridice şi mişcarea ei neaşteptată o trezi pe fetiţa care, 
în loc să scâncească aşa cum fac pruncii mici treziţi din somn, întoarse capul spre uşă cu ochii mari deschişi. 
Edril privi în ochii fetiţei şi aceasta îi întoarse privirea apoi surâse. 
-Vino la mine, zise Edril. 
-Domnul meu? se miră doica dându-se înapoi şi strângând copila în braţe protector. 
Edril se uită spre ea şi o văzu îngrijorată. 
-Dă-mi-o puţin. Aş dori s-o văd mai îndeaproape. N-ar trebui să-ţi fie teamă, nu de mine. 
-Cum spui, Domnul meu. Însă copila a stat numai la mine... 
-Dă-mi-o, repetă Edril şi o luă din braţele femeii. 
Fetiţa îşi întinse mânuţele spre Edril şi îşi deschise guriţa. 
-Daţi-mi-o înapoi, îi e foame, se grăbi doica să întindă mâinile. 
Fetiţa izbucni în plâns, cu ochii la Edril şi se prinse strâns de părul si de haina lui. Doica se dădu înapoi uluită. 
-Nu înţelege, nu-i aşa? şopti Edril la urechea micuţă şi auzindu-l copila suspină de câteva ori şi, liniştindu-se se uită 
mirată la elf. Ai încă puţină răbdare. 
O mângâie uşor pe obraz. 
-N-o să mai fii mult timp singură, promise el. Voi avea grijă de tine. 
Fetiţa îl strânse mai tare cu mânuţele. 
-Şi nu ai nume, nu-i aşa? 
-Nu este nimeni acum demn să-i dea nume fiicei stăpânei mele, acum că ea nu mai este. Numai un Protector numit de 
Consiliu, îşi reveni doica. 
-Linişte, porunci Edril şi femeia tăcu. 
Elful privi vreme îndelungată în ochii micuţei. 
-Un nume este ceva sacru, ceva magic. Se leagă de tine, de Sângele tău, de moştenirea ta, de strămoşii tăi...Cum să 
te numesc, aşadar, fiică a Rianei?  Niciunul din numele folosite în neamul tău nu pare să ţi se potrivească , nimeni nu 
s-a născut sub o astfel de stea. Nu pot decât să sper că  Riana a ştiut ce Vede .Edril oftă din greu. Fetiţa continua să-l 
privească răbdătoare. 
-Aş fi vrut să fii în viaţă, Riana. Aş fi vrut să-ţi vezi fetiţa şi s-o creşti. Aş fi vrut... 
Edril oftă din adânc şi tristeţea lui păru să învăluie camera şi întregul castel. Îşi lipi fruntea de cea a fetiţei . 
 
-Numele tău este Rhiannon. 
 
„...Povestea merge mai departe 
Să urmărim firul de argint al cântecului 
Care ne va purta de-a lungul timpului 
Îndărăt în zilele de mult trecute ... 
Uitaţi tot ce ştiaţi, 
Uitaţi totul. 
Lumea aşa cum e azi 
Altfel a fost cândva. 
Cântecele noastre răsună din trecut.” 

Sfatul continua fără ca cineva să fi observat absenţa sau reântoarcerea lui Edril care se aşeză în jilţ; imediat, 
unul dintre paji se apropie cu o carafă de vin urmat de altul cu un platou cu fructe pe care le aşezară pe o măsuţă la 
îndemână. 
-Ţinuturile acestea nu pot rămâne fără cârmuire căci haosul apărut aici s-ar răspândi în scurta vreme în jur şi apoi din 
ce în ce mai departe ca o plagă.  
Vocea Stapânului Lacurilor, Midhir Tulreth, răzbătu o clipă deasupra murmurului nedesluşit ce împovăra încăperea. 
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-Cineva trebuie să-ţi asume povara unui ţinut străin ...şi pentru ce? întrebă Rhimianandra aţintindu-şi privirea albastră 
asupra lui Edril. Să-l păstrezi cu grijă ani şi ani ca să-l poţi da înapoi ...asta înseamnă nu numai administrare ci şi 
apărare.Prea multă bătaie de cap  şi vă întreb încă o dată: pentru ce? 
-Datorie şi onoare, poate? sugeră vocea bătrână a Stăpânului Munţilor, aşezat lângă Edril.  
-Să nu uităm de beneficii, spuse Cerua Thuathai. Nu sunt neînsemnate si merită  atenţia noastră. 
-Iar copila? întrebă Imme Ulda. 
-Dacă te preocupă bunăstarea ei poţi s-o iei tu s-o creşti, hohoti Cerua Thuatai iar râsul lui stârni alte hohote al căror 
răsunet stârni ecourile in ceea ce fusese doar cu puţine ceasuri înainte Sala Tronului  Rianei. 
Ea făcu semn de respingere. 
-Regatul Focului nu-i loc de crescut copii spuse printre dinţi; şi cu atât mai puţin unul....diform. 
Stăpânul Munţilor se aplecă spre Edril: 
-Întotdeauna plină de tact, milostivă şi darnică, şopti el în barba-i căruntă insă Edril, care altădată n-ar fi rămas dator 
un cuvânt de duh , se mulţumi să încline uşor din cap; avea planurile lui. 
La fel şi Imme Ulda. Ei nu-i scăpă gestul lui şi-i făcu semn lui Cerua Thuathai. Acesta se întoarse spre cei doi. 
-Poate ai ceva de spus ? se răsti el la Edril. 
-Chiar de-ar avea, interveni veninoasă Imme Ulda, când a contat cuvântul lui? Tot ce poate face este să cânte! Şi mă 
întreb ce caută de fapt printre noi? Oare eu sunt singura care îşi aminteşte că a fost izgonit? N-are nici un drept să 
stea aici ca şi cum...ca şi cum ar face înca parte dintre noi! Cântecele tale nu-ţi spun asta?   
-Un cântec poate spune mai mult decât o mie de cuvinte, spuse leneş Edril si vocea lui de bard , obişnuită sa se facă 
auzită peste tumultul bătăliei, stăpâni fără efort murmurele celorlalţi. Aşa cum poate ai vrea să-ţi aduci aminte, un 
cântec bine întocmit poate consfinţi gloria unui erou...sau îl poate acoperi de ridicol. 
Cerua Thuathai se facu negru la faţă în timp ce toţi ceilalţi îşi feriră privirile. Edril  zâmbi celor doi, netulburat de furia 
lor, ceea ce nu făcu decât să-i stârnească şi mai tare. 
-Să înţeleg că te crezi mai bun ca oricare dintre noi , singur în stare să ai grijă de moştenirea vrăjitoarei? şuieră Cerua 
Thuathai. 
-Poţi înţelege ce doreşti, eu însă nu am spus aşa ceva.Dar dacă tot ai întrebat, nu. Mările şi oceanele îmi sunt 
suficiente mie şi neamului meu. Avem Insulele, Corăbiile şi Cântecele. Şi chiar dacă ne-am dori ceva mai mult, cu 
siguranţa n-ar fi vorba de ţinuturi atât de departe de Mare. Nici  războaie de purtat pentru ele, daca tot a venit vorba, 
nu ne dorim. 
-Dai înapoi ca totdeauna, interveni Imme Ulda. Oare nu Elfii sunt Poporul Ales, cei mai aproape de perfecţiunea 
divină? Mereu mândri de ei şi de darurile lor? Poate că e timpul să li se aducă aminte de cei mai puţin înzestraţi. 
-Elfii sunt judecaţi greşit , de cele mai multe ori, şi nu din vina lor. Ei însă nu judecă pe nimeni, ei acceptă.  
Stăpânul Munţilor se aplecă spre Edril, încruntându-se. 
- Ce-i cu tine? Aroganţa nu-ţi stă în fire. Încerci să te sinucizi? Există metode mai puţin dureroase...şi mai sigure. 
Edril nu-i răspunse. Urmărea cum Midhir Tulreth încerca să înţeleagă ce se petrece şi îl amuza să vadă cum îi  
ocoleşte privirea ori de câte ori se întâmpla să se uite spre el. Rhimianandra, dimpotrivă, încerca să-i atragă atenţia şi 
neliniştea ei creştea văzând că nu reuşeşte. 
Imme Ulda se aplecă la urechea lui Cerua Thuathai şi începu să-l sfătuiască în şoaptă: 
-Dă-i să crească copila Rianei. Dacă nu supravieţuieşte, sau se dovedeşte un monstru, sau e o muritoare de rând îl 
putem învinovăţi că nu a avut grijă de ea ca să-i capete moştenirea. 
-Dar abia ce a spus că nu doreşte moştenirea Rianei, şopti el. 
-Cuvintele nu înseamnă nimic. Cine îşi va aminti sau va dori să-şi amintească? Dacă copila moare, el va fi vinovat. 
Cerua Thuathai schiţă un surâs. 
-Şi dacă nu? 
-Avem timp să ne facem planuri, zâmbi Imme Ulda. Sau să trimitem un asasin. 

 

Va urma... 
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Am cunoscut-o pe tânăra poetă Georgiana Necula într-o după-amiază de toamnă, la o cafenea literară cu parfum 

de poezie. Privea şi asculta cu atenţie, părea că se încarcă de cuvinte şi frumuseţe. Apoi a vorbit emoţionată despre 

importanţa şi miracolul poeziei. Ne-am despărţit zâmbind amândouă, promiţându-ne că ne vom mai întâlni pe teritoriul 

literaturii şi al gândului frumos. Şi iată că ne-am ţinut de cuvânt... 

 Am citit manuscrisul domnişoarei Georgiana Necula aproape cu sfială, precum lectura unei cărţi sfinte. 

Am avut sentimentul unei întâlniri de taină, între un suflet frumos, binecuvântat de credinţă şi talent, şi Părintele dătător 

de viaţă şi miracole. Poemele Georgianei reprezintă o Biblie poetică, un strigăt aproape visceral ce cheamă puritatea, 

frumuseţea spiritului, credinţă absolută, iubirea de Dumnezeu şi de oameni în forma sa cea mai spiritualizată: 

     „De ştii să iubeşti,/ Tu ai o comoară./Ce în astă lume,/E destul de rară.” (De ştii sa iubeşti) 

Într-o lume haotică, ce pare să-şi fi pierdut rădăcinile şi spiritul, poeta simte absenţa iubirii adevărate ca o 

pierdere a esenţei Creştinismului însuşi. Nu întâmplător, aceasta afirmă: 

     „  Nu cer să mă iubească lumea./A ei iubire e murdară./Eu vreau iubirea Ta Iisuse,/Că ştii să dai iubire rară.” (Mai 

bine urât!) 
Sau, în poezia Nu poţi primi, iubirea este prezentată ca o condiţie a mântuirii şi a învăţăturii supreme, 

dumnezeieşti: 

      „Nu poţi primi un loc în Rai 

        Dacă iubire tu nu dai. 

       Dacă tu sădeşti doar ură, 

       Nu poţi primi învăţătură.” 

 Întregul volum este dominat de un extrem de puternic sentiment religios, fiecare poem aducând în lumină 

valenţe noi ale credinţei: iubirea de Dumnezeu şi sfinţi, speranţa mântuirii, purificarea prin suferinţă, iubirea aproapelui 

şi milostivenia, lumina spirituală, miracolul rugăciunii, ascultarea, pregătirea locului în Rai, calea catre Dumnezeu. 

Unele strofe sunt adevărate pilde biblice, în care poeta descrie patimile omeneşti ce îi îndepartează pe copiii lui 

Dumnezeu de Tatăl lor Ceresc:  

       „Omul mândru este plin de sine şi gata de ceartă cu întreaga lume. 

        Omul mândru laudă pofteşte şi pe toţi dispreţuieşte. 

      Omul mândru este lipsit de pace, locaş al minciunii se face. 

      Omul mândru nu vede suferinţa, că îi lipseşte credinţa.” 

