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Dacă măritul domn Eminescu 
este cu noi… de ce și pentru ce n-am 
fi şi noi mereu cu el! Nu de alta, dar 
drăguţul Dumnezeu ni l-a dat drept 
Luceafăr călăuzitor şi îndrumător de 
ţară, de credinţă, de limbă şi de neam 
românesc. Ca urmare, vă propun lec-
turarea câtorva consideraţii gazetăreşti, 
ieşite de sub necruţătoarea lui pană. 
Aşadar, spicuiri din interiorul unor mai 
voluminoase articole de-ale sale, pub-
licate în ziarul „Timpul” din Bucureşti, 
între anii 1870-1889. Vom aşeza în-
tregul text între ghilimele, vrând să 
respectăm întru totul orginalul scrisului 
său: 

 
   - „De când lumea nu s-a văzut 

un popor să stea politiceşte sus şi 
economiceşte jos, amândouă ordinile 
de lucruri stau într-o legătură strânsă; 
civilizaţia economică e mama celei 
politice” 

   - „Nu există alt izvor de avuţie 
decât munca, fie actuală, fie 
capitalizată, sau sustragerea, furtul. 
Când vedem milionari făcând avere 
fără muncă şi fără capital nu mai e 
îndoială că ceea ce au ei a pierdut 
cineva” 

   - „Mita e-n stare să pătrunză 
orişiunde în ţara aceasta, pentru mită 
capetele cele mai de sus ale 
administraţiei vând sângele şi averea 
unei generaţii. Oameni care au comis 
crime grave se plimbă pe strade, ocupă 
funcţiuni înalte, în loc de a-şi petrece 
viaţa la puşcărie” 

- „Funcţiunile publice sunt, ade-
sea, în mâinile unor oameni stricaţi, 
loviţi de sentinţe judecătoreşti. Spre ex-
emplu: un om e implicat într-o mare 
afacere pe cât se poate de 
scandaloasă, care se denunţă. Acest 
om este menţinut în funcţie, dirijează 
însuşi cercetările făcute contra sa; par-
tidul ţine morţiş a-l reabilita, alegându-
l în Senat. Partidele, la noi, nu sunt 
partide de principii, ci de interese per-
sonale care calcă făgăduielile făcute 
naţiei în ajunul alegerilor şi trece, totuşi, 
drept reprezentanţi ai voinţei legale şi 
sincere a ţării. Cauza acestei organizări 
stricate e interesul bănesc, nu comuni-
tatea de idei, organizare egală cu 
aceea a partidei ilustre Mafia şi 
Camorra, care miroase de departe a 
puşcărie” 

   - „Legile eterne mişcă univer-
sul deasupra noastră, legi eterne con-
duc şi societăţile omeneşti. Suntem 
mici pe glob neînsemnat în univers, dar 
inventăm mereu mijloace ca să ne 
facem viaţa grea şi dureroasă” 

-Starea noastră nu depinde de 
noi, va fi determinată de alţii. Şi totuşi 
guvernul se ocupă cu chestiuni care au 
menirea să agite opinia publică” 

 - „E păcat şi nedemn ca la 
situaţia gravă în care ne aflăm, să mai 
jucăm comedia luptelor lăuntrice” 

-„Dacă privim regularitatea 
fenomenelor lumii siderale şi o 
comparăm cu nestatornicia sorţii 
omeneşti, am putea crede că altceva 
se petrece în ceruri, altceva pe 
pământ” 

   - „S’ar crede că cu cât 
cunoştinţele înaintează, cu cât omul 
căştigă convingerea despre nimicnicia 
lui şi despre mărimea lui Dumnezeu, ar 
scădea deşertăciunea care este izvorul 
urei şi al dezbinărilor” 

-    ”Din nou chestiunea Orientu-
lui sau mai bine a împărţirii împărţitei 

otomane e obiectul care preocupă 
lumea politică…În acest conflict, pe 
care viitorul îl indică cu claritate, ce se 
va alege de cei mici? Poporul nostru 
mic este pus tocmai ca o muchie de 
despărţire între furtuna ce vine din 
apus pentru a întâmpina pe cea din 
răsărit. Oricare ar fi soarta armelor, ori-
care norocul războiului, oricât de 
înţeleaptă va fi politica micului popor, 
rezultatul va fi totuşi stabilirea unei 
preponderenţe politice, pururi fatală 
nouă, chiar dacă nu ne-ar ameninţa cu 
nimicirea totală” 

- „Oare în preziua unor eveni-
mente, determinante pentru soarta 
noastră, fac bine oamenii ce ne 
guvernă de-a pune chestiunea revizuirii 
constituţiei? Fac bine de a propune ex-
cluderea din viaţa publică a ele-
mentelor celor mai luminate ale 
poporului, cari s-au dovedit în toţi timpii 
a fi şi cele mai patriotice, prin supri-
marea colegiului”? 

   - „Cu toate acestea curentul 
fatal de înnoituri, care e caracteristic 
pentru epoca de spoială în care trăim, 
împinge pe majoritatea la punerea unor 
chestiuni care nu pot decât să tulbure 
ţara şi să accentueze deosebirile de in-
terese şi de partid dintre oameni” 

   - „Cu părere de rău caută să 
constatăm că, cu toată bătrâneţea 
prematură a năravurilor, inteligenţa 
politică a acestei ţări arată uneori 
semne de copilărie” 

   - „Fără îndoială ceea ce are să 
se întâmple se va întâmpla, dar e păcat 
şi nu e demn ca atunci, când timpurile 
sunt foarte serioase, un popor să joace 
mica comedie a luptelor sale dinlăutru”. 
(M. Eminescu, ziarul „Timpul”; intervalul 
dintre anii 1873-1883) 

 
Ce am fi fost noi, românii fără 
Eminescu? 

 
Mai întâi de toate ţin să vă 

mărturisesc o mult prea tristă şi 
întârziată constatare: aceea că acest 
vechi şi eroic neam ar trebui să aibă, 
alăturat Calendarului Bisericesc, şi 
unul, cu valabilitate permanentă, care 
să ne ţină memoria trează, nelăsându-
le urmaşilor noştri să li se împuţineze 
nici mintea şi nici credinţa străbună; nici 
dorul de ţară şi nici dragostea de 
pământul natal, de limba şi cântarea 
doinită îmbrăcată în haina 
românească; nici grija pentru cinstirea 
memoriei părinţilor, a eroilor şi a marilor 
oameni din trecut. Ca urmare, mă gân-
desc că de-aş avea bani şi avere, pre-
cum nu am avut şi nici nu voi avea 
vreodată, aş redacta, tipări şi distribui 
gratuit, un astfel de calendar de buzu-
nar, multiplicat în milioane de exem-
plare, din care să nu lipsească nu 
numai cele mai dragi amintiri din istroria 
multimilenară a neamului românesc, 
dar şi cele mai triste şi tragice dintre 
evenimentele sale. Bănuiesc că ghiciţi 
cu ce aş începe: cu datele biografice 
ale lui Eminescu, urmate de povestea 
fără sfârşit a vieţii şi operei sale, și 
mereu aș așterne pe hârtie întrebarea 
întrebătoare: ce am fi fost noi, românii, 
fără el?!  

Ca urmare, nu întâmplător, de-
mersul meu omagial de acum îl fac în 
chiar ziua naşterii poetului, ream-
intindu-vă că data de 15 Ianuarie, a 
fiecărui an, marchează şi Ziua Culturii 
Naţionale. Este acea zi de sfântă 
duminică a anului 1850, atunci când în 
casa soţilor Raluca (1816-1876) şi 
Gheorghe Eminovici (1812-1884) avea 
să se ivească în lume cel de-al 7-lea 
copil al lor. Şi cum băieţilor de până 
atunci părinţii le puseseră, în ordine, 
numele de Şerban, Nicolae, George şi 

Ilie, celui de-al cincelea dintre ei i-au 
spus Mihail. Nume care avea să fie  
benefic preschimbat în Mihai, de omul 
de aleasă cultură Iosif  Vulcan. Ca ur-
mare, i-a ales un nume cu o rostire 
românească extrem de melodioasă, 
precum rima izbutită a unui frumos vers 
eminescian, decupat din poezii pre-
cum: „Dintre sute de catarge”, „Floare 
albastră”, „Somnoroase păsărele”,  
„De-aş avea”, „Epigonii”, „La steaua”, 
„Mai am un singur dor”, „Şi dacă”, „Tre-
cut-au ani”, „Luceafărul” şi „0, mamă”.  

Aşadar, au trecut de atunci, ca 
„nourii lungi pe şesuri”, 171 de ani de 
când, în legendara „Moldovă de Sus”, 
se năştea Mihai Eminescu. Însă mult 
mai puţini ani de când, tot într-o zi de 
15 ianuarie (cea a anului 1985), filoso-
ful Constantin Noica (1909-1987) se 
oprea în Aula Bibliotecii Asociaţiunii 
Transilvane ASTRA din Sibiu, pentru a 
prezenta iubitorilor de carte scrisă o 
parte dintre manuscrisele „Caietelor 
Eminesciene”. O făcea de dragul Sibi-
ului şi al ardelenilor, ascultând de 
sfatul-îndemn al soţilor Eleonora şi 
Aurel Cioran (fratele, mai mic cu trei 
ani, al lui Emil, filozoful de la Paris). 
Atunci, domnul Noica aducea, în servi-
eta lui ponosită de atâta folosinţă şi 
umblătură, câteva file de manuscrise 
foto-copiate prin strădaniile sale, din 
miile de file existente în spatele 
zăvoarelor secţiei speciale a Bibliotecii 
Academiei Române. Făcuse acest 
gest, extrem de dificil, în speranţa 
declarată de a se trece la valorificarea 
celei mai mari comori eminesciene, 
rămasă necunoscută marelui public. Ea 
ilustrând, deopotrivă, măiestria scrisului 
său, cât şi cultura sa enciclopedică. 
Ceea ce a urmat, în acea şezătoare 
literară-aniversară a 135 de ani de la 
naşterea poetului, avea să marcheze o 
premieră în istoria literaturii române, 
întregită de o adevărată desfătare 
intelectuală. Pentru că filozoful-prezen-
tator izbutise, cu vocea lui melodioasă 
şi clară, să facă o pledoarie extrem de 
convingătoare referitoare la talentul po-
etic al lui Eminescu, ca şi la gândirea 
profundă a acestuia, încheind prin a 
oferi, în dar, bibliotecii sibiene acel 
prim-set de manuscrise eminesciene 
foto-copiate. Era întâia oară când 
musafirii-cititori ai unei biblioteci publice 
din ţară puteau privi, admira şi pipăi cu 
adevărat scrisul frumos caligrafiat şi în-
grijit al lui Eminescu. Se întrezărea, ast-
fel, că în acele manuscrise, uitate atâta 
amar de vreme, sta nevalorificată o 
bogată şi diversificată creaţie literară, 
ca şi nebănuite întâmplări plăcute sau 
triste din scurta şi greaua viaţă a Omu-
lui Eminescu! 

Emoţiile de atunci, ivite în glasu-
i tremurând, aveau doar o singură 
motivaţie: îl omagia pe Mihai Eminescu 
la împlinirea a 135 de ani de la naştere, 
iar el, umilul epigon al acestuia, cum 
adeseori se considera, ţinea în mâinile 
sale dovezile culturii enciclopedice şi 
măiestriei poetice a acestuia.   

Redau un fragment din alo-
cuţiunea rostită de Constantin Noica în 
Aula Bibliotecii ASTRA din Sibiu la15 
ianuarie 1985: „Fiecare lucru poartă în 
sine însuşi măsura sa. Arborii nu cresc 
până în cer. Nici noi nu putem creşte 
dincolo de măsura noastră şi măsura 
noastră este Eminescu. Nu avem a 
creşte mai mult decât atât. Atât însă să 
creştem, pentru că sufletul trebuie 
hrănit ca pământul. Şi dacă nu ne vom 
hrăni cu Eminescu, nu cu un Eminescu 
idealizat, nu cu un Eminescu trimis în 
genialitatea lui, a haosului germinativ, 
dacă nu ne vom hrăni cu Eminescu 
acesta atunci vom rămâne în cultură 
mai departe înfometaţi”.                                                 
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                                                                               Motto  
 

 ”Sufletul României nu se poate 
 manifesta decât  

în unitatea națională” 
Ion Brătianu 

 
 
 

COMPLEXUL LUI ADAM... 
 

 ...în manifestare autohtonă. S-a demonstrat, de-
a lungul istoriei, prin nenumărate fapte și atitudini, 
că este un virus extrem de contagios, care nu și-a 
găsit corespondenț, din protoistorie, fiind cea dintâi 
moștenire de la timpurile primordiale. 

 
Așadar, de la păcatul biblic și până în zilele 

noastre, năravul de a arunca vina în brațele celui de 
lângă tine a făcut o inconfundabilă carieră. Și, după 
cum merg lucrurile, întreținute prin nenumărate și 
tot mai sofisticate forme, o va face și în continuare, 
devenind un modus vivendi al tuturor veacurilor, în-
deosebi în zilele noastre. Un adevăr pe care nu tre-
buie să-l căutăm prea mult, ci chiar deloc; el se află 
printre noi, lângă noi, înverșmântat elegant în 
minciună și fățărnicie. Tu ești vinovatul – a arătat-o 
Adam, pe Eva,  atunci când a fost întrebat de către 
Creator de ce a mușcat din fructul oprit. De atunci, 
gestul acestuia de a arăta cu degetul, acuzator, spre 
celălalt, a devernit Complexul lui Adam. Un complex 
de care s-a molipsit întreaga omenire, cu viteza unei 
pandemii  din vremurile moderne, și care a străbătut 
veacurile, ajungând și pe plaiurile mioritice până în 
zilele noastre și confirmând adevăul etern rostit 
cândva de către unul dintre gânditorii antici: (Publi-
lius Syrius): ”Cine iartă unuia vina, dă îndemn al-
tora”. Astfel, de la gestul creștinesc de iertare, 
ajungându-se la păcatul altor greșeli vinovate. 

 
Să le luăm pe cele mai recente. De pe la noi. 

După tevaturile  anului abia trecut, încheiate cu par-
lamentarele ce-și propuseseră  ”liniştirea apelor” în 
politichia românească, şi până la bâlciul 
deşertăciunilor cu spectacole gen ”Vasilache şi 
Mărioara” puse în scenă de promotorii noului gu-
vern, valurile mareice de acuze şi vinovăţii la adresa 
adversarilor politici sunt departe de a se potoli. 
Dimpotrică, cresc în mărime, intensitate.şi putere 
acuzatoare. Din toate părţile şi din toate direcţiile, 
nu se aude decât celebra replică transformată în 
armă letală de distrugere în masă: tu eşti vinovatul! 
Fiecare dintre competitorii-acuzatori purtând, 
deopotrivă, haina puritanismului şi pe cea a vestito-
rilor de vremuri noui. Şi-atuncea, pe care să-i crezi? 
Tu eşti vinovatul!, plasează acuza, cu orice prilej, 
prezidentul Ioha, cu gura plină de reproșuri  şi in-
vective şi cu degetul arătător al mâinii drepte îndrep-
tat spre duşmanul său de moarte, PSD-ul cel plin de 
păcatele ultimilor 30 de ani, de parcă ar fi fost sin-
gurul sub soarele democraţiei post-decembriste. 
Cine spune ăla este, ca  urecheatul din poveste, 
vine replica social-democraţilor. La rândul său, 
aghiotantul de la palatul Victoria, majordom progra-
mat pe isonul ”yes, sir!” îşi acoperă neputinţele 
guvernanţei galbene aruncând pisica în braţele 
aceloraşi împricinaţi de serviciu. Fostul prim-ministru 
conjunctural ”Zero” îşi ascute tot mai mult dinţii spre 
a putea muşca tot mai adânc din adversari. Şi toţi 
ceilalţi care vor să ne salveze, chipurile, din braţele 
”ciumei roşii”  aruncă, deopotrivă, în Stânga şi în 
Dreapta, avalanşe de invective pornite din dorinţa 
de a-şi sătura foamea de putere mascată de falsele 
sloganuri ale punerii lucrurilor la punct  în numele şi 
spre folosul poporului transformat în ţinte ale dem-
agogiei. Inspiraţi, cu toţii, şi tot de la Stânga şi de la 
Dreapta, cât şi de la Centru, spre toate direcţiile de 
interpretare în diapazon propriu ai uneia dintre cele-
brele cugetări ale Poetului Naţional: ”Arta de a gu-
verna în România este sinonimă cu arta de a amăgi 
poporul, de a-l cloroformiza cu utopia demagogiei”. 
Sunt superproducţii ce ţin de mai bine de trei 
decenii, de teatru al absurdului cu abundenţă de ac-
tori-cabotini ce rostesc replici inodore şi insipide, lip-
site de orice emoţie a comunicării reale, dar şi de 
regizori-prezidenţiali ori premieri-marionete, şcoliţi 
cu toţii pe la cursuri de popularizare a (ne)ştiinţelor 
conducerii, rămaşi restanţieri de la o ediţie la alta a 
guvernării. Cu, sau fără de ştiinţă, readucându-ne 
la rampă şi în lumina reflectoarelor nemuritoarele 
personaje ale aceluiaş nemuritor Nenea Iancu, sosi-
ile nereuşite ale actorilor de astăzi, la fel de ignobili 
şi lipsiţi de orice har actoricesc. 

(Continuare în pag. 5)
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Nu se poate spune, dac-ar fi să  
privim devenirea umană din 
perspectivă teologică, că putem de-
limita o fază istorică de o altă fază 
protoistorică. Potrivit viziunii biblice, 
istoria n-a fost precedată de o protois-
torie,  ci de o stare paradisiacă, cea 
de dinainte de Cădere. Întâia lacrimă 
a lui Adam, spunea Cioran în Amur-
gul gândurilor, a pornit istoria.  Se 
vede bine că scepticul de la Rășinari 
lua ca reper și ca punct nodal în 
evoluția  omului actul Căderii, al izgo-
nirii lui din Edenul biblic - ca pedeapsă 
pentru încălcarea interdicției divine de 
a nu consuma fructe din pomul 
cunoașterii.  N-a ascultat, și delictul 
nu putea rămâne nepedepsit.   

Izgonirea omului din Edenul 
celest, cel lipsit de durere, întristare și 
suspin a marcat căderea în istorie, în 
imanență, în facticitate și-n empirie, a 
însemnat începutul trudniciei terestre. 
Caut omul, mai spunea Cioran, care, 
de-ar fi fost Adam și astăzi mai eram 
în Paradis. Nu l-a găsit și nu-l va găsi 
nimeni vreodată. De vreme ce-a mân-
cat din fructul cunoașterii, înseamnă 
c-a dobândit conștiință, facultatea de 
a gândi și aptitudinea de a procesa 
fenomenologia Voinței. Câtă vreme a 
hălăduit prin Paradis era una cu 
natura, și nu-și punea probleme de 
existență și destin. Avea instincte și 
un fond pasional, dar acestea se ex-
primau visceral, fără participarea 
mentalului  inexistent. Din fondul afec-
tiv, sentimental și pasional se irizau 
Dorinți pătimașe, opțiumi și dispuneri 
elective, dar acestea se exprimau 
genuin, nu erau procesate rațional.  
Iubea, dar nu știa că iubește, trăia dar 
nu știa că trăiește, se bucura de viață 
și de cadrul virginal ce-i fusese aron-
dat, dar nu știa că se bucură.  

Abia după ce-a mușcat din 
fructul cunoașterii și-a dobândit 
rațiune, inteligență, gândire, a devenit 
apt și pentru procese volitive. 

Dorința și Voința în active 
complementare. Departe de a fi 
sinonime, Dorința și Voința sunt 
dispoziții distincte, derivate ale bino-
mului minte și inimă, ținut la mare preț 
de poet. Evaluate ca porniri subiective 
și ca impulsiuni temperamentale ale 
acțiunii Eului, ele se complinesc, se 
stânjenesc și se completează reciproc 
și generează toată gama mani-
festărilor omenești. Cel puțin Dorința, 
și derivatul ei afectiv, emoțional și em-
patic – Dorul – ambetează frecvent 
lirismul eminescian. Eminescu preia 
ideea, bine conservată în popor, că 
dorința și, bineînțeles,  dorul, se 
legitimează din patosul subiectiv, din 
fondul pasional, afectiv, și emoțional 
și optimizează nota empatică din 
relațiile interumane.  

Eminescu este convins că pro-
blema impulsului subiectiv, al Dorinței, 
nu este deloc una prefabricată sau 
reziduală, ci una generică și esențială 
și chiar se întreabă în Împărat și pro-
letar: De unde vine și unde merge 
floarea/ dorințelor obscure sădite în 
noian?  Încearcă și un răspuns la 
această întrebare? Chiar două, pos-
tulând că al lumii-ntregul sâmbur 
dorința-i și mărirea.  

Pendulează între cele două 
facultăți subiective, dar se vede de 
departe că deși a fost de toate – is-

toric, filolog, filosof, sociolog – a pri-
vilegiat depozitarul afectiv, pasional și 
emoțional din care putea răsări 
Dorința și tot ce putea fi adus în 
partitură poetică. În viziunea poetului, 
distincția dintre activele celor două 
facultăți, derivări factuale ale binomu-
lui minte și inimă, era bine 
sedimentată, iar în Seara pe deal 
preciza chiar locul din subiectivitatea 
umană în care sălășluiesc; Pieptul de 
dor, fruntea de gânduri ți-e plină. 

Voința, care în filosofia lui 
Schopenhauer se profila ca idee 
generică și putea fertiliza un sistem de 
gândire, o viziune filosofică despre 
lume și despre tot ceea ce constituie 
existența ca totalitate, se dovedea 
mai puțin predispusă să gireze 
exercițiul liric – un domeniu mai rafi-
nat, răsfățat de sensibilitatea umană 
și de dispoziția afectivă și emoțională 
care lipsește Voinței glaciale și arti-cu-
late rațional. 

Cele două facultăți subiective 
se definesc reciproc, una prin cealaltă 
și amândouă prin raportarea la o 
aspirație, la o năzuință, la un ideal, 
până la urmă la o himeră - închipuită 
subiectiv și fără un corespondent în 
realitate, Dorința este o Voință 
edulcorată, caldă, pătimașă și oarbă, 
infuzată afectiv și emoțional, 
netrecută prin filtrare rațională, în timp 
ce Voința este o Dorință glacială, 
calculată și procesată de rațiune. Ca 
poet, Eminescu arăta o aplecare mai 
pronunțată față de Dorință și față de 
derivatul ei, Dorul, pe considerentul 
că sunt mai oportune actului poetic.  

În dispunerile sale, Eminescu 
nu creditează ideea unui conflict între 
cele două registre de impulsiuni 
subiective, dar admite posibilitatea 
dilemei, a stării de indecizie, când nu-
bilele sale sunt puse să hotărască: Și 
nu știu cume mai bine – mintea, inima 
s-ascult? 

Cât privește afinitățile poetului 
cu doctrina filosofică activată de 
Schopenhauer trebuie avut în vedere 
un aspect care nu știu să fi reținut 
atenția eminescologilor. Se știe că 
ideea fundamentală așezată la baza 
sistemului de gândire schopenhaue-
rian este Voința –autotelică, rece, 
rațională, generică, proiectivă și 
anticipativă – care se pune, se opune 
și se compune, trece din teză în 
antiteză, se combină în sinteză și 
generează întreaga devenire a lumii. 
Nu se poate considera discipol al vo-

luntarismului schopenhauerian cine 
ignoră locul și importanța acestui con-
cept în construcția sistemului de 
gândire alemanic.    

Dar Eminescu? Ce statut are 
ideea de Voință în ansamblul creației 
eminesciene? Ocurențele din poezie 
sunt puține, sporadice și fără greu-
tatea generatoare conferită de gândi-
torul german, dar în manuscrisul 
2257, un caiet confecționat special de 
poet pentru cursurile ce urma să le 
audieze, aproximat de editorul 

D.Vatamaniuc ca provenind din timpul 
studiilor universitare conferă Voinței 
funcția de element organic al Eului. 
Manuscrisul miscelaneu reprodus de 
D. Vatamaniuc în Fragmentarium, 
(p.192-211) reprezintă, consideră 
editorul, rezultatul unor prelegeri sau 
un conspect după tratatele de special-
itate. Comparând acest text cu cele 
câteva note de curs existente între 
manuscrisele poetului, unde notația 
era concisă și fragmentară,  cred mai 
degrabă că este vorba de o carte 
neidentificată, citită de poet în timpul 
când urma cursurile Universității din 
Berlin (1872-1874).  

Oricum, așezând cap la cap 
toate notațiile poetului privitoare la 
cele două facultăți subiective putem 
conchide că în timp ce Dorința își ex-
trage sevele dintr-o stare emoțională 
trecută și din întâmplările afectiv-
emoționale petrecute cândva,  Voința 
este o proiecție intelectuală  și se 
întrupează în Faptă, în acțiune, într-
un act de creație și în tentația de a 
produce ceva nou. Dorința se re-
soarbe din frământările subiective in-
terioare, din creuzetul temperamental 
și pasional al inimii, în timp ce  Voința 
se întrupează din epistemologia 
rațiunii demiurgice și autotelice, ce-și 
are sediul în creier.  Dar Dorința? 
Cum se raportează scepticul 
rășinărean la această facultate 
subiectivă?  

E curios că peste veacul care îi 
desparte, opiniile lui Eminescu și Cio-
ran se găsesc în deplină concordanță. 
Izgonit din paradis, omul capătă ca-
pacitatea de a vrea, de-a tinde spre 
făptuire, de a se arunca în ea cu vir-
tuozitate. Și mai precizează ceva - o 
menţiune menită să explice izvoarele 
atotprezentului dor din cultura 
românească: marcat de amintirea 
unei fericiri imemoriale (cea din pa-
radis, ad.n.), îl istovește un dor (Isto-
rie şi utopie, p.108). 

Este şi concluzia lui Nichifor 
Crainic, cel din Nostalgia Paradisu-
lui unde, la fel, converteşte Dorinţa în 
Dor şi invocă momentul paradisiac 
pentru a dezvălui izvoarele nostalgiei.   

Revenind la Eminescu, 
precizăm că din partajul binomului 
Dorinţă-Voinţă a privilegiat primul 
element dar nu l-a fetişizat şi nici n-a 
ostracizat Voinţa din ansamblul facto-
rilor care facilitează creaţia. Reţinuse 
de la cursul lui Ed, Zeller că sunt 
puteri constructive în noi, dar admite 
că pentru punerea lor în act şi-n active 
lucrative este nevoie de un prim im-
puls, de un punct de purcedere, care 
poate fi intuiţia, inspiraţiunea,  sin-
gurele care pot gira procesul creaţiei. 
Chiar precizează într-o notaţie din ms. 
2257B că arta este un act de voliţiune 
inspirat, trecut prin sita inteligenţei şi 
răcit prin percepte de gust şi de echili-
bru – tradus în operă de artă. (Frag-
mentarium, p.541). Aşadar, în loc să 
le aducă în raporturi opoziţionale şi 
eliminative, cele două procese afec-
tive sunt obligate, pentru a conferi 
consistenţă creaţiei, la conlucrare şi 
echilibru. E adevărat că de cele mai 
multe ori sesizăm o aplecare mai 
pronunţată asupra Dorinţei, dar faptul 
se explică prin  dăruirea sa creaţiei 
poetice, unde Dorinţa şi Dorul se 
dovedeau mai fertile actului liric. Este 
încă un element de conivenţă a poe-
tului cu Cioran, care colosaliza 
Dorinţa după principii arhimedice:  
daţi-mi o dorinţă puternică, spunea 
scepticul, şi voi răsturna lumea. Emi-
nescu nu i-a conferit dimensiune 
hipopotamică, dar cred că i-ar fi plăcut 
să audă această  dispunere aforistică 
a Dorinţei – atotprezentă în ostrovul 
său cu metafore.  

Omul eminescian înainte și după Cădere
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Isus, cel mai mare seducător 
 
Etica, în mod paradoxal, şi-a formulat conturul în 

filosofia românească abia în perioada regimului comu-
nist. În ciuda unei foarte subţiri libertăţi de expresie şi a 
unui dialog social şi intelectual bruiat intens şi 
ameninţător de Securitate, în plin regim represiv apar 
câteva cărţi remarcabile de etică, salvând, întrucâtva, 
uriaşa laşitate a intelectualilor români: atât a celor care 
veneau din perioada interbelică, corupţi de noul regim 
cu funcţii, iar alţii ameninţaţi cu detenţia, cât şi a celor 
care şi-au realizat o operă în anii ’70 şi ’80. În primul 
deceniu de după Revoluţie s-a discutat/teoretizat mult 
despre ocultarea eticului în favoarea esteticului, cu cel-
ebra sintagmă justificatoare „rezistenţa prin cultură”. 

Jurnalul fericirii, de Nicolae Steinhardt (apărut 
după 1989), Eu & tu & el & ea, de Mihai Şora, volumul 
lui Andrei Pleşu Minima moralia sau Bunul-simţ ca 
paradox, scrisă de Alexandru Paleologu sunt câteva 
borne de gândire etică prin care se pot deschide porţile 
unei filosofii morale în ţara noastră începând încă din 
perioada comunistă. Este relevant de amintit (dar şi de 
studiat) cum cele două mari nume din filosofia 
românească: Lucian Blaga şi Constantin Noica, nu au 
fost sensibile la domeniul delicat al eticului. 

 
Şi totuşi, cel care a scris Rostirea filosofică 

românească a reuşit, mai ales prin forţa exemplului 
personal, să insufle celui mai important discipol al său 
(şi celui mai disciplinat), Gabriel Liiceanu, reflecţia 
asupra filosofiei morale, în special asupra universului 
etic românesc, amendând tarele unei societăţi debuso-
late. Liiceanu, invidiat pentru forţa sa conceptuală, a 
reuşit să scrie cărţi-reper pentru cultura română: Jur-
nalul de la Păltiniş, Apel către lichele, Despre limită, 
Despre seducţie sunt câteva dintre volumele care 
propun idei ce pot fi asimilate chiar de pretenţioasa 
filosofie europeană. 

Ultima sa carte, intitulată îndrăzneţ Isus al meu, 
se înscrie pe linia de filosofie-literatură autobiografică, 
părând să edifice mai întâi autorul şi apoi cititorul. De-
sigur, firesc ar fi fost ca o carte care pune sub semnul 
întrebării miturile creştine într-o ţară plină de credincioşi 
– şi construită cultural pe fundamentele creştine – să 
producă ilaritate, discuţii aprinse, comentarii extreme. 
Nimic din toate acestea, cartea nu a suscitat interes, 
întărind ideea că nu avem o cultură de tip dialog. 

Isus, despre care s-au scris biblioteci, este în vi-
ziunea liber-cugetătorului Liiceanu un om-model, „cel 
mai mare seducător din istoria speciei umane”, care  a 
reuşit să mute omenirea „într un loc echivalent cu pro-
pria ei mântuire”. Ca să fie legitimabil în ochii primilor 
credincioşi şi ca să poată muta omenirea din loc (cum 
a încercat şi Socrate), „Isus îşi îmbracă învăţătura într 
o haină mitologică”. În opinia filosofului român, Isus are 
nevoie de o uriaşă metaforă a eminenţei spiritului „care, 
ca să fie convingătoare, trebuie prezentată ca spirit pur 
şi desprinsă de trup. Această metaforă e Dumnezeu”.  

Chiar dacă ar putea să fie blasfemie pentru mulţi 
credincioşi din România, Liiceanu, care urmăreşte linia 
etică lansată de Isus lumii, spulberă misterul dogmei 
Treimii, afirmând că, de fapt,  „Isus este originea divină 
a lui Dumnezeu-Tatăl”.  

Departe de mesajul ortodox al Bibliei. „cel mai 
mare poem al umanităţii”, dar şi „cel mai mare os de ros 
hermeneutic”, Isus „s-a ivit pe lume propunându-ne o 
umanitate superioară”. De ce era nevoie de acest mesaj 
radical şi aproape imposibil de înfăptuit? Pentru că, 
afirmă Liiceanu, „omenirea este singura specie 
neîncheiată”, de aici provenind Răul existent în noi.  

Această primă idee-forţă a cărţii este modelul de 
urmat Isus pentru anvergura sa morală şi nu ca Fiu ilu-
zoriu al unui Dumnezeu-Tatăl. Până acum oamenii au 
adoptat inerţial sau ipocrit „pilda de schimbare” cristică, 
golind-o de conţinut. 

Probabil cel mai important capitol al cărţii este 
„Seamănul. Miezul eticii creştine. Drumul spre o etică 
universală”. Pe linia unui Emmanuel Levinas, care pro-
punea figura Celuilalt (de altfel, Liiceanu are ceva din 
stofa de bună calitate a existenţialismului francez), gân-
ditorul român dezvoltă teoria „tranzitivităţii eului” 
(încercată şi în alte volume), ca prim pas al „apariţiei 
conştiinţei morale”. Cu timpul, forţa mitului creştin a 
dispărut, iar o omenire secularizată „e una care şi-a uitat 
povestea întemeietoare, care a «ucis» pe însuşi Dum-
nezeu, dar care a păstrat mesajul lor etic”; spre deose-
bire de comunism, care „desfiinţează sistematic valorile 
intrate în lume prin creştinism”. 

O carte provocatoare, care uneori pare excesivă 
în argumentare sau prin abundenţa citatelor (spre de-
osebire de austera Despre limită), dar care afirmă, din 
nou, un gânditor original ce egalează (în mod ironic) ra-
finamentul speculativ al marilor autori scolastici. 

Gabriel POP
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La aniversarea umanistului român 

IOAN-AUREL POP 
 

O incursiune în biografia 
transilvăneanului, în care am întrevăzut re-
cent un adevărat model uman, cred că va 
convinge, motivând admirația noastră. 
Cărțile sale, vreo 70, cele vreo cinci sute 
de studii și articole, la care se adaugă ti-
tlurile academice, prezența în foruri ale 
unor Academii Europene de Ştiințe și Arte 
(Paris, Gorizia, Vicenza, Salzburg, Vir-
giliana-Mantova, Haifa, Hall of Fame, 
Chișinău și altele) arată aprecieri pentru o 
personalitate de excepție. Puterea de 
cuprindere analitică a contemporanului 
nostru este dublată de o ireproșabilă re-
ceptare, destul de rară în acest veac 
frământat, a unor valori atât de diferite: cul-
turale, literare, creștine, istorice și diplo-
matice, lingvistice, demografice și juridice. 

 Localitatea Sântioana din comuna 
Țaga, jud. Cluj a trimis în lume, la 1 ia-
nuarie 1955, o minte rară, pătrunzătoare 
și generoasă, parcurgând mereu, cu lauri, 
Școala Generală nr. 14 din Brașov, 
cursurile Colegiului Național „Andrei 
Șaguna”, cele ale Facultății de Istorie - 
Filosofie de la Universitatea Babeș - Bolyai 
din Cluj-Napoca, specializându-se în isto-
ria Evului Mediu. Îmi place și faptul că nu 
s-a strecurat subtil prin ungherele univer-
sitare, ci a luat catedra de istorie la Liceul 
Industrial nr. 6 din Cluj Napoca timp de 
cinci ani. Apoi a ajuns asistent universitar 
la Istorie -Filosofie Universitatea „Babeș - 
Bolyai”. În 1989 a obținut titlul de doctor în 
istorie cu teza Adunările cneziale din 
Transilvania în veacurile XIV - XVI, sub 
conducerea profesorului Ștefan Pascu. 
Treptele universitare consacrate le-a urcat 
frumos, limpede:  lector universitar în 
1992; bursier Fulbright la Pittsburgh Penn-
sylvania în 1992; conferențiar universitar 
în 1996 și apoi profesor. În anii 1993- 2018 
conduce Centrul de Studii Transilvane, iar 
în 1994-1995 este Director al Centrului 
Cultural Român din New York. 

În anul 2012 este ales rector al 
Universității unde fusese student; apoi a 
fost reales în 2016. Titular al Academiei 
devine în 2010, iar discursul de recepție în 
Academia Română se intitulează „Istoria 
și semnificația numelor de român, 
valah și România/ Valahia”. 

În 2018 este ales în funcția de 
președinte al Academiei Române. 

  
*** 
Mărturisesc faptul că destul de 

târziu am perceput ceva din aerul 
personalității lui Ioan-Aurel Pop; am fost 
tot timpul profesor de liceu pentru limba și 
literatura română. Am tresărit însă în 2016 
când am procurat cartea d-sale Transilva-
nia, starea noastră de veghe. Ne-o 
oferea Editura „Școala ardeleană”. Titlul 
cărții arată pe deplin că autorul este un ra-
finat al utilizării limbii române, cu parfumul 
ei popular, intersectat cu accente 
cronicărești sau regionale. Cum se știe, 
graiurile transilvănene sunt bogate în sin-
tagme, expresii pe care le poți întâlni peste 
Carpați, ori peste Prut:  intrând pe furiș; de 
veghe etc În această primă carte, 
emoționantă, am conștientizat faptul că, 
prin aceasta, „corectam” ceea ce îmi 
rămăsese în memorie din anii de liceu; era 
o lectură dureroasă; am terminat anii de 

liceu în 1957. Mai trist e că am parcurs 
pasaje citate de academicianul român din 
scrierile unor autori străini; fuseseră as-
cunse în anii generației mele școlare. 

 Iată câteva: 
•  Scriitorul rus A. S. Pușkin, exilat 

în Basarabia, dar cu un „regim de bejenie 
princiar, scria cu dispreț, pe la 1821, că 
moldovenii erau «țigani nomazi» și că 
Basarabia era sfântă numai pentru că era 
aureolată de «slava rusească». Tot poetul 
rus, pe care în școală îl studiam, se vedea 
pe sine între moldovencele cochete ca un 
zeu printre imbecile, iar printre moldovenii 
triști, ca un leu între maimuțe sau ca un 
armăsar arab într-o turmă smerită de 
măgari” (p. 201).   

Până și blândul nostru Alecsandri i-
a dat atunci o replică tăioasă („Apoi prin 
codrii de milenii/ ai tot umblat, râzând 
alene,/ Ei, vezi, atunci pun mâna-n foc: /Tu 
n-ai fost cal arab, ci porc!”). Citim cu 
stupefacție versuri citate din creația poe-
tului maghiar Petöfi Sándor (Poporul 
maghiar), izbucniri de cruzime tribală: 
„Doar maghiarul are aici drepturi de 
stăpân,/ Iar cel ce vrea să ni se urce în 
cap,/ Capul lui va simți pașii noștri,/ Şi-i 
vom împlânta pintenii în adâncul inimii” 
(erau anii 1848- 1849).    

În Ungaria de atunci intraseră 
Croația, Slovacia, Transilvania, Voivodina. 
Petöfi Sándor apare ca un denigrator de 
popoare străine, dar a rămas ca un simbol 
național și acum. 

La noi, în România, ni se atrăgea 
atenția încă în anii ’90 ai secolului trecut, 
că „Eminescu este complet revolut, înve-
chit, desuet, că era bun de pus între 
paranteze (în «debara») şi că, în niciun 
caz, România nu putea visa la NATO și la 
UE pe buze cu „autohtonistul”, „antiocci-
dentalul” şi «xenofobul» Eminescu”... 
„Cum putea Eminescu să prevadă, de 
exemplu, Holocaustul, să știe că va urma, 
după Al Doilea Război Mondial, Declarația 
universală a drepturilor omului (adoptată 
de ONU), sau să știe că, mai recent, UE 
avea să reglementeze chestiunea 
minorităților. Este ca și cum l-am con-

damna pe Isaac Newton că nu a știut teo-
ria relativității” (p. 205). 

 Observațiile critice la adresa ma-
nualelor de literatură română sunt de o 
acuitate şi corectitudine ușor de observat.  
În acestea, „accentul nu mai cade pe 
corectitudinea exprimării scrise și orale, pe 
studiul aprofundat al gramaticii, pe partea 
normativă, ci pe aspecte strict practice, de 
viață cotidiană materială; a dispărut orice 
dimensiune istorică, încât la tema cu 
adolescența se începe cu Eminescu și se 
termină cu Golding; la tema jocului se 
pornește cu Ion Creangă și se ajunge la  
Italo Calvino”. Dezolat, I.-A. Pop constată, 

ca și noi, că românii nu mai au trecut. Ast-
fel „istoria este fără rost”. „Manualele de 
istorie au fost reformate, depersonalizate, 
împărțite pe teme generale, bine de stu-
diat și în Anglia, sau în Senegal, ori în 
China sau în Noua Zeelandă…; Goga sau 
Coșbuc au devenit produse expirate ale 
istoriei, care trebuiau repede aruncate 
peste bord”. 

 Copleșit de tristețe, Ioan-Aurel Pop 
exclamă: „Românii au fost învățați siste-
matic, în ultimii ani, să nu mai iubească 
trecutul și, cum trecutul înseamnă viață; 
au ajuns să nu mai iubească viața, să se 
îndoiască de viață. Dintotdeauna, aple-
carea onestă spre trecut a însemnat 
umanism, dragoste de oameni și de 
umanitate, de neam și de țară, de locul 
nașterii noastre, a condus la frumusețe 
sufletească, la generozitate și la în-
credere, la credința în Dumnezeu. 

 Suntem produsul Occidentului și al 
Orientului european deopotrivă. Dar „nu 
avem voie să uităm că din Occident ne-au 
venit ființa, numele și limba (s.n.)... în 
lumea apuseană... trebuie să ne găsim și 
regăsim locul”. 

 
***  
 Cealaltă carte, lansată anul acesta 

de către academicianul născut în urmă cu 
65 de ani la Sântioana din județul Cluj, a 
apărut în 2020 la Editura „Litera” din 
București-Chișinău. Titlul, am sugerat 
ceva, cuprinde o înfiorare, o îngrijorare și 
un parfum istoric de mare rafinament: Ve-
ghea asupra limbii române. Pe copertă 
e Tabloul votiv al ctitorilor domnitori din 
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din  
Căușeni. 

 Cele peste 230 de pagini sunt atât 
de concentrate textual, elegante sintactic 
și emoționante stilistic, încât ar trebui re-
alizat un tiraj satisfăcător cel puțin pentru 
toate unitățile școlare, unde sunt copii care 
citesc în alfabet român: din România, 
Basarabia, Bucovina și toate teritoriile 
unde trăiesc români. „Limba, ca și poporul 
care o folosește, are nevoie să fie apărată, 
protejată, ferită de intruziuni nefirești, 
ocrotită părintește” (Coperta IV).   

Intrăm puțin și în anatomia textului, 
care arată, cu multe subînțelesuri, și nu-
meroase subtexte, elegant, dar precis și 
necruțător, inclusiv păcate din spațiile is-
torice pe care nu le mai numim, dar le-am 
parcurs. 

• Nu există limbi inferioare și supe-
rioare decât în mințile bolnave ale unor oa-
meni care se cred deasupra condiției 
umane. (Ideea a circulat și în România și 
Basarabia, sub  diverse motivații.)  

• De la 1500 încoace, limba 
română a generat o mare literatură, care 
există prin geniile ei, chiar dacă unii teo-
reticieni o ignoră și acum. 

•  Limba română este cea mai 
răspândită limbă maternă din sud-estul 
Europei, pentru că are cel mai mare 
număr de vorbitori dintre limbile din 
regiune. 

•  Dicționarul Tezaur al limbii 
române, început înainte de 1900 și termi-
nat după 2000, a înregistrat aproape 
200.000 cuvinte și va învinge timpul. 

• Limba, originea comună și 
credința religioasă sunt factorii de coagu-
lare a unui popor. 

•  Românii, vorbitorii unei limbi ne-
olatine, fac parte din grupul popoarelor ro-

manice; limba lor, înconjurată de alte id-
iomuri, a fost socotită un miracol (Gheo-
rghe Brăteanu). 

•  Româna ocupă locul 15 între lim-
bile lumii din perspectivele unor criterii 
abordate de specialiști (intrinsec, de-
mografic; de prestigiu; scor global). 

•  Soarta limbi este legată inexora-
bil de destinul poporului român, a națiunii 
plasate și acestea sub incertitudine, provi-
zorat, neașezare și chiar autoflagelare. 

•  Mai toate popoarele și-au invocat 
origini cât mai vechi � stranii sau biblice; 
toate popoarele însă sunt amestecuri 
etnice. 

•  Românii s-au numit totdeauna 
români (rumâni); doar vorbitorii inculţi/ 
ignoranţi așază numele lor în relație 
sinonimică cu cel al romilor. 

•  Vlah este numele dat românilor 
de către străini. 

•  Persistența la români a etno-
nimului Romanu se explică prin izolarea 
de celelalte popoare neolatine; alt motiv e 
dorința populației romanizate de la Dunăre 
de a se deosebi de păgânii din jurul lor. 

•  Românii sunt singurii urmași ai 
romanității orientale având o limbă cu 
patru dialecte (aromân, meglenoromân, 
istroromân, daco-român  care a generat 
Româna) și mai multe graiuri 
(transilvănean, bănățean, bihorean, 
maramureșean, moldovean, muntean, ol-
tean) care sunt inteligibile tuturor 
românilor. Îngrijorările noastre privesc pe 
românii din Bucovina, de pe Valea Timo-
cului, o parte din Basarabia. Cum se știe, 
statul român e unul dintre puținele încon-
jurate, dincolo de granițe, de români. 

• Antonio Bonfini elogia faptul că 
românii au dăinuit în spațiul lor fiindcă și-
au apărat mult limba. 

• Când în 1866 s-a creat Academia 
Română, scopul ei principal a fost sta-
bilirea ortografiei limbii române, redactarea 
unei gramatici și a unui dicționar-tezaur. O 
primă mare contribuție a avut-o Titu 
Maiorescu. 

•  Structura gramaticală, o bună 
parte din lexic, mai ales din fondul princi-
pal, flexiunea în limba română sunt 
moștenite din limba latină; se adaugă o 
parte din toponimice. 

• Destul de rar este în alte limbi ro-
manice faptul că vorbitorii de română din 
toate provinciile pot comunica ușor între 
ei. 

*** 
 La această frumoasă aniversare a 

unui cărturar umanist, cum apar mai rar 
de-o vreme, ne exprimăm admirația 
deplină, în special, pentru că academi-
cianul născut la Sântioana-Cluj n-a jignit 
niciodată pe neromânii din România, a 
așezat la loc de cinste și convingător la-
tinitatea poporului așezat creștinește în 
spațiul carpato-danubiano-pontic, a cerc-
etat atent manualele școlare după care 
învață copiii și adolescenții noștri, a 
respins academic jignirile proferate de 
străini neamului său în timp, a scrutat, în 
drumul istoric, momentele grele ale 
românilor, a apreciat de la o mare înălțime 
spirituală acele valori ce asigură coezi-
unea unui popor: istorice, etice, culturale, 
estetice, religioase și educative. 

 La mulți ani, Domnule Profesor, 
mulţi și strălucitori lauri academici!  

Grigore Codrescu



PLUMB 166

pagina  5revistă de atitudine

MOTTO 
„Atunci când oamenii încetează 

să creadă în Dumnezeu, nu înseamnă 
că ajung să nu mai creadă în nimic: ei 

cred în orice” . 
UMBERTO ECO 

 Umberto Eco s-a născut la 5 ia-
nuarie 1932,  în Alessandria, Piemont, din 
nordul Italiei şi a murit pe 16 februarie 
2016, deci luna aceasta, ianuarie, 2020 
se împlinesc 88 de ani de la naşterea sa, 
aşadar voi vorbi în articolul meu despre 
filozoful, scriitorul şi semioticianul Um-
berto Eco.  

Numele lui este probabil un 
acronim pentru „ex caelis ablatus”, care 
în latină înseamnă - un cadou din cer - 
nume care i-a fost atribuit bunicului său 
(un copil orfan) de un funcţionar de stat. 

A fost educat ca romano-catolic în 
Societatea Sf. Francisc de Sales, iar în 
operele sale şi în interviuri a făcut adesea 
referiri la acest ordin şi la fondatorul său, 
Francisc de Assisi, pe numele său laic 
Giovanni Bernandore, care a fost diacon, 
patron al Italiei şi al oraşului San Fran-
cisco. 

A studiat ESTETICA la Torino. Um-
berto Eco, prin opera sa ştiinţifică este 
considerat (socotit) unul dintre cei mai de 
seamă gânditori ai zilelor noastre, fiind 
DOCTOR HONORIS CAUZA de peste 40  
de ori... Acesta a fost scriitor, editor, filo-
zof, dar şi un bun semiotician. A fost de 
asemenea preşedintele ŞCOLII SUPE-
RIOARE DE STUDII UMANISTICE din 
cadrul UNIVERSITĂŢII din Bologna şi 
membru onorific al colegiului KELLOGG 
de la Universitatea din OXFORD. 

 Deoarece Umberto  Eco a spus 
„Cultura este rezultatul unor procese 
semiotice” o să vorbesc în acest articol 
puţin, dar foarte puţin despre această 
ştiinţă denumită SEMIOTICA .  

Ştiind că această disciplină 
cercetează modul cum funcţionează CO-
MUNICAREA, vorbeşte despre  însemnă-
tatea ei, despre relaţiile dintre factorii 
acesteia, deducem că unitatea, funda-
mentul acestei ştiinţe este semnul - deci 
se ocupă cu studiul semnelor în înter-
pretarea mesajelor din comunicare, 
relaţiile dintre cod şi mesaj, dintre semn 
şi discurs. Descifrarea, descoperirea, unui 
mesaj într-o operă literară - de exemplu- 
poate fi făcută doar dacă cel care 
receptează mesajul cunoaşte codul. 
Aşadar obiectul semioticii este teoria 
semnificaţiei, ce se face pe baza sem-
nelor şi codurilor... 

Trecând peste tot ce au scris de-
spre semiotică pionierii acesteia şi 
anume: Ferdinand de Saussure şi 
Charles Sandess Peirce, o să consemnez 
aici, la începutul articolului numai despre 
ceea ce Umberto Eco a încercat să 
construiască în teoria sa asupra semi-
oticii, pe baza codurilor, adăugând şi o 
analiză asupra producerii semnelor. 
Plecând de la faptul că semnul are 
încărcătură culturală, în baza căreia 
(adică a acestei încărcături culturale) 
poate fi analizat, interpretat, acest lucru 
face parte din semiotică, o teorie generală 
a culturii....Pentru a include conotaţia şi  
denotaţia în procesul comunicării vizuale, 
semiologul Roland Barthes (1968) a ex-
tins conceptul de semnificant şi semnifi-
cat. De ex: Semnificaţiile conotative sunt 
folosite (explicate) în comunicarea 
publicitară, iar semnificaţiile denotative în 
iconografie  sau arta fotografică... 

Deci   SEMIOTICA  se ocupă de tot 
ce poate fi considerat semn - de unde 
putem  să desprindem faptul că semiotica 
este o disciplină în care ORICE poate fi 
folosit ca să minţim (Eco-1982-18). Una 
dintre misiunile  Semioticii, revine Um-
berto Eco la subiect (ECO 2010) este, să 
spună, dacă şi cum anume folosim sem-
nul  (scrisul de ex) pentru a ne referi la 
CEVA (real sau ireal ). În TRATATUL SĂU 
DE SEMIOTICĂ, Umberto Eco dezbate 

în orizonturi concentrice şi vizează 
vocaţia, talentul, dar mai mult, pretenţia 
autorilor asupra creaţiilor culturale, 
pretenţie formulată şi  susţinută de altfel 
în diferite epoci istorice, precum că artele 
reprezintă lumea în care trăim - un mare 
adevăr-, iar dacă opera literară nu 
reprezintă ceva din lumea în care trăim, 
totuşi, aceasta ia ceva din lumea noastră 
măcar ca  reper (în op. sf. sau în pictura 
abstractă)... 

Umberto Eco este cunoscut pe 
arena internaţională a culturii în special 
pentru romanul IL NOME DELLA  ROSA 
(Numele trandafirului), publicat în 1980  
şi ecranizat în 1986, în regia lui Jean 
Jacques Amoud, în rolul principal, al pro-
tagonistului cărţii, Guglielmo de 
Baskerville, jucând actorul Sean Connery. 
Cartea aceasta „Numele trandafirului” 
este renumită prin subtilele jocuri de lim-

baj, pentru abundenţa simbolurilor, dar şi 
pentru aluziile sale culturale.   Autorul în 
notele explicatve teoretizează printre 
primii conceptele postmodernismului, de-
spre care a zis: „postmodernismul este 
suficient de confuz- încât este un mod de 
a gândi”... 

IL NOME DELLA ROSA este un 
roman istoric, cu acţiunea plasată în Evul 
Mediu, mai exact în anul 1327, într-o 
mănăstire benedictină din nordul Italiei. 
Naratorul este  şi protagonist în carte, pe 
numele lui Adso din Melk, un tânăr novice 
la vremea întâmplărilor, care, ne spune 
povestea şi investigaţiile făcute de 
stăpânul său, Wiliam de Baskerville, un 
frate franciscan de origine engleză.  

În roman, autorul a combinat ele-
mente de semiotică,  cu o analiză biblică, 
cu studii medievale şi teorie literară într-
un cadru ficţional. La baza desfăşurării 
acţiunii stă o crimă în serie. Se caută cri-
minalul cu ajutorul metodei şcolasticii, 
care se bazează pe silogisme, ridicând 
textul la niveluri variate, care au 
semnificaţii hermeneutice diferite. De ex: 
Activitatea de detectiv a lui William de 
Baskerville e grefată pe dezbatere 
religioasă, dar cu profunde implicaţii 
politice (tema religioasă - dacă Hristos a 
avut bunuri mobile şi imobile -aşa cum am 
mai spus. Deşi unele speculaţii ale lui 
William de Baskerville, nu corespund cu 
evenimentele ulterioare,  ele duc  totuşi la 
rezolvarea cazului din mănăstire, des-
coperirea criminalului... 

La nivel strict elementar, în roman, 
autorul se foloseşte de metoda şcolasticii, 
aşa cum am menţionat mai sus, pentru re-
zolvarea unei crime, metodă care se 
bazează pe raţionamentul logic deductiv... 
Guglielmo nu e de acord cu părerea 
celorlalţi precum că faptele sunt demon-
ice, ci el susţine că aceşti criminali sunt 
oameni în carne şi oase. Călugării trăiau 
sub influenţa profeţiilor lui Gioacchino da 
Fiore, care îi făceau să creadă că ei 
trăiesc ultimile zile înaintea venirii lui An-
ticrist (declanşarea apocalipsei după 
Ioan). Cu cât povestirea evoluează alţi 
călugări mor într-un mod misterios. Cei 
doi William de Baskervile şi Adso studiază 
o bibliotecă medievală labirintică în care 
se găsea o carte foarte veche  la care nu 

avea acces decât stareţul mănăstirii 
Aceştia înţeleg forţa distrugătoare a râsu-
lui şi ajung faţă în faţă cu Inchiziţia, pe 
care Wiilliam o slujise în trecut, dar o 
părăsise, curioasă, evenimentele  sunt re-
date exact în zilele când au loc, cartea 
fiind structurată pe zile. Într-o zi 
posomorâtă de noiembrie a anului 1327 
cei doi protagonişti, Guglielmo (trimis în 
misiune de către Ordinul franciscan pe 
care îl   reprezintă şi Adso, secretarul lui , 
novice la mănăstirea din Melk) ajung la 
acea Abaţie din nordul Italiei, în care 
călugăriii erau benedictini. Aici  urma să 
aibă loc o reuniune între trimişii 
Împăratului, cât şi trimişii Papei. 
Guglielmo avea de îndeplinit o misiune 
diplomatică grea - şi anume „să mediteze 
asupra ideilor reprezentanţilor  ordinilor 
religioase participante la acea întâlnire şi 
să recompună ruptura (fractura) dintre Im-
periu şi Papalitate.”  

În roman sunt de fapt două 
naraţiuni. Prima este activitatea de detec-
tiv a lui William de Baskerville, care se 
grefează pe dezbaterea religioasă, dar cu 
profunde implicaţii politice - şi anume - 
dacă Cristos a avut bunuri în proprietate 
relevată de către clericii  ordinelor mendi-
cante (franciscanii şi dominicanii) în 
contradicţie cu ideile susţinute de 
opozanţii acestora, trimişi de Impărat.... 
Alte interpretări şi surse erau controverse 
în cadrul dezbaterii politico - religioase -
medievale, gravitând în jurul cheii spre 
înţelegerea şi adevărata interpretare a 
cazului din mănăstire - crimele... 

În zilele imediat următoare sosirii 
acestora la Abaţie, mor rând pe rând, 
şapte călugări în situaţii suspecte. Eveni-
mentele, povestea, se desfăşoară în 
şapte zile după sosirea celor doi trimişi 
aici. Autorul a derulat evenimentele după 
momentele zilei stabilite, după programul 
mănăstirii, respectat cu sticteţe de către 
călugării de aici.... Astfel cartea, după 
PROLOG,  e structurată în capitole no-
tate:  ZIUA ÎNTÂI  cu următoarele mo-
mente: Matudini (între 2,30 -3 noaptea), 
Laudi  (pe la 5 şi 7 dimineaţa), Prima 
(Pe la 7,30  dimineaţă), Terţia (pe la 9 
dimineţă), Sexta (ora amiezii când nu se 
lucrează la câmp, iarna ora mesei), 
Nona (între 2 şi 3 după amiază), Ves-
per (după 4,30, spre amurgul serii, când 
se lua masa de seară), Completa (între 
6 şi 7 seara, când călugării trebuie să 
meargă la culcare), apoi ZIUA  A DOUA  
şi aşa până  la ZIUA  A ȘAPTEA . 

În legătură cu titlul cărţii, care a 
declanşat numeroase dispute în rândul 
cronicarilor, voi  menţiona   doar câteva 
cuvinte desprinse din chiar explicaţiile au-
torului. Când a ales acest nume Umberto 
Eco  a dorit ca să-l scutească pe cititor de 
a se chinui să-l interpreteze, deoarece 
trandafirul este un trop cu nenumărate 
semnificaţii, încât la un moment dat nu 
mai are nici o semnificaţie. El a explicat: 
din frumuseţea trecutului a rămas 
doar numele. Trandafirul pierdut în 
acest roman poate fi considerat volumul 
POETICA lui Aristotel (acum pierdută pen-
tru totdeauna), deoarece splendida bi-
bliotecă a fost distrusă, iar frumoasa fată 
din carte este acum moartă. Ştiu aceste 
lucruri din descrierea lui Adso. 

NUMELE TRANDAFIRULUI, care 
l-a impus pe semioticianul Eco ca ro-
mancier, este o carte cât o întreagă 
bibliotecă, cât biblioteca descrisă în 
roman, la fel de labirintică şi plină de sen-
suri ascunse. Eco recunoaşte că a scris 
cartea în lumina răpirii şi asasinării politi-
cianului  Aldo Moro  din Italia ,în 1978 
şi că în viziunea lui, Evul Mediu deţine 
cheia tuturor frământărilor actuale. 

Căutarea lui Dumnezeu în opera lui 
Umberto Eco este problematizată prin 
legătura interesantă dintre Dumnezeu, 
bibliotecă, bibliotecarul orb, cunoaştere şi 
căutare. 
       Aneta  Ţâru Pioară Dumitreşteanu  

UMBERTO ECO-UN MARE GÂNDITOR  AL TIMPURILOR NOASTRE COMPLEXUL LUI ADAM 
(Continuare din pag. 2) 

 
Talentul de a acuza, orice şi pe oricine, 

a devenit, la români, un brand naţional, ce 
ţine în mişcare perpetuă caruselul 
guvernărilor post-decembriste. Se confirmă 
astfel, zi de zi şi ceas de ceas, adevărul 
străvechi că răul prinde rădăcinile cele mai 
adânci, spre a sufoca binele, iar minciuna, 
adevărul. Este arta de a guverna dincolo de 
principii şi norme, pe care şi-au însuşit-o toţi 
cei care se consideră reprezentanţi ai 
mulţimilor, dar aleşi prin sufragii mincinoase 
şi perfide. Greaua moştenire, pe care toţi 
aceştia şi-o pasează unii-altora, ca pe o 
pisică moartă, nu este altceva decât o 
sincopă a neputinţelor în partitura guvernării. 
Recentele parlamentare au excelat în astfel 
de interpretări şi repetări la nesfârşit cu 
acute de patefon stricat: tu eşti vinovatul! 
Complexul lui Adam, în partitură 
românească. Tot făcând trimitere la el, cred 
că ne paşte pericolul de a ne socoti cu toţii 
vinovaţi, despărţiţi în două tabere cobeliger-
ante, faţă în faţă şi cu mâinile întinse, acuza-
tor, spre ceilalţi. O imagine care, totuşi, ne-ar 
putea readuce la realitate: din moment ce 
acceptăm, de atâta vreme, cu adevărat 
grelele moşteniri pe care ni le tot vântură  cei 
ce s-au perindat la Putere, oare nu e şi cu 
vina, complice ori delăsătoare, a noastră? 

Oricum, spre a nu ne mai amăgi cu apă 
de izvor neîncepută şi sfinţită de necuraţii-
cuvântători,  cum că vom scăpa vreodată de 
năravul prolific al Complexului lui 
Adam, care la români proliferează tulpini 
şi manifestări dintre cele mai neprevăzute, 
voi încheia aceste constatări-adnotări la 
temă prin a-mi manifesta îndoiala cu privire 
la descoperirea vreunui antidot miraculos, 
cum s-a întâmplat în cazul pandemiei de 
COVId-19: spre a vă feri de coronavirus, 
mâncaţi doi căţei de usturoi; nu serveşte la 
mai nimica, doar că toţi vom respecta 
distanţa de precauţie. De ce n-ar fi valabil şi 
cu intratabilul Complex al lui Adam? 

Busola  
narativă  

a lui  
Gheorghe  

Ungureanu 
 
     

 
           Privesc o fotografie și văd un chip de-
bordând de optimism. Și cum să nu fie așa, 
când Gheorghe Ungureanu își 
păstrează vechea busolă care îi indică 
mereu… din tainele nordului meu, o carte pe 
care a purtat-o în suflet, probabil, o viață, 
apărută la „Ateneul scriitorilor” (una din cele 
mai inspirate titulaturi ale unei edituri) din 
Bacău, în 2020. 
     Textul volumului se prezintă ca o broderie 
(autorul o fi știind și această artă?) realizată 
măiestru și în culori pastelate, cu puternice 
vibrații care încântă ochiul și sufletul. Cu fire 
narative așezate în paralel și armonizate într-
un mod original, prozatorul, cu origine 
dorneană, le îmbină precum se adună 
afluenții Bistriței Aurii într-un șuvoi purtător 
de granule aurifere. Pentru a capta atenția 
cititorului, prozatorul se folosește de niște 
pretexte: vizita unui tânăr la rudele apropiate 
din nordul Moldovei, el, Mitică, fost 
topometrist, ea, Lenuța, experimentat ge-
olog, amândoi pensionari, un Jurnal de 
călătorie al unui fost coleg, pretendent, în 
tinerețe, la mâna Elenei, o aniversare a celor 
doi soți.  Aceștia par să se afle, inițial, într-
un avion al fericirii, de unde sar împreună cu 
parașutele, anii se rostogolesc în mare 
viteză, iar ei rămân o vreme suspendați la o 
anumită înălțime, de unde privesc, fascinați, 
panorama văii Bistriței, cu toți codrii de o rară 
frumusețe și cu monumentale formațiuni 
golașe, aducându-și aminte, încântați, de 
zvăpăiala cuminte a tinereții.  

(Continuare în pag. 7)
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Silvan G. Escu –   

Prieten  
cu  

umbra  
duşmanului  

 
Silvan G. Escu este un personaj pitoresc, cu o per-

sonalitate puternică ce se afirmă nu numai în viaţa de toate 
zilele dar şi în cărţile sale. Eseistul Hugo Friedrich susţine, în 
celebra sa carte Structura liricii moderne, că acest poet 
modern este condus de o fantezie dictatorială, ceea ce mi se 
pare că se petrece şi cu autorul nostru. În volumul de versuri 
Minut infinit, Silvan G. Escul afirmă că poetul umblă cu pi-
cioarele în sus şi după părerea mea el lasă şi urme pe cer. 
Autorul continuă să umble astfel şi în volumul de proze scurte 
meditative, eseistice pe alocuri, Prieten cu umbra 
duşmanului (Ed. Astralis, 2017). În volumul la care ne 
referim, autorul ne face părtaşi la discuţiile pe care le poartă 
cu sine însuşi. Textele sale sunt introspective, un fel de salturi 
în interiorul sufletului fără paraşută, cum ar spune poetul Adi 
Cristi. M-am întrebat de unde vine titlul incitant al cărţii. 
Avansez o supoziţie. Dacă în pshihanaliză umbra aglutinează 
trăsăturile negative ale unei persoane, umbra duşmanului rău 
prin definiţie, poate fi bună (negarea negaţiei), deci putem fi 
prieteni cu umbra duşmanului. 

Unele textereprezintă operaţii pe suflet fără anestezie. 
Nicăieri-ul, cu care se deschide cartea reprezintă o parabolă 
a unicităţii fiinţei umene, vis-a-vis de propria-i singurătate, în 
care omul, oriunde s-ar afla, trăieşte în singurul oraş care are 
o singură stradă cu o singură casă şi care are desigur o 
singură cameră. Suntem singuri în faţa marilor momente 
existenţiale. 

În meditaţia intitulată Sara, autorul îşi aduce prinosul 
de recunoştinţă faţă de cele două fiinţe care l-au iubit 
necondiţionat: bunica şi căţeluşa Sara. Căţeluşa parcă îi 

ghicea stările sufleteşti, com-
portându-se ca atare. 

În eseul Eminescu 
nu mai există? autorul 
trece cu o superioară nobleţe 
peste controversele care se 
poartă astăzi despre poetul 
naţional, afirmând că Emi-
nescu nu va muri cât timp va 
exista o simţire românească. 
„Fiindcă, de mai bine de 125 
de ani, în fiecare zi de 15 iunie 
el învie câte puţin.  

În textul Ce mai vrem 
de la el? Silvan G. Escu, după 
ce elogiază pamfletele social-
politice ale poetului nostru 

naţional, foarte actuale, remarcă rolul acestuia de făuritor al 
limbii române modernă şi ca atare propune să facem din 15 
ianuarie cea mai importantă sărbătoare a neamului 
românesc. 

Îmbrăţişare cu ochii prezintă povestea 
impresionantă a unei fetiţe, Lorelei, pe care autorul a văzut-
o într-un spectacol televizat cântând la pian cu picioarele, re-
alizând o prestaţie de excepţie şi furând lacrimile spectatorilor. 
Ea are Aripi ascunse în gene şi cu surâsu-i perpetuu ne dă o 
lecţie de înaltă omenie. „Rămâne doar să avem puterea să 
privim toate astfel de lucruri cu alţi ochi, cum sunt ai acestei 
păsări, acei ochi senini, deloc surprinşi de câte poate să 
ofere, iar noi de câte am putea oferi, numai să vrem.” – afirmă 
autorul nostru. Pe lângă Eminescu, Silvan G. Escu este un 
mare admirator al lui Dostoievschi „De când mă ştiu eu locui-
esc în Dostoievschi, sunt idiotul său principal.” Iată explicaţia: 
„Nu-i aşa că este ceva nemaispus şi nemaiauzit de cineva? 
Să crezi despre tine – chipurile, în mod deştept! – că eşti un 
idiot?” Nu mai exemplificăm întrucât cartea incitantă trebuie 
citită. Volumul se încheie cu mai multe texte de consideraţii 
politice privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii din 
Uniunea Europeană. Este un gest de orgoliu al fostului Im-
periu Britanic şi este îndreptat împotriva emigranţilor, 
numeroşi chiar şi din ţara noastră. „În ceeea ce ne priveşte 
pe noi românii – biet popor deja vinovat de propriul destin – 
este clar că suntem debusolaţi, noi care am intrat pe sub uşă 
în Marea Britanie, iar acum, când credeam că ne-am netezit 
cămăşile boţite de atâta târâş pe coate şi pe genunchi, vedem 
că suntem aruncaţi pe fereastră cu coşul de gunoi cu tot, cel 
în care stăm ascunşi de teama fiorosului balaur Brexit.” 

Europa Unită iese slăbită din această dezertare. 
Cartea este scrisă cu sinceritate, autorul vine în faţa 

noastră cu sufletul în palmă. Textele cu tentă socială şi politică 
sunt  deosebit de actuale prin problemele ridicate. Scopul 
cărţii este unul moral. Autorul este un scriitor original, ceea 
ce este foarte important. 

În concluzie, avem o carte remarcabilă semnată de 
Silvan G. Escu.
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Valorificând fluxul conștiinței 

și tehnica povestirii în povestire sau 
a povestirii cu sertare, romanul 
Doinei Cherecheș – „Străinul 
din oglindă”, Editura RAO, 
București, 2018 – se dezvoltă ar-
borescent, etalând aspecte din viața 
personajului central, liantul celor re-
latate, fiindcă medicul de familie 
Dinu Simionescu, dintr-un oraș din 
sudul țării, care, între momentele 
când are răgazul de a se apleca 
asupra propriei vieți și, cu deose-
bire, asupra transformărilor pe care 
le-a adus ființei lui – „străinul din 
oglindă” – trecerea timpului, se 
dedică aproape exclusiv pacienților, 
privindu-i individual, dar și ca pe o 
masă de actori care joacă niște 
roluri, pe care el, de-a lungul anilor, 
a învățat să-i clasifice după tot felul 
de criterii, devenind, de fapt, mate-
rialul său de studiu, nu atât sub as-
pect medical, cât, mai ales, social, 
profesional, cultural, lingvistic, psi-
hologic etc., etc.  

În ce privește prima preocu-
pare amintită, doctorul, uneori, 
asemenea prințului Maxențiu, din 
cronica de familie a Hortensiei Pa-
padat-Bengescu, dar influențat, de-
sigur, de propria profesie, își 
analizează trăirile fizice, cu atâta 
atenție, încât reușește chiar să 
vizualizeze, mintal, ceea ce se pe-
trece în sine. Iată, în acest sens, de 
pildă, un fragment redat din 
perspectivă auctorială: „resimțise 
aceeași senzație neplăcută de la în-
ceput, și anume că o măciulie de 
ace i se rotește insistent și apăsat 
pe ceafă, pentru ca apoi s-o ia 
înapoi în  jos, pe toată șira spinării 
și pe picioare, într-un torent de 
nestăvilit, rapid și greu de suportat, 
până când toate acele i se 
înfipseseră adânc și ascuțit în vârful 

degetelor, ca într-o pernuță de 
cusut.”  

Totodată, la acest capitol, al 
vieții personale, prin flash-back, sunt 
aduse în prim-plan imagini suges-
tive, emoționante pentru cel care le-
a trăit și le retrăiește amintindu-și-le, 
din vremea grădiniței, a școlii pri-
mare, a studenției etc. 

Dar, cum nu mai este la 
prima tinerețe, nu (mai) are familie, 
căci părinții i-au murit și nu are copii 
și nici soție, existența sa se rezumă, 
în cea mai mare parte a ei, la 
interacțiunile cu pacienții și la gân-
durile pe care i le declanșează 
acestea. 

Pornind de la astfel de „ma-
teriale” de studiu, personajul Doinei 

Cherecheș se manifestă ca un 
umanist, prin amintitele preocupări 
ale lui față de semeni, pe care, în 
timpul consultațiilor, dar și în afara 
lor, îi observă, îi analizează și trage 
– pentru sine – concluzii cu privire 
la ceea ce se întâmplă în lume, 
meditând, în același timp, asupra 
tarelor cu deosebire ale societății 
românești postdecembriste.  