      ( Cea de-a patra patimă a sufletului omenesc: Mândria) 

Şi, în poemul Cea de-a opta patimă a sufletului omenesc: Bogăţia: 

      „Dacă nu avem comoară sufletească 

        Degeaba trăim viaţa pământească 

       Dacă nu avem pe Dumnezeu de Tată 

       Toată bogăţia ne este deşartă.” 

 O privire adâncă asupra deşertăciunilor omeneşti, o „vanitas vanitatum” a unei lumi ce tinde spre de-

spiritualizare, spre urmarea ispitelor şi instinctelor, ce transformă fiinţa umană într-un căutător fără esenţa creştină. Nu 

 

  Recenzie 

 

  Georgiana Necula  
DESPRE TALENT SI DUMNEZEIRE 

 

 

Iarnă friguroasă, cu zăpadă şi poveşti înaripate, venind de demult. 

Ora de seară...Seară de rugăciune, cu aromă de linişte şi pace... 
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întâmplător, Părintele Arsenie Boca, într-una dintre rugăciunile sale, spune: „Patimile au pus tină pe ochiul minţii, 

uitarea s-a întărit în noi ca un zid.” 

 Iată un poem dătător de speranţă, în care poeta îşi reafirmă credinţa totală în Paradisul celor buni, milostivi şi 

cucernici: 

        „Fericiţi cei milostivi că se vor milui de dreptatea Ta, 

         Fericiţi cei curaţi cu inima, că vor vedea privirea Ta 

         Fericiţi voi făcători de pace,  

        Că fii ai lui Dumnezeu vă veţi face.” 

      (Fericirile sau Predica de pe munte) 

 Însuşi Părintele Galeriu spunea: „Noi, creştinii, nu putem întemeia o adevarată morală decât pe Absolutul divin. 

Altfel spus, nu putem vorbi de iubire, de bunătate, de dreptate, de toleranţă, decât dacă le ancorăm şi le fundamentăm în 

divin.” Şi poemul Vom trăi veşnic se concentrează pe ideea vieţii eterne ce îi va fi dăruită creştinului ce respectă întru 

totul poruncile Domnului: 

        „Vom trăi veşnic şi vom dăinui. 

         Vom trăi veşnic şi ne vom iubi. 

         Vom trăi veşnic şi ne vom ierta 

        Vom trăi veşnic răul de-om uita.” 

 Poemul Fiul lui Hristos continuă aceeaşi idee a dăruirii de sine, a construirii eului pe fundamentul preceptelor 

creştine: 

         „ Fiul lui Iisus Hristos, 

          Este omul bucuros. 

         Ce lucrează-n veselie, 

         Poruncile din vecie.” 

 La fel şi poemul Suntem creaţi, ce respiră un prea-plin de bucurie şi pace, afirmând că scopul suprem al omului 

este adoraţia faţă de Creatorul său: 

          „ Suntem creaţi pentru vecie 

           Ca să trăim în bucurie 

           În pace veseli să cântăm, 

          Pe Dumnezeu să-l adorăm.” 

Cu alte cuvinte: „Căci în har suntem mântuiţi prin credinţa şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu [Efeseni 2, 

8].” 

 Poeta Georgiana Necula are viziunea unui Dumnezeu ce nu-şi părăseşte niciodată copiii, un Părinte ce le 

cunoaşte lacrimile şi le împărtăşeşte suferinţele:  

        „Stau în Cer dar sunt cu voi, în dureri, chin şi nevoi. 

         Plâng şi Eu cu voi odată, că doar ştiţi că vă sunt Tată 

        Plâng şi Eu cu voi odată, nu sunt un nepăsător, 

        Adun lacrimile voastre, prefăcându-le-n odor!” 

       (Domnul suferinzilor)       

 Transformarea lacrimilor în odor sugerează forţa transfiguratoare a iubirii absolute. În acelaşi poem:      

„Am trecut prin clipe grele, prin necazuri şi nevoi, 

           Însă Tu ne-ai spus Iisuse: „Totdeauna sunt cu voi”. 

 Părintele Arsenie Boca spunea: „Suferinţa aduce foarte multă smerenie. Numai atât: să se facă pentru marele 

Adevăr. Pentru Hristos. Fără harul lui Dumnezeu nu se poate face nimic, pentru că zice Hristos: Fără de Mine nu veţi 

putea face nimic.” 

 Tânăra poetă simte cu toată fiinţa sa că tot ceea ce suntem şi ne înconjoară este Dumnezeire:  

          „Dumnezeu e tot ce cântă. 

         Tot ce pe pământ cuvântă. 

         Dumnezeu e biruinţă. 

        Dumnezeu este credinţă.” 

        (Dumnezeu) 

                       Atotputernicul şi milostivul Tată Ceresc este raţiunea sa de a fi şi de a simţi; este refugiul, Lumina 

dătătoare de speranţa şi viaţă veşnică: 

        „  N-am să uit niciodată Doamne,  
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           De Prea Sfântă Casa Ta, 

          Unde eu primesc Lumina, 

          spre a ieşi în calea Ta.” 

         (N-am să uit niciodată) 

 Iar în poemul Să Te gandesti la mine, poeta, plină de smerenie, îşi roagă Creatorul să îi însoţească paşii atunci 

când nu va găsi forţa spirituală să urmeze calea spre El:  

         „Să Te gândeşti la mine,  

          Cel plin de bunătate, 

         Când calea către Tine, 

         N-am s-o mai pot străbate!” 

 Aceste versuri au valoare de tainică rugăciune aducătoare de putere interioară, la fel ca şi următoarea strofă din 

poemul Nu mă uita:  

        „Nu mă uita Iisuse, nu mă prăda uitării 

        Nu mă lăsa să cad, În groapa disperării 

        Nu mă uita când toţi, uitării mă vor da 

       Rămâi pe veci Iisuse, rămâi speranţa mea.” 

 De asemenea, Maica Domnului – frumos numită Aparatoare Doamnă – întregeşte tabloul divin al lumii 

creştine: 

        „În pruncie chipul Tău de Mamă mi-a zâmbit mereu. 

          În copilărie ai vegheat cu drag, orice pas al meu. 

         În adolescenţă tainic îmi vorbeşti despre feciorie 

        Tu apărătoarea mea, pururi Fecioară Marie.” 

Părintele Cleopa vorbea în cuvinte minunate despre Fecioara Maria, afirmând : „Dacă nu ar fi Maica Domnului 

în ceruri, lumea asta s-ar fi pierdut în două mii de ani. Ea este scară la cer, biserica a Preasfantului Duh.” 

 

Iarnă friguroasă, cu zapadă şi poveşti înaripate, venind de demult. Ora de seară...Seară de rugăciune, cu aromă 

de linişte şi pace... 

Închid cartea domnişoarei Georgiana Necula cu un sentiment de împăcare totală. „Dragostea de Dumnezeu e 

flacără vie”, spune tânăra poetă. Sufletul mi-e  eliberat, mă simt  binecuvântată... 
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Închipuiri 

Închipuiri despre hăituirea ursului 

Ursul se ţine ascuns în tufiş 

O închipuire bolnavă să fie 

Despre urs, despre ursul întunericului 

Despre un invizibil urs colosal 

În tufişuri fantastice la adăpost de noapte 

Închipuiri despre hăituirea ursului 

Închipuiri despre visul cu vulpe 

Închipuiri despre vulpea care ţipă 

Vesteṣte nenorociri iminente 

Închipuiri despre ghionoaia 

Ghionoaia care zdrobeşte gospodaria 

Închipuiri avertizează plecarea eternă 

Ale cui închipuiri, ale cui închipuiri ? 

 

 

La Castel 

cavalerii mărşăluiau 

în bătătura cea veche 

castelul se sfărâma 

în himere de plumb 

enclavă de putori 

de o putreziciune fină, 

vânătorii de găini plantaseră 

voci ṣi seminţe de măslin 

în foişoare de grâu, 

la banchetul fantastic 

masca principesei atârna apretată 

la Poarta dinspre Răsărit 

în Turnul de Veghe 

loc de turniruri ṣi gâlcevi 

cavalerii erau paji în armură 

şi măslinul era îmbobocit 

lângă fântana cântătoare - 

furtuni certăreţe 

în curtea castelului... frânte 

tufe uscate împletite în noduri 

ţntuite pe pereţi coṣcoviţi. 

 

 

UK 

 

 
    VERSURI 

 
 

       

Oglinda cu Vise 

Volume lucioase dormeau  

legate în piele de zimbru 

în dulapuri pe pereţi de himeră 

tapetaţi demodat de Cucoana 
Elisa 

Cavaler naviga prin hârtii  

şi trofee câştigate la baluri 

Îmbrăcat în beige, moţăia tăcut 

la masa de lucru cioplită-n 
stejar 

Cu ochii scăldaţi în antice 
tomuri - 

Răscoală peste obiecte 
spartane  

sufletul ei se legăna lunatec 

de candelabrul pestriţ de 
Murano 

Se ascundea prin dulapuri  

îndesate aliniat cu dulceţuri 

de vişine răscoapte din pomi 

din gradina cu muzică a 
Domnului Ion 

Ferecate-n mintea ei cea 
albastră 

o curte răcorită de suflete 
pierdute - 

Unul câte unul la zaruri şi cărţi  

în oraşul himeră cu râul Negel  
îmbufnat 

în încăperea unde intrau şi 
ieşeau  

în galop persoane apretate pe 
aţă, 

oarbe cu mâini efemere, 
fantome electrice  

măscărici adormiti în lumi 
ferecate 

 

 

 

 

Julia May adormită 

Stol de vise-i zboară peste casă 

Casa ei fără ferestre 

Casa ei cu uṣi ferecate 

Casa ei, la răscruce de drumuri 

Între paranteze de timp 
 

Stol de tăceri îi trece peste casă. 

În întuneric lipitori 

Iau cu asalt duṣumele 

Meṣterite din lemn plutitor 

Şi coajă din ouă stricate 
 

Paṣii lui tăbăcesc scândurile. 

În iatacul cu pian 

Chei sâcâie zgomote 

Să prinda-n ghiare vidul 

Între pereţii ferecaţi. 
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La mijlocul  verii 

Uleioasă ṣi calmnă-i căldura  

Îfaṣată pe suprafaţa mării 

La Southwold, punctul cel mai din est al 

Angliei 
 

Coloane de ṣezlonguri 

Intrerup tumultul  torid al litoralului 

Care onduleaza in culorile mării 
 

Traversând razele soarelui 

Dantela roză etalează modele, 

Când pescăruṣi cascadori decupează aerul  
 

Pe chei, ceasul în formă de baie 

Suna ora întreagă ṣi jumătatea 

Roţile i se rotesc în sunetul propulsat al 

apei. 
 

Nu-i răgaz pentru mămicile îmbrăcate  

În culorile azurului ṣi al fructelor pârguite 

Mici răsfaţaţi se ghiftuie cu apă minerală 

de la gheaţă 
 

Epuizaţi pe ṣezlongurile deschise 

Bărbaţi, femei ṣi copii se dedică siestei 

În timp ce bolta cerească se-nroṣeṣte 

zglobie 

 

Pentru umbrele în miṣcare si valurile 

ascunse 

Totul este ca mai-nainte ; de-a lungul 

digului 

Pescari amatori cercetează depărtarea 
 

În labirintul de oameni, femei ṣi copii 

Întinṣi pe ṣezlonguri cu modele animaliere 

Cerul îṣi înălbeṣte albastrul de sineală 

 

Se odihnesc doar ṣi sa fac cumpăraturi   

Găleţele, lopăţele ṣi peṣte cu cartofi - 

Se apărâ de pescăruṣii-n viraj 

 

Tsunami 
 

Înfaṣată strâns în panza-
ngheţată – 
Nisipuri umblătoare se adună 
la gura râului 
bărci se fac grămadă 
 
-Mamă, ţine-mă de mână 

-Te-aṣ ţine, dacă aṣ putea 
 

Înfăṣată strâns în alabastrul 
răsuflării- 
Case priponite 

se-nghesuie ṣfichiuite  
sub cioplituri adânci de ape 
 
-Mamă, mi-e frig 

-Te-aṣ înfăṣa strâns, dacă aṣ 
putea 
 

Înfăṣată strâns de mâini 
aeriene – 
Cât ochii pot să cuprindă 
vântoase nemernice înfulecă 
pustietatea în derivă 
 
-Mamă, hainele-mi sunt ude 

- Te-aṣ schimba, dacă aṣ 
putea 
 

Înfăṣată strâns în somn fluid – 
Umbre sunt prinse în noduri 
cu sfori 

lângă apa care muṣcă vitreg 
din cărămida căminului 
 
-Mamă, m-am udat pân-la gât 

-Te-aṣ sălta la deal, dacă aṣ 
putea 
 

Înfăṣată strâns- 
Gura căscată a apelor 
duce la vale o jucarie din 
argint  
de ici până colo...din loc in 
loc. 

 

Odihnă 

Şedeau în cerc 

umbre suspendate în ocru 

între două lumi îngenunchiate 

atomi ai foamei în cursa himerei 

erau sudaţi împreună 

sub cerul asurzitor 

muiaţi în râs invizibil 

pământ ars, tufiṣuri sterpe ṣi beţe 

cenuṣă oarbă a zilei precise 

focul picura biciuri 

culori se-amestecau 

vertical prin policandre  

praful scâncea-n ochi 

nisipul silabisea-n gură 

cei de acolo pluteau 

prin labirintul tăcerii 

cascadori ai himerei 

canicula era bolnavă de foame 

atomii se luau la trântă prin aer 
 

Vara 

Păianjeni vărateci urzeau 

cuibăriţi în alcovuri de stâncă  

Erau sub un castron de sineală 

şi gălbenuş - pămîntul plutea 

plesnind în lumina acută 

umbre de aur prin bolovani 

Scorpioni şi şopârle înnoatau la 
soare 

printre cactuşii care trosneau în spaţii 

O libelulă dispărea spre Palatul din 
Stâncă, 

argint scrijelit pe-o tăbliţă de cer 

Greierii se scăldau pe boabe de 
ienupăr 

Crengi rupte, mărgele din turcuoaze 

îngânau melodii de demult 

Frunze şopteau despre legende 

în imagini din nisip invizibil - 

Ţipăt de păsări în tocană de suflete 

fierbeau suspendate în ocrul torid. 
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acum, pe internet. M-am uitat întâi la fotografie şi am zis: "sunt mulţumită, arată a fi om bun care uită de sine." Apoi am 
citit câteva rânduri în care îşi făcea prezentarea şi m-am oprit de câteva ori ca să se aşeze mai bine cele citite şi am 
reflectat: "Din rândurile lui transpare inteligenţa încărcată de spirit şi cultură, care va să zică, pe lângă pictură, i-a stat 
în apropiere şi cartea."  
Am citit apoi mai mult şi aşa am aflat că pictorul Mihai Teodor Olteanu, este supranumit şi Pictorul Revoluţiei de la 
Timişoara şi gândul m-a trimis imediat la faptul că artistul, nu numai că a intuit bine că arta şi artistul nu pot fi rupte de 
complexul vieţii sociale, dar s-a implicat cu toată fiinţa sa. Revoluţia din Timişoara i-a marcat viaţa şi opera. În primele 
zile ale libertăţii Timişoarei, a pictat în faţa Catedralei o poartă din icoane, ca un altar sub cerul liber pentru a-i mulţumi 
lui Dumnezeu pentru izbânda în lupta lor. Şi pentru că pictorul trăieşte dăruindu-se semenilor săi şi prea puţin pentru 
el, multe din tablourile sale au destinaţie caritabilă. 
Alte informaţii au subliniat faptul că pictorul Mihai Tudor Olteanu este cunoscut pe toate continentele, că are lucrări în 
galerii de artă particulare şi de stat, în nenumarate muzee din Europa, USA şi Canada, în colecţii particulare precum în 
colecţiile a trei regi, a unui împărat şi a unei ducese. 

 Am făcut următorul pas, cel care mă ducea în faţa artei sale. Şi când am văzut primele reproduceri ale 
tablourilor, mi-a venit să întind mâna pe ecranul coputerului şi să mângâi culorile care-mi aduceau în faţă strălucirea 
smalţului de pe vasele de ceramică şi am zis cu voce tare: „E un pictor încărcat de emoţii profunde, un vitalist, un 
pictor debordant, pur şi simplu dă în clocot, pictor care poate să stăpânească arta şi ştiinţa creaţiei. Abia aştept să-i 
văd  'pe viu'  tablourile."  
Trecând pragul expoziţiei, am trecut, de fapt, pragul revelaţiei pe care ţi-o poate da apropierea de artă. În sală am 
respirat aerul vocaţiei pentru artă. M-am trezit deodată înconjurată de tablouri cu anvergura unui climat cromatic 
fermecător, debordând din prea plinul inimii creatorului lor şi de densitatea conţinutului ideatic, de adevarate meditaţii 
în cheie lirică. Nu mă săturam privind acel univers al culorilor care se aflau într-un dialog, cu ele însele sau cu 
privitorul. Parcă auzeam respiraţia pictorului la şevalet sau pulsaţia vieţii transpusă în tablouri. Numai aşa îmi explic 
bucuria nereţinută în faţa frumuseţilor naturii sub aşezarea calmă a culorilor alternând cu o mare frenezie a vieţii.  
 Am remarcat imediat tablourile de inspiraţie religioasă. Fervoarea credinţei de acum îşi are începuturile din 
fragedă copilărie, de când mama şi bunica îl duceau de mânuţă la biserică să se roage ca bunul Dumnezeu să-i aducă 
acasă tatăl sănătos din puşcăriile comuniste. Credinţa transpare nu numai din tablourile cu teme religioase, ci şi din 
multe alte ipostazele ale vieţii. Bisericile, locaşuri sacre, formează o  temă cu predilecţie şi prin toate pictorul ne 
transmite frumosul, armonia, binele şi iubirea. Numeroase sunt şi tablourile-icoane cu chipul Fecioarei Maria sau cel al 
Mântuitorului create dincolo de canoanele impuse de biserică, chipuri pe care pictorul le-a încărcat cu încă multe alte 
daruri. Fecioara  Maria e pictată în diferite icoane ca o făptură diafană, gingaşă, cu infăţişare de fecioară abia ieşită din 
universul copilariei, un chip ce ne aminteşte de un boboc de floare cu parfum, culoare şi frumuseţe specifică vârstei 
adolescentine din care transpare puritatea, inocenţa, sinceritatea, devoţiunea. Icoanele şi tablourile pe teme religioase 
ne trimit cu gândul  la  existenţa unui univers dincolo de lumea noastră concretă, care se află în adâncul nostru, un 
univers pe care pictorul l-a sugerat strecurând picuri de  sfinţenie şi de smerenie, un univers care te îndeamnă la 
contemplare şi la rugăciune. 
  Stând de vorba cu pictorul, i-am desluşit câteva trăsături pe care i le bănuiam. Profunda sa religiozitate i-a sădit 
în suflet dragostea de om, de adevăr, de dreptate, de frumos, de curăţenie şi puterea de a lupta pentru aceste valori. 

 

 

„CEASUL DE TAINĂ” 
AL PICTORULUI 

MIHAI TEODOR OLTEANU 
 

 

Anul acesta, 2011, Moş Crăciun ne-a adus din România un dar deosebit nouă, 
românilor srtămutaţi în Canada. A poposit în mai multe locuri, dar a ajuns şi într-
o localitate nu departe de Toronto, în Oshawa, 261 Bloor Street East, la biserica 
românilor "Sfantul Ştefan cel Mare". După Sfânta slujbă, din tolba sa, cu ajutorul  
preacuviosului preot Petre Busuioc, a pus pe pereţii spaţiului destinat acţiunilor 
social-culturale minunatele tablouri ale cunoscutului pictor  timişorean Mihai 
Teodor Olteanu, creaţii care fac parte din ciclul „Ceas de taină" şi sunt închinate 
sărbătoririi naşterii Mântuitorului. Moşul a fost generos, fiindcă expoziţia va 
rămâne timp de o lună. M-am pregătit şi eu cum se cuvine ca să fiu prezentă la 
vernisaj. 
Prima cunoştinţă cu pictorul a fost, aşa cum se întâmplă adeseori în zilele de 
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Idealul său în artă este acela ca arta să devină expresie a permanenţei valorilor umane. 
 
L-am întrebat cum mânuieşte paleta multicoloră ca să iradieze frumosul, să transmită mesaje de adâncă vibraţie şi cu 
profunde semnificaţii şi simetrii poetice. Mi-a raspuns: „Simplu. Nu fac niciun efort. Tot ce pictez este surprins de ochiul 
interior, ochiul stărilor de spirit. Ce vede acest ochi interior, aceea pun în tablouri." Dacă răspunsul său a venit simplu 
şi firesc, e pentru că picturile sunt o stare de suflet lucrate cu o uşurinţă uluitoatre, căci tot ce-l înconjoară,  poate 
deveni artă prin penelul său. 
 
S-au spus multe cuvinte de apreciere despre artistul plastic Mihai Tudor Olteanu. Amintesc doar pe cunoscuta 
scriitoare Doina Uricariu, care într-un remarcabil eseu, publicat în iunie 2011, intitulat: "Pictura ca o scară a raiului" 
spunea: „Uşurinţa de a picta a artistului ne poate descumpăni, cineva ar spune că pictează aşa de uşor şi de rapid de 
parca ar zbura", sau: „Fiecare buchet pictat ne trimite la o stare de spirit, linişte, provocare, admiraţie, nostalgie, 
nelinişte, furtună lăuntrică, scenografie, artificiu, inocenţă". Admiraţia pentru pânzele sale i-au smuls scriitoarei Doinei 
Uricariu cuvinte de caldă apreciere considerând că sunt: "tablouri luminoase, vitale, cu tuşe în cascade, ecouri şi 
vârtejuri, precum Van Gogh"... „pânzele artistului sunt remarcabile prin învălmaşeala culorilor clamând ascensiunea, 
levitaţia, cresterea spirituală şi paradisul." 
 
Mi-am luat rămas bun de la tablouri şi de la creatorul lor cu gând să mai revin şi cu satisfacţia că pictorul Mihai Teodor 
Olteanu face parte din rândul pictorilor care merită cinstirea noastră, a celor mulţi care nu suntem înzestraţi cu acest 
dar. Prin creaţiile ce ni le oferă, putem şi noi să ne bucurăm de frumuseţile create de cei înzestraţi cu acest har 
dumnezeesc şi putem să exploram propriul nostru labirint de gânduri şi trăiri.  Creaţiile pictorului Mihai Teodor Olteanu 
sunt o mândrie pentru noi,  fiindcă ele contribuie la îmbogăţirea patrimoniului nostru cultural pentru a ne feri de 
pericolul dizolvării identităţii culturii noastre proprii. 

 
ÎN TREN 

 

Să scapi trenul cu viaţă, 

multă viaţă şi optimism, 

sau să-l prinzi cu indiferenţă? 

Cu indiferenţa ta,  

poţi strivi o muscă pe geamul murdar 

sau poţi înapoia ochilor un peisaj în 

mişcare, 

acelaşi peisaj de fiecare zi, 

într-o ţară, pe o cale ferată, 

unde fiecare zi e luni. 

Te miri când se împrăştie toţi ca iepurii 

şi nu stă fiecare la locul lui, 

în acest tren ca o moarte, 

să pornească odată. 

Nici între trenuri nu e rău, 

dar e mai complicat să stai ore întregi 

cu ochii ţintuiţi pe afişul murdar, liniat 

neglijent, 

de unde poţi extrage o staţie iniţială, 

una finală şi preţul pe kilometru 

de direcţie şi sens. 