Cum relațiile lui sociale, din-
colo de ușa cabinetului, sunt foarte 
restrânse, sala de așteptare a aces-
tuia este percepută ca o adevărată 
agora pe care o explorează aproape 
cu voluptate, atent la detalii vesti-
mentare, lingvistice, de mentali-
tate… 

De aici își ia „materialul” de 
studiu, pe care-l evaluează, de 
multe ori, cu ironie sau chiar umor, 
personajul romanului fiind, mai ales, 
un moralist, care însă nu-și exercită, 
de obicei, această capacitate 
căutând să corecteze disfuncțiile ce 
le remarcă din plin la pacienții lui – 
care, adesea, vin la el nu doar ca la 
un medic, să le trateze suferințele 
fizice, bolile, ci și ca la un duhovnic 
–, fiindcă doar ascultă, meditează, 
prin prisma unor valori morale, sta-
tornicite prin timp, și ajunge la con-
cluzii frecvent didacticiste. Spre 
exemplu, chiar în timp ce se află la 
consultație „pacientul-angrosist”, în 
cadrul căreia acesta i se confesează 
medicului, dezvăluindu-i ilegalitățile 
prin care ajunsese în postura de om 
de afaceri prosper, Dinu Simionescu 
devine indignat peste măsură 
(„Cuprins de lehamite și cu sufletul 
năpădit de uimire, perplexitate, 
revoltă și neputință, medicul înc-
etase să-și mai privească pe mo-
ment pacientul”) și se întreabă: „Or 
mai fi mulți ca ăsta?”, pentru ca, în 
continuare, să meargă cu gândul și 
mai departe, „în paralel cu în-
tocmirea situațiilor”, după cum 
notează naratorul: „Spunem că ne 
dorim o societate însănătoșită cât 
mai grabnic cu putință, dar oare 
facem tot ce trebuie în acest sens? 
Ce rost are tăcerea asta ticăloasă 
față de cei pe care ar trebui să-i dăm 
în gât de cum le aflăm mișeliile? 
Poate că ne-am obișnuit prea mult 
cu tăcerea, iar asta nu poate să fie 
decât reminiscență a regimului tre-
cut, când stăteam cu plapuma în 
cap și ascultam într-ascuns vocea 
Europei Libere”. 

Totuși, când vine vorba de 
salvarea vieții omului, toate aceste 
considerații pălesc, se anulează, 
dispar: „pentru medic, angrosistul cu 
toate mișmașurile sale nu mai era 
nicăieri”… 

La amintitele preocupări ale 
medicului se adaugă, firesc, în 
roman, considerații generale cu 
privire la sistemul sanitar, din nou, 
trecând de la critică la resemnare: 
„Lumea spitalelor și a cabinetelor 
medicale, exceptându-le pe acelea 
care se vor elitiste și chiar sunt, 
dacă nu prin altceva, atunci măcar 
prin tarifele exorbitant de ridicate pe 
care le practică, este lumea cea mai 
diversă, pestriță, interesantă cu 
putință, dar având un element 
comun, care este reprezentat de 
suferința umană. Ea e aceeași, fie 
că o trăiești într-un palat sau într-un 
bordei, fie că o pricepi cu o minte 
cultivată sau cu una prin care n-a 
trecut niciodată un gând sau o 
frământare mai profundă”. 

 Nu lipsesc, de asemenea, 
nici tribulațiile din sistemul medical 
impuse de introducerea, spre exem-

plu, a noilor tehnologii, din epoca in-
formaticii, cu inerentele probleme, 
dificultăți, pe care le resimt angajații, 
generate, între altele, de noul mod 
în care, prin mijlocirea calculatorului, 
se manifestă raportul dintre medic și 
casa de asigurări sau dintre el și pa-
cient în noile circumstanțe…   

Personajul este o fire 
meditativă, cu un prezent încărcat 
de nostalgii, regrete, neîmpliniri, 
frustrări, chiar, care, în consecință, 
trăiește, mai degrabă, prin inter-
mediul celorlalți, ale căror probleme 
– nu doar de sănătate – le privește 
cu toată seriozitatea și caută, cât îi 
stă în putință, măcar să le ame-
lioreze, însă, când se simte copleșit 
de tot felul de amărăciuni, evadează 
mai ales în trecutul care-i promitea 
un viitor pe măsură, ale cărui 
confirmări s-au tot lăsat așteptate… 

Pe de altă parte, maturitatea 
îl pune și în poziția aproape 
inevitabilă de pacient, dar și de om 
care tot mai acut resimte 
singurătatea. De aceea, spre 
sfârșitul cărții, ca într-un fel de feerie 
cu zâne, contemporană, într-o 
noapte de Crăciun, când sentimen-
tul acesta este mai puternic, 
primește o vizită neașteptată: 
Melisa, o tânără (mult prea tânără 
față de el), pe care o văzuse 
crescând, într-o sărăcie cruntă, 
alături de fratele ei (prin strădaniile 
bunicii, din pricina unor părinți ire-
sponsabili), de la o vârstă fragedă, 
cu o puzderie de suferințe (fizice și, 
cu deosebire, sufletești) și pe care 
o ajutase de câte ori venise, ca la un 
liman, să-i ceară sprijinul, își face 
acum apariția în mod straniu și îi 
aduce un dar: o jucărie care să-i 
umple, dar și să-l facă să nu-l uite 
golul în care trăiește, urându-i „bună 
dimineața!” și „noapte bună!”, un 
„roboțel”, oferit cu toată sinceritatea 
și recunoștința.  

La nivelul construcției roma-
nului, reapariția fetei dă oarecare 
simetrie întregului. 

Pentru doctorul care își 
amintește mereu că a trecut de 
prima tinerețe, venirea fetei îl 
determină să constate că, în sfârșit, 
s-a îndrăgostit, dar finalul cărții 
rămâne deschis: personajul, învins 
de iubire pentru fata care, din nou, 
a străbătut meteoric viața lui, 
rămâne într-o stare de reverie, în at-
mosfera încărcată de emoție a 
sărbătorii, când, „Din înalt, aducând 
cerul puțin mai jos, Hristos se naște, 
Domnul coboară…” 

Trăindu-i pe ceilalți și uitând de sine – 

 Doina Cherecheș: „Străinul din oglindă”

 
Cristian Ovidiu Dinică 
 

El El    
 
el este obositor, 
este mai obositor decât 
coborârea scărilor de la metroul 
ce duce în toate direcțiile, 
el te poate întârzia 
trenul tău să nu ajungă la 
peron, te poate plămădi 
într-o formă nouă necunoscută, 
te poate întinde pe țărm 
să cauți adăpost umbrei 
ca și când aceasta ar fi un câine 
ce te însoțește pretutindeni, 
ești doar oglinda în care el își 
face freza mestecând gumă 
cu aromă de pepene galben 
într-un orizont din care  
                          tu lipsești, 
poți fi însă umbra spânzurată 
de cuiul în care Dumnezeu  
își ține obsesiile. 
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Cu totul impresionant este 

proiectul narativ al scriitorului Ion Du-
lugeac din ultimii șapte ani, care 
cuprinde 13 romane, din care patru în 
anul curent, într-o cursivitate care în-
cepe în 2013. Este cunoscut drept au-
torul care a realizat mai mult decât 
„anul și romanul”, iar scriitorul și-a 
împărțit creația în colecții tematice care 
cuprind felii de viață dintre cele mai 
diferite: „Vise spulberate...”, „Femeile 
din viața noastră”…, „A fost odată la... 
Jilava”…, sau „Viața la țară”.  

Sunt romane directe, realiste, 
ale unei formidabile experiențe de 
viață, romane de acțiune și aventură 
care nu exclud introspecția sau analiza 
psihologică. Toată această impre-
sionantă bibliografie pare cel puțin 
paradoxală dacă o raportăm la condiția 
de om de afaceri strălucit, cu pasiuni 
ecvestre, care însă pare a poseda și 
ambiții culturale pe care le manifestă 
prin scris. Și dacă ar fi să fac prognoze 
futurologice, aș spune că nu este ex-
clus ca autorul – la intențiile sale cul-
turale sprijinite din plin de latura 
economică – să-și comande o mono-
grafie pe care, neîndoielnic o merită. 

Romanul Regina templierilor, 
din colecția „Femeile din viața noastră” 
debutează cu scene idilice – se naște 
un copil în familia lui Mihai Brașoveanu 
din... Brașov, eveniment măreț în viața 
oricărui cuplu, fericit cu acest dar divin.  

Este o fetiță, Rodica, ce va de-
veni protagonista acestei saga 
desfășurată de la nașterea personaju-
lui și până la maturitatea deplină. Mo-
mentul nașterii este, desigur, urmat de 
întâlnirile cu prietenii care sărbătoresc 
evenimentul, prilej pentru autor de a-
și pune în evidență calitățile 
scriitoricești prin dialoguri vii, presărate 
uneori cu expresii „colorate”, mai puțin 
„ortodoxe”, dar pitorești sau chiar 
exotice.  

Alături de ele, apar  sentințe 
sapiențiale care definesc personajul 
Mihai Brașoveanu. Acesta, deși face 
parte din „clasa muncitoare” a pe-
rioadei anilor 50-60, este un om com-
plex, cultivat care-și pigmentează 
discursul cu citate celebre, anonime 
sau de autor, ca de pildă ai grijă de su-
fletul tău..., sau Orice om trebuie să-și 
respecte cuvântul dat, chiar dacă l-a 
dat unui tâlhar – citat din mareșalul 
Turenne. Spațiul principal al narațiunii 
– Brașovul și în parte, dar și Focșanii 
– este descris de un om pasionat de 
natură, care observă vremea 
schimbătoare prăvălindu-se peste 
peisajele viguros conturate. Evident, 
nu lipsește nici baza hipică, marea iu-
bire a autorului, animată de fru-
moasele animale. Povestirea se 
desfășoară pe o perioadă lungă, dar 
autorul comprimă unele perioade pen-
tru a le dezvolta pe altele, face salturi 
temporale într-o veritabilă evoluție 
narativă. Acțiunea este imprevizibilă, 
trepidantă, chefurile se țin lanț sau lasă 
loc partidelor de fotbal la care participă 
și Rodica, fata frumoasă, inteligentă, 
dar deosebit de energică, pusă și pe 
năzbâtii, nu numai pe lucruri bune. Ea 
ajunge ingineră, conduce cu mult tact 
oamenii, are și o viață amoroasă nu în 
întregime fericită – vezi episodul iubirii 
față de alpinistul Ion, de la care 

băiețelul Rodicăi, Răzvan, primește al 
doilea nume, cu acordul deplin al 
soțului Dan. 

Cartea este o „saga” a unei 
familii de oameni buni, cinstiți, care 
răzbesc în viață prin muncă, iar 
„Regina templierilor” este supranumele 
pe care un țigan i-l dă Rodicăi, ajunsă 
ingineră respectată de toți și prile-
juindu-i autorului o mică „explicație” 
istorică privitoare la templieri. De fapt, 
totul pornește de la o greșeală de 
pronunție a bietului om, greșeală care 
din punct de vedere gramatical se 
numește hiperurbanism și constă din 
asocierea unui cuvânt necunoscut cu 
altul, cunoscut – de pildă 
„comparativă” în loc de „cooperativă”, 
„rațetă” (de la „rață”) în loc de „rețetă”. 

De altfel, extraordinar de viu și 
savuros este acest dialog final dintre 
Rodica inginera și subalternii ei, care 
îi conferă autorului neașteptate virtuți 
dramaturgice:  

– Cine nu se ține de treabă, 
câte trei bețe pe cur primește, 
înțelegeți? (...) 

– Cum luăm banii pe orele su-
plimentare, doamnă?, se interesă, 
mirat, Sandu Ganea.  

– Pisați, îi iei pisați, Sandule, ție 
ți-i dau pisați, ca să nu poți să-i bei! (...)  

– Dragii mei, banii pe ore se dau 
la avans și la lichidare... iar dacă în 
două luni facem comanda asta, vă 
promit că veți avea fiecare câte o 
primă de 1200 de lei, bonus.  

– Așa, mânca-ța-ș curu lu 
matale, de frumoasa mea, că ești 
regina noastră, matale ești Regina 
templierilor, doamna injiner, să moară 
Frusina mea!  

– Cum Regina templierilor, măi 
țigane?, se oțărî Lazăr (...)  

– Nu are importanță, fraților, 
doamna este Regina noastră, că are 
grijă de noi, nu? (...) și urmează mica 
explicație istorică despre care am 
pomenit mai sus.  

Nu este lipsit de importanță 
pentru autenticitatea și dinamismul 
acțiunii faptul că autorul își alege unele 
dintre personaje din rândul celor 
persecutați de soartă: pușcăriași, 
țigani aruncați de autorități la fundul 
societății, intelectuali, fățarnici, min-
cinoși dar și gospodari ce fac cinste 
societății românești, precum și diferite 
tipologii de urmașe ale Evei, elemente 
des analizate și strălucitor de  bine 
conturate de către autor în romanele 
sale. 

Spre deosebire de alte cărți ale 

autorului, Regina tempierilor este un 
roman luminos, pozitiv, autentic din 
perspectiva relațiilor umane și 
societății contemporane, care pune în 
evidență faptul că femeia cu calități de-
osebite și-a căpătat locul pe care l-ar 
fi meritat mai demult în societate.  

 
*************** 
 

*Ion Dulugeac, Regina templierilor, 
roman, ed. Romhelion, Mogoșoaia

       Despre alternanța mediilor sociale  
      și diversitatea tipologică
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se naște  

în  
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           Pentru a putea străbate pâcla deasă 
care a acoperit azi lumea ne trebuie mult curaj 
și mai ales multă lumină. Și iată cum un punct 
luminos, o scânteie, apoi un chip se vede cum 
vine plutind în adevăr, scăldat în foc de soare. 
E Hyperion, poetul nostru cu nume cosmic, 
care coboară cu-al lui senin să ne aducă 
vestea cea bună, soluția salvatoare – poezia, 
care nu-i făcută pentru adormire, ci pentru a 
ne oferi o perspectivă existențială demnă de 
fiii de împărat care suntem, repetând, parcă, 
evenimentul nașterii lui Isus, de curând petre-
cut. Iată de ce Mihai Eminescu este nu 
mare, ci măreț. Ei bine, cine citește cu atenție 
poezia sa remarcă o încărcătură semantică 
indubitabilă tocmai de natura aceasta, 
spirituală, pe care nu mulți au remarcat-o, o 
excepție fiind și Tudor Vianu. Iată ce scrie 
acesta:  „Mintea lui Eminescu lucrează cu 
ideea originilor lumii, a infinitului, a creației, 
adică, în mod neândoios, cu cele mai înalte 
concepte făurite de rațiunea omului. Printre 
acestea, ideea eternității stăpânește mintea sa 
într-asemenea măsură, încât una dintre atitu-
dinile cele mai obișnuite ale poeziei sale este 
considerarea lucrurilor în perspectiva 
eternității. ...Este, în toată poezia lui Eminescu, 
o considerare a lucrurilor foarte de sus și 
foarte de departe, dintr-un punct de vedere 
care rușinează orice îngustime a minții, orice 

egoism limitat. Marea superioritate intelectuală 
a poetului este una din formele cele mai 
izbitoare ale manifestării lui și aceea care 
explică prestigiul atât de covârșitor al operei 
sale”.  
          Prin urmare să vedem unde întâlnim, în 
poezia marelui poet, convingerea că suntem 
ființe descendente din Dumnezeul nemuririi. 
          Din poemul Luceafărul aflăm că 
niciun alt poet al lumii n-a avut o asemenea 
viziune cosmică de salvare a omului de la 
neant, viziunea întrepătrunderii lumilor, căci îl 
vedem pe Hyperion coborând pe pământ pen-
tru a-și lua mireasa cu care să nuntească în 
cosmos (lucru întâlnit și în balada Miorița). 
          Viziunea aceasta este asemenea unei 
ape mari care inundă mai toate teritoriile 
poeziei eminesciene. Iată ce remarcă el, vizavi 
de timp și eternitare, într-un vers din 
Scrisoarea I: „Timpul mort și-ntinde trupul 
și devine veșnicie”, un altul din O, rămâi...: 
„Anii tăi se par ca clipe, clipe dulci se par ca 
veacuri” ori „Numai omu-i schimbător,/ Pe 
pământ rătăcitor” (Revedere). Moartea, față 
de care noi cu toții avem mari rețineri, la Emi-
nescu este alta (exact ceea ce numește 
Nichita Stănescu „porțile luminii”), de vreme 
ce poetul folosește, insistent, sintagme și ver-
suri precum „dor de moarte” (Peste vâr-
furi...), „Nu credeam să-nvăț a muri 
vreodată!” (Odă – în metru antic), iar în 
Mai am un singur dor moartea este 
aceea a bobului de grâu care, aruncat în 
brazdă, nu poate aduce însutită roadă până 
ce nu moare mai întâi. Acestea sunt doar 
câteva exemple de întepătrundere a lumilor, 
cea temporală și cea veșnică/relativă și 
biblică, confirmând cele spuse de Tudor Vianu 
la adresa operei marelui nostru poet Mihai 
Eminescu. 
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Deși a rămas în urmă perioada când s-
au desfătat cu veșnicia în sân, Lenuța și 
Costică au rămas cu același suflet și aceeași 
predispoziție spre alint reciproc, gratulându-se 
cu Prințeso și Ticuță.  

Cum în cazul lor sentimentele de iubire 
și prețuire au rămas intacte, nostalgia vârstei 
nu-și mai găsește rostul, fiind vorba de o 
impresionantă continuitate a mariajului, parcă 
mereu îmbogățit sentimental. E aici o caldă 
pledoarie, fără semnele tendențiozității, a ceea 
ce se cheamă familie tradițională, Gh. Ungure-
anu poziționându-se neostentativ și tonic, în 
același timp, contra curentului postmodernist, 
neomarxist, care a pornit vânt furtunos și vi-
clean pentru trecerea pe linie moartă a tot ce 
se cheamă tradiție. 

De fapt, întregul volum e ancorat într-un 
viguros prezent și are această caracteristică 
tocmai pentru că se hrănește dintr-un spațiu 
miraculos și dintr-un trecut de o luxuriantă 
bogăție spirituală, o zestre ce se va sălășlui 
într-un viitor care nu are de gând să renunțe 
la .averea adunată de atâtea veacuri, oricât 
s-ar zbate nihiliștii de ultimă oră. E meritul lui 
Gh. Ungureanu care a procedat precum 
odinioară Anton Pann, sub încredințarea că 
cele adunate de la lume trebuie să se întoarcă, 
spre neuitare, tot acolo. De data aceasta, e 
vorba de un evantai de legende care atestă o 
relație trainică a omului cu topo-
sul viețuirii sale și o nesfârșită 
imaginație în prezentarea unor 
evenimente istorice pe teritorii 
geografice bine determinate, 
înveșmântate de obicei într-un 
fabulos cuceritor. Spunea, cred, 
Octavian Paler că, în vreme ce 
câmpia l-a învățat pe om să 
vorbească, muntele n-a făcut 
decât să-l invite la tăcere. Însă 
tăcerea lui i-a fost ca o apă 
subterană țâșnind la suprafață 
cu o limpezime de cristal și în-
nobilând sufletul poporului nos-
tru cu nebănuite frumuseți. E 
uimitor cum toată istoria noastră 
a rămas înscrisă în memoria 
stâncilor, a megaliților din formațiunile 
muntoase, ca urmare a faptului că românul s-
a considerat, până deunăzi, frate cu muntele 

și codrul.  
Jurnalul lui Gh. Ungureanu se constituie 

într-o triplă invitație: cunoașterea traseelor 
montane dintr-o arie largă, adiacentă văii 
Bistriței, cufundarea în evenimente captivante, 
adeseori cu aspect fantastic și înălțarea 
spirituală prin texte de o ademenitoare 
frumusețe, unde primează imaginația unor în-
tregi generații: Se zice că demult, mult mai de-
mult decât își poate imagine orișicine, peste 
meleagurile astea domnea un rege deosebit 
de bogat.  

Era atât de bogat, încât palatul unde 
sălășluia nu-i mai putea cuprinde averile. Mai 
mult, colac peste pupăză, bogățiile sale 
atrăseseră poftele Necuratului. Inevitabil! Doar 
că omul simplu s-a folosit de geniul său să 
transforme totul în aurul legendei și atunci 
peisajul farmecă privirea, iar povestea, ca 
punte între generații, încântă sufletul și 
stârnește curiozitatea cunoașterii. 

Soții Lenuța/ Prințesa și Costică / 
Ticuță vor coborî în ograda și casa proprie 
întru aniversarea a jumătate de veac de la 
căsătorie, prilej pentru musafiri de a afla sume-
denie de alte aspecte, mai ales din flora și 
fauna munților înconjurători.  

Dar, pentru că avionul fericirii a rămas 
fără pasageri, momentul devine un bun prilej 
de a-și îmbarca nepotul și iubita lui într-un nou 

și agreabil voiaj. 
Prozatorul Gh. Ungure-

anu se prezintă în fața cititorilor 
cu o nouă formulă narativă, au-
torul dovedindu-se un extrem de 
bun cunoscător al tainelor 
munților din arealul Dornelor și 
al Bistriței.  

E un condeier iscusit, îmi 
închipui că e un îndrăgostit de 
lectură (și de drumeție!), de 
unde își cumpănește cuvintele 
în raport cu o anumită situație 
prezentată în trama romanului. 
Sunt convins că, alături de 
cunoștințele de geologie etalate 
aici, autorul posedă încă alte 
rezerve, cel puțin cu tot atâtea 

carate precum …din tainele nordului 
meu, având în vedere că busola narativă îi 
funcționează de minune. 

Busola narativă a lui Gheorghe Ungureanu 
(Continuare din pag. 5)  
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Între toate regiunile Italiei, egale 
parcă într-o frumusețe nepieritoare, 
Toscana a strălucit mereu deasupra tu-
turor. Nu numai rafinamentul Renașterii, 
nu doar vinurile faimoase, nu doar 
destinațiile turistice de excepție au con-
tribuit la această realitate de necontestat. 
Percepută o vreme prin realități de ordin 
lingvistic, cultural, geografic, Toscana 
(devenită un timp și Marele Ducat al 
Toscanei) înseamnă o mare diversitate de 
imagini, ce se lasă descoperite separate, 
spre a fi apoi reunite într-un mare  muzeu, 
mereu viu și inepuizabil. Morala se naște 
de la sine: fiecare localitate, mai mare, mai 
mică, prinsă într-un veritabil joc de puzzle 
cultural, merită descoperită și apoi re-
integrată întregului. 

Sunt rânduri ce îmi sunt dictate de 
parcurgerea volumului Vacanță la 
Pietrasanta, de Al. Câțcăuan (apărut la 
Cronedit, 2020, inspirat prefațat de Valeriu 
Stancu), un volum care surprinde printr-o 
democrație discursivă de bună calitate, în 
acord cu polimorfismul ideatic ce trebuie 
imaginat ca fiind factorul ce a condus la 
apariția în cauză. E o carte deliberat 
gândită în registre compozite, oferindu-i-
se astfel lectorului posibilitatea de a opta, 
tot așa cum turistului ajuns pe Riviera 
Toscana i se taie răsuflarea în fața mi-
nunilor și frumuseților ce se desfășoară 
de-a lungul făcut de râul Arno către mare, 
fiindu-i greu să se oprească la una anume. 
O carte cu un autor care, pus în fața unei 
dileme specifice (a celui care, atunci când 
își începe narațiunea, nu e foarte sigur de 
numărul de popasuri, ocolișuri, final) 
alegând astfel soluția fericită de a presăra 
din toate cu generozitate, dându-i astfel 
libertate de alegere celui în cauză, adică 
unor cititori selectați, la rândul lor, dintr-o 
largă serie de posibilități. Intențiile diver-
sificate ale unui asemenea tip de carte 
sunt devoalate de prefațator, cel care 
relevă și posibilitatea oferită cu generozi-
tate de a putea găsi mai multe posibile 
cărți adunate într-una singură, funcție de 

pista de lectură pe care ne angajăm.  
Cartea lui Câțcăuan poate fi 

abordată, înainte de toate, ca un jurnal de 
călătorie (uneori un pseudo-jurnal, în linia 
împătimită în literatura română și nu 
numai), în care elementele specifice aces-
tui gen sunt suspendate și aglomerate (în 
cel mai bun sens) de efuziunile sentimen-
tale ale bunicului-personaj ce poate de-
turna liniile canonice cunoscute. Ca gen 
specific, jurnalul a cucerit publicul româ-
nesc de pe la început de secol XIX, când 
autori avizați (începând cu aristocraticul 
Dinicu Golescu, autor care își depășea 
linia de grup – boieri cheltuitori ce desco-
pereau lumea Occidentului – încercând să 
descopere esențe culturale pe care apoi 
să le comenteze cu folos) au purces întru 
asemenea redactări, topite în bună parte 
în ceea ce astăzi constituie materia bloguri 
ce stăpânesc lumea virtuală. 

Dar, mai întâi, atenția lectorului este 
captată și de o altă carte, dictată de 
frenezia descoperirii unui text viu, în care 
totul este povestire, descriere, dialog, 
portret, pe spații extinse mereu, aduse de 
naturalețea celui care nu se oprește nici-
cum; e o carte a parabolelor, amintirilor, 
anecdotelor, tâlcuirilor, presărate generos 
peste tot.  

De aici literatura adiacentă, mustind 
din cele spuse mai sus, povestitorul 
adăugând, inventiv-inteligent, digresiuni, 
relatări neașteptate, în care nu doar per-
ceperea și înțelegerea pre-textului de 
vacanță (călătorie la Pietrasanta, rude, pri-
eteni etc.) e totul. În fapt, un narator lipsit 
de complexe auto-distructive, a reușit să 
creeze un complex motor declanșator, prin 
care, atras de frumusețile locului (și de 
importanța mereu surprinzătoare a unor 
locuri ce sunt legate de personalități care 
vin din cele mai neașteptate domenii cul-
turale, plecând de la un cunoscut scriitor 
cum este Carducci și mergând, să 
spunem, către un la fel de cunoscut fotba-
list Giulio Donati); e un soare atât de dar-
nic și de democratic aici, pare să 
sublinieze mereu naratorul, încât totul 
devine mirabil și ad-mirabil. Motiv pentru 
care un narator alert sare de la una la alta 
mereu, într-un text în care poți remarca 
mereu capacitatea de a vedea, de a înre-
gistra, de a re-da  și de a comenta subli-
minal, în nenumărate secvențe ce compun 
o carte pentru care notațiile aparent 
reportericești nu sunt decât un început: 
„...pentru că nu ai luat cea mai bună de-

cizie, mai ales că voi aici vă jucați cu viața 
omului, ceea ce nu este puțin lucru! Pentru 
aceasta nu există variantă de rezervă. De 
aceea, doctore, vreau să mă opresc cu 
morala și drept pedeapsă pentru impar-
donabila greșeală de a tăia întâi...și 
apoi...., vreau să-ți povestesc o întâmplare 
reală, din viața cotidiană: Undeva, într-o 
țară balcanică, posibil în Macedonia, se 
construia o autostradă și lucrările au tra-
versat o câmpie, iar la un moment cei care 
pregăteau terenul pentru utilaje s-au lovit 
de un stejar secular care le-a oprit 
lucrările. Acesta se afla în mijlocul șoselei. 
Nici unul dintre muncitori nu a vrut să taie 
acel stejar, care avea câteva sute de ani. 
În acea țară există un cult pentru stejarii 
se-culari. S-au oprit lucrările la autostradă 
o vreme, până au reglementat proiectul și 
au deviat, șoseaua, pentru a ocoli acel ste-
jar. Doctore, după această poveste, sfatul 
meu este, cât trăiești tu și cât vei mai 
profesa să nu tai bătrâni, numai de dragul 
curiozității!...” Stilul se relevă direct, 
adunând mărci ale firescului colocvial, 
subtil intersectat, cu tâlcuirea oferită de un 
sapiențial ad-hoc, din surprinderea 
dialogică a celor care participă la bucuria 
„vacanței” (rude apropiate, prieteni; se 
adaugă aceste neașteptate colateralități 
prin care naratorul trece mereu alte și alte 
linii ale relatării sale pseudo-jurnaliere. O 
numim „pseudo”, tot așa cum faimoasa 
capodoperă a lui Odobescu despre 
vânătoare a alipit, nemuritor, eticheta 
respectivă; în ceea ce îl privește pe autorul 
acestui volum, jurnalul de vacanță este cu 
mult mai mult, fiind doar o potrivită cale de 
a re-memora, de a descoperi narațiuni ui-
tate, de a-și re-inventa „cronica de familie”, 
cu inubliabile imagini ce țin de 
antemergători, într-o veritabilă „cronică de 
familie”, ca apoi să se îndrepte, acapara-
tor, spre alte teritorii. 

Căci pentru alți cititori (o diversitate 
de cititori, după cum  putem vedea, de alt-
fel!), există mereu plăcerea unui narator 
împătimit pentru ceea ce putem numi, con-
sacrat ca atare, comentariile/ adnotările 
făcute la ceea ce se trebuie acceptat ca 
„spectacolul lumii”. Iar în acest sens, o 
bună parte a cărții de față îl privește pe citi-
torul direct fascinat de Italia în general, de 
Toscana în mod deosebit; la fel de bine ca 
și în cazurile de mai sus, ar fi putut rezulta 
un volum în sine, cuprinzând alte mărturii, 
izvorâte din prea plinul sufletesc al celui 
care se apropie de ceea ce înseamnă is-

toria și cultura, așa cum numai aici le poți 
vedea și înțelege. Cei doi bunici, alături de 
nepoata lor îndătinată de o genă bună să 
afle, să descopere, să se minuneze, își 
asumă adevărata aventură a călătoriei lor, 
aceea de a re-descoperi comorile culturale 
ale peninsulei.  

E un segment dens al cărții, deli-
berat lucrat în alt tempo narativ, sugerând 
disponibilitățile apreciabile ale unui 
povestitor mereu re-inventat și calibrat ca 
atare. Într-o diacronie sui-generis, de cea 
mai bună calitate (informațional-
discursivă) cititorul e plimbat de-a lungul 
secolelor (renascentiste și nu numai), per-
sonajele lăsându-se cucerite de 
frumusețile și bogățiile spirituale de aici, 
tocmai pentru a-i putea permite naratorului 
trecerea spre subtila sugerarea a trezirii 
inevitabilului dor de țară. E de-a dreptul 
captivant modul în care secvențele cărții 
te poartă de la o stare la alta: după o 
scurtă digresiune ce ține de romanul de 
familie („Nu a durat mult această 
pedeapsă, că tatei i s-a făcut milă de mine, 
și mi-a dus ghetele la șuștăr la Târlișua și 
le-a reparat, punându-le pingele noi. 
Sărmanul tata...Ce om minunat!”) se trece 
la un „alt jurnal de călătorie” în care notele 
profesioniste permit adiționarea și co-
mentarea unor informații dintre cele mai 
diverse, în care, spre exemplificare, dai de 
Puccini, de Grotta del Vento, de Pinocchio, 
de Bonanno Pisano, Galilei, Ptolemeu, 
Turnul Înclinat, Camposanto, descrierea 
unei somptuoase galerii plină cu picturi re-
nascentiste, Piazza dei Cavaleri, Bătălia 
Podului, moartea Matildei de Toscana, 
ucenicul lui Iisus, Nicodim, Torre Guingi, 
Bazilica Longobarzilor etc. 

 Toate acestea, și multe altele, sunt 
surprinse de ochi avizi și re-date altor ochi 
spre desfătare, prin știința găsirii „cuvân-
tului ascuns”, prin care cele făcute cândva 
se mai întrupează o dată, în povestire cu 
funcție de tezaurizare culturală  

Prin urmare, într-o așezare 
firească, specifică dintotdeauna călătorului 
care dă seamă de ceea ce scrie (în sens 
cronicăresc de bună percepție), Al. 
Câțcăuan este, de fapt, un povestitor re-
dutabil, situat într-o aventură continuă ce 
ni-l prezintă pe bunul narator aflat în 
căutarea cuvântului ascuns, aventură ce 
însoțește, în mereu alte forme ce țin de 
„mode și timp”, aventura culturală a lumii. 

Și nu e puțin lucru, după cum se 
poate vedea.  

UN JURNAL DE CĂLĂTORIE, CA PRETEXT PENTRU RE-DESCOPERIREA CUVÂNTULUI ASCUNS 
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Est Deus in nobis 

 
E o Zeitate-n adâncul trupului nostru, 
care lucrează, grăieşte şi se-arată prin noi 
                                        Ovidius, Fastele 

 
La numai câţiva paşi de indestruc-

tibilul Far Genovez şi de înalta provă 
granitică a peninsulei constănţene, pururi 
tânăr înfăşurat în manta-i de bronz, 
visătorul nostru Poet de la marginea mării  
se mai  mistuie câteodată-în flăcările rugu-
lui purpuriu, al apusului pontic, ca să reîn-
vie luminos ca pasărea Phoenix, odată cu 
fiecare răsărit revărsat al luminii de dincolo 
de veacuri, în vreme ce, pe un alt soclu din 
piatră, de la celălalt capăt al fostului bule-
vard Elisabeta, celălalt uriaş Poet din 
bronz al nemărginirilor triste de la Scythia 
Minor,  învăluit tot astfel în mantia-i 
metalică de mesager august al eternităţii, 
mai încearcă, parcă, să-şi desluşească 
printre miile de cărări învălmăşite-ale 
nemărginirilor pontice, unul dintre dru-
murile sale îndelung amânate, care ar mai 
îndrăzni, poate, să-l reîntoarne pentru o 

clipă măcar, la porţile spulberate acum ale 
Cetăţii Eterne, dar pe unde Tristele şi 
Ponticele sale din veac vor fi rămas, după 
cum frumos scria un confrate, aere peren-
nius; adică mult mai durabile-n veacuri, 
decât marmura, bronzul şi  laurii  tuturor 
celorlalte deşertăciuni omeneşti. 

De aceea, la acest nou soroc 
aniversar, s-ar cuveni să  reamintim mai 
întâi, că omul viu Mihai Eminescu, a trecut 
o singură dată pe la Constanţa, chiar dacă 
superba sa întrupare în bronz, ridicată 
abia-n iunie 1931, după îndelungi eforturi 
unanime, a rămas, iată, cel mai statornic 
far al nostru de la Marea cea Mare.  

Să ne amintim, aşadar, cititori 
dumneavoastră, că prin iunie 1882 
târguşorul acesta balcan-peninsular care 
mai purta numele său turcesc Kustenge 
i-a oferit totuşi ilustrului său oaspete o 
găzduire europeană, într-o intimă 
cămăruţă a nou inauguratului său hotel 
heliomarin D’Angleterre – mai ales că din  
iatacul senin, de la mansarda de sud-est 
a legendarului hotel dispărut, i se de-
schidea sensibilităţii sale avide o dublă 
imagine apropiată a mării pe care 
noaptea, coborând fascinat, pe sub lujerul 
din gresie albă al stingherului far Genovez 
dintre lumi, o asculta oreîn şir cum 
murmură şi geme de patimi peste marile 
şi mişcătoarele singurătăţi.  Astfel, chiar şi 
pentru noi, cei puţini, care, măcar o dată 
pe an, cu câteva simbolice garoafe albas-

tre-n palmă ne mai plimbăm melancoliile 
şi preaplecata admiraţie,  pe la monumen-
tul venerat al Poetului, imaginea mării a 
rămas tot aceea, emblematic surprinsă la 
prima vedere, într-una dintre cele trei 
scrisoari eminesciane, adresate Veronicăi, 
pe la 1882:  O să mă-ntrebi ce efect mi-a 
făcut marea, pe care-o văz acum pentru-
ntâia oară? Efectul unei nemărginiri pu-
rurea mişcate. Dar, fiind abia de două zile 
aici, n-am văzut-o încă în toate feţele sale, 
căci ea este mereu schimbăcioasă la 
coloare şi în mişcări… Noaptea, o terasă 
pe ţărmul înalt dă o frumoasă privelişte pe 
toată întinderea mării 
şi, când luna e dea-
supra apei, ea aruncă 
un plein de lucire 
slabă, care pluteşte 
numai pe-o parte a 
apei, când totul 
rămâne în întunerec, 
căci noaptea,  marea 
chiar îşi merită numele 
ei de neagră…  

Astfel era, aşa 
este şi tot aşa va rămâne marea de la 
Constanţa, de-atunci şi din veac după 
veac, pentru că, dacă veţi încerca totuşi 
să ştergeţi ceva, ca să  mai adăugaţi vreun 
epitet oarecare sau vreo altă palidă ima-
gine artistică la impresiile acestea grăbite,  
veţi constata doar cum marea noastră  
întreagă se preschimbă deodată, într-o 

încremenită absenţă. 
Dar iată că nu pot să nu-mi aduc 

aminte cum vreo treizeci de ani, la rând, 
în calitatea mea de profesor de literatură 
română, la Constanţa, pe la mijloc de ian-
uarie, după oarece pregătiri de taină, cob-
oram împreună cu numai câţiva dintre 
elevii mei de suflet, pe Faleza Eminescului 
ca să-i lăsăm câteva flori albastre pe 
treptele mereu umede de respiraţia-în 
freamăt a mişcătoarelor singurătăţi, dar 
fără să uităm vreodată să ne abatem, la 
întoarcere, şi prin Piaţa Ovidius, ca să-l 
regăsim înfăşurat în manta-i de bronz, pe 
celălalt poet tutelar  al oraşului de la Pontul 
Euxin, înmărmurit şi el în veşnica sa 
melancolie înlăcrimată, de sub Steaua 
Singurătăţii. Aceeaşi mereu, se pare, din 
moment ce distanţa urbană care-i 
desparte cu pasul, ca să-i apropie-n eter-
nitate, pe cei doi Poeţi de Bronz ai Pontului 
Euxin (genius loci), nu depăşeşte-n reali-
tate câteva sute de metri, din imperiala 
zonă sacră a fostei metropole greco-ro-
mane.  