Dacă trenul tot nu mai vine 

sau stă prea mult printre linii, 

te consolezi măcar cu ideea că, 

într-o bună zi, 

poetul moare, e găsit îngheţat, 

sau imbecilizat de căldură, 

şi îi iei tu locul în pagina 4, 

veşnica pagină de poezie 

a revistei pe care ai pus 

brânza, salamul şi roşiile. 

 

 

 

 
 
 
 
SPĂLAREA LA FAŢĂ 
 

 

 

Aplecat deasupra undelor râului de 

mercur, 

monstrul cu faţă umană 

îşi spală mâinile, picioarele 

şi celelalte organe genitale. 

 

ÎNGER CIBERNETIZAT 
 

Odată în viaţă, 

în stilul său sacrofag, 

trece îngerul cibernetizat; 

în rest, totul nu e decât aşteptarea acestuia. 

Nu deschizi bine cartea, 

că vine iarna;  

plină de tovarăşi, 

acum e plină atmosfera de îngeri. 

Citeşti şi nu spui nimic, 

într-o fărâmă de timp în care 

poţi spune absolut orice. 

 
Cum nu se-ntâmplă nimic? 

Se-ntâmplă orice vrem; 

ne zbatem de atâta alb. 

Şi stăm, şi ne mirăm ca proştii 

de ce nu e un început, acum, la sfârşit, 

când scormonim, să împărţim cadavrele, 

în cadavre de oameni buni şi răi? 

Nici nu mai există un început, 

El s-a autoingurgitat; ca economia,  

cultura, sportul, turismul 

şi toate celelalte, de pe cealaltă lume. 

 
Poetul nu mai e un corp de iluminat ceva, 

crede fiecare că nici moartea  

nu-l mai ajută să dispară. 

Chiar şi-o simplă neatingere, 

te face să te porţi cu lucrul altuia 

ca şi cum  ar fi al tău. 

Vezi cum punctul de vedere 

nu vine odată cu vederea,  

ci cu orbirea 

cântecului de trecut strada. 

 

 

 Victor Martin 
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Tablou de toamnă    

                                  

  
Să mă strigi când sfântă, 

luna  iese galbenă şi pururi 

visătoare                             

peste norul greu 

dintotdeauna 

 ce se frânge-n linişte şi 

moare.                                  

    

Ameţit, precum o dulce 

pace,  tu să-ţi cauţi visele-n 

odoare  si să crezi că lumea 

se preface 

 cu tot chipul răstignit în 

zare.                                    

 Iar pe deal izvorul viu ce-

apare                              

 precum ochiul înecat de 

fum  să mă ducă-n lumea ce 

răsare  singur ca un rătăcit 

pe drum.                                

 

Înspre cerul alb să întind 

mâna                               

călător umil pe boabele de 

rouă                            

şi să mângâi blând ca-

ntotdeauna                

steaua netârzie şi tăiată-n 

două.  

 

Nostalgii 
 Mă cheamă iar trăirile din vechiul sat    

în jurul casei din verdea mea grădină 

 ca pe-un nevrednic fugind pe înnoptat  

  şi trist chemat din vise la lumină.         

                                                                

                                            

  Eu nu mă mir că tot m-aud strigat        

  de-un secol orb şi poate şi mai bine 

   hălăduind etern, flămând şi neadăpat 

   muşcând încet felia mea de pâine.       

                  

 Şi nici nu ştiu ce gânduri vin spre mine  

 când sunt văzut îngândurat pe stradă     

 şi mă tot scurmă-n spate ferocele jivine  

privindu-mă pervers ca pe o pradă.         

                

 

Trec mai departe pe prundu-abia  trezit  

sub paşii argintaţi de blânda-mi lună     

şi duc cu mine-n trup surâsul strepezit 

 sub forma unui glonte-nfipt în mână.     

                 

 

Insângerat m-aşez pe-al ţărmului zaplaz 

privindu-mi chipul înstăpânit pe cer   

gândind că-i timpul urcând pe un 

barcaz                 

s-ajung în cercul rece-al temutului 

mister.   

 

 Vitalul tablou 

 

 
strâng în taină astrele ciopor      

de parc-ar ţine sfat întru mirare 

ca nişte fete care râd pe-un nor 

ştiindu-se frumoase şi sprinţare. 

    

Un soare, iată, se uită veşnicind 

după un deal de aur ce străluce 

 şi trece blând un înger rătăcind 

fără să ştie liber încotro s-apuce. 

 

In dreapta, sus, a noului tablou 

celestul ochi încremeneşte firea 

într-un proiect al sacrului din ou 

unde instrinctu-şi caută menirea 

 

Un pui de barză în albastru-I  

pus 

adoarme-n raza temutului 

amurg, 

mirându-se de lumea-n care-i 

dus      

când stelele pe dealuri se tot 

scurg. 

 

In ziuă se despart suavele cărări 

ce hodinesc pe-o gingaşă retină 

şi vin cu fluxul unei limpezi zări 

bătrânele culori de lună plină. 

 

  Şi iată că-n vitalul meu tablou 

mai rătăcesc deodată în lumină 

topindu-mă în lipsa marelui 

ecou 

 dintr-o pădure veche şi virgină. 

 

 

 
 



 

 

 

Imaginează-ţi o situaţie în care ai avea la dispoziţie un vas în 
care ar fi amestecate perle de mare valoare şi imitaţii din sticlă, 
plastic sau porţelan de o densitate similară fără a exista o regulă de 
separare între acestea. Problema care s-ar pune ar fi să determini şi 
eventual să separi ceea ce este autentic de ceea ce este doar o 
imitaţie sau mai precis un fals. Ce criterii ai folosi? Cum ţi-ai da 
seama că ai în mână o perlă de autentică valoare şi nu o bucată de 
plastic sau sticlă bine şlefuită? 
 Nu voi intra în amănunte tehnice pe care nu este neapărat 
necesar să le ştii, însă cu siguranţă că fără a cunoaşte în amănunt 
cum arată o perlă, va fi practic imposibil să distingi dintre cele două 
categorii de materiale. Fără a avea noţiunile de bază ale recunoaş- 

terii diferitelor genuri de obiecte preţioase, nu-ţi va rămâne decât să încerci la întâmplare existând un risc 
semnificativ de a greşi în a considera o perlă de mare preţ ca fiind un fals, iar o mărgea de porţelan să fie 
luată drept o piatră semipreţioasă de mare valoare. 

 
Revenind la realitatea cotidiană, distingerea dintre valoarea autentică şi fals reprezintă o necesitate de 

prim ordin ca raţiune pentru deciziile pe care trebuie să le iei în decursul jocului vieţii. Însă nu de puţine ori, 
prin încercări dureroase ajungi în cele din urmă să distingi pas cu pas literele fundamentale din marele 
alfabet al existenţei. Calea nu este simplă şi uneori trebuie să reiei de mai multe ori aceeaşi lecţie până când 
ajungi să pricepi înţelesul şi să îl urmezi. 
 

În opoziţie cu calea încercărilor repetate se află drumul înţelepciunii, care presupune însă obligatoriu 
împărtăşirea de experienţă de la persoane care s-au confruntat cu probleme similare. În marea urnă a vieţii 
valoarea şi falsul sunt amestecate de aşa manieră încât fără o minimă instruire este practic imposibil să 
ajungi să le distingi pentru a face alegeri corecte. A avea simţul adevăratei valori, nu reprezintă un lucru ce 
apare la întâmplare, ci decurge din instruirea primită de la un părinte cu judecată, de la un educator plin de 
pricepere, de la un prieten adevărat sau de la un partener de viaţă care respectă standarde de înaltă 
moralitate. 
 

În lipsa unui astfel de sprijin, nu îţi rămâne decât să iei la întâmplare ceea ce găseşti în urna 
întâmplărilor de zi cu zi şi să încerci prin experienţă autenticitatea lucrurilor cu care ai de-a face. Aceasta 
reprezintă o cale dureroasă, însă nu este exclus ca situaţii neobişnuite să vină înaintea ta şi nimeni să nu îţi 
poată oferi nici cel mai mic sfat despre calea pe care trebuie să mergi. Şi atunci îţi stă la dispoziţie flerul, 
imaginaţia, asumarea riscului sau pur şi simplu aruncarea în vâltoare, fără să te mai gândeşti la ceea ce va 
urma. Dar cum rămâne cu urna vieţii? Cu mărgăritarele de mare preţ pe care le-ai considerat lipsite de 
valoare? Sau cu obiectele false ce ţi-au captat în mod inutil atenţia investind prosteşte pe o direcţie ce te 
conduce într-o fundătură fără putinţă de ieşire? 
  

Chiar în clipa aceasta privesc clipitul intermitent becurilor luminoase de pe placa de reţea prin care 
comunică laptop-ul la care scriu şi mă gândesc la nenumăratele pagini de Internet pe care le-am vizitat, fără 
a putea spune precis cât de valoroase au fost cunoştinţele pe care le-am acumulat. Cine poate oferi un 
criteriu al corectitudinii pentru tot ceea ce citeşti sau vizionezi? Popularitatea nu este suficientă, dacă aşa ar 
sta lucrurile, atunci valoarea s-ar regăsi în site-urile pornografice sau cele care oferă jocuri de noroc. Dacă 
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mulţimea de imagini ar fi suficientă, atunci paginile cu filme sau 
de jocuri video ar fi pe primul loc, fără putinţă de a fi egalate. 
 

Prin urmare, aspectul nu este suficient, iar conţinutul 
rămâne greu de verificat în absenţa unor criterii ce se deprind 
prin experienţă şi împărtăşire de cunoştinţe de la persoane cu o 
reală experienţă de viaţă, pe care le găseşti tot mai rar. De 
aceea, cred că vulnerabilitatea noastră devine evidentă în faţa 
asaltului de informaţii ce ajung la noi pe diferitele canale ale 
tehnologiei moderne prin calculator, telefonul mobil sau televizor. 
Aş putea spune că niciodată mintea umană nu fost supusă la o 
solicitare aşa de mare ca în momentul de faţă, iar amestecul 
dintre adevăr şi fals în urna cunoaşterii bivalente a binelui şi 
răului te aduce în faţa unei dileme aproape imposibil de rezolvat. 
Când conştientizez dimensiunea abisală a acestei probleme îmi 
vine să iau la întâmplare mărgelele din urna vieţii şi să nu mă    
m 

 
mai intereseze deloc în ce măsură sunt ele de valoare sau nu. Şi cred că nu greşesc când afirm că de multe 
ori aşa se procedează chiar şi atunci când există criterii clare de departajare dintre cele două. Alteori, se 
poate cădea în altă extrema prin a se considera că toate pietrele sunt preţioase, ceea ce te va conduce să 
guşti iarăşi şi iarăşi amarul deziluziei, fiindcă îţi place sau nu, pietrele false sunt mereu mai numeroase decât 
cele adevărate, iar o experienţă nefericită te marchează mai mult decât una plăcută.  
 

Iar alteori, se poate cădea în acea extremă care evaluează toate pietrele din vasul ce îţi stă înainte ca 
fiind false, ignorând mărgăritarele de mare preţ pe care le arunci cu dispreţ în ţărână, fără a ţine seama de 
faptul că viaţa are şi aspecte luminoase, că întunericul nu este totuşi atotcuprinzător. Din cenuşiul unei astfel 
de situaţii se nasc monştrii care te devorează interior, proiectând nefericire în jur şi umbre oriunde ai merge. 
 

Şi atunci, unde să găseşti criteriul de departajare? Unde poţi găsi un maestru artizan, care să nu 
poată fi înşelat de aparenţe? Există aşa ceva? Din acest punct de vedere, cred că este necesară o căutare a 
criteriilor de valoare care să facă o distincţie clară dintre adevăr şi fals, dintre valoare şi opusul ei.  
 