Deoarece dincolo de cercul nostru 
strâmt, cele două milenii pe care timpul le-
a aşezat între vieţile lor terestre ni se par 
aici, la orizonturile infinitului, numai  o clipă 
sublimă, care ni-i reîntoarnă în suflet şi 
gând, pe hotarul românesc al nemărginirii, 
pe când, asemenea cântecului, chiar şi 
stelele-n cer / deasupra mărilor / ard 
depărtărilor / până ce pier... 
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*Camelia POPOVICI, Eu nu renunț, Editura 
Contraste culturale, Giurgiu, 2020                              
*Camelia POPOVICI, Dincolo de suferință, 
Editura Contraste culturale, Giurgiu, 2020   
*Camelia POPOVICI, Zbor spre neant, Edi-
tura Contraste culturale, Giurgiu, 2020-11-09 
 

Motto: 
„Prin observație, poetul este filosof și poate 

legiuitor;prin imaginație – mag și creator; prin intuiție 
– preot și, poate, revelator. Revelator de fapte, el este 
profet, revelator de idei, el este apostol.”

                       (Victor Hugo)  
 

Poezia Cameliei Popovici aparține 
prin excelență liricii feminine, mai ales prin 
sensul de veghe maternă, de protecție,  de 
ocrotire vastă pe care acest gest de asumare 
îl dobândește. Se înțelege, există întot-
deauna ceva de apărat: iubirea, mama, can-
doarea esențială a copilăriei, un fiu precum 
Antonio Eduard, altul precum Bogdan Daniel, 
o noră, un soț plecat pe neașteptate la cele 
veșnice, ideea de libertate, o carte „cu an-
otimpuri”, un Dumnezeu care nu ne mai 
vede, o țară, un poem, un vis sau mai multe, 
un regret, un mormânt, o speranță etc. Au-
toarea evită cele trei ispite curente ale liricii 
feminine: exuberanța senzorială, pretenția 
lucidității și conceptualismul  arid, poate și 
pentru a se constitui ca receptacol pur al unei 
dureri surde și tainice, al unui destin nefavo-
rabil. Îi reușesc poemele în care evadează, 
cel puțin parțial, din autoreferențial: „Ea s-a 
născut înaintea mea/ Și a crescut mult timp 
lângă mine/ Mă urmărea peste tot, luându-
mi/ fiecare zâmbet, fiecare speranță/ M-am 
oprit pe un câmp pustiu/ Doar eu și mama! 
Doream atunci să o ascund undeva/ Printre 
firele de iarbă.../ apoi să fug! / Dar mama mi-
a spus lăcrimând/ „N-o alunga, e sora ta, 
Lucia” (Sărăcie lucie) 

Nu am inclus întâmplător, în demersul 
critic, opinia lui V. Hugo despre poetul-poet, 
care trebuie să fie simultan: filosof, mag, 
preot, profet, apostol etc. și cu deosebire, să 
releve într-un limbaj de corespondențe, 
drama existențială a prezentului. În opinia 
noastră, prima calitate a unui poet este auto-
cenzura. Vreau să-i sugerez autoarei și să-i 
asigur pe cititorii D-nei Sale, că la o viitoare 
ediție alcătuită după criterii estetice, din cele 
trei volume iese unul bun. Doar unul! Ar fi 
fost, poate, și de datoria Editurii Contraste 
culturale/ Giurgiu și a editorului responsabil, 
prof. Izabela Tănasă, să fi selectat poemele, 
după criterii strict estetice (nu financiare sau 
emoționale etc.) Ar fi fost evitate căderile în 
epigonism: „Hai în codru, lângă lacul/ Care 
tremură de patimi/ Tu atinge-l cu piciorul,/ Eu 
am să-l ating cu lacrimi...” sau în delirul ver-
bal, justificat omenește, de veghea maternă 
sau de iubirea disperată etc., dar fără 
potențial estetic, poetic, poietic: „Am adunat 
fiecare petală din mai/ Nu știu câte flori 
laolaltă am făcut/ Tu ești floarea cea mai de 
preț, sădită în Rai/ Ornamentul inimii mele, 
copilul meu blând...” Desigur că la o ediție vi-
itoare totul se poate îndrepta. Să nu uităm că 
Baudelaire a (pre)lucrat un poem într-o sută 
de variante, până a decis să-l publice. Reve-
latoare în acest sens sunt și manuscrisele 
eminesciene, manuscrisele lui Rebreanu, 
Blaga, Hortensia Papadat Bengescu etc. 

Starea de latență a lirismului feminin – 
lirism de sursă eminamente confesivă – 
evidentă în jocul dintre versul liber (cu 
măsură diferită), versul alb (lipsit de rimă) și 
versul înstinctiv asigură unor poeme tonali-
tatea dramatic melancolică, cu gesticulație de 
solemnitate elegiacă: „De-atâtea versuri 
scrise-n noapte/ De-atâta sentiment simțit/ 
Îmi pare gândul dus departe/ Am hotărât să 
mă opresc/ și m-am oprit!/ Atât de bolnavă 
mi-e mintea/ Încât nu pot să mă mai 
regăsesc/ Nu vreau să-mi fie viața un 
coșmar/ Și să trăiesc prezentul ca și cum/ Un 
viitor dezastru să trăiesc/ Nu vreau să-mi mai 
imaginez de-acum/ Nimic din ce-ar putea să 
se întâmple/ Vreau fruntea să mi-o 
descrețesc/ Și nu mai vreau dureri de tâmple/ 
Deci spun adio poeziei.../ Adio visul de-a 

scrie!” (Final de poezie - regret). Stările de 
luciditate de acest fel ar fi ajutat-o cu 
adevărat să-și redescopere în bucuriile sim-
ple micile speranțe ale regăsirii de sine, 
mișcările și oscilațiile nevăzute ale sufletului. 

Atunci când nu confundă poezia, cu 
versificația, Camelia Popovici reușește un 
lirism al  calmei împăcări cu soarta, al melan-
colicei regăsiri a ritmurilor elementare ale 
existenței, confirmând contrastele stărilor po-
etice, echivocul viziunilor poetice din scriitură, 
eclectismul estetic: „Ascultă cum cântă 
tăcerea/ Nu te gândi la melodie/ Chiat de-o 
cunoști, chiar dacă nu.../ Nu-i timpul tău 
acum!” (Ascultă) sau „Taci! Vreau să-mi aud 
propriul gând/ Și să-l văd căzut pe o foaie 
albă” (Taci!). Dacă la Blaga, tăcerea este pre-
ludiul unor taine, iar la Sadoveanu prelun-
girea unui ecou contemplativ, la C. P., tăcerea 
înseamnă neputința oricărui dialog, opacitate 
comucațională, accesul spre celălalt fiind „in-
terzis” de o instanță superioară. Lumea 
fictivizată de autoare a pierdut cifrul magic al 
comunicării. Nu întâmplător Textele transcriu 
o experiență a însingurării, nu a comuniunii, 
iubirii etc. Incomunicarea peste cuvinte pare 
să fie supratema scriiturii. Eul liric vorbește 
cu sine și se exprimă doar pe sine. Celălalt 
este doar un motiv pretext. Insinuarea tra-
gicului/ absurdului este fatală: „Din rodul gân-
dului meu/ Am cules fapte/ Și am hrănit cu ele 
atâtea vise;/ Până când/ Ai venit tu, îmbrăcat 
în mantie albă/ Și mi-ai înghețat atâtea 
speranțe!”      
Cele trei volume – era de preferat dictonul 
latin: multum în parvo – Dincolo de 
suferință, Zbor spre neant, Eu nu renunț 
(toate în 2020!) sunt expresia unei confruntări 
dramatice cu destinul/ lumea, o voce de om 
însingurat ce are conștiința solitudinii sale, 
încât își apără dreptul la spațiul de firească 
fericire printr-un discurs liric de o mare acce-
sibilitate: „Împrumută-mi puțin/ culoarea 
ochilor tăi,/ Vreau să desenez cerul/ pe care 
tu îl privești/ cu indiferență./ Pe urmă, îmi voi 
arunca/ desenul în mare.../ Câte valuri îți vor 
spăla ochii/ de curiozitate?” (Dublu senti-
ment).  

Doar în poemele în care lirismul 
rămâne o substanță inefabilă, ce trădează si-
multan inspirație și o disciplină a spiritului, au-
toarea reușește să fie autentică în spiritul 
doctrinei evanghelice: al iubirii de oameni, al 
carității, al toleranței etc.: „Sunt însetat, 
Doamne;/ De ce?/ Mi-e sete de adevăr!/  Și-
mi este foame, Doamne,/ Mi-e foame de iu-
bire!// Sufletul meu a înghițit atâta/ minciună, 
încât/ i s-a făcut sete de păcat,/ Am păcătuit, 
Doamne! // Mă simt ca o frunză/ într-o vale 
de lacrimi,/ a cărei plutire mă doare.// Tu, 
Doamne, stropește-mă cu isop,/ curăță-mi 
sufletul de păcat/ Azi s-a născut în mine atâta 
voință!/ Tu, Doamne, binecuvânteză-mă!” 
(Binecuvântează-mă!). 

De observat: Camelia Popovici se în-
toarce mereu la Eul poetic bântuit de 
contradicții și suferințe, de revolte și disperări, 
de izbucniri romantice și de reticențe sceptice 
sau dezolante.  

O excepție fericită fac poemele de 
sorginte religioasă. Tonul se adaptează cu 
deosebită naturalețe la starea sufletească a 
credinciosului (v. Vreau, Doamne, 
mângăierea Ta; În Tine îmi găsesc 
plăcerea; Tie Îți datorez...; Iertare etc.). În 
asemenea „psalmi moderni”, totul e cân-
tec, rugă și tulburător lamento: ... 
„Salvându-i pe cei răi, păgâni./ Luând asupra 
lui și-al meu păcat,/ Isus cu moartea pe 
moarte a călcat” sau „Dă-mi puterea să-i 
găsesc zâmbetul/ Să privesc cerul cu albas-
trul lui infinit/ Și acolo să-mi găsesc liniștea/ 
Tu, Doamne, ajută-mă să rămân poet.” 

Psalmii moderni ar putea fi pentru scri-
itoarea Camelia Popovici, viitorul... Cu o 
condiție: să nu uite nici dictonul verificat în is-
toria umanității – Homo homini Deus: 
Căutând fericirea în locuri pustii/ Am des-
coperit că se ascunde/ În templul sufletului 
meu!” (Să fiu poet) 

Petre ISACHI

Versul liber, versul alb, versul instinctiv  
sau contrastele lirismului feminin *         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Umbra mea urcă pe scenă (apărută 
la ed. Neuma, 2020 ), a poetei Any 
Drăgoianu, e cartea propriului demers 
în care se (trans)substanțiază o recon-
figurare a imaginii despre sine și care 
capătă nuanţe nebănuite. O carte de 
poeme în care poeta îşi pune tot mai 
multe întrebări referitoare la elementele 
care o definesc din interior şi nu dinspre 
exterior, ca „un soldat retras în pusti-
etatea sufletului”… „sperând că/ într-o 
zi/ poemele îmi pot salva/ sufletul.” 
Poeta din Gorj nu are agonia învinsului 
rănit de Destin, dar își expune propriile 
răni ca arme posibile în expansiunea 
revoltei care așteaptă doar acea scân-
teie pornită de la un avertisment „de-
spre cum ar trebui să fie lumea”, fiindcă 
„oraşul acesta blestemat se scufundă/ 
ca o navă sabotată de propriul echipaj”. 
În cuvânt înainte, Horia Gârbea scrie că 
în acest volum „privirea (ideatică – n.n) 
este însă mai largă, se simte o tentație 
a împăcării cu Universul și Destinul”. 
Strigătul ei nu e unul al disperării cât al 
unei realități ce nu-i mai poate promite 
o stare normală a lu-
crurilor, dar atenţia îi este 
la sunetul gongului dat de 
timp și la imensul gol care 
trebuie umplut cu cuvinte, 
nu la priveliştea pe care o 
va dezveli cortina gân-
durilor: „pe la 9 şi un sfert/ 
a început să ningă/ mi-am 
luat umbra şi am plecat 
spre casă/ în mine strigă 
altă femeie/ una ce se 
lipeşte de zile/ ca sângele 
de trotuar” (început de 
strigăt). 
      „Cine sunt eu/ şi de ce 
e atât de îngustă scena” – iată o primă 
întrebare ce ar fi sunat și în misterul 
nopții de la Elsinore (din Hamlet). Păi 
ce ar mai fi zis străjerul de la Elsinore 
despre toate acestea? Și ce tâlc să fie 
în versurile „care-a legat la jugul zilei 
noaptea?”, cum încerca umbra 
hamletiană să ne spună. În poezie, 
postmoderniştii fac din năzăririle lor 
artă, creaţie, ducând mai departe gân-
durile lui E. Cioran care ne vorbea de-

spre o lume văzută cu „un ochi pe 
gaura cerului”. Un prim răspuns al po-
etei: „viaţa mea/ un zgomot ciudat în 
afara gândurilor” - și ar părea s-o găsim 
închisă în propriile gânduri care o atrag 
în acest travaliu sisific al unui zbucium 
interiorizat. Cum însă „mereu ne 
înghesuim pe holurile înguste/ ne 
certăm între noi/ ne sfâşiem ca lupii/ 
vânând scaunele regale/ până să 
ajungem în balcon/ ca să facem semne 
mulţimii”, acesta poate fi visul ei de a 
cuceri fericirea vieții, adică printr-un 
strigăt eliberator menit să dezlănţuie 
schimbarea. Iar viața pe scena lumii e 
un șirag de iluzii risipite în dialogul, 
surd, cu celălalt, mărturisind că poemul 
acesta „l-am scris duminica trecută 
când tu dormeai/ atât de aproape de 
mine ca o cicatrice pe salteaua moale/ 
aveai un braţ aşezat pe ureche şi nu-mi 
păsa ce visezi/ te agitai des/ chiar vor-
beai în somn despre facerea lumii/…/ 
nu ştiu câţi morţi ai pe suflet/ şi nici de 
ce ai fost ales să treci din carnagiu în 
carnagiu/ ca un lup alungat din haită.” 
(poemul neființei) 
     Poeta care scrie poezie mizând pe 
un biografism evocator, e o voce cu un 
discurs al eului biografic, glosând de-
spre o poveste cu cei dragi, despre 
copilărie și iubire, ori acolo unde ard 
lumânările vii în candela drumului pavat 
cu vise frumoase și o acută însingurare 
poate fi decriptată din tonul ei, din ce în 
ce mai sfâșietor: „casa rămâne goală/ 

numai eu şi îngerii 
mamei/ între noi o linie 
albă/ trasată pe podea/ 
ca un gard viu/ de câte 
ori vreau să-i întreb/când 
îmi vor aduce înapoi 
copilăria/ cuvintele rămân 
lipite pe buze/ ca 
seminţele de in” (îngerii 
mamei). 
      Ultimul poem al volu-
mului e scris într-o cheie 
personală și chiar își 
scrie versul cu fluier de 
anotimp, iar cuvintele 
sunt ca sufletul (cum stă 

scris în Cartea Splendorilor) și ar 
reprezenta, explicit, cheia cu care poeta 
îşi deschide inima: „cam acesta e 
tabloul/ poetului scos pe uşa din dos a 
destinului/…/ dar voi croi o nouă viaţă 
din umbra acestui/ cântec” (M-am pa-
nicat la sfârșit). Încheiem, spunând că 
dicţiunea rostirii în frază e sigură şi 
relevantă; de aici o posibilă interpretare 
a candorii și senzației de spovedanie ori 
rugă în care se lasă cuprins cititorul.                                                                          

Umbra misterioasă din poeme
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Cartea cu titlul de mai sus, 

apărută la Editura ePublisher, autoare 
Cornelia Grosu Soare - este o carte de 
călătorii bogat ilustrată, care nu se vrea 
nici manual de geografie, nici ghid tu-
ristic, nici jurnal personal, dar conține 
câte o doză din fiecare, și ceva în plus; 
acest „ceva” este ceea ce dă farmec 
paginilor. Autoarea ne introduce în  at-
mosfera familiilor dornice să se revadă, 
la capătul unei călătorii într-o zonă de-
spre care știm destul de puțin: Noua 
Zeelandă. Dacă prima parte a cărții 
creionează împrejurările în care s-a luat 
decizia temerarei călătorii, partea a 
doua este dedicată călătoriei în sine, cu 

tot ce include, începând cu pregătirea 
bagajelor și continuând cu multele ore 
de zbor. 

Ajungerea la destinație, deruta 
provocată de fusul orar, de căldura 
verii-călătorii părăsind o Românie aflată 
în plină iarnă - revederea, după mulți 
ani, cu familia stabilită pe acele me-
leaguri, preced capitolele dedicate 
locurilor vizitate. Printre altele, este 
relatată o vizită în junglă, unde urmașii 
triburilor maori, sprijiniți de autorități, 
oferă turiștilor prilejul de a le cunoaște 
stilul de viață, începând cu un ritual al 
întâmpinării oaspeților, continuând cu 
un spectacol de dansuri rituale, iar în 
final, oferindu-le turiștilor o masă 
tradițională. 

Sunt, în carte,situații numeroase 
care surprind în sens pozitiv, indicând 
un înalt grad de civilizație al acelor 
meleaguri. 

Progresul spiritual către care 
conduce o călătorie, îl face părtaș inclu-
siv pe cititorul unei cărți precum 
POPAS LA CAPĂTUL LUMII. 

 POPAS LA CAPĂTUL LUMII
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         „Nu mă laud cu cărțile pe care le-am 
scris, mă laud cu cărțile pe care le-am citit”!, 
sună al doilea motto pe care  Dumitru Au-
gustin Doman l-a menționat în pagina de 
gardă a proaspetei domniei sale cărți cu fo-
tografia unui colț din interiorul sălii vastei Bib-
lioteci din Oxford, motto din mărturisirea 
inegalabilului Jorge Luis Borges. Insolită și 
generos șarjabilă, recenta carte din raftul scri-
itorului Dumitru Augustin Doman, intitulată 
SPUMA ZILELOR ȘI NOPȚILOR DE 
LECTURĂ, apărută în la fel de grăbitul De-
cembrie, ca tot anul 2019, la editura „Grinta”, 
exală un parfum saturat de voluptățile citirii a 
sute de cărți, între pereții imaginari sau reali 
ai locurilor unde autorului i-a priit această 
subjugantă plăcere / pasiune, în momente de 
benefică pace a zăbavei peste pagina scrisă 
de tipar.  

De-a lungul a 190 de pagini de con-
semnare a stărilor și a impresiilor – mai tot tim-
pul iluminate în interior de un sagace umor, în 
subtilul răspăr al ironiei curat amicale – turnate 
în mirifice sondări, caracterizări, portrete, con-
cluzii, în exuberante corolare, spumoasele 
considerații domaniene reflectă, cu puterea 
unei raze de laser eugen-ionescian, redutabila 
selecție a lectorului travestit în instanță 
estetică, voluntar culegător de perle și dia-
mante din scrierile văzute cu ochii și citite cu 
gândul. Reflecția ludică deschide live textul 
cărții: „Cititul la ore fixe, dar și în neștire, la 
diferite clipe din zi și din noapte. Trăire. 
Înțelegere sau răstălmăcire, dar trăire. Trăirea 
de care vorbea Nae Ionescu referindu-se la 
divin, la sentimentul religios. Trăirea în lectură. 
Cititul ca act divin”. Citat al autorului cărții de 
față, deja startul luat de oricare lector al ei, 
căruia ingeniozitatea formulării trage într-o 
parte ușa către imensa livadă în care DAD a 
înălțat altoii propriei înțelepciuni. 
       Furat de vâsla curiozității, trec de la un 
titlu la altul, sub care introspecțiile autorului 
jubilează „în dulcele stil clasic”: „Strigătul de 
pe acoperișurile Cerului” și, pe sărite: 
„Moartea lui Ivan Ilici e mai frumoasă decât 
conacul de la Iasnaia Poliana”, „Secera Măriei 
și barosul meșterului faur”,  „Să spui lui Dum-
nezeu: „Bătrâne!”, „Biblioteca pentru câinii 
străzii”, „Textul ca un munte de sticlă”, 
„Trenurile povestesc despre Suedia”, „Un poet 
din consiliul florilor”. Tonul de panseu acordat 
la judecata de valoare, insuflă, transmite 
erudiția interpretării, structurează vocile 
elocinței în chei de o savuroasă sobrietate: 
„Agur, fiul lui Iache din Massa, trăitor cu mult 
timp înaintea lui Hristos, se declară atât de 
prost că nici nu se poate numi om, dar își pune 
următoarele întrebări: „Cine s-a suit în ceruri 
și  iarăși s-a pogorât? Cine a adunat vântul în 
mâinile lui? Cine a legat apele în haina lui? 
Cine a întărit toate marginile pământului?” 
Apoi, acest om… prost afirmă: „Trei lucruri mi 
se par minunate, ba chiar patru pe care nu le 
pot pricepe: calea vulturului pe cer, urma 
șarpelui pe stâncă, mersul corăbiei în mijlocul 
mării și calea omului la o fecioară…” Ei, cu un 
asemenea prost m-aș însoți!” (p. 20) Pome-
neam de înțelepciunea autorului cărții; iat-o, 
într-o fulgerare lucidă, negru pe alb: „Ar trebui 
mai multă grijă când deplângem sacrificarea 
copacului pentru tipărirea cărților. Peste zeci 
de ani de nefrecventare a unei biblioteci, 
aceasta revine la stadiul ei de lemn, de copac 
bătrân și tăcut” (p. 36). Căruia, ceva mai în-
colo, duios, un sarcasm  actual, îi ia locul: 
„Cărțile „cititorului” contemporan: cartea de 
identitate, cartea de vizită” cartea de credit, 
cartea funciară, cartea de muncă, cartea albă 
a securității, cartea de bucate, cartea poștală, 
cartea de alegător, cartea de telefon, E-book, 
cartea de joc, audiobook, cartea neagră a 
guvernării, cartea singură pe care se joacă 
totul…” (p. 39). Paradoxal, maestru al tâlcului 
– sămânță a îndoielii care îi dă de înțeles că, 
totuși, există, gândește, e viu –, Gusti Doman 
ni se confesează, altruist, cu nostimă noimă: 
„Solemn, mă plimb dimineața, prin iarba udă 
din livada de vișini, purtând paharul de votcă 
rusească  mai ceva ca pe Sfântul Graal. În 

concordanță cu atmosfera, ar trebui să am 
mintea doldora de scene din bătrânul Tolstoi, 
de citate din nefericitul Dostoievski, de scene 
de moșii în paragină din Bunin, de versuri din 
Lermontov… Dar eu – nimic. Cititorul DAD 
pare a nu avea azi aplecare spre rușii lui dragi. 
Doar observații ușurele din Jules Renard îmi 
trec prin minte, observații gen „Vezi câteva 
femeiuști foarte urâte și totuși însărcinate”! 
(p. 66). 

Surprinde și prilejuiește o severă și 
totodată partizană apreciere (=sentință) 
concluzivă, aserțiunea autorului în cazul 
„demascării” pseudorevoltate a colegilor de 
suferință” operată de fabulosul Mircea Horia 
Simionescu prin – citez din pertinenta subli-
niere (p. 78) – secvența „Istoriograful” – „Isto-
ria literaturii pertineze” (!) – „Remarcabilă 
pentru informația largă și buna selecție, pentru 
ideile abil reliefate privitoare la curentele lite-
rare”. Opinia lectorului acestui aspect se 
izvodește abrupt: „Nu putem fi însă de acord 
cu punctul de vedere al autorului (MHS-n. 
red.) după care orice lucrare literară este pro-
dusul unui dezechilibru psihic”, DAD fiind ca-
tegoric în contra deducerii faptului, de către 
MHS, că: „Toți scriitorii sunt ipocriți, arțăgoși, 
cinici, mazochiști, zgârciți, bârfitori, peltici, 
strâmbi la vedere și șchiopi la scris, bețivi, 
copilăroși în afaceri, plăpânzi în războaie, 
stupizi în societate, rigizi în pat, afemeiați la 
serbările școlare, cruzi, copți, chiori la cine-
mascop, solemni la chef, vorbăreți la 
înmormântări, gurmanzi la aeroport, stângaci 
la popice, migăloși la înot, democrați cu 
nevestele, principiali cu servitoarele, virili la (!) 
mașina de cusut, glumeți la academie, 
prudenți în baie, eroici la simfonia „Oxford”, 
ignoranți în Apocalipsă”, desfășoară, critic și 
articulat, domnul DAD, excerptul său. 

Doar economia spre care mă împinge 
spațiul tipografic mă silește să scurtez din 
elocința acestor înviorătoare „Spume” – 
efervescența lecturilor scriitorului (romancier, 
nuvelist, publicist – vezi Fișa  bio-bibliografică, 
p. 187) Dumitru  Augustin Doman –, convins 
etic și estetic, de faptul (adevărat – n. red.) 
potrivit căruia „Cu fiecare carte citită te 
înstrăinezi de tine, cu fiecare altă carte citită 
te regăsești” (p. 184), ademenit să stărui, 
totuși, pe alte câteva adnotări extrem de rele-
vante, chiar fermecătoare prin nuanțarea 
înțelesurilor trăite – de data asta datorate 
numeroșilor scriitori amintiți în carte. O mostră: 
„Extremele criticului și poetului Gheorghe 
Grigurcu. În sensul că, pentru critic, primul 
paragraf e exact pe dos decât scrie. În schimb, 
al doilea, pentru poet, e un perfect autoportret” 
(p. 134). Intenționat pun începutul notației aici, 
să relev expresiva coloratură (DAD-iană) a 
ingeniozității grigurcusciene: „Un obsedat al 
laconismului, năzuind a se folosi exclusiv de 
propoziții care să nu depășească două-trei cu-
vinte și a redacta doar telegrame. Idealul său: 
poezia alcătuită dintr-un singur cuvânt” (p. 
134). Nu în ordine alfabetică, „SPUMELE” 
alcătuiesc o veritabilă Galerie a numelor de 
rezonanță universală, citabile – pe lângă cele 
deja amintite – d-a  capo al fine: Bukowski, 
Bora Cosic, Stendhal, Tolstoi, Buzzati, Dos-
toievski, Hodgkinson, Bunin, Van Gogh, 
Camus, Hemingway, Sand, Holden Caulfield,  
Cehov, Trakl, Cocteau, Balzac, Baudelaire, 
Freud, Gibran, Miro, Flaubert, Cioran, Emi-
nescu, Caragiale, Noica, Blaga, apoi Bălăiță, 
Creția,  Olăreanu, Mazilescu, Butnaru, Mazilu, 
Radu Petrescu, Caraion, Stelaru, Fănuș, 
Tartler, Zubașcu, Ion F. Pop, Ciocârlie, Adrian 
a lui Gheorghe, Daniel Turcea, Alexandru 
George, Paul Vinicius, I. D. Sârbu, Philippide, 
Paul Georgescu, Țuțea, Petru Dumitriu,  
Stephan Roll… 

Jules Renard  este cel mai citat, cu 
volubila simpatie indusă de sintagme memo-
rabile precum,  apropo de „imperfecțiunea 
perpetuă a cititorului” (apud DAD): „Ai citit 
enorm, dar ei au citit o carte pe care ar trebui 
s-o citești și tu, iar asta le conferă o superio-
ritate care anulează toate lecturile tale”!                  

Serghie Bucur   

CITITUL - „SPUMA ZILELOR CITITUL - „SPUMA ZILELOR   
ȘI NOPȚILOR DE LECTURĂȘI NOPȚILOR DE LECTURĂ””

Fiorii copilăriei 
                   

 „Lăsați      
copilăria  

să se coacă  
 în  

  vremea  
copilăriei” 

  
          Admirabilă este inițiativa acelor 
edituri din țara noastră care, în pre-
zent, acordă un loc prioritar literaturii 
pentru copii! În acest caz fac referire, 
cu precădere, la Editurile  „Lizuka Edu-
cativ” (Craiova) și „Cărțile Voastre” 
(Bacău), pentru efortul conjugat de a 
prelua textele dedicate copiilor de către  
Tatiana Tapalagă,  cadru didactic, cu o 
afecțiune sporită nu doar pentru actul 
educativ în sine, cât pentru formarea  
unor caractere integre. 
            Fără a intra în detaliu, aș spune 
că în țara noastră preocuparea pentru 
cărți și reviste dedicate copiilor și tine-
retului studios sunt foarte timpurii. Aș 
numi doar câteva dintre cele cunos-
cute, în mod particular.  
          Mă refer la efortul înfrățit al juris-
tului-jurnalist Constantin Costa-Foru 
(1856-1935), aromân de origine, și al 
inginerului Giuseppe Barberis (1868-
1929), italian de origine, tatăl aprecia-
tei compozitoare Mansi Barberis 
(1899-1986), care, pe durata anilor 
1913-1924, au editat, pe cont propriu, 
„Revista Copiilor și a Tinerimei”. Putem 
uita  programul cadru al acestei reviste 
(25 mai 1913)?  „Suntem părinți. Ca și 
dvs., ne iubim copiii și ne-am gândit să 
le dăm să citească o revistă scrisă în 
limba lor, pe înțelesul lor…”. Foarte im-
portant, și cu profund subînțeles, o re-
vistă scrisă  în „limba” și pe „înțelesul” 
copiilor. Dar și „Casa Școalelor”, în In-
terbelic, va avea drept prioritate edita-
rea de volume, în colecția  „Biblioteca 
Copiilor”! De altfel,  până în 1944, in-
clusiv, s-au editat, la București, Timi-

șoara, Chișinău etc., după un anumit 
program,  volume cu texte pentru copii, 
sub aceeași emblemă,  „Biblioteca Co-
piilor”, texte din literatura română și 
universală. În adevăr, copilul este „bu-
curie, poezie în stare naturală”. Așa 
sună o prezentare a uneia dintre titlu-
rile de prezentare ale autoarei Ta-
tiana Tapalagă, la care dorim să 
facem referire în rândurile ce urmează.    
Noi, părinții și educatorii, avem o mare 
responsabilitate. Să conservăm in-
ocența copiilor noștri.  Să-i ferim de 
vulgarisme, de răutate, de invidie, de 
imoralitate etc. Să le descriem fațeta 
cea senină a naturii, model omului. 
Inerent (preabine știm), Răul dansează 
nestingherit în juru-ne. Dar, cu măsură 
și cu finețe, Spinul malefic să-l prezen-
tăm celor mici – cu un surplus de fi-
nețe, prin actul educației, implicit al 
creației. Să păstrăm frumusețea și 
inocența copilăriei. Aceasta este o 
sfântă îndatorire. De la naștere, și 
până în anii de grădiniță, inclusiv. În tot 
acest timp, protecția părinților și a edu-
catorilor să fie ochi treaz. Cu cât anii 
trec puiul de om se cuvine ocrotit cu 
mare grijă. Și cel mai important, ferit de 
grozăviile care ne înconjoară, malefic. 
Lecturile și materialul vizual să fie dras-

tic coordonat. Nu introducerea, încă de 
la grădiniță (învățământ primar), a unor 
anumite  „discipline” va înăbuși perico-
lele care ne înconjoară, ci vigilența 
părinților, psihologilor și a educatorilor.  
Întâi să le formăm copiilor noștri pre-
ceptele morale și teologale, pe înțele-
sul vârstei lor și apoi să le prezentăm 
și pericolele care ne înconjoară la tot 
pasul. Doar în această ordine vom 
contribui, benefic, în actul educației 
propriilor noștri copii. 
       Tatiana Tapalagă a înțeles perfect 
care este misia unui educator. Și a do-
vedit-o. Și este conștientă de aceasta. 
În cele cinci volume de povestioare în 
versuri, pe care le am în față: Rudele 
lui Moș Crăciun (2016), Prietenul meu 
POT (2017), Până la cer și înapoi 
(2018), Vreau seninul înapoi! (2019), 
O zi din viața unui copil politicos (2020) 
– recunosc  teme generale, pe care 
învățământul preșcolar le fundamen-
tează, cu asupra de măsură.  
Textele oferite de Tatiana Tapalagă 
transmit un surplus de delicatețe și gin-
gășie. Protagoniștii universului epic – 
în proiecția autoarei – se prezintă în 
veșmântul inocenței, dar conștien-
tizând realitatea cotidiană: „Cine zice 
că-s cuminte, / Să știi, moșule, că 
minte…” (Daruri pentru fiecare).  
Prin vocea lirică, înțelegem că avem 
datoria să acordăm copilăriei – „șuvoi 
de apă limpede”(Francesco Orestato) 
– toată atenția.  
Imperativul „Vreau seninul înapoi” se 
adresează tuturora, înțelegând familie 
– grădiniță – școală – mass media – 
societate! 
        Respectul pentru cei din preajma 
noastră este cheia vieții înseși. Și-
avem sfântă datorie de a o cultiva, 
foarte posibil, auzind-o (de ce, nu?!) 
chiar din gurița vreunui copilaș: „Dia-
mante argintii / Din copaci cad zeci și 
mii, / Mă reped să le adun, / La gât 
mamei să le pun!...” (Fii tu colierul 
meu).  Mama biologică, mama-edu-
catoare, mama-învățătoare, nume 
sacru. Acestei MAME să-i lăsăm deci-

zia în actul de educație al Puiu-
lui de Om. 
        Natura este cea care „țese în 
taină” (E primăvară), în fiecare 
anotimp,  emoția, „iertarea, / In-
ocența și împăcarea / Cu viața 
așa cum este, / Joc, poezie, po-
veste” (De la el am învățat). 
Cizelarea puiului de om este un 
proces cu aripi de flutur. Dan-
sează pe deasupra florilor până 
ajunge să culeagă polenul, întru 
înțelegere și aprofundare. După 

modelul:  „De ce tremură copacul / 
Când l-am înțepat cu acul? / Frunza, 
de ce i-a căzut, / Și de ce-o fi așa mut? 
/ Dacă ar avea picioare, / L-aș scoate 
la o plimbare! / El însă nu-I decât pom, 
/ Pot să-l rup, că nu e om”. Morala? 
„Dacă vrei să rămâi om / Sădește, nu 
rupe un pom!...” (Om și pom). În ipos-
taza de „Pufușor”, „Aurica Murdărica”, 
„Ionică Minciunică” etc. (precum unele 
dintre personajele din volumul Priete-
nul meu POT), înțelegem cât de 
specială și de sacră este misia familiei 
și a școlii. Rolul educației este o priori-
tate, indiferent de societatea la care 
am face referire.  
       Tatiana Tapalagă și-a înțeles me-
nirea. O felicităm, și-i dorim, în conti-
nuarie, inspirație. Textele ei sunt 
cuceritoare, pot fi chiar dramatizate și 
reprezintă o încântare (la modul gene-
ral), atât pentru cei mici, cât și pen-
tru noi, cei maturi.  
Și merită să dăm întâietate literaturii 
pentru copii.   
          Și mai presus de orice, în atenția 
acelora care vor să mutileze copilăria,  
îi rugăm să nu uite vorba unui mare pe-
dagog și psiholog, Jean Jacques 
Rousseau: „Lăsați copilăria să se 
coacă în vremea copilăriei”!
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„Viața între zero și unu” poate 

însemna viața redusă la unitate iar între 
nimic (zero) și un singur element viabil, 
existența poate atinge o valoare minimă. Va-
loarea unei existențe...noțiune care pare a 
nu fi preferința contemporaneității cu toate in-
stitutele de performeri în a ne da lecții de 
viață și de succes garantat, anume de fericire 
absolută.  