Fără a formula o soluţie generală, doresc doar să spun că în ceea ce mă priveşte am ajuns la 
concluzia că intuiţia necesară separării adevărului de falsitate se formează deopotrivă prin experimentare şi 
contemplare. De fapt, nu există o copie perfectă a unei pietre preţioase, totdeauna rămânând o distincţie 
clară la nivel de detalii relativ la acele proprietăţi ce identifică unic un obiect de valoare. De exemplu, în 
lumina curată a soarelui strălucirea diamantului este diferită de a sticlei fără a fi posibil să le confuzi 
vreodată. De aceea, falsul copiază adevărul doar până la un anumit punct şi dacă reuşeşti să treci de 
acesta, distincţia va deveni clară, fără putinţă de a da greş. 
 

Din această cauză, graba şi ritmul alert sunt necesare în impunerea nonvalorii, în caz contrar, prin 
decantare şi minimă contemplaţie, natura falsă ajunge să se trădeze singură, iar demonstraţia se realizează 
de la sine. Întotdeauna presiunea ce se exercită de către un negustor necinstit asupra potenţialului client 
este direct proporţională cu dimensiunea lucrului fals ce se doreşte a fi furnizat contra unei valori asociate 
obiectului de valoare imitat. Şi în general marketing-ul de orice fel are o componentă de supraevaluare a 
ceea ce se oferă presând audienţa în a lua o decizie rapidă, ca şi cum s-ar risca pierderea unei mari ocazii, 
când de fapt singurul risc este ca întregul şiretlic să devină evident pentru potenţiala victimă. 
  

Raţiunea umană nu a fost creată pentru decizii de moment, făcute sub influenţa unor emoţii puternice, 
fără o deliberare interioară, cumpănire şi definirea unei hotărâri în cunoştinţă de cauză. Pe de altă parte, 
toate formele de fals au trăsături comune, astfel încât dacă deja ai avut o experienţă pozitivă sau negativă în 
acest sens, îţi va fi uşor să recunoşti capcana data viitoare. Există totuşi o condiţie şi anume aceea de a-ţi 
aduce aminte de respectiva situaţie şi de a nu fi greoi în a învăţa lecţiile vieţii, altfel riscând repetarea iarăşi şi 
iarăşi la nesfârşit a aceloraşi greşeli. 
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Mărgăritar sau mărgea de porţelan? Ce ai în mână în clipa de faţă? Poate este vorba de o anumită alegere a 

partenerului de viaţă sau a unei profesii sau orice altceva. Însă cu siguranţă că „negustorul” ce îţi oferă respectiva şansă 

poate fi cinstit sau nu, fără a putea să cercetezi în amănunt un astfel de lucru. Şi atunci, observaţia, experienţa trecutului 

şi impunerea unui interval de reflecţie te vor ajuta să detectezi adevărata condiţie a lucrurilor. 

 

Şi mai rămâne un instrument deosebit de preţios în detectarea falsului, şi anume arta de a pune întrebări, 

respectiv de a analiza răspunsurile primite. Uneori la o întrebare simplă dialogul se blochează din lipsă de argumente, 

alteori emoţia negativă evidentă a „negustorului” îţi va alerta nonverbal senzorii de primejdie, fiindcă în mod clar, 

nimeni nu emite astfel de semnale decât dacă are ceva de ascuns. De aceea, nu eşti chiar atât de neajutorat în faţa 

necunoscutului, chiar dacă nu ai totdeauna „expertul” la îndemână. Dar înţelepciunea unită cu prudenţa se află la 

îndemâna ta indiferent de ocazie, dacă vei şti să te opreşti şi să reflectezi în linişte situaţiile ce apar pe drumul vieţii. 

Trebuie numai să ai răbdare pentru a observa, să fructifici la maximum experienţa trecută, să pui întrebările ce se impun 

şi să analizezi răspunsurile pe care le primeşti. Este simplă şi totuşi complexă această abordare, dar în final este bine să 

nu joci zaruri în propria ta viaţă, cu deciziile pe care le iei. Chiar dacă lucrurile par de multe ori haotice, ordinea este 

mult mai prezentă decât gândeşti, iar regulile de recunoaştere a adevărului nu presupun „alergarea până la marginile 

pământului”, fiindcă întotdeauna acesta se află aproape de tine, fiind necesară doar activarea capacităţii de a-l 

recunoaşte indiferent de împrejurare. 
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Când versul creşte-n pântecu-nserării 
 

Se zbate versu-n pântecu-nserării 

Să cânte lumii-n picuri de lumină 

Presară taine peste flori de mină 

Când aştri se înfig în trupul zării. 

 

Nu lasă-n miezul slovei amorţeala 

Năluci de fum să-i tulbure popasul 

În pagini albe, când îşi află masul 

Şi-un crin de foc îşi unduie petala 

 

Peste păienjeniş de triste umbre 

S-alunge-mbrăţişarea lor păgână. 

Colindă ca un lup flămând la stână 

Săgeata lunii-n gândurile sumbre 

 

Tăceri înmănuncheate în cuvinte 

Iubirii-i fac cărare-n lan de maci 

Din vis pribeag, un iscusit cârmaci, 

Logodnic în nepământeşti veşminte. 

 

Gânduri de jar, osânda depărtării 

Şi patima desprinsă din strânsoare 

Un zâmbet rătăcit în rugi de floare 

Când versul creşte-n pântecu-nserării. 

 

Cluj Napoca, 5 ianuarie 2012 

 

 

Frâng clipele pe-altarul 

unui dor 

 
Sărutul nopţii dintre ani, 

cuminte, 

Îl dăruiesc pe fruntea unui vis 

Aştern smerită, salbă de 

cuvinte, 

Odă iubirii ’ntr-un poem 

nescris. 

 

Frâng clipele pe-altarul unui dor 

Sfinţit în muguri de lumină vie 

Zăgazuri cad şi-un râu 

tulburător 

Inundă tainic dragostea-mi 

târzie. 

 

Păşind în noaptea de sărut 

nebună 

Pe tălpi pot încă năluciri de 

astre 

Veşmânt ţesut din razele de lună 

Îmbracă-nsingurările-mi 

albastre. 

 

E visul prizonier într-o lagună 

Din paradisul sufletelor noastre, 

Mărgăritare de cuvânt cunună 

Clipele frânte de tăceri sihastre. 

 

Săcuieu, 1 ianuarie 2012 

 

 

Port trenă din cuvinte-

ntemniţate 
 

Cu gândul slobod în căuşul 

palmei 

Port trenă din cuvinte-întemniţate 

Pe frunte-i amurgit sărutul mamei 

Din nopţile cu zori de zi drapate. 

 

O mare de smarald inundă ochii 

În care ard speranţe-n jarul clipei 

Se unduie sub vântul iernii plopii 

Când linişti sparge zbaterea aripei 

 

Sub care-adăpostesc noian de 

vise. 

Pe tâmpla orei, mai trudesc iluzii 

Se zbat printre tăceri demult ucise 

Zadarnic încercând s-audă surzii. 

 

Secundele se prăbuşesc în nouri 

Icneşte-un vis sub tristele 

veşminte 

Cu-nfrigurare se sfârşeşte-n hăuri 

Şi-n trena-ntemniţatelor cuvinte. 

 

Cluj Napoca, 3 ianuarie 2012 
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Tu nu vei şti 

 

Tu nu vei şti ce-nseamnă fericirea 

Pentru că ceri prea mult şi îţi doreşti 

Ca soarele să îşi ascundă strălucirea 

Şi numai tu în zare să sclipeşti... 

 

Tu nu vei şti ce-nseamnă dăruirea 

Pentru că ceri prea mult şi nu oferi 

Zadarnic vezi cum şi nemărginirea 

Culori de vis dă minunatei seri… 

 

Tu nu vei şti ce-nseamnă împlinirea 

Pentru că ceri prea mult şi nu auzi 

Şoapta de val ce farmecă simţirea 

Şi-n foşnetul de munte nu pătrunzi… 

 

Tu nu vei şti ce-nseamnă nici iubirea! 

Ştii doar să ceri şi-adesea nici nu vezi 

Cum mugur alb sfios nalţă privirea 

Sorbind lumini în care tu nu crezi... 

 

 

Când albul vine 
 

Din zări, când albul vine către tine,  

Să nu te mire când pleoapa,  

Ca o mângâiere, se-apleacă  

Lăsând ca fulgul alb, uşor,  

În linişte să treacă,  

Iar printre gene, când sărutarea caldă a 

privirii  

Topeşte visul iernii în zeci de stele,  

Tu, iernii, mulţumeşte-i în tăcere.  

Surâsul vesel, contur al buzelor să-l dai,  

Sublimului din ochii tăi să-i spui să stea,  

Iar în cununa albului din nori, ce vine-

agale,  

Să prinzi steluţa de speranţă din gândurile 

tale,  

Să te răsfeţe noaptea şi ziua să te-alinte.  

Când voal de ceaţă trece şi fiinţa-ţi 

prinde-n dimineţi,  

Când albul vine către tine, să nu te 

mire… 

 

Nostalgie 

 

Ce linişte se lasă-n parcul părăsit! 

Iar băncile sunt goale… tu iarăşi n-ai 

venit… 

 

Se pleacă frunza toamnei spre locu-ţi şi 

te cheamă 

Cu vie nostalgie, cu lacrimi şi cu teamă. 

Pe-ndepărtata alee ce o ştii 

O frunză încă verde te-aşteaptă să revii. 

 

Ce linişte se lasă în parcul părăsit… 

Dar iată că o floare din ierburi s-a ivit 

Parfumul şi-l înalţă, suav, cu încântare, 

Petala ca-ntr-o rugă rosteşte o chemare, 

Sărută cu mireasma-i văzduhul ce-

altădată 

Îţi aşternea în cale iubirea noastră toată. 

 

Ce linişte se lasă în parcul părăsit! 

Iar băncile sunt goale şi… iarăşi n-ai 

venit! 

 

Reflecţie 

 

De veacuri, când apus în floare 

Nu se ştia de unde vine 

Şi nici oprelişti la hotare 

Şi nici războiul la Rovine, 

Am fost un neam şi suntem, 

sfânt! 

Prin cutezanţă şi slăvire 

Am apărat acest pământ, 

Prin jertfă, luptă, dăruire! 

Iar moştenirea ce-a fost dată 

Ca neam, ca faptă şi ca glie, 

Cu sânge trebuie-apărată. 

Iubirea de moşie ţel să fie! 

Nu poţi să stai nepăsător 

Când cei de-aici şi din afară 

Sfidează sfântul nost popor 

Prin rele fapte şi ocară! 

Nemulţumiri mereu sunt multe 

Le exprimăm cât să ne doară, 

Dar nu ucideţi cu insulte 

Strămoşi, un neam şi-o ţară! 
 

 

 



 

 

 

HAIBUN:  
TU, DACĂ  TRECI  
PE-ACOLO...  
 
A trecut peste un deceniu de când n-am mai fost la Constanţa, oraşul natal 
al tatălui meu preotul poet Nicolae Martinescu, locul dintotdeauna al dragilor 
mei bunici la care mergeam în fiecare vară. Constanţa, ah, Constanţa, am 
purtat-o cu mine oriunde m-a dus viaţa! 
 Şi iată  că într-o zi „văratică” de Răpciune am plecat să-mi aflu paşii 
copilăriei şi tinereţii mele… Am petrecut câteva zile, într-un hotel nou cu 
vederea spre mare. Am admirat soarele ieşind somnoros din apa limpede. 
Am intrat cu plăcere în unda liniştită ca nicicând altădată, am admirat 
bancurile argintii de peştişori, crabii îndărătnici ascunzându-se pe sub pietre 
şi meduzele mari, ca nişte talgere de piftie pe deasupra cărora  zburau 
pescăruşii pofticioşi. Pe nisipul plajei se zbenguiau zilnic 7-8 câini vagabonzi 
îngrijiţi cu duioşie de un  pensionar care-şi găsise, în fine, o ocupaţie, fără 
să-i pese de noi, ceilalţi care ne feream  de eventualele  năzbâtii canine. 
 A dat bafta peste noi, îmi ziceam, uite, avem şi specatacol! O căţeaua cu  
doi pui stătea ziua ascunsă sub  două bărci folosite altădată de fotografii de 
ocazie.  Căţelul gri era mai curajos, venea  pe lângă oameni; cel negru 
stătea mai tot timpul ascuns, de teamă. Într-o noapte, l-am văzut singur pe 

 
plajă, ţopăind vesel în tot imperiul rămas doar al lui. 