Nina Ceranu realizează pe aceste co-
ordonate un roman existențial aparte, original 
și demn de interpretări metafizice privind tre-
cutul unui mare număr de generații. Spațiul 
alocat narațiunii este unul arhicunoscut prin 
anii șaizeci, pe când construcția socialismu-
lui, și la noi în țară, era acerbă prin fabrici și 

uzine, prin șantiere și mari combinate, indus-
tria și agricultura în pompoasă dezvoltare 
făcând posibilă o amplă migrare de la sat la 
oraș a majorității apte de muncă. Devenise 
un scop existențial pe atunci, să scape lumea 
de sapă și de hârleț, să meargă pe asfalt și 
nu prin ancestralele noroaie rurale. Oamenii 
săraci de la sate întrezăreau luminița de la 
capătul secolelor de foame și zdrențe, era și 
o sintagmă des folosită pentru acest proces 
istoric din acei ani: „și-a lăsat opincile la 
barieră”.  

Romanul Ninei Ceranu este o 
perfectă redare a acelor vremuri și 
construcția romanului fundamentată pe per-
sonaje (multe și diferite) duce la o perfectă 
integrare într-un singur personaj, unul cumu-
lator tuturor portretelor: șantierul. Prezentat 
de autoare ca o enclavă, în modul subtil și 
inteligent, șantierul devine, dintr-o comuni-
tate muncitorească, un factotum al destinelor 
implicate, el modelează oameni, transformă 
caractere, exclude persoane, produce 
tragedii, rănește orgolii și naște drame psi-
hice ireparabile. Dimpotrivă, unora le 
creează privilegii, îi remarcă din marea masă 
a lucrătorilor trăind în barăci de beton, într-o 
astfel de organizare trecerea de la agonie la 
extaz fiind lesne de făcut.  

Cum a reușit Nina Ceranu în peste 
400 de pagini să evoce atâtea destine 
diferite, atâtea întâmplări, atâtea drame dar 
și evenimente pline de haz, se poate explica 
prin sistemul concentric al acțiunii și perso-
najelor... Centrul comun este binefăcătorul 
urgisit, șantierul.  

Astfel, acest spațiu interacționează cu 
destine determinate de traiul în același mediu 
mizer, sărăcăcios, nefericit, incult, bolnav, 
acest spațiu ca mai toate unitățile socialiste 
de altădată „taie și spânzură” vieți. Aici, de 
asemenea, observăm o structurare aparte a 
narațiunii. Povestirea decurge episodic, pe 
segmente din viața personajelor, descrise pe 
rând, dar și în interacțiunea lor, sinuos, ca pe 
o linie orizontală notată cu litere și relevând 
brusc piesa de la A la B sau pe cea de la D 
la E. Titlurile capitolelor sunt revelatoare: 

„Bunul samaritean Popică”, „Cărpinișan și 
restul lumii”, „Luca Petru și alți baraciști”, „O 
poveste de dragoste dată-n urmărire”, „Uzina 
de suflete”, „Circ pe bani”, ”Ce s-a întâmplat, 
Doamne, cu omenirea asta?” 

Oameni simpli, abrutizați de o muncă 
grea, unii mai răsăriți, alții imorali, ori chiar 
de joasă speță. Toți trec prin lupa povestirii. 
„În ghetou oamenii parcă intrau la apă. Pa-
turile de fier erau prea mari, și largi, și lungi. 
Deasupra-le, betonul se astrângea. Se răcea 
instantaneu și barăcile deveneau aidoma 
frigiderelor Zill; nicio o căldură din lume nu 
mai putea să mai încâlzească cum ar fi fost 
nevoie hardughiile.” 

Nadia, singurul personaj prezent de la 
început până la sfârșitul romanului, pare a fi 
un alter ego al naratorului, de altfel ex-
tradiegetic, comentator al tipologiilor 
diverșilor angajați, vecini, amici din ghetou, 
numit astfel, revelator. Nadia era persoana 
lucidă a șantierului, nu prea apropiată de 
ceilalți combatanți, o fire justițiară, cu o 
educație universitară, supusă bârfei, oprobiu-
lui masei muncitorești, care „chiar dacă 
încercase să-și îndulcească traiul în chilia sa, 
rece și neprimitoare, în acea cazarmă care 
era ghetoul, și-n acea mare pușcărie care 
era orașul, nu reușise mare lucru.” 

Singurătatea, izolarea o făceau 
vulnerabilă la „gura lumii” cu atât mai mult cu 
cât prietenul său, Mihai, lucrător la securitate, 
era departe de ea și întâlnirile lor erau 
sporadice.  

Bârfa, limbajul licențios - împărat în 
acel spațiu, mahalaua, preocupările de hoție 
și contrabandă, o făceau neagreată de 
marea masă muncitorească venită „de la 
coada vacii” pe șantier: „o făceau spioană, 
curvă de tractir, care în loc să aibă grijă de 
familia ei, fugise de la părinți și se ascundea 
acolo... Că a luat camera ce se cuvenea unor 
nenorociți ce abia au din ce trăi și stau în 
chirie”. Povestea lor, a lui Mihai și a Nadiei 
urmează același cerc concentric marelui 
cerc, șantierul-ghetou.  

Aici viața se desfășura monoton, 
repetitiv, în barăcile insalubre, romanul 
oferindu-ne crâmpeie,  porțiuni de existență. 
Sunt pasaje savuroase... Este povestită o 
nuntă, aici fiind remarcabil detaliul, rezultând 
fie din dialog, fie din întâmplările povestite, 
comicul de situație portretizând caragialesc. 
Balansul oximoronic între incipitul romanesc, 
o crimă conjugală și o nuntă ca mare bairam, 
ne duce cu gândul la blestemul mioritic al 
românilor, că „la nunta mea a căzut o stea”... 

Sunt pasaje savuroase. „Scripcarii, 
nesupravegheați, se dăduseră jos din copac 
și se refugiaseră la căldură, în spatele scenei 
să-ți usuce hainele.  

Deodată nașul, privind către ușa 
bucătăriei, strigă: 

Aduceți tortul! Dar rămase încremenit. 
A, nu se poate! Să vină o salvare că naște 
mireasa! (...) 

Mirele! are careva știință unde-i 
mirele? Întrebă nașul. L-a furat careva pe 
Marin? Păi noi ce facem aicea? A cui nuntă 
e? Și banii?  

Și pe noi cine ne plătește întrebă spe-
riat unul dintre muzicanți? 

Nu, mirele era de negăsit. 
Dispăruse...” 

Coerența romanului „Viața între zero 
și unu” vine din rememorarea uneia din 
realitățile socialiste de acum câteva decenii: 
o periferie socială, cu personaje tipice erei 
lumpen, fără perspectivă, fără aspirații, re-
duse la o existență instinctuală. Ghetoul 
determină mizerie morală, nesiguranță, de-
primare, o realitate sordidă în care se trăia 
de azi pe mâine.  

Nina Ceranu dinamitează și 
dinamizează banalitatea unui spațiu și a unui 
timp,  relevându-le cruzimea, imoralitatea, 
dar și resemnarea, neputința, ca în  oricare 
regim totalitar.  

Un mare merit că a narat toate aces-
tea neideologizând. Felicitări! 

 
      *Romanul „Viața între zero și unu” – 
Nina Ceranu – editura Eubeea, 2014
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Harnic și meticulos, Adrian 
Botez își scrie epopeea despre 
călătoria sa în lumea aceasta. În ultima 
perioadă a publicat mai multe cărți, 
după un program propriu, despre destin, 
artă și suferință, într-o viață afectată de 
magma poemelor primite, ivite în nopți 
de diamant.  

Volumul de versuri Casa făcută 
din împușcături (poezii care te țin 
treaz…)*, apărut la Editura Rafet în 
anul 2020, menține ritmul interior, tensi-
unea care apare între bucuria scrierii și 
suferința zilnică. Titlul este neobișnuit și 
provocator pentru cititor. Mesajul cărții 
vine dintr-o experiență amară, din con-
statarea că vremurile actuale au ajuns 
la un punct de cotitură, la o destrămare 
a șansei. Termenul apocalipsa se 
manifestă și în aceste poeme scrise, 
durerea străbate actul creației. Deși po-
etul ține să-și transmită viziunea 
spirituală asupra existenței, el nu 
renunță la mijloacele literare pe care le 
stăpânește în siguranță. Pe unele locuri, 
forțează limitele cuvintelor, o face de 
dragul cititorului, care va trebui să ob-
serve semnele, ce apar în epopeea 
lirică. Ele abundă în text, sunt puncte de 
reper, pentru scriitor și pentru cititor. O 
revoltă, bine construită liric, răzbate din 
poeme. Ritmul și rima susțin ideile, im-
previzibilul are cota lui de vizibilitate. 
Lectura poemelor presupune un anumit 
nivel de cultură, de cunoaștere, mai ales 
cunoaștere spirituală.  

Cartea are mai multe paliere pe 
care se dezvoltă, spre o țintă bine 
conturată: 

Partea I: CASA FĂCUTĂ DIN 
ÎMPUȘCĂTURI; Partea a II-a: SAR DIN 
LUME-N ALTĂ LUME; Partea a III-a: 
DOINE; Partea a IV-a: VINA DE A FI 
POET; Epilog(uri).  

Constatarea poetului este una 
tristă, lumea este imperfectă, locul unde 
trăim este afectat de loviturile primite de-
a lungul vremii. Istoria are secretele ei, 
este o istorie în care violența a zdrunci-
nat viața oamenilor, „casa este făcută 
din împușcături”. Dincolo de tristețe, 
există și speranța într-o altă lume, mai 
bună, în alte spații. Până atunci, respon-
sabilitatea poetului este maximă, el 
receptează semnele, semnalele, are 
partea lui de vină pentru violența asupra 
lumii. Valorile spirituale se concentrează 
asupra unei prezențe eterne: Crist. Pen-
tru poet, aceasta este o prezență 
necesară, este punctul de siguranță, 
într-o lume nesigură. Crist oferă per-
spectiva asupra existenței. Suferința are 
rolul ei, Crist a suferit/ suferă și el, pen-
tru un adevăr maculat de erorile umane. 
Poetul depășește stadiul teologic, el 
forțează limita și vede, în această 
prezență, un motiv pentru o existență în 
lumină, în adevăr, în armonie cu restul 
creației. Uneori, poetul se revoltă pe 
Demiurg, o face din necesitatea de a 
avea o relație cu acesta, de a ieși din 
cutele timpului brutal. Este revolta celui 
care cunoaște și se războiește cu li-
mitele între care viețuiește.  

Capitolul Doine are menirea de 
a îmblânzi universul prin cânt, poetul 
simte responsabilitatea pentru menirea 
sa. El lansează un ritm interior, menit să 
lege cuvintele de muzica extinsă a uni-
versului. Jalea, revolta, supărarea, un 
dor din alte lumi, un impuls către eterni-
tate, toate marchează această parte a 
volumului. Motivele preluate din folclor, 
din tradiții și obiceiuri, din bocete sau 
imprecații, sunt bine asimilate și cititorul 

intră în atmosfera sufletului marcat de 
dor… Poetul emite, chiar, ipoteza 
dispariției Creației… 

Observăm că lumea aceasta a 
fost afectată, sunt lovituri/ împușcături, 
există scrumul lăsat de focul abisului, 
justiția a căzut la un nivel minim. Omul 
a murit de întrebări, moartea stă în pi-
cioare, se simte nimicnicia, există ne-
buni, într-o lume în mișcare, aparent 
logică. Năcazul are și el o doină, se 
aude un cântec barbar, omul a plecat 
din vatra sa, a dezertat din destinul 
său… 

În această cădere în ruină, poetul 
descoperă puncte de sprijin: SĂ CREZI 
ÎN CRIST, pentru a redescoperi IDEN-
TITATEA ADEVĂRATĂ - putem sta pe 
un dig între un Ocean și alt Ocean, 
Crăciunul are un mister, zilele sunt 
zestrea lui Dumnezeu, poezia este un 
portal spre eternitate, arta are sursele ei 
de evadare.  

De reținut și prezența albinelor 
harnice,  ele reconstruiesc cosmosul cu 
migală. Imaginea lui Van Gogh, pictorul 
dedicat culorilor absolute, aduce o notă 
de pasiune care depășește limita vremii. 
Natura oferă salvarea prin frumusețea 
ei, prin puritate, prin lumina care 
conservă mesajul original, zidurile 
radiază și ele gândurile oamenilor, 
singurătatea este o aparență, într-o 
lume dinamică. 

„e Unu` – pe Strada/ mea – care 
arată – de parcă/ ține locul Altuia/ mereu 
am impresia – când îl/ văd – că/ numai 
dacă m-aș uita după vreun/ Gard – ceva 
– s-ar putea să-l/ zăresc – pe el – Cel/ 
Adevărat – ghemuit – acolo/ ca un 
Răufăcător – care se/ ascunde…” (E 
unu`, p. 14).  

Dorul după un loc al omului se 

definește în poemul Casa lui (lui Vin-
cent van Gogh): „Casa lui e PRETUTIN-
DENI – unde Dumnezeu îl strânge la 
Pieptu-i pe OM/ ca FRATE SUBLIM – 
ÎNSÂNGERAT CERȘETOR – chiar 
ATOM…/ Casa lui e-n Soarele-Floare – 
acolo unde Doare – cel mai turbat și 
fără-ncetare…/ Casa lui e Noul Pământ 
– unde Grădinile se pleacă sub înfloritor 
jurământ…” (p. 21).  

Identitatea individului, la final de 
vremuri, se focalizează pe Crist: „Când 
spui o Rugăciune – spune-o-n Limba ta 
Amară/ (…cu inflexiuni de Înger și de 
Fiară…)/ pe care – nici pe ea – nu ți-o 
pot lua – de-afară:/ nu Preoții  înseamnă 
Rugăciune/ ci Răstignirea ta – pe Gol-
gote Străbune…” (Să crezi în Crist: 
Identitatea ta adevărată, p. 31).   

O concluzie: Viața este un Dar 
Ceresc, dar ne batem joc de toate, apoi 
dorim bine pe pământ… (Parșivenia 
umană eternă, p.36). 

Existența continuă datorită 
rădăcinilor omului, părinții au adus 
existența la un anumit nivel pentru 
fiecare, o întâlnire în absolut e posibilă, 
pentru a putea sări dintr-o lume, în altă 
lume.  

Omul poate muri de întrebări, el 
degeră-n Cântec, în Stele, în Frigul 
Logos-ului. El nu va învia în săbii de 
răspunsuri, ci-n Munții cei Mari…  

 
(Continuare în pag. 12)
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Ah, Doamne!, cum de-ai creat 

atâtea minunății ale lumii?! Și cum 
de-ai împletit binele și răul, făcând să 
apară printre noi, pe acest pământ, 
ticăloși și otrepe blestemate? Unii 
pot fi chiar foarte inteligenți, iscusiți 
și ordonați. Foarte capabili. Dar… și 
capabili de orice! Aceștia sunt chiar 
superiori nouă, majorității oamenilor; 
dar sunt superiori până și fărâmei de 
nelegiuire pe care o avem, fiecare, 
în noi. Ai fost darnic, Doamne, cu ei 
chiar  și în josnicia lor egoistă și 
agresivă! Le-ai dat de toate, și i-ai 
făcut din buni - răi. Vorbim de răutate 
organizată, limpede și conștientă… 

Stau în balconul casei mele, 
refugiat comod, încercând să uit de 
Corona și să-mi fac viața mai cu 
sens, pe cât se poate… Îmi amintesc 
de o excursie pe care am făcut-o în 
Germania… Cuvintele de mai sus 
mi-au apărut gândindu-mă la niște 
nemți… I-am văzut, la ei acasă. Mi-
am purtat pașii prin mai multe orașe 
de-ale lor. Refăcute, curate și cu 
viața lor ordonată și corectă. Urmele 
războiului mondial sunt în muzee și 
pe monumente. Fără îndoială el este 
și în memoria celor care mai trăiesc, 
fiind, se-nțelege, la o vârstă 
înaintată, dar nu fără amintiri. 

La Muzeul ororilor zgu-
duitoare pe care ei, nemții, le-au 
făcut neamului meu, am văzut o 
scenă care mi-a rămas ca o 
nevolnică apăsare. Eram pe holul de 
la intrare. La un moment dat intră, în 
ordine și fără prea mult zgomot, o 
clasă de tineri de la o școală 
berlineză. Intră profesorii, apoi elevii. 
Merg încet, pe două sau trei rân-
duri… Dar din aceste coloane ordo-
nate se desprind, când unul sau doi, 
când doi sau trei, care rămân pe hol. 
Se grupează tot în liniște, vorbesc, 
râd, se bucură de ce își spun, apoi, 
când toți au dispărut în tenebrele 
evocărilor moderne ale grozăviilor 
criminale din trecutul recent al 
omenirii, doi și-au scos o tablă de 
șah și au început să joace. Alții con-
tinuau să glumească și să râdă, 
încet, fără să atragă atenția… 
Chiuleau. 

Ei bine: asta-i tot. Și pentru 
mine e prea destul. Aproape un sfert 
de clasă rămăsese în afara ororilor 
comise de părinții sau bunicii lor. 
Încerc să mi-i imaginez pe tinerii 
ăștia peste un număr de ani, când 
vor fi oameni maturi. Încerc să mi-i 
imaginez, dar n-am curajul, căci sunt 
sigur că gândul meu de-acum mă 
duce pe căi de amintire și evocare. 
Știu că n-am dreptate, că sunt și eu, 
în felul meu de-acum, sunt rău și-i 
văd în fapte care nu sunt ale lor. Apoi 
mă gândesc la genetică, dar și la 
educație… 

Corona cred că-mi strâmbă 
gândul. Va trebui să lucrez din nou 
cu mine!… Și iată-mă la Vila 
Wannsee. Undeva lângă Berlin, pe 
malul lacului cu același nume. Vara, 
berlinezii vin să facă plajă și să se 
bucure  de soare și apă, undeva, tot 
pe malul acestui lac Wannsee. Se 
recreează și în pădurea Duppel, de 
aici. Dar iarna, lacul e, uneori, 
înghețat.. Eu am venit la Vila 
Wannsee, renumita vilă a „Soluției 
Finale”. Vilă? Ce vilă?! Este vorba de 
un adevărat palat, cu camere lumi-
noase și elegante. Curățenie 

desăvârșită. Ordine. Fiecare 
amănunt – pus la punct, cu atenție, 
cu grijă și exactitate. Totul – la locul 
lui! Așa era și Atunci, în 1942 (când 
eu aveam 3 ani!). 

Era în ziua de 20 ianuarie. Cu 
câteva săptămâni în urmă nemții 
serbaseră anul nou. Mașinile rulau 
acum una după alta. Ofițeri de înalt 
grad german coborau, își îndreptau 
ținuta impecabilă. Cizmele stră-
luceau, călcând un pic pe zăpada 
subțire. Înăuntru – cald, plăcut, 
aerisit. Ordonanțe. Majordomi. Sunt 
și câțiva civili. Eychmann s-a îngrijit 
de tot ce trebuie. A creat o atmosferă 
de perfecție și bunăvoință. Cald și 
calm, pentru gândire rece și 
concentrată. Propice pentru luarea 
unor decizii care, de fapt, fuseseră 
prestabilite. S-au adunat aici 
personalități importante ale SS, ale 
partidul nazist, ca și de la diverse 
ministere. 

Oaspeții sunt invitați la un 
bine asortat mic dejun. Nu a lipsit un 
coniac de calitate superioară, nici un 
vin deosebit. Masă bogată, frumos 
ornată. Acum, bine și cu măsură 
aranjați, mai schimbând o vorbă, cei 
din această elită se îndreaptă spre 
sala de întrunire. 

Am fost acolo! Și m-am 
cutremurat. Am auzit voci. Am auzit 
grozăvii de nedescris, rostite calm și 
înțelept. Pornite firesc de la axioma 
bine cunoscută: evreii trebuie uciși. 
Dar cum? Până la acel moment is-
toric evreii au fost împușcați, 
torturați, chinuiți în fel și chip. Asta 
însă nu e în spiritul german! Nu core-
spunde nici momentului în care se 
afla Războiul. Trebuiau omorâți mai 
mulți evrei, mai ordonat, și trebuia să 
fie totul sub control. S-a stabilit și s-
au jalonat măsuri organizatorice 
pentru uciderea a 11.000.000 de 
evrei din Europa. Prin deportare și 
exterminare. Prin dislocare și 
tratarea lor dur și nimicitor. Scoși din 
case, oricum, fără a fi măcar 
preveniți. Să moară toți! 

De aici, de la acest conac 
elegant și luminos, a pornit crima 
organizată. De aici a pornit jaful și 
nelegiuirea crimei împotriva 
umanității, având ca obiectiv princi-
pal evreii. Cuvântul lui Reihard Hei-
drich a fost aici ecoul lui Hitler și al 
acoliților săi. Dorința lor nebunească  
a fost ascultată și, apoi, fiecare a lu-
crat la executarea ei! Aici s-a discutat 
nu dacă, ci cum să fie organizată 
criminalitatea în masă. Ca urmare a 
Conferinței aici (15 indivizi), 
desfășurată într-o nefastă zi de 
iarnă, au  fost decimate sute și mii de 
oameni. De aici, din această sală, în 
care mă aflu eu, acum, s-a a pornit 
și s-a dezvoltat odioasa imple-
mentare a lagărelor Auschwitz-Birke-
nau, Belzec, Chelmno, Majdanek, 
Sobibor și Treblinca. 

Ceea ce au fost vorbe consid-
erate raționale, rostite între acești 
pereți, a fost, de fapt, josnicia speciei 
umane, iar sub eleganța hainelor 
nemțești colcăia răutatea ome-
nească, de o hidoșenie ne-
maiîntâlnită – dublată, din păcate, și 
de inteligența criminală, cu care haz-
ardul sau pronia cerească i-a înzes-
trat pe cei de la această mârșavă 
adunătură; sub pedantele haine de 
ofițeri nemți, sau elegantele haine 
civile, ura și bestialitatea calculată  
au lucrat și au perfectat cu atenție 
planurile soluției finale. 

Aici, la Wannsee, s-a mai băut 
un coniac. Ferestrele mari dădeau 
impresia de deschidere spre lacul și 
pădurea din apropiere.  

Dar prin ce s-a hotărât aici, au 

fost uciși prin gazare, împușcare, 
spânzurare, ori muncă silnică, prin 
foamete, chinuri, schingiuiri – atâția 
oameni, atâția bărbați, femei, 
bătrâni, copii. „Aduceți cerneala/ Să 
facem socoteala!”. Au fost extermi-
nate, în total,   6 milioane de confrați 
de-ai mei!… Iar eu umblu prin 
încăperile acestea, de la Wannsee, 
înfrigurat și cutremurat. Eu sunt în 
viață… Eu sunt, încă, triumful vieții 
și, într-un fel, un simbol al 
continuității neamului meu… Și ca 
mine – atâția ! Dar mă gândesc la 
nepoții mei și zâmbesc, și râd ca un 
nebun, aici, în sala de conferințe din 
Vila Wannsee!… 

Majordomii, ordonanțele, 
șoferii, personalul de îngrijire al 
conacului – în alte camere. 
Conferința e cu ușile închise. Sunt 
interzise telefoanele. Se atenți-
onează direct: totul este aici secret. 
Așadar vorbim despre o conspirație. 
Josnicia umană trebuie ascunsă de 
ochii lumii!!! Ideea politică și 
criminală s-a conturat așa cum a fost 
preconcepută. De la Hitler pornire. In 
filmul „Conspiracy”, regizat de Franc 
Pierson, Heidrich îi spune unui par-
ticipant la această Conferință, după 
terminarea convorbirilor: „Politica 
este un joc urât. Cred că soldatul 
necesită disciplină, pentru a face 
ceea ce este de neconceput, iar po-
litica necesită abilitatea de a deter-
mina pe altcineva să facă ceea ce e 
de neconceput pentru tine. Dar avem 
nevoie de politică, așa că le 
suportăm pe amândouă”. Deștept 
film, căci îmi apare clar ce au gândit 
cei care au conceput și organizat, pe 
ascuns, într-o deplină conspirație, 
crimele împotriva neamului me! Și nu 
numai împotriva alor mei. Ce rost 
mai are acum să-mi spun că da, e 
anormal ce-au gândit și ce au făcut! 
Criminali și crime, coniac, eleganță, 
prânz cu fripturi și icre negre… 

În balconul casei mele, eu, 
neînsemnat și anonim, evreu scăpat 
de la moartea destinată și mie prin 
acea conspirație odioasă, de la 
Wannsee, stau comod într-un vechi 
și confortabil fotoliu, admirând frun-
zele unor copaci mereu verzi. Și mă 
gândesc la corona de acum, și-mi 
trece prin minte că, de fapt, nu e 
doar o epidemie. Ci, poate, undeva, 
în lume, niște oameni, poate cei mai 
ajunși oameni din lume, poate niște 
ticăloși egoiști și răi, au conspirat și 
au acționat. Acum nu sunt atacați 
numai evreii și încă alții, selectați, 
căutați și numerotați, ci toată lumea! 

Ce ar vrea ei? Să fim mai 
puțini, așa, în general! Să o ducem 
ceva mai rău, că nu-i bine să le fie 
tuturor bine! Cine rezistă – bine! Cine 
nu – iarăși bine! Ce contează o viață 
de om?! Dar suferința? Dar tot ce e 
frumos și bun? Vorbim de „bine”, dar 
e rău, fraților! Fug de astfel de gân-
duri. Și nu aș vrea să le accept! 

 Dar să nu uit, înainte de a 
pleca din renumita vilă am privit spre 
lacul înghețat.  

Am încercat să privesc, cu 
ochii lui Heydrich, către lacul 
Wannsee. Pojghița de gheață s-a 
crăpat, așa cum coaja unui ou se 
desface când iese un pui. Numai că 
din lacul înghețat au ieșit strigoi, sute 
și mii de strigoi, oameni fără haine, 
numai schelete, ca într-un vis 
grotesc.  

Craniile au început să zbiere: 
și nu se-nțelegea ce fel de huiduieli 
erau, dar era clar că erau împotriva 
criminalilor, care au vrut sau vor să 
ucidă oameni și suflete și vieți! 

Strigoii știu sigur cine i-a făcut 
strigoi!   

Conspirația Wannsseecov19
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Și nu punem întrebări 

suficiente, doar cârtim. 
Omul ar trebui să-și asume 
dialogul, cântecul, efectele 
răspunsurilor care vin din 
Înalt… 

Frica de moarte poate 
fi învinsă, omul are o șansă: 
„Moartea stă în Picioare: fiți/ 
politicoși – aduceți un Scaun 
– să ne/ privească și de jos 
în sus/ Moartea stă în Pi-
cioare: n-o lăsați/ niciodată 
– să stea în/ Picioare – să 
vă privească/ Suverană – 
plină de/ Ifose Gratuite: în 
definitiv – nu e decât/ și ea 
– un Slujbaș/ oarecare – ca 
fiecare dintre/noi” (Moartea 
stă în Picioare, p. 51). 

Existența este efe-
meră, avem loc pe Dig, între 
Ocean și Ocean, acolo, între 
Vrajbă și Crimă, există 
Sânge, nu Spini, un foc ne 
face scrum, într-o Năvalnică 
Iarnă… Poetul propune o 
scurtă descriere privitoare la 
Taina Dacilor, o prezență 
abisală asupra amprentei 
spirituale a românilor, sem-
nul din adânc al originii și 
sensului în istorie. Dublate 
sunt imprecațiile dedicate 
celor care clădesc imperii pe 
sufletele oamenilor. Suntem 
călăuziți în labirintul intere-
selor celor care cuceresc 
solstițiul minții. Textele 
devoalează o zonă zbu-
ciumată, poetul este legat și 
empatizează cu oamenii 
care s-au dus într-o doină 
abisală. 

Responsab i l i t a t ea 
artistului, în lumea aceasta 
vizibilă, lumea de sub soare, 
este una profundă, el 
păstrează rădăcina spiri-
tuală a neamului, în Antre-
pozitele din vis, din 
imaginație, din cuvinte. 
Acceptă și execuția, în piața 
vizibilă de cuvinte, din cânt. 
Asupra poetului se trag 
toate Gloanțele Lumii. 

El nu dispare, se 
transferă în univers, Carnea 
Răstignită are resurse pen-
tru veșnicie. E un fel de 
scriere pe carnea durută a 
lumii.  

Poemele lui Adrian 
Botez au încrustate în piatra 
lor zbuciumul lumii. Versurile 
se frâng, se caută unele pe 
altele, oferă portaluri de idei, 
spre o lume spirituală. 

Există un ritm specific, mo-
delat de gândurile materia-
lizate în versuri. Versurile 
sunt străbătute de semne, 
poetul le scrie cu literă mare 
pentru a atrage atenția 
asupra simbolurilor as-
cunse. Este un clasic, care 
forțează limitele, ferindu-se 
de capcanele unei moder-
nități superficiale. Prezentul 
are înscris, în mesaj, trecu-
tul și viitorul, speranțele și 
țipătul. Folclorul are un loc 
aparte, sunt preluate temele 
majore ale sufletului româ-
nesc. Versurile sunt marcate 
de un misticism construit pe 
idei solide și fragile, în 
același timp. Cititorul este 
solicitat și inițiat simultan. 
Sunt poeme pentru cei care 
cunosc sensul în istorie. 
Limbajul este dens, ideile 
academice se întâlnesc cu 
zicerile de fiecare zi. 
Viziunea de Sus se leagă 
de necesitățile obișnuite. 
Spasmul cosmic se 
desfășoară peste spasmul 
omului afectat de neputințe. 
Există o democrație a cuvin-
telor în scrierile lui Adrian 
Botez, o generozitate a re-
voltei.   

Cartea este dedicată 
soției, are o parte 
consistentă, privitoare la 
identitatea poetului. Sunt 
date bibliografice, scurte co-
mentarii făcute asupra 
cărților sale, incomode și 
atipice pentru literatura de 
astăzi. De remarcat și 
coperțile, ele rețin două 
tablouri de Vincent van 
Gogh: Noapte înstelată și 
Terasa cafenelei noaptea. 
Trimiterile sunt directe și 
subliniază arderea artistului, 
sub galaxii de cuvinte și sub 
galaxii de sensuri. Plus 
copleșitoarea prezență a 
Demiurgului, prin/ în Creația 
Sa. Concluzia aparține poe-
tului: Minunile nu stau cu 
Ușa-Nchisă (fragment din 
poemul Vina de a fi poet, 
p.113).     

****************** 
*Adrian Botez, Casa 

făcută din împușcături: (poezii 
care te țin treaz…), 167 de pagini, 
Râmnicu Sărat, Editura Rafet, 
2020. Coperta I: NOAPTE 
ÎNSTELATĂ, de Vincent van 
Gogh (1853-1890) – pictură în 
ulei, pe pânză, 73,7 cm x 92,1 cm, 
realizată în anul 1889, la ARLES; 

Coperta II: TERASA 
CAFENELEI NOAPTEA, de Vin-
cent van Gogh – pictură în ulei, pe 
pânză (80,7 cm x 65,3 cm), 
realizată de pictor la ARLES, în 
perioada 9-16 septembrie 1888.  

 
Ochiul magic 

  
Mamă!, mă trezesc în noapte     

gândindu-mă la tine 
Ţi-o fi rău, ţi-o fi bine, poate ai ce 

mânca, poate ba, 
Poate te odihneşti pe-o saltea şi 

priveşti înspre apă, 
Poate eşti pe câmp împreună  
                              cu îngerii roz, la sapă. 

Nu ştiu de trăieşti într-o zi nesfârşită  
sau într-o noapte cătrănită, dar ştiu că ochiul tău magic 
Mă priveşte în noapte şi mă încălzeşte şi mă alintă,  
şi îmi dă lapte, şi mă povăţuieşte ori de câte ori  
        cad în ispită şi simt că sunt părăsită de raţiune... 
Ochiul tău magic, de mamă,  
                      îmi dă curajul să merg mai departe 
Ştiind că te am lângă mine doar pe tine. 
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La o anumită vârstă, orice om care a 
trăit o anumită experienţă de viaţă are 
senzaţia că propria experienţă este o 
frumoasă poveste, un veritabil roman care 
ar putea să intereseze şi să încânte. Dacă 
mai şi relatează cu şarm, câteva episoade 
nostime , apar şi suporterii care îi risipesc 
eventualele indecizii. Subiectiv, amatorul 
de glorie literară nu realizează că, în per-
spectiva istorică, ,,marile” evenimente ale 
vieţii sale personale nu sunt decât o 
insipidă înşiruire de întâmplări banale, ca-
pabile să amuze câţiva apropiaţi cam de 
aceeaşi condiţie. Detaşându-se de acest 
anonimat, Ioan Bărbunţoiu chiar are ceva 
substanţial de spus în cartea  Fata cu 
eşarfa verde  apărută la Editura „Magic 
Print”. Are şi curajul necesar de a-şi ex-
pune public avatarurile existenţei, convins 
fiind că a dus o viaţă sub semnul 
demnităţii. Prin indicaţiile documentare, 
prin descrierea uneori eshaustivă a unor 
pasaje de viaţă, prin precizarea de 
amănunte verificabile, scrierea aparţine 
genului memorIalistic. Prin construcţia per-
sonajelor, prin intrigă, prin inciziile de 
ficţiune ar putea fi socotită roman. Ioan 
Bărbunţoiu nu-şi bate capul cu încadrările 
teoriei literare în genuri şi specii. El a scris 
o carte, cartea pe care a visat-o sistematic 
o mare parte din viaţă şi consemnată în 
planul managerial al existenţei personale 
(un pom, o casă, copii, o carte). A gândit-
o zi de zi şi a definitivat-o în primii ani de 
pensie, când atinge treapta înţelepciunii 
concluzionând: „Toate au un sfârşit, dar 
unii înţeleg aceasta prea târziu, alţii târziu, 
iar alţii la timpul potrivit. Ferice de aceştia 
din urmă.” 