Plaja pustie- 
un căţelandru negru 
zburdă sub lună 
Sejurul era fără cusur. Îmi lipsea totuşi ceva, marea mea de altădată, plimbările pe faleză, Cazinoul, Ovidiu privind de 
pe soclul său de poet exilat la Pontul Euxin. 

 
Am plecat să revăd locurile dragi. Pereţii scorojiţi ai caselor albe şi frumoase altădată, nepăsarea omului care trece pe 
lângă Poetul care a lăsat frumoasele versuri pentru posteritate: „Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum/ Ingenio 
perii Naso poeta meo/ At tibi qui transis, ne sit grave quisquis amasti/ Dicere: Nasoni molliter ossa cubent”. În 
traducerea lui Theodor Naum: „Sub această piatră zace Ovidiu, cântăreţul/ Iubirilor gingaşe, răpus de-al său talent/ O, 
tu, ce treci pe-aice, dac-ai iubit vreodată,/ Te roagă pentru dânsul să-i fie somnul lin”. Doi-trei turişti străini fotografiau 
statuia, dovedind pietate şi interes. 

 
Am plecat pe urmele paşilor mei, pe faleză. În dreptul Mozaicului mi-am amintit de doi corifei pe care i-am întâlnit 
aici.Tudor Arghezi şi Otilia Cazimir vizitau vestigiile. „Ai grijă, Otilico, să nu-ţi rupi picioarele când cobori scările...”, am 
auzit atunci şi mi-a rămas în minte momentul până azi… Îi simţeam parcă în preajmă… 
 
Am trecut apoi pe lângă Eminescu, rememorând  versurile-i dragi: „Mai am un singur dor/ În liniştea serii/ Să mă lăsaţi 
să mor/ La marginea mării”… Şi iată Cazinoul, frumoasa clădire de odinioară! De un bej-gri spălăcit şi murdar acum 
părăsit, scorojit şi el la fel ca sufletele celor care trebuiau să-l aibă în grijă… În vara lui 1967 am dansat aici cu soţul 
meu. Era o ambianţă tinerească minunată! A fost odată ca niciodată… îmi vine să spun. În largul mării abia dacă se 
mai vede câte un vaporaş. Valurile au rămas cel puţin ele, aceleaşi, venind şi plecând de la ţărm, într-o cadenţă ştiută, 
în aşteptarea unor vremuri cu oameni mai înţelepţi… 

Faleza-n amurg- 
zbenguindu-se pe val 
doar pescăruşii 
Ne-am luat de la singura tonetă de pe Faleză o îngheţată englezească la cornet şi am privit îngrijoraţi marea şi 
împrejurimile. Tu, dacă treci pe-acolo… 

---------------------------------------------- 
Haibun – Compoziţie litarară (de origine japoneză) care combină proza cu haiku 
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Boris Mehr 

A fost Nietzsche un geniu? 
  

    O întrebare banală şi un răspuns imposibil. În primul rând, noi nu ştim să definim geniul. 

Când înţelegem bine ce spune un autor, în mod obişnuit nu-l mai considerăm genial. Când 

nu-l înţelegem deloc, fie îl respingem, fie îl considerăm un geniu pentru că întrece puterea 

noastră de înţelegere. Da, însă autorul  poate că se doreşte ermetic şi atunci oricare escroc  

poate fi considerat geniu. Un caz aparte îl constituie Nae Ionescu, pe care unii, inclusiv 

Sebastian , au ajuns să-l bănuiască de cabotinism, alţii de plagiat,  oricum a fost un filosof  

controversat, iar ca om politic  ştim că a  inspirat  Legiunea, a fost chiar trimis în detenţie de 

regele Carol II. Să revenim la Nietzsche. În mod cu totul eronat el a fost şi unii îl mai 

consideră un precursor al ideologiei naziste. Teza este total greşită, filosoful era un 

schopenhauerean,  depăşindu-şi maestrul, un adversar al clasicismului european, în 

favoarea  civilizaţiei şi culturii eline, antice, un  antidogmatic, ceea ce  a contat mult pentru 

post-modernismul de astăzi. „Voinţa de putere”,  

sintagmă introdusă de Nietzsche a fost preluată de fascismul italian şi, apoi de  nazism, dar propaganda nazistă nu a 

reţinut altceva din bogata operă a unuia dintre cei mai importanţi filosofi din istoria culturii.  S-au mai  preluat, în mod 

mecanic, elogiul „supraomului”, al sănătăţii fizice şi mentale ( deşi Nietzsche a murit nebun),  critica iudeo-

creştinismului ( desigur  de pe poziţia admiratorului  mitologiei antice,  greco-romane). 

    Un rău imens pentru posteritatea sa l-a adus sora filosofului, care  a fost o nazistă fanatică, desigur şi antisemită. Cei 

care s-au grăbit să-l pună la index pe Nietzsche au  confundat  opţiunile sorei cu ale filosofului. Nietzsche s-a născut în 

familia unui pastor protestant, în 1844 şi a murit în anul 1900, nu s-a manifestat niciodată ca antisemit, dimpotrivă a 

detestat antisemitismul fostului său prieten, Richard Wagner. Despre opera  sa, au scris la noi C. Rădulescu-Motru, 

marxistul C. Ionescu-Gulian,ş.a., iar  pe plan european, scriitorii Thomas Mann, Andre Gide, Hermann Hesse, savantul 

Sigmund Freud, filosoful Heidegger, apoi Emil Cioran, mulţi alţi oameni de prestigiu i-au fost  adepţi în postumitate. 

 Ceea ce este de mare importanţă în înţelegerea gândirii lui Nietzsche, care a fost şi un mare stilist, avea o exprimare 

clară şi , am spune, „luminoasă”, răspicată, a fost şi poet, a scris cicluri de poeme, se  poate rezuma, în mod formal , la 

 elogiul „liberului arbitru”. Am putea spune că   Nietzsche a preluat ceva din esenţa protestantismului lui Martin Luther, 

desigur fără fanatismul religios care a urmat reformei provocate de acesta. Nu vom face o analiză  exhaustivă a operei 

filosofice nietzscheene, este un demers  pe care puţini ar îndrăzni să-l iniţieze, după o bibliografie uriaşă. Ne vom opri la 

„zicerile”  filosofului, multe ajungând  să fie aforisme ... fără autor.  Subtitlul la „Aşa grăit-a Zarathustra” este „O  carte 

pentru toţi şi pentru nimeni”. Nietzsche era sceptic în privinţa receptării scrierilor sale. Astăzi situaţia este mult diferită. 

Titlurile capitolelor sunt incitante – „Despre dispreţuitorii trupului”, „Despre firavul ucigaş”,  Undeva el spune – 

„Războinici, eu vă iubesc din toată inima”. Dacă amintim aici că prima criză de nebunie a filosofului a fost provocată în 

momentul când acesta a văzut la Torino cum un cal este bătut şi ucis, ne îndoim că sufletul  celui care preamărea 

războiul era insensibil. Cam tot ce scrie  el trebuie judecat din mai multe direcţii, privit cu  suspiciune înţeleaptă, pentru 

că paradoxul a fost una dintre armele cele mai la îndemâna acestui autor, pe care, de ce nu, trebuie să-l socotim genial, 

nu din snobism. El şochează şi poate produce dezbateri furtunoase. În alt loc el spune – „Prea mulţi oameni se nasc pe 

lume. Statul  a fost născocit pentru cei care sunt de prisos”. Putem fi de acord cu asemenea viziune ... reacţionară?  Este 

Nietzsche un anarhist?  Este, într-o oarecare măsură. După un Hegel care iubea ordinea, după ce Prusia impusese 

ordinea în Germania, vine un filosof şi râde de stat. „Iubirea de aproapele este reaua iubire de voi înşivă”. este o mostră 

de   nonconformism greu de acceptat. Dar aici există o explicaţie – un rău făcut cu sila este mai rău decât răul.  

Nietzsche atacă şi cultul personalităţii, ironizând pe cei care îşi aleg lăudătorii,pentru ca apoi să creadă în aceste laude. 

        Superficialitatea şi formalismul sunt duşmanii constanţi ai filosofului. Este adevărat că el, uneori, se arată  

misogin, aceasta se explică şi prin drama provocată de  refuzul   unei femei remarcabile, Lou von Salome, de a-l accepta 

ca soţ. Unii au încercat să caute un antisemitism  trezit de această dezamăgire, nimic nu îndreptăţeşte ipoteza. Deşi fiu 

de preot, Nietzsche a fost un adversar al practicii prin rugăciune, fără a nega rolul credinţei, dar el a dorit cu ardoare  

eliberarea de oricare prejudecăţi, el a văzut în om pe Dumnezeul însuşi. Era un paranoic? Da şi nu. Ca şi Dali care se 

declara genial, Nietzsche se expunea ridicolului, fără a fi ridicol. El dorea ca toţi oamenii să aibă conştiinţa propiei 

identităţi, propriei  puteri de a crea ceva.  Fără a etala această chemare, era un  post-renascentist, desigur şi un mare 

post-romantic, deşi se dorea cinic.”Nu sunt deloc o sperietoare, un monstru al  moralei”, declară el  în „Ecce homo”.... 

„Omul cunoaşterii trebuie să-şi iubească duşmanii şi să-şi urască prietenii”, scrie  Nietzsche în detrimentul unui 

elementar „common sense”. De altfel, în Talmud, pe care, poate că  Nietzsche l-a cunoscut, scrie că „erou este cel care  

 



 

îşi face din duşman un prieten”. O lucrare extrem de  pilduitoare este „  Ştiinţa veselă”, în care ia în derâdere  o serie de 

postulate, demonstrând strălucit fragilitatea  cunoştinţelor noastre. Dar el nu era un agnostic. El cerea omului să  

gândească  permanent, să gândească numai critic, să pătrundă în orice chestiune de filosofie a existenţei cu o întrebare, 

nu cu o prejudecată. „Amurgul idolilor” conţine aforisme de mare frumuseţe şi profunzime, nu spunem  acest lucru ca o 

închinare în faţa unui  monument al  gândirii, merită citită şi recitită această carte care nu are mai mult de  70 de pagini. 

„Morala ca manifestare contra naturii” , poate duce pe unii în  eroare, poate crea confuzii, filosoful singur spune că aerul 

tare al înălţimilor pe care el ne invită nu este pentru firile slabe. Oricare aforism poate produce o ridicare a sprincenelor, 

chiar şi celor mai şcoliţi cititori – „Inteligenţa poate pune stavilă cunoaşterii”, de pildă. Poate fi de acord un savant care 

şi-a dedicat viaţa studiului într-un anumit domeniu? Dar aici nu savantul este atacat, ci  tendinţa noastră de a şti totul şi 

nimic. Nietzsche s-a considerat un om de o cinste exemplară şi a fost. ”E greu să trăieşti între oameni, pentru că este 

greu să taci”...”Suntem judecaţi pentru virtuţi, nu pentru păcate” ...”Singurul care crează este copilul din noi, dacă el mai 

există” ...” A spune mereu DA ştie şi măgarul”...”Rolul pedepsei este de a-l face mai bun pe pedepsitor” ( discutabil, dar 

ce nu este discutabil la acest geniu?)...”Ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici” ( aforism extrem de 

răspândit)...”Orice convingere este o închisoare”...”Cea mai obişnuită minciună este aceea pe care ne-o spunem nouă 

înşine” ...”Răul  nu vine de la  cel puternic,  el vine de la cel slab”. ş.a. Dacă  ar fi trăit într-o ţară şi într-un secol în care 

Inchiziţia împărţea pedepse şi cârmuia,  Nietzsche ar fi ajuns primul pe rug. Nici astăzi nu sunt mulţi care îl acceptă, de 

fapt nici nu-l citesc mulţi. De  aceea nu ştim niciodată cu exactitate ce este un geniu  

 

Regăsire 

 
 

 

Astăzi, mai mult decât ieri,  

Trăiesc răsăritul cu tine 

Şi zborul pescăruşilor noştri 

Se-nalţă tot mai sublim spre 

cetate. 