 
Meandrele unui destin 
Din înaltul norilor contemplaţi poetic, 

memorIalistul cade în lume, pe malul 
Bălanului, un pârâu fără importanţă, loc al 
naşterii şi copilăriei. Adultul caută o inutilă 
explicaţie logică pentru comportamentul 
copilului, amestec de neastâmpăr pe care 
el nu şi-l dorea şi duioşie ori milă faţă de 
evenimentele trăite. Pornirile interioare 
spre violenţă sunt atenuate de capacitatea 
raţională de a decanta binele şi răul. Lungi 
meditaţii asupra timpului, rotirii anotim-
purilor, a străinului care ne locuieşte fiinţa 
denotă o timpurie fire reflexivă. Viaţa plină 
de lipsuri este percepută ca o normalitate. 
Copilul nu se întreabă de ce moara 
străbunicului a fost confiscată sau de ce 
iazul aceluiaşi, bogat în peşte, s-a risipit 
prin neîngrijire. Sărăcia, ,,profesor aspru 
şi neînduplecat”, ţine dure lecţii de viaţă. 
,,Părinte avar”, ea oferă, după chinuitoare 
înexistenţe, prima jucărie unui copil: 
jumătate din potcoava unui armăsar. Apar 
momente dramatice, reuşit transfigurate, 
precum lupta încrâncenată a tatălui cu 
lupii. Povestind, personajul capătă vreo si-
militate tocmai prin stilul expunerii, frust, 
natural, fără tendinţe de eroizare. Între 
părinţi izbucnesc neînţelegeri. Gonită din 
casă, mama este alinată de blândeţea flo-
rilor: ,,Pe moment, uitase din ce cauză se 
afla acolo. Aştepta. O clipă s-a simţit 
fericită. Atinse petalele crinilor, care îi 
ajungeau până la brâu şi brusc o străbătu 
un fior. Avea o senzaţie de sfârşeală. O 
boare de vânt o înviora, purtând mirosul 
plăcut şi persistent al crinilor. Nu răzbea 
niciun zgomot de nicăieri, dar ştia că în 
casă copiii sunt speriaţi şi aşteaptă.” Ca 
Vitoria Lipan, îndură cruzimea bărbatului 
necedând nimic din principiile ei, ca 
Smaranda lui Creangă se dovedeşte o 
fiinţă magică: aduce liniştea în cămin, face 
previziuni meteorologice prin metode em-
pirice, îşi ocroteşte cu ferocitate puii, 

căpătând statut de zeitate. Duritatea vieţii 
rurale generează un soi de jenă care 
împiedică exteriorizarea sentimentelor de 
duioşie, de iubire, fie ele materne, paterne 
sau filiale. Copilul va rămâne cu nostalgia 
mângâierilor şi îmbrăţişărilor cuvenite. 
Părăsind imaşul verde, eden al copilăriei, 
care îi va veni frecvent în minte ca un lait-
motiv al fericirii, eroul se îndreaptă spre noi 
orizonturi. ,,Pe holul acelui vagon, aşa 
cum eram, necunoscut şi sărac, slab şi pir-
piriu, cufundat cu mulţimea netrebnică, 
osândită la anonimat, simţeam totuşi o 
ameţeală plăcută la gândul că, dacă voi 
promova examenul, mi se vor deschide 
multe căi...” Este vorba doar de un exa-
men pentru admiterea la şcoala 
profesională, dar efuziunea se manifestă 
atât de puternic încât eroul nu simte sen-
timentul dezrădăcinării, nici duritatea vieţii 
ca zone din timpul şcolarizării. La traumele 
cu care adolescentul venise de acasă, 
acum se adaugă şi sistemul militarizat, dic-
tatorial, pe care pedagogii îl aplică serios, 
detaşaţi şi indiferenţi. Între căminari, 
grupaţi pe găşti, izbucnesc frecvente con-
flicte şi individul atacat este nevoit să 
recurgă „la statutul” de animal sălbatic, 
adulmecând pericolul ce trebuie ocolit sau 
înfruntat. Nici chiar o reîntâlnire târzie cu 
locurile unde şi-a risipit adolescenţa nu-i 
smulge memorialistului vreo lacrimă de 
duioşie. Constată doar pustietatea şi 
degradarea clădirilor care au adăpostit 
cândva trăiri şi visări. Ca muncitor într-un 
combinat în care toţi făceau de toate şi 
nimic bun, într-un mediu marcat de 
indisciplină, neseriozitate şi ignoranţă 
nutreşte tot mai mult ideea că locul său 
este în altă parte. Face liceul la seral şi dă 
admiterea la şcoala de ofiţeri de miliţie. 
După o primă fază în care trăieşte 
satisfacţia lucrului bine făcut, în urma unor 
intrigi este mutat să lucreze într-un oraş 
mai mic, dar puternic industrializat. În ochii 
celui ostracizat noul oraş apare ca o cetate 
a poluării, chimice şi umane, eterogeni-
tatea populaţiei creând probleme or-
ganelor de ordine. Condiţiile de trai îl 
dezamăgesc şi mai mult. În aceste 
circumstanţe, ivirea fetei cu eşarfă verde 
(pe care şi colecţionarul romanelor de 
dragoste a aşteptat-o 500 de pagini), o 
fiinţă magnifică venită dintr-un mai vechi 
vis premontoriu în plin cotidian, iluminează 
finalul scrierii, atenuând şi epilogul puţin 
cam „îndulcit”. 

 
Un roman social, de dragoste şi 

întrucâtva filozofic 
Cartea lui Ioan Bărbunţoiu, „Fata 

cu eşarfa verde” are incontestabile 
calităţi de roman. Un roman de observaţie 
socială, de dragoste şi, mai puţin, filozofic. 
Însuşi autorul constată că atunci când scrii 
pentru tine sinceritatea şi nuditatea 
faptelor este asigurată. Scriind pentru alţii, 
eşti nevoit să dai frâu liber imaginaţiei. De-
copertarea reflecţiilor unor personaje, dia-
logurile purtate în afara ariei de acoperire 
a prozatorului n-au cum fi accesibile 
memorialistului. Procedeul ţine de epica 
romanescă. La modul realist este văzută 
degradarea satului care începe cu exodul 
bărbaţilor spre oraş. În vreme ce femeile 
duc greul, copiii visează şi ei la avantajele 
urbanizării. Casele capătă culori ochioase 
şi alei betonate, motoretele şi motoci-
cletele sunt ambreiate asurzitor mai ales 
în zilele de sărbătoare, indivizi cu nume 
neaoşe precum Grigore Abortăriţei, Nicu 
Dudoanţă, Anton Ababei, Georgică Doană 
se cred domni ajunşi la oraş şi îşi flutură 
mândri cravatele ieftine, semn al par-
venirii. Obiceiurile vechi sunt grav dena-
turate, căsătoria, de pildă, având un alt 
ceremonial cu alte conotaţii decât cel e 
tradiţionale. Cu un realism grotesc sunt 
descrise inepţiile întâlnite în timpul stagiu-
lui militar. Constatările sunt cu atât mai 
verosimile cu cât vin de la un spirit disci-
plinat, apt pentru viaţa de combatant. ,,Nu 

înţelegeam aceşti oameni, ofiţeri sau 
subofiţeri, care, atunci când îmbrăcau uni-
forma, deveneau fiare sălbatice. Nu am 
înţeles de unde venea plăcerea aceea de 
a-ţi bate joc de oameni. Cred că perversi-
tatea lor era o permanenţă şi numai frica 
şi neputinţa îi împiedicau să fie şi în viaţa 
civilă la fel. Haina militară era pentru ei 
sceptrul care le dădea puterea de a-şi 
arăta arama.” Cartea capătă statut de 
roman odată cu evocarea complicatei 
relaţii dintre Ioan şi Lili. Tânărul muncitor 
intră în graţiile unei fete din protipendada 
„capitaliştilor comunişti”. Atuurile sale sunt 
maturitatea analizelor şi deciziilor, precum 
şi eleganţa exprimării dobândită prin vaste 
lecturi. Marivodajul (limbajul galant, subtil) 
îşi găseşte expresia sublimă în dans. „Era 
prima dată când dansam cu Lili. Îi simţeam 
respiraţia. Era caldă, îmbietoare, tot trupul 
ei era cald, semn că trăia emoţii intense. 
Îmi plăcea starea ei, era fericită şi eram 
bucuros că sursa fericirii sunt eu.” Însă 
educaţia fetei, crescută într-un alt mediu, 
al celor ajunşi cu bună situaţie materială 
aflată într-un puseu de revoltă, într-o încer-
care de integrare în normalitatea socială, 
dejoacă promisiunile soartei schim-
bătoare. Factorul decisiv în schimbarea 
acestei poveşti de dregoste îl constituie in-
capacitatea eroului de a se adapta unui 
context ostil sieşi. „Nu are stofa” unui 
Julien Sorel. Nu poate încheia un contract 
arivistic cu tatăl fetei, o fiinţă tipică pentru 
unele unele ,,căpetenii comuniste”. Setea 
de puritate morală depăşeşte duioşia şi 
mila care l-ar putea reţine lângă fiinţa care 
pentru o vreme îi luminase viaţa. Tot acum 
se derulează şi tentaţia romanului filozofic. 
Pagini întregi încearcă să explice compor-
tamentul fetei. Însă puterea de analiză 
atinge apogeul în călătoria cu trenul de 
noapte între două jumătăţi distincte ale 
vieţii eroului. Trenul devenise ,,un viespar 
de gânduri” şi un topos al miraculosului. 
Contrastul dintre proiect şi realitate 
declanşează „o cascadă” de reflecţii pe 
măsura îndepărtării la modul propriu cu 
trenul, dar şi moral prin despărţirea de 
modelul uman şi profesional pe care îl ido-
latrizase. Mustrările pe  care şi le face îi 
îmbogăţesc propria cunoaştere cu încă tot 
atâtea experienţe. Meditaţiile asupra 
singurătăţii, sărăciei şi bogăţiei îi aduc în 
minte sfârşitul cutremurător al tatălui cu 
povaţa lui ţărănească, dar atât de 

profundă: ,,Ştiu că vrei să faci ceva cu 
viaţa ta. De vei ajunge să ai bani, să nu 
uiţi de sărăcie, să nu uiţi să trăieşti sărac!” 
Este luată în studiu şi nebunia, 
componentă necesară pentru trăirile fiinţei, 
dar, atunci când se exteriorizează, e o 
piedică serioasă în integrarea socială. 
Până la dragoste nu este decât un pas: 
„Cui nu a trăit măcar o fărâmă din nebunia 
dragostei şi nu a simţit cutremurarea ei 
fierbinte îi este greu să înţeleagă ispita şi 
plăcerea durerii acestui sentiment.” Ivirea 
unui companion în persoana unui preot 
argumentează intensitatea meditaţiilor. 
Sunt puse ,,sub lupă” iubirea creştinească, 
păcatul şi iertarea, ambiţia (un pas mare 
spre autodistrugere), noţiunile de lege, 

normalitate şi anormalitate, inconsistenţa 
învăţăturii marxist-leniniste. 

 
   Un miliţian cu frică de Dumnezeu 

Tânărului muncitor i se face pro-
punerea de a urma şcoala de ofiţeri, la 
puţin timp după ce  avusese loc moartea 
tatălui. Are acest fapt o semnificaţie? 
Înseamnă trecerea de sub autoritatea 
paternă sub cea a unei meserii severe? 
Căci ,,este frumos şi ademenitor să ai pu-
tere asupra oamenilor şi să străluceşti 
înaintea altora dar şi demonic şi periculos. 
Fiecare treaptă, urcată nu este un pas 
spre libertate; este un pas spre 
încătuşare.” Convocat la Securitate, trece 
prin fiorul spaimei de acest gen de 
instituţii. O soră mai mare, ,,zâna bună” a 
familiei, îl admonestează: ,,lumea urăşte 
miliţienii şi nu vreau ca tu să faci parte din 
această categorie. Sper să te răzgândeşti 
cât mai repede.” Până şi omul de serviciu 
din secţia uzinală observă: ,,Nu eşti tu bun 
de miliţian. Acolo trebuie să fii rău şi, cu 
firea ta, n-ai să faci faţă. Nu trebuie să ai 
mamă, să ai tată, iar tu nu poţi fi aşa. Cine 
intră în miliţie îşi lasă mila acasă”. Însufleţit 
de o dorinţă de mult uitată, presupunând 
că printre oameni răi trebuie să fie şi oa-
meni buni, tânărul nu renunţă la demer-
surile sale, convins că lumea se schimbă 
şi miliţia odată cu ea. Într-adevăr, se va în-
cadra în tiparul cerinţelor, iar întâlnirea cu 
profesorul de criminalistică, Vochescu, se 
va dovedi providenţială. Şi totuşi fiinţa pură 
interioară se sincronizează dificil cu 
mentalităţile. Dialogul relevant cu un ca-
marad, Mehes, pune în evidenţă particu-
laritatea eroului nostru (,,Vorbeşti ca un 
preot. De ce nu te-ai dus la teologie?”) Nu 
despre teologie este vorba, ci despre 
relaţia intimă cu Dumnezeu. Copil fiind, 
Ioan a simţit independent puterea 
divinităţii. N-a fost strunit de o mamă 
bigotă, nici sugestionat de vreo bunică gri-
julie. Ca primitivii, a descoperit zeitatea din 
necesitatea explicării fenomenelor şi a 
protecţiei. Este relevatoare în acest sens 
scena furtunii care se declanşează în 
imensitatea câmpiei, unde nu există niciun 
mijloc de apărare. Dimensiunea homerică 
a grindinei, agresiunea furibundă a 
trăsnetelor, diluviul apocaliptic, fragilitatea 
fiinţei umane în raport cu stihiile oarbe sunt 
coordonatele unei trăiri dramatice excelent 
transfigurate artistic. La fel, coşmarul cân-
tarului (una din probele de admitere la 
şcoala profesională era greutatea de 40 
de kg.) intră în seria amănuntelor stupide 
ce pot hotărî o carieră, un destin. Re-
zolvarea trebuie văzută ca o revelaţie, iar 
îngăduitorul asistent medical ca trimis al 
providenţei. În mediul muncitoresc se 
accentuează pasiunea eroului pentru 
păstrarea purităţii sufleteşti, pentru afir-
marea unei entităţi divine. Lectura Bibliei, 
pe care o recomandă şi altora, îl ţine pe 
linia de plutire. În fine, miraculoasele întâl-
niri cu un preot. Dacă la fereastra trenului 
de noapte aura ce înconjura capul aces-
tuia putea fi provocată de irizările lumi-
noase, a doua oară lucrurile se complică. 
Din toată echipa care îl urmăreşte pe acel 
preot, considerat element periculos, doar 
Ioan îl vede şi dialoghează cu el. A treia 
oară, cutezătorul preot vine chiar în sediul 
Miliţiei, unde poartă un substanţial dialog 
cu eroul. Poate este o prezenţă celestă 
sau, mai degrabă o manifestare a 
conştiinţei, un ,,alter ego” doritor de a pro-
teja un om nevinovat, dornic de a soluţiona 
apăsătoare dileme morale.Tehnic vorbind, 
prozatorului îi reuşesc portretizările. Un in-
capabil director de liceu este ,,un om 
respingător, căruia răutatea i se citea în 
priviri, un om care, dacă vreodată prin 
venele lui cursese sânge cu bunătate 
omenească, acum era transformat în 
catran.”  

*) Ioan Bărbunțoiu, Fata cu eșarfă 
verde. Onești, Editura „Magic Print”, 2019 

(Continuare în pag. 14) 
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In memoriam  
 
EUGEN   
VAIAN 

 
 
  Un ziarist şi scriitor de care 

foarte puţini au auzit este şi 
băcăuanul Eugen Vaian, personali-
tate a secolului XIX, mort la doar 27 
de ani.  

Din “Dicţionarul General al Lite-
raturii Române” al Academiei 
Române aflăm despre Vaian că s-a 
născut la 2 noiembrie 1870 la Bacău 
(d. 25 august 1897, Compertrix, 
 Franţa), prin mamă fiind înrudit cu 
George Bacovia şi profesorul Gri-
gore Tabacaru, că a învăţat la Bacău 
şi Buzău, iar la 16 ani pleacă de 
acasă cu o trupă de teatru. 

Iată ce scria despre Vaian în  
„Foaia Populară”, Publicaţie 
Enclopedică Săptămânală, anul II, 
nr 8, 21 Februarie 1899, la rubrica 
„Scriitori Români” la un an de la 
moartea sa: „Dăm astăzi portretul re-
gretatului literat şi ziarist Eugen 
Vaian, mort anul trecut la Paris, în 
nişte împrejurări  dureroase, departe 
de ţară şi de toţi acei pe care i-a 
iubit.Vaian s-a născut în 187o în 
oraşul Bacău unde şi-a petrecut o 
copilărie  răsfăţată, care nu pre-
vestea într-un nimic nimic viitorul lui 
sbuciumat. Înzestrat cu o simţire 
aproape feminină, de o susceptibili-
tate rară, fără cea mai mică noţiune 
de practică a vieţei, modest, blând, 
sfiicios, a fost predestinat înfrânge-
rilor.”  

Autorul mai multor cărţi („După 
natură. Artiştii“, Roman, 1890; „Fin 
de siecle“, Bucureşti, 1892; postum  
„Proză şi versuri”, prefaţă de Socrate 
Georgescu“, Bucureşti, 1899), dar şi 
traducător al unor autori francezi şi 
ruşi. Pasiunea pentru jurnalism  dar 
şi pentru ideile epocii, l-au făcut să 
scrie la mai multe publicaţii naţionale 
din care a reuşit să-şi asigure traiul 
de zi cu zi: “Adevărul”, “Bucureşti”, 
“Ţara”, “Ilustraţiunea Română”, 
“Românul”.  

Dicţionarul General al Literaturii 
Române (volumul 7, 2009) al Aca-
demiei Române îl pune în rândul 
marilor autori români. Potrivit regre-
tatului Eugen Şendrea, Eugen Vaian 
s-a născut la Bacău, într-o mică 
căsuţă cu pereţi văruiţi. Tatăl său, 
Ionachi Vaian, era angajat casier iar 
mama sa, Zoia,  era fiica unui boier 
din comuna băcăuană Bogdăneşti 
(Grigore Muste). „Urmează clasele 
primare sub îndrumarea marelui 
dascăl Constantin Platon, la Şcoala 
de băieţi nr 1, apoi două clase la 
Gimnaziul de Băieţi. Aici îşi pune 
prima oară în valoare talentul de 
gazetar şi literat, scoţând un ziar 
litografiat, cu fapte, date şi poezii ale 
copiilor, care va face mare vâlvă“, 
scria Eugen Şendrea, în „Istoria 
Necunoscută a Bacăului“, carte 
apărută la Editura Vicovia, în 2013. 

 Mai târziu, la doi ani după 
moartea lui Eugen Vaian, în 1899, 
Socrate Georgescu, care i-a prefaţat 
o carte jurnalistului băcăuan, afirma: 
„Are în sânge spiritul de aventură. La 
16 ani părăseşte casa părintească şi 
devine actor“. După doar doi ani, 
renunţă la trupa de teatru şi urmează 
alte cursuri la Brăila. Pasionat de 
noile idei ale epocii, dar şi de soarta 
muncitorimii, scoate în 1888 
publicaţia  „Unirea muncitorilor”, ziar 
pe care-l conduce câteva luni iar în 
1889, la Roman, împreună cu G. 
Ibrăileanu şi Panait Muşoiu, scoate 

revista „Şcoala nouă”. În aceeaşi 
perioadă a colaborat la „România vi-
itoare”, ziarul editat de Panait 
Muşoiu la Brăila, în anii 1889-1890 
a lucrat în redacţia ziarelor liberale 
„Vocea Romanului” şi „Moldova”. 
Vaian a scris la ziarele Adevărul, 
Românul, Ţara, Liga ortodoxă, 
Ilustraţiunea română, Pressa (editat 
de el), Săptămâna ilustrată (înfiinţat 
tot de el).  

„La 22 de ani este corespon-
dentul mai multor ziare din Capitală. 
La Bucureşti publică „Fin de Siecle“ 
şi îi traduce cartea lui Turgheniev- 
„Întâia dragoste“. Momentul care 
avea să-i hotărască destinul a fost 
dragostea şi căsătoria cu Libertatea 
Pruteanu (1873-1969), fiica unui 
medic din Moineşti, pasionată de 
artă şi literatură. Ulterior ea va de-
veni scriitoare, sub numele de Laura 
Vampa. Îi cere mâna şi căsătoria are 
loc pe 18 decembrie 1892, la Paris. 
Atrasă şi ea de literatură şi presă, va 
publica sub numele de Laura 
Vampa. Cât timp au stat în 
Bucureşti, cei doi vor scoate o nouă 
publicaţie- „Săptămâna Ilustrată“. 
Alexandru Macedonski, impresionat 
de stilul şi dăruirea lui Eugen Vaian 
pentru presă, îl numeşte redactor la 
„Liga Ortodoxă“. 

  După o şedere cu soţia sa, 
Laura Vampa, în Elveţia (la Zurich şi 
Lausanne), şi un popas făcut la 
Geneva (unde găseşte o slujbă la 
librăria unui francez), Vaian ajunge 
singur (pe jos!) la Paris, unde a 
intenţionat să se întâlnească cu 
celebrul prozator Emile Zola şi să 
facă un ziar aşa cum îşi visa. Dar vi-
surile i s-au năruit rând pe rând.  

“Potrivit surselor care au stat la 
baza Dicţionarului General al Li-
teraturii Române, în anii 1895-1896 
Vaian ar fi făcut contabilitate la 
Mesageria Internaţională a Franţei. 
Apoi, a avut şansa să îl cunoască pe 
marele scriitor natura-list Emile Zola 
(1840-1902), cu care visa să facă 
mai multe proiecte lite-rare şi să 
scoată o revistă”.(Mircea Merticariu 
în https://adevarul.ro/, 16 octombrie 
2015) 

A făcut aşadar contabilitate prin 
capitala Franţei (la Mesageria 
Internaţională aşa cum s-a mai spus, 
condusă de M. Buziano, s-a întâlnit 
cu Zola dar, bolnav de tuberculoză 
şi demoralizat că nu i se împlinesc 
toate visurile, se sinucide, 
aruncându-se sub roţile unui tren 
care circula pe ruta Paris – Azin-

court, trupul fiindu-i găsit ulterior,  în 
dimineţa zilei de 26 august 1897, pe 
raza comunei Compertix şi îngropat 
apoi în cimitirul unui sat din arondis-
mentul Chalon.  

A lăsat o scrisoare către soţie 
prin care îşi motiva gestul. Deşi  ex-
trem de talentat, din cauza unei 
hipersensibilăţi accentuate el nu a 
reuşit să îşi depăşescă condiţia şi 
nici vicisitudinile vieţii  scriind articole 
pătimaşe prin ziarele vremii, versuri 
epigonice, încercări de roman 
(“Măritată”, publicat în revista 
“Săptămâna ilustrată”), instantanee 

din viaţa celor umili şi multe traduceri 
din franceză. A tradus (din franceză) 
aşa cum amintea şi ziaristul Mircea 
Merticariu. romanul lui Turgheniev 
“Întâia dragoste”, romanul “Fraţii vi-
tregi” al lui Maupassant, dar şi din 
Emile Zola, Alphonse Daudet, Gus-
tave Flaubert, Giacomo Leopardi. O 
parte din textele sale au fost sem-
nate şi cu pseudonimul Şt. Scurtu. 

Iată ce se scrie în continuare 
despre Vaian în acelaşi articol din 
„Foaia populară”,  februarie 1899: „În 
ceea ce priveşte aranjarea  estetică 
unei gazete era de neîntrecut. Şi la 
diferitele ziare pe unde-a scris a 
înfiinţat rubrică cu deosebit succes. 
În 1892 se căsători cu Laura Vampa, 
distinsa scriitoare, şi această 
căsătorie a contribuit mult la 
desfăşurarea talentului său. Idealul 
său era de a face un ziar popular, 
după exemplul şi spiritul ziarelor din 
străinătate.  

Dar aceasta trebuia să rămână 
vecinic un vis neîmplinit, România 
fiind o ţară mică şi deci 
neîndestulătoare pentru sacrificii aşa 
de uriaşe. Dar Vaian, stăpânit de pa-
siunea idealului său măreţ, nu-şi 
putea da seama de realitate. Înfiinţă 
ziarul „Presa” la care nu numai că-și 
risipi puterile lui de intelectual, dar îşi 
îngropă până la cel din urmă ban. 
Când văzu că nu mai poate lupta 
pentru a-şi susţine idealul, încercă o 
aşa de  mare zguduire că fu pe cale 
de a-şi pierde minţile. Atunci plecă 
din ţară, nădăjduind să uite, să 
reînceapă în altă parte o nouă viaţă. 
Poate ar fi isbutit dacă simţirea lui nu 
l-ar fi trădat şi de astă-dată. Departe 
de copiii săi şi de o tovarăşă 
devotată, mâhnit că nu poate să-i 
aducă lângă dânsul mai curând, de 
teamă să nu înnebunească de 
durere, a preferit să se omoare 
aruncându-se într-un moment de 
disperare înainte unei locomotive. 
Acesta a fost tragicul sfârşit al unei 
vieţi sbuciumate şi îndurerate”. 

Un scriitor interesant (şi prin bi-
ografie, dar şi prin scrisul său) – o 
“fire evazionistă şi temperament 
hipersensibil, cititor pasionat de 
literatură senzaţională, dar şi admi-
rator fanatic al lui Eminescu”, cum îl 
caracterizează filologul Stănuţa 
Creţu. 

Un destin frânt înainte de 
vreme, o victimă a vremurilor, orân-
duielilor şi poate a oamenilor 
indiferenţi pe care i-a întâlnit în calea 
scurtei sale vieţi. 

Soţia sa, moineşteanca Laura 
Vampa ,revine definitiv în ţară, unde 
desfăşoară o activitate literară până 
în 1933. Publică lucrările: „Cronici 
feminine, Bucureşti“, 1905,  „La noi 
în sat! Teatru de copii cu cântece şi 
danturi naţionale“,  Bucureşti, 1916, 
„Ce mai învăţăm la şcoală? 
Oropsiţii“, Bucureşti, 1924, „Din 
lumea celor mici”  şi „Răducu şi 
Nuşa la ţară“, Bucureşti, 1933. Se 
stinge la 96 de ani, în Bucureşti.   

„În scrierile sale, - şi Vaian a 
scris multe bucăţi bune, pline de 
vervă,- respiră minunat de bine su-
fletul autorului. Toate sunt pline de o 
melancolie amară, de o ironie 
ascuţită: căci aşa sunt cei care 
suferă” ,iar versurile de mai jos sunt 
parcă epilogul şi finalul potrivit al 
acestei scurte şi zbuciumate poveşti 
de viaţă: 

„Cum me perdusem printre pietre 
Ce stau mormintelor în faţă! 
Uimit de liniştea din juru-mi 
Uitasem dragostea de viaţă. 
Prin şoapta salciei pletoasă 
Un glas de-aramă străbătu; 
Chemând cu vocea-i plângătoare. 
„Hai, vin şi tu!...Hai vin şi tu!” 

                      (Eugen Vaian)
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Un ofiţer ce se ocupa ,,cu protecţia cadrelor” este 

creionat ca ,,un bărbat fără bărbie, cu dinţii ieşiţi în afară, în-
truchiparea perfectă a unui rozător mare şi flămând.”  

În schimb, căpitanul Năstruţ apare drept ,,un bărbat cor-
polent, abia trecut de 40 de ani, părul şi ochii aveau culoarea 
măslinelor, cu vorba moale şi faţa onestă pe care stăruia un 
surâs angelic, semn al unui om blând şi înţelegător.” Colegii 
de serviciu Titere sau Ștefan sunt caracterizaţi indirect prin 
fapte şi anecdote. Naratorul însuşi nu ocoleşte autodefinirea, 
care capătă consistenţă mai ales în momentele critice: ,,Mă 
simţeam un manechin, vechi, cu faţa crăpată în multe bucăţi, 
aruncat într-o magazie de rebuturi, lovit de piciorul maga-
zinerului, înciudat că-i stau în cale în timp ce căuta lucruri 
cât de cât folositoare.” Nu putem trece peste alte realizări de 
ordin artistic: descrieri, definiri, pasaje de ironie bonomă, 
aforisme ce împânzesc inteligent cartea. Dotat cu talent, 
echilibrat în dozarea mijloacelor de expresie, Ioan Bărbunţoiu 
este deja un prozator matur. Îl aşteptăm cu o nouă carte pe 
care s-o comentăm cu aceeaşi plăcere ca pe cea de faţă. 

VISUL DIN VIS 
 
 
Din perspectiva unui 

timp a-temporal și a sondării 
zonelor abisale ale ființei 
vine Andrea H. Hedeș cu 
volumul ”Povestiri de 
pe malul celălalt” (Ed. 
Neuma).  

Acea reintegrare umană 
într-o epocă metaistorică și 
punerea fantasticului în 
relație cu mitul, despre care 
vorbea Mircea Eliade, își 
reafirmă aici preeminența în 
fața existenței telurice, a 
legilor clepsidrei ce măsoară 
automacerarea materiei. Fe-
meia din ”Îngeri” pare să 
găsească singura cale de 
salvare din închisoarea 
condiției umane, o peșteră 
platoniană unde  realitatea 
are un revelator coeficient de 
absurd ce recunoaște doar 
legitatea fatalității. Din 
aceeași lume convulsivă, cu 
iz oriental , provin și copii din 
”Locul”pentru care ideea de-
sprinderii de timp este 
circumscrisă orizontului in-
truziunii liniei despărțitoare 
dintre vis și realitate. În 
schimb, bătrânul din ”Visele 
”semnifică înscenarea fabu-
losului și învederează 
atracția pentru ideea des-
prinderii de trup și a 
potențelor tragice. Incapaci-
tatea fixării,  a nestatorniciei 
dar și profunda neliniște 
legată de găsirea propriei 
identități dau prozatoarei 
prilejul unui adevărat tur de 
forță în „Frica ”prin utilizarea 
acestora ca resort al 
întrebărilor esențiale, cu 
semnul schimbat al reflexelor 
realului. 

În „Carnaval„ propensi-
unea spre un fantastic mitic-
istoric instituie o atmosferă 
de galata transilvană în 
pragul descompunerii și o în-
scrie pe traiectoria anoni-
milor povestași de texte 
apocrife.  

Mult mai amplă, 
povestea din ”Drumul” 
potențează prin descripție și 
consistență ezoterică o 
atmosferă revelator fantas-
tică: ”Și se pornise o molimă 
mare prin lume.  

Pământul nu mai rodea 
iar vântul pustia seminția oa-
menilor. În cele mai umile și 
neștiute cătunuri precum și 
în cele mai mari metropole, 
oamenii se duceau, cu 

sutele. Nu știa nimeni ce 
putea fi, de unde venea și 
cum putea fi oprită molima 
aceea. Doctorii, înțelepții și 
militarii, autoritățile și cei 
foarte bogați făceau ședințe 
lungi în care nu găseau 
niciodată soluții.”   

Țiganul cu bivolița și 
căldarea de alamă șlefuită, 
un fel de Don Quijote al ori-
ginarului recreează un 
periplu cristic al înălțării și 
căderii intr-o lume devastată, 
la propriu și la figurat, de 
teamă, neputință și lipsa 
speranței. Iată ce împrejurări 
realiste redate imaginarului 
fantast sau poate invers,pe 
axa parabolică a acestui 
prezent pe care  îl trăim cu 
toții...  

Obstinația salvării prin 
orice mijloace, ieșirea cu 
orice preț din această 
adevărată religie a hazardu-
lui dau cel mult un semnal al 
sfârșitului unei lumi în care 
jerfa individuală nu mai 
poate însemna nimic în fața 
materiei oarbe,dar asta nu 
pare a semnifica în mod in-
evitabil sfârșitul: ”Doar că 
după ce soldații puseseră 
mâna pe țigan, bivolița 
bătrână, rămasă fără stăpân, 
agăță căldarea de alamă cu 
un corn și merse mai departe 
pe drum. Acum nu o mai 
vedea nimeni.  Nu se mai 
vedea nici măcar urma co-
pitelor ei prin praful drumului 
iar căldarea hurduca opacă 
și mută în cornul ce sta să 
cadă al bivoliței”.  

Un final, așadar, care 
din zorii coșmarului, 
prevestește un câmp oculis-
tic al renașterii.  

Și în „Lumină albă” 
metamorfozele sufletului, 
într-o lume a luminii, 
beneficiază de acel inefabil 
și greu de strunit element al 
surprizei, din unghiul sub-
stratului psihologic, ce pot 
ajuta cititorul să vadă mai 
mult decât ceea ce-i dat să 
vadă în strălucirea de o clipă.  

Privind o altă dimensi-
une a existenței prin inter-
mediul a tot ceea ce s-ar 
putea numi chipul proiectat 
pe malul celălalt, al propriului 
vis, Andrea H. Hedeș 
descoperă înțelesuri de sub-
tilitate și postulează o stare 
de spirit de o stranie anor-
malitate  simultană anotim-
purilor tuturor devenirilor. 

Daniel Mariș
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Restul sarcinii n-a fost nici pe departe 

așa de rău ca începutul ei. După ce Ina a 
fost salvată cu greu, totul părea că revine 
la normal. O normalitate precară plină de 
spaime nerostite.  

Ina și-a petrecut cea mai mare parte 
din timp în spital sub o atentă supraveg-
here. Părea că își revenise. Oricum, nu 
mai vorbea de narfe și suferințele lor. În 
fiecare zi, mă primea cu afecțiune și ore 
întregi discutam despre orice nimicuri. Evi-
tam să vorbim de sarcină, naștere sau ce 
va urma după asta. Respectam alegerea 
ei sperând că, atunci când își va ține prima 
dată copilul în brațe, sentimentele materne 
vor învinge orice tristețe. 

Părea însă că Ina își reprima total 
aceste sentimente, nevorbind niciodată de 
sarcina ei. Odată am întrebat-o dacă vrea 
să știe sexul viitorului nostru copil. M-a 
privit cu o figură cruntă, de sălbăticiune 
înfometată. În rest, părea că primește 
toate câte i se întâmplau cu o indiferență 
vecină cu resemnarea. 

Paradoxal însă, fătul se dezvolta per-
fect. Era la zi cu toți parametri de creștere 
și părea să fie un nou născut normal. 
Toate testele genetice, absolut toate, erau 
normale, ceea ce mă umplea de speranță. 

Ultima lună și-a petrecut-o cu mine 
acasă. Îmi luasem concediu și n-o scăpam 
din ochi. Eram atât de atent să-i ghicesc 
toate dorințele chiar înainte de a și le ex-
prima, încât evident devenisem prea 
pisălog și insistent. O urmam oriunde se 
ducea, chiar și la baie. Ascunsesem toate 
obiectele ascuțite, iar ușa de la balcon o 
bătusem în cuie. 

Ina n-avea nicio părere. Accepta toate 
atențiile mele indiferentă, ca și cum toate 
trebuiau să fie așa și ea n-ar fi avut nicio 
putere să le schimbe. Nu se uita niciodată 
în oglindă, de exemplu. Încerca să nu 
poarte rochii de gravidă și, în general, se 
comporta ca și cum n-ar fi fost însărcinată. 
O enervau grozav toate referirile la sarcina 
ei și, de aceea, nici nu mai dorea să iasă 
din casă. Cu cât se apropia sorocul, cu 
atât devenea mai tăcută și mai 
înspăimântată. 

Momentul așteptat a venit totuși brusc 
și într-o circumstanță neașteptată. Eram la 
Operă și asta dintr-un motiv foarte simplu. 
În ultimul trimestru de sarcină, Ina de-
scoperise muzica. Firește eu îi puneam 
muzica. Mi se spusese că ajută. Așa că 
Ina era cumva obligată să asculte Mozart 
sau Bach zi de zi. Nu-i plăcea. Mi-am dat 
seama de asta când într-o zi am găsit-o cu 
ochii închiși și muzica dată la maxim. As-
culta uvertura la Tannhauser. De atunci, 
muzica Wagneriană răsuna peste tot spre 
disperarea vecinilor. Acum, dacă mă gân-
desc, Inei i se potrivea mult mai bine acea 
muzică plină de mister în care rezonau 
legendele vechi ale Walhallei. Atunci însă 
o consideram nesănătoasă pentru ea și 
preferam să o duc seară de seară la con-
certe sau la operă. Și tocmai în seara când 
s-a declanșat sarcina eram în lojă la 
Operă. Ascultam Traviata. 

Se spune că cine descoperă muzica 
și ajunge să o iubească devine pe viață 
legat de ea. Ina își descoperise abia acum 
pasiunea pentru muzica clasică sub toate 
formele ei. Priveam la ea. Strălucea în în-
tunericul sălii ca o stea pe un cer de 
catran. Stătea dreaptă cu capul ușor aple-
cat spre scenă și cu o expresie de bucurie 
totală pe chip, care în mod ciudat putea  
foarte bine să semnifice și tristețe. Așa era 
Ina - un vulcan de sentimente și  
de trăiri contrastante care te derutau,  
neștiind dacă toate astea semnifică un in- 

 

terior profund sau doar superficialitate. 
Participa cu toată ființa ei. Chipul ei era 
rând pe rând traversat de sentimente con-
tradictorii, fericire, bucurie, tristețe sau dis-
perare. Câteodată, câte un acord muzical 
mai înalt o tulbura atât de mult, încât 
închidea ochii tremurând, ca și cum ar fi 
plutit pe un râu înspumat agățată doar de 
o plută fragilă. 

Pe la sfârșitul actului doi ceva mă 
trezi din reverie. Stăteam cu picioarele în 
ceva umed și lipicios. M-am uitat la Ina. 
Rochița ei era pătată de la brâu în jos de 
același lichid. Mi-am dat seama că Inei i 
se rupsese apa. Părea că ea nici nu se-
sizase. Am luat-o de talie blând și i-am 
spus că trebuie să mergem la spital. S-a 
uitat la mine trist. 

-Nu trebuie să mergem nicăieri până 
nu se termină... Până nu moare ea. 

-Dar trebuie să plecăm. Naști! 
Ridicasem tonul și vorbele mele fură 

însoțite de un cor de șușoteli nemulțumite. 
Ina întoarse spre mine o față 

rugătoare. 
-Trebuie, Andrei, trebuie să așteptăm. 

Eu sunt Traviata... Femeia pierdută... Eu! 
Restul timpului am stat ca pe ace. Îmi 

venea să cobor eu pe scenă s-o omor 
odată pe Violetta. Mi-am dat seama că 
totul s-a sfârșit când sala a izbucnit în 
aplauze, iar Ina s-a întors spre mine 
gemând. 

-Acum doare. Du-mă la spital...  
La spital, totul era pregătit. Sigur fătul 

suferise după ruperea apei și Ina a intrat 
imediat în operație.  

Mărturisesc că niciodată nu fusesem 
un credincios practicant, însă atunci, pen-
tru prima dată în viață, am simțit că ceva 
se schimbă.  

Sala de așteptare de la obstetrică era 
mare și goală. Atât de mare că ar fi putut 
fi foarte bine interiorul unei catedrale. Timp 
de două ore m-am rugat. Atât de mult și 
de intens  încât, la un moment dat, am 
simțit că pereții catedralei mele se mișcă, 
mă împresoară, până ce spațiul din jurul 
meu dispare. Aveam senzația că aparțin 
unei închisori din care nu voi scăpa 
niciodată. 

Cezariana durase destul de mult, dar 
nu eram îngrijorat. Ina era pe cele mai 
bune mâini. De aceea, nu am avut nici o 
presimțire când doctorul ei m-a strigat 
chemându-mă în cabinetul lui. 

Doctorul Inei era o somitate în ma-
terie. Îl avusesem profesor la facultate. Era 
o somitate, dar arăta ca un mic diavol. 
Totul era ascuțit în făptura lui. Era mic, cu 
segmente scurte și eu mă mirasem întot-
deauna cum niște mâini așa de mici pot să 
se descurce atât de bine în operații com-
plicate. Figura sa însă impresiona cel mai 
mult. Era ca o sculptură nereușită. Nasul 
și bărbia erau uriașe și disproporționate în 
raport cu restul, ca și cum ar fi aparținut 
unei cu totul alte persoane. La fel păreau 
și ochii alungiți ca de chinez. De o parte și 
de alta a frunții avea două zone de chelie 
și doar pe mijloc părul se evidenția în 
exces, ca o creastă de dinozaur. Și parcă 
pentru a compensa chelia destul de 
avansată, își lăsase doi perciuni 
impunători ca în personajele lui Dickens. 
Și ca tabloul să fie complet, avea un glas 
ascuțit și strident, de tonalitatea feminină.  

Tresării neplăcut așa cum o făceam 
și în facultate când îi auzii vocea. 

-Colega, am vești proaste. Mama e 
bine, dar nou născutul nu a supraviețuit. 

Am rămas un moment suspendat un-
deva în afara realității. 

-Cum s-a putut asta? Cum? 
Glasul meu avea nuanțe de disperare 

amestecate cu acuzații nerostite. 
-Toate testele erau bune și 

ecografiile... 
-Nici noi nu înțelegem, spuse pe un 

ton împăciuitor profesorul. Nici noi. Uneori 
medicina oferă astfel de surprize 
neplăcute, dar bănuiesc că tu știi asta. 
Fătul avea o malformație gravă, 
nedepistată... 

Restul discursului nu l-am mai auzit. 
Am ieșit în fugă din cabinetul profesorului. 
Nu mă gândeam decât la Ina. 

Am găsit-o într-o rezervă neluminată. 
Stătea ghemuită în pat într-o poziție 
embrionară. Părea o mică stâncă 
întunecată însuflețită totuși de respirații 
sacadate. Părul ei lung o acoperea 
aproape complet. Ridică capul și mă privi 
ca și cum mi-ar fi spus „ți-am spus eu”. 
Ochii ei străluceau în întuneric ca niște 
ochi de vidră. 

Am încercat să aprind lumina, dar Ina 
mi-a făcut semn să n-o fac. M-a șocat însă 
când s-a uitat la mine. Mă privea cu o ură 
inexplicabilă. 

Nu a întrebat niciodată de copil. Nici 
ce s-a întâmplat cu el, nici de ce a murit. 

Nu i-am spus niciodată Inei că fetița 
noastră se născuse cu picioarele lipite ca 
o coadă de sirenă. Ce rost ar fi avut? 

 
* 

De la spital m-am întors cu o altă 
soție. În cele câteva zile petrecute la ma-
ternitate, Ina se schimbase radical. Nu mai 
voia să facă nimic. Nu vorbea. Stătea ore 
întregi uitându-se în oglindă și ascultând 
Wagner.  

Sigur mă gândeam la o simplă depre-
sie post natală. Nu puteam accepta că su-
fletul Inei se modifica de la o zi la alta. 
Simțeam o răceală inexplicabilă în relația 
noastră. Eram cu adevărat speriat. Nu 
pentru mine, ci pentru ea. Începuse să 
plece de acasă când eu nu eram prin 
preajmă. 

Începusem să lipsesc la clinică. 
Munca de cercetare pe care o iubisem în-
totdeauna nu mă mai atrăgea. Eram cu 
gândurile mereu în altă parte, ca și cum 
mintea mea începea încet-încet să fie 
invadată de spaime și obsesii în urma 
cărora rămânea doar o nedeslușită 
durere. Începusem să o urmăresc pe Ina 
care, bineînțeles, nu se mai ducea la ser-
vici, căci îi găsisem cu multă dificultate un 
post de medic de familie. Bătea străzile și 
parcurile Bucureștiului, care abia ieșiseră 
din iarnă și miroseau deopotrivă a pământ 
reavăn și a frunze putrezite. Uneori Ina se 
oprea ici acolo, ca și cum n-ar fi știut în-
cotro să o mai ia. Stătea pierdută la câte 
un colț de stradă privind în gol, de parcă 
n-ar fi știut unde se află.  

Nici eu nu știam cum să procedez. 
Seara când ajungeam acasă o priveam în-
delung așteptând să deschidă ea 
conversația. Ina însă mă privea absentă, 
evitându-mi privirea. Răspundea monosi-
labic și cu timpul nici măcar atât. Când ve-
neam acasă, își făcea mereu de treabă în 
baie sau pur și simplu se prefăcea că 
doarme. De dragoste nici nu putea fi 
vorba. Nu mă respingea, dar nici nu îmi 
răspundea încercărilor mele de a mă 
apropia. Pur și simplu aveam senzația 
că-i era silă să mă atingă. 

M-am întrebat întotdeauna cu ce 
greșisem, cum de relația noastră ajunsese 
aici și ce puteam face. Nopți lungi îmi 
făceam reproșuri și plănuiam schimbări în 
relația noastră, dar fără rezultat. 

După un timp interveni ceva nou. Ina 
începu să bea. Simțeam mirosul de alcool 
în casă. Am aruncat toată băutura din casă 
și Ina continuă cumva să găsească 
băutură.  

Acum în privirea ei începeam să 
deslușesc o sclipire nouă, ca un fel de 
teamă amestecată cu un grăunte de ne-
bunie. Aveam acum senzația de nesfârșită 
milă și încercam să împiedic o catastrofă 
pe care o simțeam inevitabilă. 

Am încercat s-o scot din starea în 
care era ducând-o în concedii scumpe, 

vizitând lumea. Crezând că plecările din 
București i-ar fi făcut bine, o duceam cât 
puteam de des în excursii. Nu spunea nu 
niciodată. Mergea cu mine cu resemnarea 
unui bolnav care își ia cu conștiinciozitate 
tratamentul prescris de medic, deși știe că 
nimic nu-l mai poate salva. O singură dată 
am avut impresia că pentru o clipă, vechea 
Ina, fata de care mă îndrăgostisem 
nebunește, reînvie. 

Era Crăciunul, eram în munte la o 
cabană izolată, doar noi doi. Gazda făcuse 
un foc uriaș în sobă și noi stăteam pe o 
blană mițoasă de oaie în fața lui. Lemnele 
trozneau și mii de steluțe se ridicau spre 
horn. Mirosul de brad proaspăt împodobit 
se amesteca tainic cu mirosul de lemn ars. 
O ținem pe Ina în brațe. O simțeam 
plecată departe cu gândurile. Ochii ei își 
pierduseră strălucirea  acoperiți ca de o 
ceață subțire. Mă gândeam că nu știusem 
niciodată să comunic prea bine și îmi 
reproșam că datorită timidității mele de 
tocilar aveam s-o pierd. 

Deodată, glasuri limpezi de copii 
acompaniate de clopoței se auziră afară. 
Am ieșit amândoi în prag acoperiți de cergi 
groase. Erau o duzină de colindători ale 
căror glasuri pure păreau venite din rai. 
Lumea din jurul nostru dispăru ca prin mi-
nune și povestea nașterii blândului Iisus 
ne învălui purtându-ne într-un timp și într-
un spațiu ceresc. Fulgi mari cădeau dintr-
un cer plin de stele luminoase, ca făcliile 
din mâna colindătorilor. 

Priveam chipul Inei în timpul colindu-
lui și, ca într-un vis, ochii ei se luminau 
încet, ceața de pe ei dispărea, deveneau 
ca odinioară strălucitori, expresivi și vii. 

În noaptea aceea, în fața focului, ne-
am iubit pentru ultima oară cu patimă, cu 
disperare, total. A fost chiar ultima oară 
când Ina mi s-a dăruit cu toată ființa ei. 
Dimineața o surprinse în brațele mele. Nu 
dormisem deloc, făcându-mi o mie de vise 
despre cum va arăta viața noastră în con-
tinuare. Când deschise ochii însă, tot uni-
versul meu ipotetic se prăbuși. Ochii Inei 
redeveniseră opaci și indiferenți. Se 
îmbrăcă rapid cu mișcări sacadate ce 
păreau a sugera repulsie. Pe urmă, își 
aprinse o țigară din care trase fumul gros 
adânc în piept și întrebă indiferentă când 
plecăm. 

* 
Pe urmă, lucrurile reintrară într-un soi 

de „normalitate”. Eu lucram la Institut toată 
ziua, Ina nu numai că nu lucra, dar evita 
constant orice discuție pe această temă. 
Nu mi-am făcut prea multe probleme în 
acest sens. Câștigam destul pentru amân-
doi. Oricum, nu îmi cerea bani niciodată, 
ci îi lua pur și simplu din portofelul meu. 
Pe de altă parte, cred că în subconștient 
eram mulțumit s-o știu dependentă de 
mine. Începuse deja să mă obsedeze 
ideea că Ina m-ar putea părăsi, iar 
dependența de mine era un fel de poliță 
de asigurare. Intrasem într-un program de 
cercetare nou și care îmi ocupa aproape 
tot timpul, ca să nu mai spun  că îi acor-
dam toată atenția. Însă problema numită 
Ina evolua aproape fără să-mi dau seama. 
Mai ales că a trebuit să plec pentru trei luni 
în Anglia. Când m-am întors, toate erau 
schimbate. În rău. Casa era într-o mizerie 
lucie, iar Ina lipsea. Am așteptat-o până 
spre dimineață, când se întoarse amețită, 
mirosind a alcool și cu un aspect total 
neîngrijit. Când a intrat pe ușa apartamen-
tului nostru avea o expresie veselă pe 
chip, însă, când a ridicat ochii și m-a zărit 
în semiobscuritatea odăii, expresia i s-a 
schimbat imediat într-una de indiferență 
sau poate chiar cum simțeam eu, repulsie. 
Intră în baie și auzii apa de la duș cum 
curge. Mi s-a părut chiar că aud hohote de 
plâns isteric sau poate doar voma, cine 
știe... 

De atunci, Ina începu să bată 
cluburile de noapte. Îmi asculta fără să mă 
contrazică reproșurile și argumentele cu 
aceeași expresie indiferentă vecină cu 
repulsia... 

(Va urma) 

 

ARAGAZ CU PATRU OCHIURI  
sau  

POVESTEA UNEI NARFE 
(fragment de roman) 
continuare din  nr. 165
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Moto:  
Să ridicăm privirea spre cer  

pentru a vedea peste ce călcăm 
 

Mai bine de două luni, spre sfârşitul 
anului 2020, am lecturat cu un deosebit in-
teres şi cu mare atenţie cele două volume 
ale lucrării: Dacia Esoterică – simboluri, 
legende şi tradiţii (ed. Ganesha 2020, 
peste o mie de pagini!) lucrare apărută 
prin admirabila trudă a domnului prof. dr. 
Vicu Merlan, originar din satul Isaiia, în 
prezent colaborator al Muzeului Municipal 
din Huşi. Amintesc în context această 
apartenenţă a domnului profesor fiindcă 
aici se află într-un fel cheia unui miracol. 
Îndrăgostit de locurile sale natale şi 
„simţind” spiritualitatea lor va fi cel care, 
întâi ca student în anii 1991, apoi ca ab-
solvent şi angajat al muzeului amintit, va 
participa cu entuziasm la cercetările arhe-
ologice efectuate în zonă şi va descoperi 
în anul 1998 ceea ce acum numim pe 
bună dreptate „Tezaurul de la Isaiia” expus 
în prezent la Muzeul Universităţii „Al. I. 
Cuza” din Iaşi. Voi menţiona, probabil spre 
dezamăgirea acelora pentru care cuvântul 
tezaur înseamnă aur, argint sau cel puţin 
pietre preţioase, că este vorba de un 
tezaur de spiritualitate care ar putea (şi 
chiar ar trebui!) să schimbe paradigma 
istorică a culturii precucutiene de pe 
aceste meleaguri. 

Voi reda câteva fraze din interviul 
acordat de domnul profesor reporterei 
Alice Diana Boboc de la Asociaţia 
Redescoperă Istoria: 

„În 1996, am efectuat primele 
săpături arheologice la Isaiia, punctul 
“Balta Popii”. Era locul unde, în copilărie, 
mă duceam cu bunicul la pescuit. Probabil 
şi vechile triburi pescuiau cam prin 
aceeaşi zonă. Am fost norocos de la 
primul sondaj; am decopertat o zonă sa-
cră a unui sanctuar de 7000 de ani, în care 
am găsit fragmente din lut ars de la 
măsuţe de altar, statuete antropomorfe 
feminine, vase de ritual de tip askkos, 
râşniţe, topoare din piatră de tip “calapod” 
perforate, vase ceramice, unele reîntregi-
bile, așchii şi lame de silex ş.a. Printre 
acestea a apărut şi o tăbliţă din lut ars cu 
scriere pictografică, mai veche decât cele 
din Sumer (considerate de cercetători cele 
mai vechi din lume), fiind aproximativ 
contemporană cu celebrele tablete-
teracotă de la Tărtăria, jud. Cluj. Dacă nu 
găseam ceva de valoare, sondajul 
rămânea la acel stadiu, însă cele de-
scoperite ne-au dat speranţe” 

De fapt, întreaga lucrare a domnului 
profesor este o călătorie foarte 
asemănătoare cu cele făcute în scopul 
iniţierii spirituale, o neobosită căutare a 
adevărului privitor la istoria adevărată a 
locurilor şi oamenilor din acest uriaş areal 
numit de-a lungul tipurilor Dacia, Geţia, 
Vlahia sau Karavlahia ori în alte feluri, 
funcţie de cel care face referirile sau de in-
teresele geopolitice ale vremurilor. Îl vom 
găsi pe domnul profesor în paginile volu-
mului căutând semnele trecerii prin 
veacuri a populaţiilor din acest areal, 
săpând în diferite site-uri, fotografiind prin 
locuri unde nici cu mintea noi, oamenii 
obişnuiţi, nu ajungeam, scormonind arhive 
şi memorii, cărţile înaintaşilor, adunând 
tradiţii, desluşind adevărurile din legende 
sau vechi poveşti, punând cap la cap 
informaţiile transmise prin  meşteşuguri 
(costume, ouă încondeiate, măşti, dansuri 
etc…!) şi dând astfel de obârşiile de cele 

mai multe ori ritualice ale acestora. Dar, în 
acelaşi timp ni se demonstrează că, numai 
gândind la fragmente ca aparţinând un tot 
unitar poţi deveni credibil, iar autorul 
reuşeşte pe deplin acest dificil exerciţiu. 

Am folosit termenul de miracol în 
legătură cu întreaga activitate prezentată 
în carte, deşi domnul profesor se declară 
doar norocos, fiindcă eu unul cred că doar 
celor vrednici li se arată calea cea dreaptă, 
deloc uşoară, iar truda lor este, la un mo-
ment dat, pe deplin răsplătită. Există posi-
bilitatea ca, aşa cum ne povesteşte 
domnia sa, încă de când era copil să fi 
simţit (atunci este şi vârsta propice unui 
asemenea eveniment), că de fapt tălpile 
sale, cel mai probabil desculţe, calcă 
peste comori care pot schimba istoria 
uitată, ignorată sau chiar furată a celor di-
naintea sa. Asociez descoperirea  acelui 
tezaur de la Isaiia cu un miracol, 
asumându-mi riscul ca logicienii mult prea 
cartezieni ai lumii ştiinţifice să mă acuze 
de excese metaforice. 

Autorul nu se aşează, aşa cum 
egolatria omniprezentă ne-a cam obişnuit, 
în prim planul abordărilor neconvenţionale 
(faţă de istoriografia didactică!) a eveni-
mentelor istorice aflate în ceea ce numim 
preistorie, adică în acel spaţio-temporal 
unde nu avem la îndemână atât de  
îndrăgitele documente de cancelarie, cele 
pe care am ajuns să le consideră sin-
gurele demne de această nobilă titulatură 
de document istoric. Uitând astfel că de 
fapt acestea (documentele de cancelarie) 

sunt cele mai perisabile, dar şi cele mai 
puţin credibile, din diferite motive, inclusiv 
politice, şi că de fapt majoritatea „docu-
mentelor” se află înscrise pe pietre, pe 
ziduri sau pe tot felul de suporturi (lemn, 
frunze, piele etc…) au formele cele mai 
diferite, iar unele nici nu pot fi denumite 
documente fiindcă sunt transmise prin viu 
grai sau mişcări ale corpului (dansuri), 
tradiţii, obiceiuri sau vechi incantaţii (de-
scântecele). Sigur, interpretarea unor 
asemenea „documente” poate fi de multe 
ori deformată de gândirea celui care 
abordează această cale, gândire 
modificată substanţial de trecerea tipului, 
schimbare paradigmelor, nivelul de instru-
ire, propriile noastre limiteori chiar de 
dorinţele (aşteptările) cercetătorului. Da, 
este foarte posibil aşa ceva, dar a da la o 
parte uriaşa arhivă de acest gen este o 
greşeală şi mai mare, fiindcă o ipoteză 
formulată chiar eronat poate fi corectată în 
timp pe când o respingere vehementă 
poate crea un cadru de analiză inhibant 
aşa cum se întâmplă şi acum cu unii is-
torici care nu pot ieşi din rigorile unui ma-
nual de istorie profund politizată cel al 
„istoricului” Mihail Roller. 

Aşadar, Vicu Merlan pune la loc de 
mare cinste numele unor cercetători din 
ţară, dar şi din străinătate, care au avut cu-
rajul (aş numi-o înţelepciune!) de a cerceta 
şi de a omite opinii referitoare la istoria 
foarte veche a omenirii, inclusiv ipoteze 

logice despre cea dinaintea marilor cata-
clisme planetare (potop) cum ar fi Daniel 
Ruzo, Marija Gimbutas, Nicolae Vlasa, 
Viorica Enăchiuc, Victor Sorokin, evident, 
Nicolae Densuşianu cel excesiv de conte-
stat la noi şi mulţi alţii. Aduce în felul 
acesta un binemeritat omagiu înaintaşilor, 
atrăgând în acest fel atenţia, într-un mod 
foarte elegant, că poate ar fi timpul ca şi 
la nivelul catedrelor să schimbe optica 
abordărilor care încep istoria României cu 
războaiele daco-romane, deci mult după 
perioada de maximă înflorire a entităţii 
statale daco-getice. 

Sigur, o lucrare atât de amplă are 
suficient spaţiu editorial pentru a analiza 
în amănunt, folosindu-se de un imens ma-
terial iconografic, diferite simboluri, obi-
ceiuri tradiţionale ori sărbătorile 
premergătoare creştinismului precum: spi-
rala ori svastica, semnele solare sau 
reprezentările Zeiţei Mamă, Brezaiele, 
Rusaliile, Sânzienele, legendele pricuri-
cilor ori misteriosul dans al Căluşarilor. 
Intră în preocupările autorului şi sculpturile 
mai mici, dar şi mai mari, menhirii sau 
sceptrele de piatră, stâncile însoţite de leg-
ende însă şi cursurile de apă aflate în 
această situaţie. Vom găsi şi o foarte 
interesantă prezentare a toponimiilor pre-
cum şi a simbolisticii apei în vechile 
credinţe (ex. Apa Sâmbetei). Desigur, nu 
poate lipsi o abordare largă a conceptului 
de timp, aşa cum îl înţelegeau, 
surprinzător de bine, vechile civilizaţii 
nord-dunărene, iar această abordare nu 
poate fi concepută excluzând riturile fune-
rare, cele care în ultimă instanţă dau 
valoarea definitivă a continuului spaţio-
temporal. 

Spre lauda sa, autorul nu uită să 
posteze în lucrare şi „misterele” dispariţiei 
unor importante scrieri referitoare la 
civilizaţia daco-getă. Mai ales că aceste 
scrieri nu aparţin unor oameni oarecare ci, 
una dintre acestea, chiar împăratului Tra-
ian cel care iber fiind, deci de neam tracic 
a înţeles foarte bine importanţa 
consemnării faptelor din războaiele pe 
care le-a purtat cu dacii. Ori este de pre-
supus că o astfel de lucrare nu se putea 
„pierde” precum o însemnare oarecare. 
Aceeaşi soartă a avut-o şi cartea Getica 
scrisă de Critio, medicul lui Traian, scrierile 
lui Apollodor din Damasc despre 
construcţia podului de la Drobeta, bi-
ografia lui Traian scrisă de reputatul istoric 
Tacitus, Istoria Daciei scrisă de Dio 
Criysostomos cel exilat de Domiţian în 
Dacia, scrierile lui Pliniu cel Tânăr, prieten 
a lui Traian, biografia lui Traian scrisă de 
Plutarh, capitolele despre Dacia din istoria 
lui Ammianus Marcellinus şi multe, multe 
altele… Poate că sunt doar simple 
întâmplări sau poate au vreo legătură cu 
surprinzătoarea noastră indiferenţă faţă de 
unele mărturii ale trecutului ceva mai 
îndepărtat precum Tăbliţele de la Sinaia, 
dispărute sub ochii noştri, apoi declarate 
foarte comod falsuri, scrierile de la Tărtăria 
şi nu numai declarate şi acestea semne 
fără importanţă sau doar modalitate de a 
preciza cui aparţine un bun 
oarecare, atunci când însem-
nele grafice au fost descoperite 
pe diferite vase sau statuete. 
Sunt şi acestea întrebări pe care 
lectura volumului le ridică citi-
torului, aşa cum trebuie să se 
întâmple cu orice carte bună. 

Mai ales că autorul are în 
texte multă ironie fină la adresa 
unor teze al căror grad de imbe-
cilitate ar fi de neglijat dacă nu 
ai vedea cum elitiştii culturali au-
tohtoni se încreţesc şi acum de 
indignare, anatemizându-te 
dispreţuitor cu infamantul calificativ de pro-
tocronist, atunci când încerci să combaţi 

cu argumente logice sau faptice teoriile în 
conformitate cu care un popor care ocupă 
timp de mii de ani un areal imens al conti-
nentului european aşteaptă mii de ani pen-
tru a vorbi într-o limbă de import şi are 
periodic o stranie apucătură: se retrage 
din vatra strămoşească, se mută în teritorii 
minuscule şi se întoarce abia după 
cucerirea fostului habitat de către migratori 
posesori ai unei culturi de culegători, care 
însă vor avea, ulterior, o contribuţie majoră 
la definirea personalităţii celor cuceriţi. Cât 
despre scriere, suntem de acord că este 
mult mai comod să afirmi că ea nu a exis-
tat, decât să te complici cu încercări de a 
afla tainele lăsate sub această formă de 
vechile civilizaţii. Că doar nu avem, pre-
cum Champollion sau Viorica Enăchiuc 
timp şi chef de muncă două-trei decenii ca 
să ajungem la un rezultat. Şi de ce?  

De aceea, personal, consider că 
marea dezbatere, cea de fond, a prezentei 
lucrării este problematica extrem de 
spinoasă a limbii vorbite de neamurile 
traco-daco-getice şi scrierea acestora. 
Asta şi pentru că aceeaşi istoriografie 
didactică induce ideea foarte comodă, 
enunţată anterior, că aceste neamuri nu 
aveau scriere, iar graiul (cuvânt declarat 
de DEX ca fiind de origine bulgară, adică 
a unei populaţii care se stabileşte în sudul 
Dunării în sec. al VI-lea, iar istoria lor 
antică a fost marcată de prezența tracilor) 
este un continuu împrumut de la 
populaţiile aflate în contact mai mult sau 
mai puţin nemijlocit (ex. cuvinte aflate în 
sanscrită!).  

De fapt această problematică, 
abordată pe larg în lucrare, depăşeşte cu 
mult nivelul unei simple examinări sau 
prezentări şi se constituie într-o cercetare 
amplă foarte bine augmentată iconografic, 
dar şi cu argumente ştiinţific, analizată în 
profunzime atât temporal cât şi cultural 
spre disperarea celor care au hotărât că 
scrisul (la modul absolut!) s-a inventat în 
Sumer şi de acolo s-a răspândit în toată 
lumea transformându-se din cuneiform (cu 
adevărat invenţie sumeriană!) în hi-
eroglifele egiptene sau kanji-urile 
japoneze (de exemplu). Teorii de tot râsul 
care ne fac să suspinăm sau chiar să 
lăcrimăm, aşa cum se întâmplă întot-
deauna când politicul se infiltrează în 
cultură. 

Îmi doresc sincer ca această lu-
crare de anvergură să ajungă sub ochii tu-
turor celor care predau istoria pe diferite 
niveluri de instruire şcolară, deoarece 
chiar dacă va rămâne parţial necitită sau 
chiar ignorată, consider va fi suficientă de 
penetrantă pentru a ridica interogaţii. Şi 
acest fapt, în timp, se va dovedi benefic 
pentru noi toţi cei care am călcat vreodată 
desculţi pe acest pământ plin de taine şi 
misterioase energii, cel despre care tot au-
torul spune că:  

Pământul este o fiinţă vie. Unii 
cercetători afirmă că reglarea echilibrului 
ecologic printr-un proces de homeostazie 
se datorează amplasării armonioase a 
unor monumente cu caracter religios în 

zonele de focar, ca nişte ace de 
acupunctură… 
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De covid 
 
Dacă ieși din izolare 
Ca să-ți cauți de mâncare 
Covidul te urmărește  
Și-n curând te prăpădește. 
 
Dacă-n izolare stai, 
Cu covid nici o treabă n-ai, 
Neavând, însă, ce mânca 
De moarte tot nu poți scăpa! 

 
Nu văd ce-am mai putea face  
Când stăm pe loc, ca pe ace, 
În acest moment trist și greu 
Se-ntâmplă ce vrea Dumnezeu. 
 
 
Superficiali 
 
Se miră mulți că timpul trece  
Prea repede și-mbătrânesc, 
Dar, de-ar gândi, puțin, la rece, 
Și-ar da seama că ei doresc. 

Cea din urmă speranță 
 
Omu-i ca frunza pe apă 
Când furtuna îl surprinde, 
Cine -are noroc mai scapă 
Dacă de vreun pai se prinde. 
 
Speranța moare ultima 
 
Când lipsurile presează, 
Când n-ai ce mânca și-i groaznic, 
Vrabia mălai visează 
          Și calicul praznic!

 
 

Romică C. Ghica 

        
  Resturi  

 
I-au rămas trei felii de pâine, 

de fapt aproape toate fiindcă din 
patru, câte și-a pus în poșetă 
alături de două pulpițe de pui pen-
tru situația în care îi va fi foame, 
nu a mâncat decât una, de când 
a început să se cam îngrașe face 
economie la pâine și la neamurile 
ei, dar carnea, carne să mai fi 
fost, așa că feliile de pâine și 
oasele, cărora li se alăturară 
câteva zgârciuri, au fost așezate 
cu grijă într-o punguță de plastic, 
el s-a și mirat în gând de ce atâta 
grijă și a zis tare, dă-o încoace, i-
a zis și a întins mâna s-o ia, o 
păstrez, i-a răspuns privind cum 
alergau în coloană pe lângă ei, 
înapoi spre București, stâlpii 
despărțitori ai sensurilor de mers 
ale autostrăzii, apoi a uitat de 
goana stâlpilor fiindcă un ghem 
mișcător de puncte negre se 
apropia din față, a urcat într-un 
vârtej de rotiri haotice deasupra 
lor, dar de fapt nu era decât o 
aparență de haos, și-a dat seama 
de asta când a observat cum 
zborurile graurilor sunt de o pre-
cizie matematică, fiți siguri că nu 
este vorba de nicio exagerare, 
apoi s-au despărțit de grauri și de 
autostradă luând-o la dreapta pe 
breteaua gri ce tăia carnea 
Bărăganului în două felii imense, 
câteva resturi de coceni din la-
nurile de porumb ale anului trecut 
traversaseră iarna cu semeție, 
stăteau ca niște țepi vii pe 
spinarea unui arici mort, când s-a 
terminat spinarea ariciului s-a ivit 
liziera de salcâmi, pe alocuri 
tufișuri de măceși înfruntau aerul 
răcoros cu fructele lor de foc, 
mărgele la gâtul anotimpului ce 
stă să plece, lângă un asemenea 
pâlc de măceși a oprit, ea a crezut 
că vrea să-i culeagă câteva fructe 
sălbatice, da de unde, oprise să 
facă ceva în natură, nu mare 
lucru, totuși ceva important, așa îi 
place lui să se bucure de libertate 
ori de câte ori are ocazia, în acest 
timp l-a văzut venind precaut din-
tre salcâmi, era un câine frumos, 
înainta puțin câte puțin, bărbatul 
nici nu îl observase, își vedea mai 
departe de interesul lui, în mar-
ginea drumului s-a oprit, s-a 
așezat pe picioarele de dinapoi și 
a început s-o hipnotizeze cu o 
privire fixă, pătrunzătoare, atunci 
ea a coborât și a desfăcut punga 
cu resturi, i le-a întins, el s-a 
apropiat temător, a început apoi 
să înfulece lacom, când a termi-
nat coada i se mișca a neașteptat 

de mult noroc iar aripile sufletului 
ei se odihneau pe pervazul unui 
zâmbet mare cât o fericire în stare 
liberă.. 

 
 Nuntă 

 
Era vâjgău, adică vreme 

câinească, potrivnică de nu se 
mai poate, niciun câine să nu dai 
afară darămite unui om să-i faci 
asta, să ieși de bună voie din 
casă nici nu se discută, dar știți 
cum e, promisiunea e promisiune, 
nici vorbă să nu respecți cuvântul 
dat, e drept că atunci când au dis-
cutat la București, cu câteva luni 
în urmă, adică în momentul când 
i-a spus că s-a însurat și o să facă 
nunta în satul ăsta pierdut nu doar 
în spațiul câmpiei ci și al timpului, 
era soare și era cald, băuseră și 
câteva beri, câte nu promite omul 
la veselie, cine doamne iartă-ne 
să creadă că naturii puțin o să-i 
pese de nunta lor, apoi gară și 
tren și mers pe jos, că la ce să 
mai omori mașina când cefereul 
duce lipsă de clienți, și pe vremea 
asta de speriat numai de condus 
nu-ți arde, poți fi tu șoferul 
șoferilor, unde mai pui că se chel-
tuie bani aiurea, oricum o să lase 
darul de nuntă, pusese ceva de-
oparte că doar mirele îi era văr 
bun și nu se cădea să se facă de 
râs, ce păcat că nu l-a vizitat 
niciodată pe văru-său de când 
acesta se mutase definitv la țară, 
bine că nu a mai cărat-o și pe 
nevastă-sa, avea o scuză cu vre-
mea, în orice rău este mereu și-o 
parte bună, e o nuntă pe aici, 
întreabă prima persoană întâlnită, 
un bărbat mai grăbit ca el, a treia 
uliță pe dreapta zice mai grăbitul 
depărtându-se, dar informația a 
fost bună, porțile larg deschise îl 
îmbie, o femeie cu basma și șorț 
îl întâmpină, vărul de la București, 
a, de la București, hai mamă să 
mănânci ceva, abia au plecat la 
biserică, durează, stai colea, îi 
arată o masă după un colț, nu 
zice nu, îl ajunsese și foamea, 
țuică, pilaf, vrei și sarmale, hai că 
aduc și niște vin, ia mamă, că pe 
vremea asta e bun și un pahar de 
vin, ia uite că au apărut, dar 
mirele nu seamănă deloc cu 
vărul, o îndoială își face loc peste 
aerul de sărbătoare, uite mamă, 
vărul de la București, ce văr, se 
miră mirele, poate e văr cu ăla de 
are nunta în capul satului, și eu ce 
fac, am băut, am mâncat, zice 
nuntașul, ce să faci, du-te, poate 
te așteaptă vărul, da' dar, ei, lasă 
mamă, niciun dar, se întâmplă și 
e nuntă și e sâmbătă și oameni 
suntem, ia-o tot așa, înainte, o să 
vezi în partea cealaltă, penultima 
casă, ai să auzi muzica, adică ia-
o vere în răspăr de situație, își 
zice sătulul, mama ei de vreme, 
capătul celălalt al satului 
seamănă acum cu capătul lumii, 
dar promisiunea e promisiune, 
n-ai încotro..

Firiță Carp

Cartea zilelor noastre 
 

Povești  
din  

vechime 
 

  
 
De pe plai moldovenesc. Din veacuri trecute. 

Depănate cu șarm cât cuprinde de Radu Rosetti. 
Boier și cărturar dovedit. Politician în epocă. Minte 
lucidă, ascuțită, chibzuită. Narator mai agreabil 
astăzi decât amu` o sută de ani, când la vedere 
scoase acele vrednice ”Povești moldovenești”. 
Ce s-arată azi drept nimerite cronici a` unor fapte, 
întâmplări din cea răsăriteană parte a țării. Cândva 
petrecute neîndoios. De dânsu` reluate vădit cu 
folos ca noi, azi, să aflăm fructuos câte ceva din a 
patriei istorie. Zbuciumată mereu pentru că neamu-
lui ăsta așa i-a fost dat. Să n-aibă liniște-n secoli. 
Să treacă prin fel de fel de năcazuri și suferințe 
duium. Dând totodat` la iveală și oameni meniți a 
le lăsa „urmașilor lor moștenire” binevenit... 

 Rosetti e dintre ei neclintit. Cetitu-l-am cu 
nesaț justificat. Căci valențele lui literare se-mbină 
corespunzător cu detalii istorice de netăgăduit. 
Radu știut-a folosi pana util.` Și talentat evident. 
Rostuind arătos firul epic. Și convingător. Încât 
cartea* asta a sa n-are cum să nu placă oricui chiar 
centenară fiind. Un rol covârșitor având categoric 
limbaju` plin de umor, coloare, savoare. Bazat pe 
lexicu` vremii, nespus de plăcut auzului și-n ziua 
de azi. Fiece narațiune reprezentând un tablou la 
fix conturat despre domni, boiari, oșteni și țărani. 
De nații diverse, mai mereu adverse. Arnăuți și 
haiduci. Tinerețe, bătrânețe. Iubiri și trădări. 
Moravuri, năravuri. Greșale și-a` lor ispășire 
(curvia, hoția, beția, de pildă, înfloritoare la greu). 
Altfel spus, istorie, sociologie, psihologie, etică, 
literatură strânse laolaltă în texte de luat aminte. 
Cert cu bune-nvățăminte. Păcat numa` că-s atâtea 
greșeli neîndreptate în carte, stricându-i fasonu`, 

nemeritat. Altfel demnă, musai, de întâiu` raft prin 
biblioteci... 