Construim infinitul dorului nostru 

Răvăşind stele albastre şi estre. 

Astăzi, mai mult decât ieri, 

Zidesc avalanşe de dragoste 

Şi sărut lumina-ntoarcerii tale. 

Alcătuiesc rădăcina viselor perene 

Şi sculptez vise uitate în glastre. 

Cuvintele noastre străbat 

depărtarea 

Astăzi mai sigur, mai tainic ca ieri 

Şi clepsidra de timp s-a spart în 

cristale 

Şi-i tot mai aproape de-al nostru 

poem. 

Astăzi de-abia înţeleg începutul 

Năvalnicei clipe trăite în doi 

Aşteptând amândoi ca-n rugă 

trecutul 

Să vrea să ne-aducă uniţi înapoi. 

Eşti tot mai aproape săpat în 
iubire, 

Sunt tot mai aproape de freamătul 

tău. 

Mai mult decât astăzi, de mâine, 

se poate  

Să fim contopiţi în iubire mereu.  

 

 

M-am regăsit  
Vorbeşte-mi despre tine în altă primăvară  

Şi spulberă-ţi iubirea în lacrimi de abis.  

Nu-ţi mai întoarce paşii spre negura polară 

Şi lasă amintirea să-ţi cuibărească-n vis.  

 

Noi am plătit doar vamă pe interzise drumuri,  

Pe suflete şi doruri ce azi s-au întristat.  

Întoarce-te spre vise ce aripi au în zboruri,  

Nu-ngemăna trecutul în foc de altădat.  

 

Am ferecat iubirea în geamantanul vremii  

Şi cheia e pierdută, deschizătoare nu-i,  

Iar lacătu-i rugină, tristeţea zace-n inimi 

Şi-altare de-ndoiala le-am atârnat în cui.  

 

Întruchipări nebune vin iarăşi să ne ceară  

Tributul inocenţei ce l-am trăit în doi.  

Eu nu mai nasc nici lacrimi, nici vise de o vară 

Şi nu plătesc doar biruri şi-nfrângeri mereu noi.  

 

M-am dezbrăcat de tine pentru a câtă oară? 

Şi inima mi-am pus-o zălog pentru alt dor.  

Iubirea mea de taină, când dulce, când amară,  

Vreau s-o alung din mine, s-o spulber într-un 

nor.  

 
Ce rost mai are astăzi să-mi aminteşti de tine?  

Când inima îţi bate pentru iubirea cui?  

Eu nu-nţeleg chemarea ce vine înspre mine  

Şi nu-mi împart albastrul cu ochii nimănui.  
 
Te şterg astăzi din minte şi te alung din suflet,  

Cheiţa-i aruncată şi doruri nici nu am. 

Am pus iar la păstrare iubirea mea curată 

Şi inima-mi e-n rama zidită într-un geam!  
 
În geamul amintirii eu mă re-ntorc spre mine, 
Mă distanțez o clipă , cu teamă mă privesc,  
Acum când regăsirea m-a readus în sine-mi, 
Doar în oglinda tristă a vremii te zăresc. 
 

 

 

 

Sunt umbra ta 

 
Sunt umbra ta... şi te urmez de când 

Lumina te-a scăldat întâia oară 

Cu-aceeaşi certitudine precară, 

De salt între "acum" şi..."pe curând". 

 

Sunt umbra ta şi te urmez spre seară 

Dar umbrele nasc umbre strecurând 

Dorul prin dor... şi ne topim arzând - 

Îngemănate lumânări de ceară. 

 

Sunt umbra ta şi te urmez supus, 

Cu fiecare răsărit de soare, 

Până şi-n golul umbrei interpus 

Ca un sigiliu sec, de încifrare 

 

A tainei tale care m-a sedus 

Să-nşirui lumea: urme pe-o cărare... 
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Nu poţi amesteca merele cu perele. Nici măcar în SF. Vrei, poţi să vrei, dar nu 

poţi. Îi poţi aduna pe toţi, laolaltă, să fie strânşi. Poţi crea o „unitate în diversi- 

tate”, dar diversitatea în science fiction e foarte netă, vizibilă de la o poştă. Mai ales acum, în ultimii 20 de ani, când s-a 

mai atenuat „spiritul de turmă” şi nu mai suntem aşa de „şedinţomani” ca în trecut. Unitatea în diversitate, creată sub 

stricta supraveghere a organelor de partid şi de stat şi Securităţii, pe banii sindicatelor, sub denumirea de „convenţii 

naţionale”, aducea laolaltă pasiunea comună de a cunoaşte locuri şi oameni noi. Nu scriitori şi opere noi. Majoritatea 

participanţilor nu aveau nimic în comun cu science fiction-ul. Cei care cochetau cu genul aveau nevoie de public. Nu e 

nici un secret faptul că punctul forte al întâlnirilor anuale erau mesele comune de la sfârşit, ceva foarte asemănător cu 

socializările de tip Facebook de azi, dar mult mai concrete din punct de vedere chiolhano-bahic.Până nu se formează 

entităţi distincte în SF, nu se poate crea o unitate a acestora. O concordie, nici atât. Nu poţi uni ce nu ai. Nu putem fi 

prieteni. Dacă ne împrietenim, formăm coterii, cum se vede. Grupurile restrânse de persoane care urmăresc scopuri 

ascunse, egoiste, urzesc intrigi şi acţiuni reprobabile; îşi apără reciproc interesele. Găştile, clicile, şlehtele, clanurile sau 

bandele, aflate în spatele activităţii cenacliere sau la vedere,  formează o unitate într-o foarte mare, discrepantă şi urâtă 

diversitate. Acestea nu duc la o presupusă concordie naţională, ci la o cârdăşie naţională. Nu putem fi decât colaboratori 

oneşti, fără idei preconcepute, cu o judecată rece, obiectivă. Nu există dragoste în literatură. Iubirea duce la formarea de 

familii, chiar şi spirituale; nu duce science fiction-ul peste graniţă.  

 La oamenii inteligenţi, cum sunt scriitorii de talent, interesul este individual, nu de grup. Paradoxal, deoarece 

aici intervine, în primul rând, factorul genetic, scriitorul începe să moară singur încă de când se naşte. Iubirile, 

prieteniile şi asocierile ţin de viaţa lui de om, nu de operă. Acestea n-ar trebui să intre peste ce ai scris. Nu trebuie să 

producă decât căsătorii, prietenii, găşti, mafia sau activităţi cenacliere. N-ar trebui să se amestece prea mult viaţa 

personală cu scrisul. Din păcate, se vorbeşte mai mult despre om decât despre scriitor. Până nu vom trece la discuţii 

despre operă şi ne vom cantona în bârfe despre om, nu vom avea nici un scriitor distinct. Mulţi scriitori conturaţi, care 

să realizeze concordia, nici atât.  

Scriitorii au discuţii virtuale în forul lor interior, cititorii au discuţii în forul exterior al scriitorilor, dar se 

comentează mai mult omul, defectele acestuia; e mai trendy. E o iluzie că se citeşte mult. Se citeşte despre scriitor. Se 

comentează, coperta, suportul, dacă e electronic sau din hârtie, nu conţinutul.       

 Individualismul, cuvânt atât de urât de comunişti, poate fi baza unei viitoare “strângeri de rânduri”. Nu mai 

putem sta “strâns uniţi în jurul partidului”; nici măcar în jurul partidelor. Până nu se formează un număr suficient de 

individualităţi distincte, nu ai ce uni. Poţi să aduni laolaltă grupuri ce se autointitulează scriitori, fani, cititori sau critici, 

dar, atâta timp cât aceştia nu au nici în clin nici în mânecă unul cu altul, aceste grupuri nu sunt decât adunături, 

indiferent dacă se autointitulează cenacluri, asociaţii sau societăţi.   

 Nu poţi promova sau premia un scriitor slabuţ doar pe criteriul apartenenţei la o societate. Nu poţi publica cartea 

unuia doar pe criteriul prieteniei. Nu poţi lăuda o carte de proze a cuiva doar pentru că eşti cu el în coterie. Nu poţi 

promova pe cineva pentru că are bani sau pentru că eşti obedient faţă de tot ce vine din afară. Ba poţi. Realitatea e mult 

prea complexă, absurd de complexă; ea ne arată că se poate orice. Atâta timp cât aceste lucruri sunt posibile, nu are nici 

un rost să ne gândim la o concordie naţională a science ficţion-ului românesc. De visat, putem visa, dar, de gândit, nu.  

 Adunarea nu se poate face din dragoste sau prietenie; acestea nu duc decât la formarea de familii sau găşti. Nici 

măcar din interes de grup nu poţi aduna SF-iştii; acesta duce la formarea de mafie. Singura adunare reală este punerea, 

în aceeaşi căciulă, a unor individualităţi de talent, puternice şi distincte. Altfel, acestea ies din căciulă şi se declară  

independente. Nici cine poate baga valorile în căciulă cu nonvalorile nu se ştie prea bine. Şi nici cine este îndrituit să 

facă acest lucru. 

Nonvaloarea trage la valoare, îi place să stea cu ea la o cafea, să fumeze ideile zilei împreună, să dea mâna cu ea şi să nu 

se mai spele o săptămână, dar valoarea nu prea mai are timp de discuţii. Azi, ritmul e mult mai trepidant; scriitorul de 

valoare nu mai are timp de acordat oricăror neaveniţi. Nu mai are timp nici pentru el. Cum să strângi laolaltă 

individualităţi, chiar si distincte, de valoare, când mişcarea lucrurilor face timpul să gonească?  

Fiecare vrea să construiască concordia naţională în jurul său sau în jurul adunării pe care o conduce sau o reprezintă. E o 

acţiune forţată. Aceasta nu se formează punând cărămizi de acelaşi fel banal unele peste altele, ci prin spălarea muntelui

    

Concordia naţională în SF-ul românesc 
 

 



 

de maculatură SF până când rămâne ceva greu erodabil. Abia cei rămaşi pot forma o entitate coerentă numită prea 

devreme “mişcarea SF”. Până la o mişcare viabilă, avem doar un munte de mişculaţii.Ce e aia “interesul comun”? 

Interesul nu poate fi comun. Interesul trebuie să fie individual. Scriitorul de talent nu are nici un interes să stea în 

grămadă, cenaclu, asociaţie, societate etc. Dacă o face, ori e epuizat, ori are timp de pierdut. Ori îi place să fie ridicat în 

slăvi şi, atunci, chiar îşi merită locul într-o coterie. Societatea, asociaţia sau cenaclul trebuie să lucreze pentru scriitor, 

nu să-l absoarbă până la neantizare. Interesul nu trebuie să fie al celor mulţi, ci al individului. Scriitorul nu trebuie să 

stea la cheremul celor din jur, cititori sau aplaudaci de cenaclu. Trebuie să ştie să suporte un proces de discriminare 

pozitivă, nu s-o impună cu forţa.  

 Schimbarea de imagine, prezenţa pe Internet, cosmetizarea profundă, ţintirea unor obiective ambiţioase, 

competiţia loială sunt lucruri bune ca intenţie, dar nu coagulează valori. Nici solidaritatea, lucrul în echipă sau 

conştiinciozitatea. Cele câteva asociaţii şi societăţi româneşti de science fiction, precum şi cele câteva reviste 

electronice de gen, nu coagulează o viitoare adunare de forţe; ele însele sunt măcinate de conflicte minore, proiectate pe 

ecrane imense, şi orgolii, în mare parte, justificate.   

 Cele de mai sus reprezintă drumuri către unire, dar nu ştim cât de lungi şi desfundate sunt. Autostrada către ţinta 

propusă de mulţi nu poate fi făcută prin unirea acestor drumuri, ci prin finanţare corectă şi un contract ferm cu o firmă 

de construcţii science fiction foarte serioasă.  

 Nu credinţa în obiectivul unirii trebuie să ne fie speranţa, ci speranţa trebuie să ne devină credinţă. De sperat, 

putem spera orice, chiar şi până la infinit.  

 Societatea stă cu mâna întinsă către scriitor, să-i dea ceva, iar scriitorul, prin ceea ce face, stă cu mâna întinsă 

către societate, să-i dea ceva. Din cercul ăsta vicios nu poate ieşi decăt cel mai deştept, dar, aici, dăm peste un paradox 

interesant. Cel mai concret deştept este scriitorul, societatea fiind ceva inefabil, greu de cuantificat. El poate rupe cercul, 

dar nu e treaba lui să facă asta.            

Societate, fi deşteaptă! Dacă vrei, poţi coagula mişcarea SF din România. De dinamizat, se poate dinamiza şi singură.  

 

   

  De iubire 

  
Adânc înfipt e chipul tău 

Pe retina mea cea stângă, 
Taie ca un ferăstrău 

Nu ştiu unde vrea s-
ajungă! 

  
Îmi umbreşte, ziua 
drumul, 
Noaptea somnul nu mai 
vine 

În cearşaf îţi simt parfumul 
N-ai plecat de lângă mine. 

  
Printre stropii reci, de 
ploaie 

Te zăresc trecând 
zâmbind, 
Chiar de curge în şiroaie, 
Raze dulci în palme-ţi 
prind. 

  
Eu te văd ca pe mireasa 

Zilelor trecute, reci 
Pentru veşnicii aleasa 

Dragostele să-mi petreci. 

 

Autograf pe colţul inimii 
  
  
Un  colţ din inimă îl dau iubitei, 
Cu acte-n regulă, nu-s vorbe-n vânt, 
Cad pradă fericirii, ca ispită, 
Iubirea peste tot mi-o cânt! 
  
Mă credeţi un sinucigaş, banal, 
Călcat de sentimente în picioare, 
Cu virusul, lui Cupidon, mortal, 
Însă iubirea mea, nu doare! 
  
Mai rău aş suferi-n singurătate, 
Ca pustnic, printr-o peşteră ascuns 

Şi-atunci iubirii-i dau întâietate 

Primind şi binecuvântarea Lui Isus! 
 

 

Printre gânduri 
 

Te-am rătăcit şi tot încerc 

Să te găsesc în calendar, 
Mi-e sufletul un arc de cerc 

Peste pământul legendar. 
 

Să fii mireasa unui timp, 
Dintr-o clepsidră parfumată, 

Iubita unui anotimp 

Ce stă ascuns în cazemată. 
 

Eşti doar iluzie deşartă 

M-ai fermecat până la piele, 
Făcând din ea o simplă hartă 

A nemuririi printre stele 

Ani Dragoianu 
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The Golden Gate Bridge este perla oraşului San Francisco, 
este simbolul oraşului San Francisco, este podul cel mai 
fotografiat şi poate cel mai vizitat din lume. A fost declarat una 
dintre minunile lumii moderne (Modern Wonders of theWorld) 
de către American Society of Civil Enginners. 
 
 La pas pe Golden Gate Bridge 
Deşi am locuit mai mult de cinci ani în San Francisco şi am traversat 
podul de zeci de ori cu maşina, niciodată nu am luat  la talpă aceasta 
superbă creaţie arhitecturală. Golden Gate Bridge este la fel de 

 

                        

HOINĂRIND 
 PRIN  

SAN FRANCISCO: 
THE GOLDEN GATE BRIDGE 
 

frumos pe timp de zi, pe timp de noapte sau pe timp de ceaţă şi mărturie stau pozele ataşate. Recent, însă, 
am experimentat, first hand, frumuseţea izbitoare a acestei minunăţii inginereşti şi am luat-o la opincă pe una 
din aleile pietonale care leagă partea nordică a oraşului San Francisco de Marine County. Aceste alei 
(walkways) sunt destinate pietonilor, dar şi bicicliştilor şi sunt deschise între orele 5 am şi 9 pm. Aleea din Est 
este deschisă pentru biciclişti şi pe timp de noapte, fiind închisă pentru pietoni. 
 
M-am bucurat că un copil când am păşit pe Golden Gate Bridge şi o senzaţie instantanee de fericire şi de 
bine mi-a străfulgerat fiinţă la atingerea acestui pod. Era o senzaţie greu de explicat în cuvinte, trebuie să fii 
acolo să îţi dai seama, era o stare de euforie care îmi gâdila endorfinele şi mă purta într-o stare feerică de 
vis, într-un cuvânt eram happy. Este un loc ideal pentru cupluri de îndrăgostiţi (fie ele de acelaşi sex sau de 
sex diferit, că deh, suntem în San Francisco, cel mai liberal oraş din State) dar şi pentru familii cu copii sau 
cupluri ajunse la „golden age”. 
 
M-am oprit la mijlocul podului să admir nu mai puţin celebra, fostă închisoare, de pe insula Alcatraz (Al 
Capone a fost unul dintre „rezidenţi”) aflată la câţiva kilometrii depărtare. În dreapta mea se putea vedea 
silueta şi arhitectura oraşului San Francisco... în timp ce pe sub pod trecea un megaship de croaziere... iar 
deasupra chiar trecea un seaplane (hidroavion) care este o modalitate excelentă pentru turişti de a 
experimenta un „bird view” şi a survola insula Alcatraz, Fisherman's Warf, Angel Island, Bay Bridge sau 
Downtown San Francisco. Ce poate fi mai frumos: jos vapoare, sus avioane, în faţă, insula Alcatraz iar în 
dreapta silueta superbului oraş San Francisco. 
 
De ce numele de „Golden Gate Bridge”? 
 
Mulţi cred că numele de Golden Gate Bridge vine de la culoarea internaţional orange care dă impresia de 
golden (auriu), dar de fapt, adevărul este altul... Golden Gate se referă la Golden Gate Strait, adică 
strâmtoarea care face legătura dintre Oceanul Pacific şi Golful San Francisco. Strâmtoarea are aproximativ 3 
mile (4.8 km) şi a fost numită aşa, de către Army Captain John C.Fremont în anul 1846. 
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Golden Gate Bridge cucereşte Hollywood-ul 
 
Hollywood-ul, la rândul lui, nu a putut nici el să stea departe de acest magnetism pe care îl emana acest 
giuvaer arhitectural, fiind şi el atras şi fascinat de miticul Golden Bridge, care a fost scenă a 26 de filme 
printre care aş aminti: The Maltese Falcon (1941), Escape în the fog (1945), Vertigo (1958), Superman 
(1971), The Domino Principle (1977), The Rock (1996), Interview with a vampire (1994), Star Trek (2009), 
Final Analysis (1992) şi cel mai recent film „Going the distance” (2010 - un film cu Drew Barrymore) 
 
Câteva date tehnice 
 
Construcţia acestui „ One of the Modern Wonders of the World” a început pe 5 ianuarie 1933 şi a durat până 
în anul 1938, când pe 28 mai, a avut loc deschiderea oficială... Inginerul şef Joseph B. Strauss a compus şi 
un poem, „The Mighty Task îs Done”, în cinstea acestui eveniment. În anul 1937, The Golden Gate Bridge a 
fost cel mai lung pod suspendat, având o lungime de 1280 de metri, distincţie care a menţinut-o până în anul 
1964... de atunci a mai fost depăşit de alte 8 poduri, dar în USA rămâne pe locul doi, după Verrezano-
Narrows Bridge din New York City. Lungimea totală este de 2.737 de metri, iar turnul de suspensie are o 
înălţime de 211 metri deasupra apei, distanţa dintre podul propriu zis şi apa fiind de 75 de metri. 
 
De ce culoarea portocalie a podului? 
 
De fapt este orange vermilion şi a fost selectată pentru că îmbunătăţeşte vizibilitatea pentru vasele care trec 
pe sub pod şi pentru că se potriveşte foarte bine peisajului din jur şi dă un contrast deosebit între cer şi apă. 
În anul 1965 culoarea originală a fost înlocuită datorită coroziunii. 
 
Taxa de colecţie 
 
Pe data de 19 octombrie 1968 The Golden Gate Bridge a fost primul pod major din lume care a instituit „toll 
colection” (taxa de trecere) şi de atunci şi alte poduri au urmat aceste exemplu care a fost unul de succes. În 
prezent taxa de trecere a podului este de $5 pentru cei cu abonament şi de $6 pentru cei care plătesc cash. 
Ca un fapt divers, se estimează că de la deschiderea oficială din anul 1937 şi până în aprilie 2011 au trecut 
aproape două miliarde de maşini. 
 
Destinaţia cu cele mai multe sinucideri 
 
Golden Gate este, din păcate, destinaţia cea mai căutată din lume pentru cei care aleg să-şi încheie 
conturile cu viaţa. Rata de fatalitate este de 98%, dată fiind distanţa de 75 de metri dintre pod şi apă şi viteza 
de impact de aproximativ 120 km/oră. Cei puţini care reuşesc să supravieţuiască impactului mor din cauza 
hipotermiei sau pur şi simplu se îneacă. Se estimează că au avut loc peste 1200 de sinucideri de la 
inaugurarea podului, o medie de 30 de sinucideri pe an. Până în anul 2006 s-au contabilizat doar 26 de 
supravieţuiri. Pentru a preveni sinuciderile s-au instalat „suicide hotline telephones” şi patrule de poliţişti pe 
biciclete care să fie în alertă şi să încerce să prevină eventualele tentative de sinucidere. 
 
În anul 2006 s-a filmat controversatul film „The Bridge”, care a filmat de-a lungul unui an întreg, 2004, cu 
ajutorul a două camere montate în două diferite locaţii, camere care inregistrau non-stop de a lungul zilei şi 
care au înregistrat 23 de sinucideri şi au reuşit să prevină alte câteva tentative. În film au fost intervievaţi 
prietenii, familiile şi martorii celor care s-au sinucis şi au fost oferite în detalii mărturii despre motivele care au 
stat la baza acestor sinucideri: depresii, droguri, boli mentale, decepţii în dragoste sau motive financiare. 
O mărturie a unuia dintre prietenii celor care s-au sinucis: „Nu ştiu de ce se omoară unii. Toţi trecem prin 
momente de disperare. Pentru mulţi dintre noi însă răsare soarele şi spunem: «Oh well, Tomorrow is another 
day!». Chiar nu ştiu de ce se sinucid. Poate vor să se elibereze de o durere sau poate vor să zboare cu 
adevărat..”75 de ani de... Golden Gate Bridge 

 



 

 

În anul 2012 se vor împlini 75 de ani de la inaugurarea acestei icoane arhitecturale, perla şi mândria celor 
din San Francisco, şi nu numai a lor, ocazie cu care se va organiza o manifestare care va celebra acest 
eveniment. Când am fost pe Golden Bridge se lucra de zor, se vopseau imensele cabluri care consolidează 
podul, turnul de suspensie şi balustradele de lângă aleile pietonale. Golden Gate îmbrăca haine de 
sărbătoare, îşi pune mantaua aurie şi continuă să atragă milioane de vizitatori ani de an. Este o vorbă care 
spune: „Vedi Napoli, e puoi muori”... eu aş parafraza această frază cu: „See Golden Gate Bridge, and live 
happily ever after!”. 
 

 

     

 

Secvenţe din activitatea 
pictorului Andrei Pavel  
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