                                         
 *Radu Rosetti, Povești moldovenești,  
Ed. Hoffman, 2018 
 
         ***************************** 

Muzica zilelor noastre 
 

Gabi și Horia... 
 

 ...plecat-au iar prin țară să cânte. Și să-i 
încânte, cu siguranță, pe tot mai puținii împătimiți 
de clasic. De Beethoven, mai exact, în cazu` de 
față. Că tot se-mplini în  Undrea sfertu` de mileniu 
de la nașterea lui. Norocoasă, sigur, pentru 
pământeni. Căci Ludwig le-a lăsat ca zestre 
mulțime de sunete pline de har. Ordonate melodios, 
armonios, excelent pe portative nemuritoare. Ce 
stau neclintit, cu maxim folos, pe pupitre oricând și 
oriunde pe glob... 

 Au stat, în ăst Brumărel, și p-ale muzicienilor 
noștri faimoși. Gabriel Croitoru și Horia Mihail. 
Care-au tălmăcit iscusit trei sonate ale Marelui 
Surd. Toate mândre și plăcute auzului cert.  

Fiindcă-s construite superb și proaspete se 
țin și-n ziua de azi. Mai cu seamă-n redarea celor 
menționați chiar în titlu. Oameni pricepuți la 
claviatură și corzi. Gabi având în posesie o ceteră 
veche și faină. Cândva, mânuită de însuși Enescu. 
Ce sună splendid ș-acu`. Croitoru o pune la treabă, 
de fiece dată, fertil. Și-n astă toamnă, neîndoios. E 
violonist de soi, neavând componistul omagiat a se 
plânge cumva. Întrucât minunat i-a redat cele trei 
creații strălucitoare diamantin... 

 A făcut-o din nou, în supertandem, cu Mihail. 
Pianist de vârf în acest moment, deplin meritat. 
Sunt prieteni, colegi cu amplu respect pentru note. 
Colaborează vrednic, rodați, sudați fructuos. O mai 
spun o dată: pe lume-s veniți pentru-așa ceva. În 
sală am fost și mă pun chezaș pentru ce afirm. Mi-
au bucurat sufletu` mult și-am uitat norocos de 
covid. Le voi fi aproape cât se va putea, convins 
mie-n sută că nu voi greși. Poate, și voi cititori ai 
tabletei, la fel                                                                                               
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  Ozana Kalmuski Zarea        Zbor lin 

    
   
 În ajun de Crăciun  s-a oprit o inimă mare, ce 

adunase emoțiile a multe spectacole, puse în 
scenă de nume consacrate și admirate: Mihai 
Măniuțiu, Alexander Hausvater,  Victor Ioan Frunză, 
Bogdan Hușanu, Linas Marijus Zaikauskas, Szabó 
K. István în care întruchipa pe Clitemnestra, 
Stevens, Doamna Page, Contesa, Zinida, Polina 
Andreevna, Domnișoara Cucu, Hesther Salomon. 
Cu Signora Cavalle din Decameronul de Alexander 
Hausvater, în regia lui Iulian Vișa, câștigă în 1993 
premiul de interpretare feminină la Festivalul 
Național de Teatru I.L. Caragiale. 

    Suzana Macovei s-a născut în orașul lui Ba-
covia, toamna. A absolvit Facultatea de Teatru la 
Târgu Mureș, în anul 1989. A jucat la  Teatrul 
Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, la Teatrul 
Național Târgu-Mureș – Compania „Liviu Rebre-
anu”, a colaborat cu Teatrul „Mihai Eminescu” din 
Botoșani. Din  2004, opt ani  se  dedică scenei din 
Oradea, Teatrului „Regina Maria”. Apoi, datorită 
unor probleme de sănătate, revine în orașul de 
elecție,   se retrage discret și se întoarce în orașul 
natal, rămânând însă mereu cu sufletul și gândul 

la marea ei pasiune: teatrul”.  
    „A fost un om extraordinar, un partener de 

scenă generos și o actriță iubită de către colegi și 
de public”, ce a jucat remarcabil roluri din dramatur-
gia lui Shakespeare, A.P. Cehov, în Electra – după 
Sofocle și Euripide, Mihail Sebastian, Leonid An-
dreev, Peter Shaffer, Alexander Hausvater. 

    În timp ce ascultam  interpretarea, mi-am 
amintit cum glasul ei profund relua ca într-o litanie 
cuvintele lui Doru Kalmuski din „Mesaj către mane-
chine”, carte care o impresionase mult și din care 
citea prietenilor. Se oprea să spună: „Mulțumesc, 
Doamne, pentru tot ce ai lăsat să-mi fie potrivnic, 
pentru toate suferințele și amarurile care ai 
încuviințat să mă încerce, pentru toate poverile 
care, în atâta vreme au venit peste sufletul și peste 
trupul meu. Îți mulțumesc, pentru că niciunele nu 
s-au stins în gol, ci au crestat în coaja tare a vieții 
mele până în miezul în care se ascundea 
înțelegerea rostului Tău”. 

    Zbor lin,  Suzana! 
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În condițiile impuse de epidemia de 
Coronavirus, prima ediție a Festivalului 
internațional de blues „Open Air 
Blues in the garden festival”, de altfel și 
primul de acest gen din județul Bacău, dar 
și din Moldova, s-a desfășurat la 
Dărmănești, la sfârșitul lunii august 2020. 
În aceeași locație a avut loc și cea de-a 
treia ediție a Târgului Gospodăriilor de 
Produse Montane ,,La Porțile Nemirei - 
tradiții și obiceiuri”, eveniment marca „Fa-
bricat în Dărmănești”, organizat de 
autoritățile locale și GAL Valea Muntelui.  

Atmosferă senzațională, vreme 
superbă și peisaje asemenea, muzică de 
cea mai bună calitate, ospitalitate și foarte 
bună organizare, cam acestea au fost in-
gredientele care au dus la reușita acestui 
festival. Pe scena din Complexul sportiv 
„Uzu”, în condiții de siguranță și protecție 
pentru participanți, formații și artiști din țară 
și străinătate au evoluat într-o manieră 
profesionistă, originală, deseori explozivă, 
o bucurie și o reală încântare pentru toți 
cei care au venit să-i vadă.  

,,În ciuda celor câteva absențe no-
tabile de pe afișul festivalului, motivate de 
epidemia globală, am avut însă parte de 
un Rareș Totu absolut genial, atât la 
pupitrul `monstrului`, cât și pe scenă. Am 
avut parte de un Szabo Zsolt Quintet ab-
solut senzațional, care au sunat ca pe un 
CD. The Southern Cockroaches cu al lor 
Lazy Red au fost revelația acestei prime 

ediții și nu puțini sunt cei care m-au între-
bat lucruri despre ei. Sir Blues Vali Răcilă, 
Ana Radzic & Blue Family Reunion Band, 
Florin Giuglea Trio, Silviu Dan Iliescu de 
la Axis, alături de  Mike Godoroja & Blue 
Spirit, Marcian Petrescu, și Iris-Nelu Du-
mitrescu ne-au deslușit tuturor sensul ex-
presiei `Legends Never Die`. O mare 
plecăciune pentru `frații noștri din Serbia`, 
care au parcurs ceva kilometri pentru a 
ajunge la Dărmănești, dar și pentru volun-
tarii noștri, care au fost sufletul evenimen-
tului”, a spus Marius Diaconescu, 
principalul inițiator și organizator al eveni-
mentului, alături de Asociația „Sunetul 
Munților” și Primăria Dărmănești.  

,,Pentru toate cele care nu au ieșit 
așa cum trebuia o să ne iertați în timp, pen' 
că sunteți buni, iar despre cele care au 
ieșit fix așa cum ne-am dorit, duceți vestea 
mai departe! Duceți vestea că la 
Dărmănești s-a născut un event care este 
cu și despre oameni și muzică. Mulțumesc 
tuturor acelora care au făcut posibil ca 
acest lucru să se întâmple și care au avut 
încredere în noi”, a mai spus Marius Dia-
conescu. Pentru ca amintirea acestei 
prime ediții să rămână vie, dar și și pentru 
a reveni și la edițiile viitoare, la inițiativa or-
ganizatorilor artiștii invitați au plantat câte 
un puiet de stejar, care le va purta numele 
în timp. 

Impresii: ,,De astăzi avem un ste-
jar! Îl găsiți, de vreți, la Dărmănești! 
Frumoasă inițiativă! 

Felicitări organizatorilor, mulțumim 
dragi prieteni din Dărmănești!. Ne-am 
simțit extraordinar, iar vouă cred că v-a 
plăcut muzica noastră”. (Nelu Dumitrescu, 
fondatorul și liderul trupei Iris). 

„Vă rog să mă credeți prieteni … 

măi, n-aveți nevoie să mergeți în Elveția, 
sunt la Dărmănești! Am avut un concert de 
la care am plecat călcând pe nori… Ne-
am bucurat de natură și de publicul min-
unat pe care l-am avut. A fost o primă 
ediție a unui festival,căruia îi dorim mult 
succes. Să ne revedem cu drag și la alte 
ediții!” (Mike Godoroja) 

,,Sunt născut în Onești, dar spre 
rușinea mea n-am fost niciodată la 
Dărmănești. Dar iată-mă acum, într-un loc 
încântător, atât de propice muzicii blues”. 
(Marcian Petrescu, cel mai bun cântăreț la 
muzicuță din blues-ul româneasc, aniver-
sat la cei 20 de ani de prodigioasă activi-
tate pe tărâmul muzicii)  

,,Prima cântare, după pandemie, cu 
băieții ăștia! Nu ne-am mai văzut de 

aproape 6 luni și mi-au lipsit enorm. Sper 
să nu mai treacă încă 6 până să ne reve-
dem! Mulțumim, Marius Diaconescu, pen-
tru primire și ospitalitate!” (Silviu Dan 
Iliescu, chitarist Axis) 

,,După mult timp am împărțit din 

nou scena cu fratele meu român din altă 
mamă, Lazy Red, ne-am bucurat să reîn-
tâlnim vechi prieteni și să legăm noi pri-
etenii. Încă o dată mi s-a reamintit de ce 
iubesc atât de mult România!” (Ana 
Radzic, Belgrad, Serbia) 

Dar, nici nu s-au stins bine ecourile 
de la prima ediție a festivalului, că deja au 
început în forță pregătirile pentru a doua 
ediție, care se va desfășura în perioada 27 
- 29 august 2021, însumând trei zile pline 
de muzică de cea mai bună calitate.    

Artur Menezes (USA), câștigător al 
premiului Gibson/Albert King pentru cel 
mai bun chitarist și locul 3 la International 
Blues Challenge 2018; Dean Bowman 
(USA), despre care celebra Madonna 
spunea că ,,are vocea lui Dumnezeu”; Will 
Wilde (UK), nominalizat de șase ori (con-
secutiv, între 2011 și 2016) la British Blues 
Awards for best Harmonica player și la 
British Blues Awards for best Instrumen-
talist of the year (2020), sunt câțiva dintre 
artiștii care vor evolua pe scena festivalului 
în 2021.  

De asemenea, Marius Diaconescu 
a demarat un amplu proiect, intitulat 
„Come on, visit Trotuș Valley!” („Haide, 
vizitează Valea Trotușului!”), căruia i-au 
răspuns deja favorabil mai mute instituții, 
firme și organizații, care se vor implica în 
organizarea unor activități atât pentru 
artiștii participanți, cât și pentru turiștii care 
vor poposi în zonă pentru evenimentul de 
la Dărmănești.  

 
P. S. Subiectul cu privire la noua 

,,revoluție culturală” și efectele devastatoare ale 
acesteia va fi reluat în luna martie, după un remem-
ber care va fi dedicat în luna februarie eroului mar-
tir anticomunist, Valeriu Gafencu, la împlinirea 
a 100 de ani de la naștere.
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Prefaţă la un discurs românesc 

îndrăgostit de vitejii Măriei Sale Ştefan cel 
Mare şi transromantic/ transrealist 

 
1. Moldova: o regiune 

istorică încărcată cu arhetipuri 
Am masa plină cu cărţi care de care 

mai ispititoare: Jules Verne: Cristofor 
Columb, Cornelia Belcin şi Alexandru 
Popescu: Vikingii; Vintilă Horia: Dum-
nezeu s-a născut în exil; Leo Strauss: 
Cetatea şi Omul. Cea mai nouă dintre 
toate este o dilogie: Vitejii Măriei Sale 
de Andrei Breabăn, tradiţionalist povestitor 
din spiţa unor Mihail Sadoveanu, Sabin 
Velican, Radu Theodoru, Paul Anghel, 
Viorel Ştirbu, Mihail Diaconescu, Eugen 
Uricaru ş.a. (Micu, 2000, pp. 497-502). 

Preferata lui fiind istoria lui Ştefan cel 
Mare, Andrei Breabăn plăteşte benevol 
tribut umanismului civic şi eroismului 
cetăţenesc, descendent, idealizat, din 
Politic lui Aristotel şi din Republica lui Pla-
ton, şi caracterizat de Leo Strauss ca fiind 
– citez – „istorie politică şi filozofie politică”. 
Iar Ştefan cel Mare a fost un războinic 
aproape renascentist, adept al interacţiunii 
dintre schimbare democratică şi stabilitate 
monarhică de tip absolutist-creştin. 

Scriitura „arheologică” a lui Andrei 
Breabăn nu ezită  să decripteze un regim 
politic în care „cea mai mare parte a tim-
pului cetatea trăieşte în pace” (Strauss, 
2000, p. 249). Personajul-narator înclină 
spre admirarea trecutului, a valorilor 
tradiţionale, fiind mai puţin interesat a se 
implica în realitatea prezentului. 

Avem de-a face cu o întoarcere a 
naraţiunii „dorice” (Manolescu, 2000, pag. 
121 şi următ.): aceea care pune accent pe 
miturile luptei, vigorii, cuceririi, pe ontosul 
superior şi al reflecţiei şi simţirii, pe tirania 
sensului/ semnificaţiei, pe psihologia 
excepţiei, pe preponderenţa moralului, pe 
triada frescă-cronică-istorisire (Manolescu, 
2000, p. 732). 

Discursul povestirii în „Vitejii Măriei 
Sale” este evident unul îndrăgostit de 

Marele Domn Moldovean şi de oştenii, 
sfetnicii, pârcălabii săi de nădejde, unii 
rude… de sacrificiu necondiţionat dar 
răsplătiţi… boiereşte. Ca atare, discursul 
prozastic al lui Andrei Breabăn e şi el, ca 
la Roland Barthes, unul îndrăgostit: adică 
palinodic, întreg transretoric (adică paido-
logic), imposibil de încheiat, căruia să-i for-
mulezi o Coda (adică un operator 
structural care să semnaleze că nu va ex-
ista un da capo – n.m.). Imposibilitatea de 
a încheia romanul „Vitejii Măriei Sale” ţine 
simultan de nepertinenţa încheierii care 
constituie însăşi marca discursului 
îndrăgostit: De l-aş ruga să se pronunţe în 
numele meu, Roland Barthes ar zâmbi 
înţelept şi ar pronunţa fatala impresie 
postlecturală: „Lectura şi textul sunt abso-
lut concomitente. În cazul de faţă elevii vor 
trăi plăcerea de a produce metaliteratură. 
Lectura li-e impresivă şi neerudită şi 
reînnoieşte la nesfârşit romanul ca să nu 
survină problema saturării. Acesta este 
discursul îndrăgostit? Înseamnă instituirea 
unui sens văzut dintr-o altă perspectivă. 
Esenţa, natura internă sunt un rezultat al 
perspectivei şi presupun deja o multiplici-
tate. Eul romanesc nu este un individ, ci o 
mulţime eroiardă, din iubirea de neam şi 
de moşie (ca la Eminescu şi Sadoveanu – 
n.m.)”. 

Prin urmare, romanul lui Andrei 
Breabăn îşi plasează forţa într-o regiune 
istorică încărcată de arhetipuri. Încearcă 
să mobilizeze efectiv şi afectiv o masă de 
oameni ce şi-a pierdut sentimentul 
dragostei de ţară: epistemologică, 
instituţională, metodologică; statornică, în-
trucât autorul pare să reia unul şi acelaşi 
proiect, epopeic însă aprofundat. Fără 
text-tutore („Fraţii Jderi” al lui Mihail 
Sadoveanu), ar fi fost „ficţiune nescrisă”; 
dar textul-tutore fiind dizolvat în inter-
pretarea lui spre a fi transcris, a fost abolit 
orice clivaj dintre limbajul-obiect şi meta-
limbaj. 
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2. Romancierul în căutarea 

unei patrii ideale 
Tudor Vianu include pe N. Bălcescu la 

„Scriitori retorici”, pe Nicolae Iorga la „Scri-
itori savanţi”, pe Duiliu Zamfirescu şi Mihail 
Sadoveanu la „Realismul artistic şi liric”, 
pe Gala Galaction la „Intelectualişti şi 
esteţi” ş.a.m.d. În funcţie de aceste criterii, 
Andrei Breabăn marşează pe un realism 
istoric de factură mimezică. 

Metoda la care recurge prozatorul o 
sugerează limpede. Erich Auerbach inspi-
rat de Aristotel şi Platon: e un realism de 
seriozitate, problematică şi tratare tragică. 
Stilul e totuna cu arta/ meşteşugul pove-
stirii, interpretarea constrânsă de faptele 
istorice şi de o intenţie anumită, care 
capătă formă treptat (Auerbach, 1967, pp. 
616-619). 

Andrei Breabăn pare să-şi fi preluat 
strategia narativă de la D. Popovici, care 
defineşte romantismul ca literatură a sen-
timentului şi a fanteziei, care consideră re-
alismul ca pornitor de la intuirea realităţii 
obiective, care delimitează clasicismul de 
celelalte două doctrine literare ca fiind 
totuşi o construcţie a raţiunii omeneşti. 
„Romantismul lucrează însă cu o lume 
proprie, în care determinante rămân sen-
timentul şi fantezia. Realismul într-o 
măsură mai mare, clasicismul într-o 
măsură mai mică subordonează subiectul 
creator factorului obiectiv, în timp ce ro-
mantismul accentuează cu toată energia 
factorul subiectiv.” (Popovici, 1967, p. 6). 

Ca atare, asemenea scriitorului roman-
tic, Andrei Breabăn purcede prin pove-
stirea sa în căutarea unei patrii ideale. El 
evadează din actual în trecut, spre infinit. 
Adânceşte viaţa sufletească a unor grupuri 

umane care slujesc unei cauze drepte: şi 
găsindu-şi – ca-n Republica lui Platon – 
dreptatea prin luptă sub steagul voievodal 
ştefanesc. Poporul devine astfel un teren 
pe care povestitorul a decis să-l reex-
ploreze din nou şi din plin: pe parcursul a 
6-7 sute de pagini. Putem vorbi de militan-
tism artistic, etnic şi estetic, despre rolul 
romanului povestit şi primitiv (ca fiind 
epopeic în subsidiar) în măsura în care – 
vorba lui Ralea – „epopeea s-a dezvoltat 
direct în roman” (Ralea, 1977, pp. 66-67). 

G.W.F. Hegel ar pune punct subliniind 
ideea de spiritualitate românească în ra-
port cu mersul istoriei (cu dialectica ei din-
tre Lumea Veche getodacică şi Lumea 
Nouă creştină-naţională). Solaritatea lui 
Ştefan cel Mare ar putea fi exact 
dese(m)nată de Hegel: „Acesta a fost deci 
un minunat răsărit de soare. Toate fiinţele 
raţionale au serbat această epocă. O 
emoţie sublimă a domnit în acel timp, un 
entuziasm al spiritului a cutremurat lumea 
ca şi când abia acum s-ar fi înfăptuit 
împăcarea dintre divinitate şi lume.” 
(Hegel, 2006, p.174). 
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Sărbători laice, sărbători reli-
gioase, Moș Nicolae, Moș-Crăciun, 
Nașterea Domnului, ignatul porcului 
și vremea colindelor și a obiceiurilor 
de iarnă, atâtea momente pline de 
miez se întâmplau în grădina ta, 
Doamne! Eram cu toții săraci sau 
bogați mai fericiți și îți aduceam și 
ție slavă prin toți porii sufletului nos-
tru. Atunci de ce, Doamne, ai lăsat 
niște nenorociți, cremenali, draci în 
piele de om, să ne fure toate aceste 
bucurii și să ne dea în schimb o 
pandemie?! Până și anotimpul 
numit iarnă i s-a aliniat și în loc să 
ne fericească cu mantia sa albă, 
pură și plină de steluțele fanteziei, 
să ne primenească sufletele cu 
smerenie de alb, ne-a blagoslovit cu 
un amestec de cald și  rece, de 
noroi și necurăție, de toamnă 
obosită și primăvară încă 
nenăscută, de lumină murdară și 
noapte a minții. Unde mai sunt copiii 
cu mucii până la brâu, cu steluțe de 
ger în ochi, tăind ulițele prin zăpada 
răcoroasă și cu lumina în suflet, co-
lindând pe la casele de gospodari, 
aducându-le vestea Nașterii Dom-
nului, a venirii Moșului cu daruri și a 
Anului Nou, cu speranțe reînnoite 
într-o bogăție iluzorie?! Unde mai 
sunt mădămile de altădată care 
cutreierau satul de la un capăt la 
altul cu capra, ursul, căluții, irozii, 
piesa lui Bujor etc., pentru a alunga 
duhurile rele care uneori stăpâneau 
comunitatea? Unde sunt zăpezile 
de altădată, care vesteau un an 
îmbelșugat? Unde sunt urătorii cu 
urăturile lor ce vin din negura timpu-
lui? Tradițiile noastre la început de 
An Nou au străbătut veacurile de la 
geto-dacii nemuritori zalmoxieni 
până la românașii de astăzi creștini 
și hristofori. Reamintim că Anul Nou 
la traci începea odată cu echinocțiul 
de primăvară. De aceea plugușorul, 
urăturile, jocul urșilor, jocul caprei, 
moșnegii și babele transfigurate 
aveau rolul de a alunga duhurile 
iernii și de regenerare spirituală, 
sufletească și de a invoca ajutorul 
divinității pentru un an mai bun. Să 
nu uităm că primăvara urșii se 
trezeau din hibernare pornind într-o 
nouă aventură. Asemenea și țăranul 
român după o iarnă de semi-
hibernare își sufleca mânecile, își 
înjuga boii la plug și începea aratul 
și semănatul ca o regenerare a unei 
existențe mai bune. Din păcate con-
troversata pandemie a tras frâna 
acestor obiceiuri, după milenii de 
existență. Dar nu numai pandemia. 
Înseși civilizația contemporană, 
tentația spre hedonism, spre lucruri 
facile servite direct „a la maison”, 
copleșiți de informații contradictorii 
de tot felul, livrate pe toate canalele 
media, ne îndepărtează tot mai mult 
de origini și rădăcini. Ne sunt 
rădăcinile tot mai subțiri și mai frag-
ile! Doar insule de adevărat 
românism plutesc parcă în derivă 
pe marea aceasta de interese mes-
chine, tot mai sofisticate și ambigue, 
în spatele cărora se ascund 
adevărații rechini.  

Pandemia? Îmi vine să spun 
ca poetul: o frază de dânșii 
inventată! Niciodată de-a lungul 

existenței sale omenirea n-a fost 
mai dezinformată ca în această 
perioadă. Foarte mulți dintre hu-
manoizi au căzut victime canibalis-
mului mediatic și informatic. 
Așa-zisa pandemie a împărțit pe 
specialiști, medici, politicieni, ziariști, 
și mai ales radioșanțul mondial 
(Facebook și alte rețele de so-
cializare) în tabere opuse, fiecare cu 
argumentele sale, încât cetățeanul 
de rând nu mai înțelege nimic și se 
lasă purtat de curentul învingător. Și 
cum să nu existe un curent 
învingător când se știe că peste 
două treimi din media scrisă, 
audiovizuală și online este deținută 
de aceiași mahări care dețin și ma-
rile companii transnaționale? Ale cui 
interese servesc atunci mijloacele 
de presă? În niciun caz ale 
cetățeanului obișnuit. De peste o 
sută de ani presa este partener, mai 
ales în vreme de criză, al 
guvernanților, dar și al marilor re-
chini din economia planetară. Cei 
mai mulți dintre ziariști slujesc in-
teresele patronilor. În marea ei ma-
joritate, presa folosește minciuna și 
dezinformarea pentru manipularea 
maselor, servind intereselor neo-
marxismului capitalist al globalizării, 
care a intrat deja în acțiune directă 
prin alegerea lui George Bidon 
președinte, ca vârf de lance... Se 
vreau argumente? Iată unul la 
îndemână. Ce ne livrează presa, la 
fel ca și politicienii, despre prezența 
americană și NATO în Afganistan? 
Păi cică apără democrația 
afganistană! O gogoașă cât munții 
Hindikuși de mare. Nu mai pot 
dormi conducătorii politici ai NATO 
de dragul democrației musulmane? 
Să fim serioși. Armata NATO, printre 
care suntem și noi, apără compani-
ile occidentale care fac exploatări 
de minereuri neferoase (cei mai 
bogați din lume) pentru industria 
electronică și informatică, în munții 
din sudul Afganistanului. Marea 
democrație americană, gogoașa 
aceasta umplută până la maximum 
cu vaccinuri de tot felul, având 
asociată o parte din presa 
occidentală, ne livrează tot feluri de 
mituri despre bonomia unchiului 
Sam, care apără – ce să vezi? – 
democrația lumii. Unchiul Sam este 
unul dintre cei mai perverși, lacomi 
și veroși când vine vorba de a servi 
interesele degeneraților săi. La fel 
ca fratele geamăn unchiul Grișa 
(marele Bear). Vă mai amintiți de 
ceea ce  presa occidentală a denu-
mit primăvara arabă? S-au hotărât 
politicienii americani să le dea la 
musulmani democrație cu polonicul. 
Ca să vezi mărinimie! Aproape că-ți 
dau lacrimile când te gândești cum 
se sacrificau soldații americani ca 
să sădească în sufletele arabilor 
democrația de tip răsuflată de peste 
ocean. Adevărul? Petrolul arab le 
făcea cu ochiul, iar arabii – fiind 
cheia OPEC-ului, impunând prețuri 
mari pe piața vânzărilor de petrol, 
pe care o controlau împreună cu 
Rusia, în schimbul așa-zisei 
democrații în stil west- american – 
s-au făcut stăpânii câmpurilor petro-
lifere, trimițând la Alah pe 
conducătorii mai mult sau mai puțin 
legitimi ai acelor țări, rămânând în 
urmă dezastru, ruine, lacrimi și jale. 
O democrație de tip western, 
aplicată de yankei asupra 
băștinașilor de drept ai Americii: in-
dienii. Consecințele? Răzbunarea 
democraților arabi se repercutează 
asupra Europei prin valurile mereu 
crescânde de emigranți. Și iată o 

consecință a pandemiei: nu se mai 
vorbește nimic despre migranții care 
vin spre tărâmul câinilor cu colaci în 
coadă. Marea democrație ameri-
cană? Vax albina. 

Manifestările antiguverna-
mentale și antiparlamentare din 
vara trecută și din zilele acestea 
dovedesc cât de superficială este 
această imagine a unei stabilități 
politice de nezdruncinat. Este de 
ajuns un vânt social și politic de 
gradul trei sau  patru (nu un ura-
gan), și istoria națiunii și-ar schimba 
cursul. Ui tăm că până acum 
cincizeci de ani segregația raselor 
era în floare, și indienii încă mai 
trăiau în gulaguri numite rezervații, 
în contradicție cu cea mai 
democratică Constituție. A trebuit să 
fie asasinați niște lideri ca ameri-
canii să se trezească din somnul 
conservatorismului istoric al secolu-
lui al  XIX-lea. Câtă asemănare cu 
politica sovieticilor, doar că gu-
lagurile și ghetourile americane 
erau mai permisive. Mai amintim că 
peste jumătate dintre senatorii și 
deputații Congresului își transmit 
mandatele din tată în fiu. Un fel de 
dinastie parlamentară. Și că 700 
dintre cei mai bogați americani dețin 
o avere cât PIB-ul Germaniei și se 
plâng că plătesc biruri mari statului, 
că plătesc pensiile și ajutoarele so-
ciale pe spezele lor (săracii oameni 
bogați!), dar își au implementați oa-
meni în toate structurile statului fed-
eral și ale statelor componente, 
influențând în mod direct sau indi-
rect politica internă și externă a 
United State. Să mai amintim că 
Las Vegas este creația mafiei ame-
ricano-italiene, cu permisiunea 
discretă federală, și încă multe alte 
aspecte negative ce ar face invid-
ioase pe cele mai corupte state de 
pe mapamond.  

Iată cum un mit se destramă 
din interiorul său și cocleala unor 
imagini lustruite cu multă migală de 
o parte a presei cuprinde oglinda. 
Spunem toate acestea pentru a nu 
ni se mai servi tot timpul drept 
exemplu o democrație bolnavă 
până în măduva oaselor. După 
umila noastră părere, singurele 
democrații autentice au fost cele din 
Antichitate: Republica Romană 
până la Imperiu, și cea ateniană 
până la Pericle, iar în zilele noastre 
cea elvețiană, norvegiană, suedeză, 
japonează și cu rezerve cea 
germană. Punct! Vremurile de criză 
generate de intelighenția iluministă 
nu fac decât să aducă venituri și 
mai mari celor bogați și sărăcie și 
mai mare în rândul pauperilor de pe 
mapamond. Afacerea cu măști, cu 
vaccinuri, cu viruși, cu medicamente 
este mană cerească pentru săracii 
bogați ai planetei. Virusul există și 
nu este mai agresiv decât mulți alți 
viruși creați de om. Isteria creată în 
jurul său a vârât frica în oase și am 
ajuns să ne temem și de umbra 
noastră. Că virusul este o creație 
umană, o dovedește instabilitatea 
sa genetică. Tot ce creează mama 
natură și Dumnezeu are stabilitate 
în timp, și mutațiile se produc în 
timp și în anumite condiții. Sfatul 
nostru: vaccinați-vă cu toții, să nu 
moară de foame marile companii 
producătoare de vaccinuri. Nu de 
alta, dar o să le aveți pe conștiință. 
Fiindcă suntem la început de an, 
dorim tuturor cititorilor noștri un an 
mai bun, cu sănătate, fără covid, și 
gânduri bune. Aveți încredere în voi 
înșivă, și viitorul ne aparține nouă, 
celor mulți.                                             

DE LA UN GÂND, LA  ALTUL  
Alegerile din U.S.A.,  o treaptă spre globalizare
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Discursul tăcerii 
 
Există uneori în noi  
o foame de tăcere. 
O vreme a tăcerii. 
Nevoia de-a vorbi  
               fără cuvinte. 
Atunci arbitrul eleganței  
fluieră finalul oricărui discurs. 
Cuvintele, unul câte unul,  
se retrag discrete,  
istovite parcă  
de logorei sterile  
sau rodnice rostiri de duh. 
Atunci tăcerea dispune  
                și impune. 
Privește-n jur cu degetul 
arătător la gură. 
E tandră, candidă,  
ca un respect pentru cuvânt. 
Alteori, perfidă ca o sfidare. 
 
Da, există uneori în noi  
o foame de tăcere. 
O masă a tăcerii,  
la care discursul continuă  
pe-o altă frecvență. 
    
                        
Inimă-clopot 
 
Doamne,  
Ți-am cerut un turn  
și-n turn un… clopot. 
Dar Tu mi-ai pus în piept  
o inimă! 
Când Ți-am cerut o inimă,  
mi-ai dăruit un clopot. 
 
De-atunci, mi-e pieptul turn. 
Și-n turn, o inimă-clopot,  
ce bate zi și noapte…  
    
                        T 
Ca Tine 
 
Doamne,  
ca Tine nu-i nimeni. 
Ca Nimeni, toți. 
 
Ca Tine, toți am vrea. 
Ca Nimeni,  
nimeni… 
                     
Tăcere sonoră 
 
În spital nu râdea nimeni. 
Pesimiști filosofi filosofau  
în paturi, pe holuri. 
Orizontali, verticali, 
cu pași timizi, de melc… 
Bravi luptători cândva,  
capitulau acum în fața ultimei 
redute,  
vârând sabia-n teacă. 
 
Invariabil, pe fiecare chip,  
dansau macabru rictus-uri, 
grimase… 
Totul părea o Hiroșimă  
bântuită de fantome. 
Moartea pândea în travesti. 
Discretă, surâdea. 
 

Peste tot, o tăcere sonoră,  
asurzitoare… devora. 
      
 
Amendat c-un… premiu 

(D-nei R. Ș. N.) 
 
Pentru c-am plâns transfigurat  
prin bălării o-ntreagă vară,  
drept premiu mi s-a acordat  
o… amendă literară! 
 
Acum e toamnă în Eden. 
Un anotimp cât un mileniu! 
Acest volum -triunghi scalen- 
fie-mi amendat  
c-un… premiu. 
     
                                  
Haiku-uri 
 
1 
 
Evrica! Ce zici? 
La grădina de cactuși – 
paznic, un… arici! 
 
2 
 
Plin de furie,  
zvârrr. Am aruncat în far  
c-o… farfurie! 
          
                        
Visând pe… catafalc 
 
Azi noapte  
m-am visat întins inert pe… 
catafalc! 
Prietenii-au venit și-au stat 
tăcuți la căpătâi. 
Și-au venit și-acei care  
m-au dușmănit  
și-au rostit discursuri  
elogioase! 
Iar mie nu-mi venea a crede! 
Căci nimeni niciodată  
n-a spus despre mine  
atâtea lucruri  
atâta de frumoase! 
Când m-am trezit,  
mai că-mi venea să plâng,  
la gândul că totul  
a fost doar… vis! 
 
O, Doamne,  
ce-ar fi să se repete visul? 
Iar eu să nu văd cine vine. 
Să n-aud cine, ce spune? 
Chiar dacă somnul  
             pe catafalc  
schimbă percepția,  
             modifică discursul. 
Chiar dacă. 
    
                                  
Soarele eternei dimineți  
 
Ne stingem lent sau violent. 
Pe rând sau peste rând. 
Ca o lumânare arsă până 
la capăt  
ori stinsă-nainte de capăt. 
 
În jur, o mare de-ntuneric. 
 
Iar până la marea înviere,  
doar stelele vor arde. 
Atunci ne vom aprinde iar  
și fără de apus  vom lumina,  
împreună cu Soarele eternei 
dimineți. 
 
Și stingere nu va mai fi… 
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Cele ce vin de unde cele ce vin  
           la masă cu noi   
 
și Nechematul aflat până și în semnul crucii  
ne cere pâine şi vin.  
şi noi îi dăm din toate ale totului. 
şi începe Nechematul să ne ceară de tot de brusturi  
                         de gălbenele. 
 
noi murmurăm ăsta ne face vreo 
alifie. spune un lucru şi se dă pe altul. atât 
se aseamănă cu ăla care a pus piatră peste piatră  
că luceşte da' nu străluce. vine el 
să ne ceară repede ce i-am dat binevoitori. 
 
credeam că suntem o sprijinire de sus în 
jos aşa ca o gravitație inversă. şi ne-am 
crezut trăitori şi nebuni întru poezia meşterului 
ne miram de jumătatea care se miră  
de cealaltă jumătate.l-am ispitit ca nişte 
babe care se roagă să nu plouă că nu au 
ele umbrele  nu ştiam că ori ori nu înseamnă şi şi 
 
când colo ăsta ne foloseşte să ne facă alifii 
pentru poeții care vor veni 
 
Trăim cu impresia o prefacem 
 
zicem  Este  pentru noi. tragem de carnea ei 
în mințile noastre ea se oferă tuturor 
așa concretă fără preludii și prejudecăți. 
cum ne place nouă brunetă și blondă. 
poate avem o speranță. 
 
și ce mândri și șarmanți ne dăm. 
care mai de care fiecare pe postul lui îi arătăm  
cum se face. 
ce este vechi și ponosit în alt  obiectiv este nou 

și gingaș pentru noi zicem asta femeia asta 
impresie concretă speranța cară mulți morți după ea. 
pe cât de bătrână pe cât de tânără. 
 
colegii de la poartă cerberii ăia neînfricați 
de care nimeni nu trece și toți trec.  să îi vezi 
cum își scot capetele la iveală și se gudură niște cățeluși.  
doar doar sau poate poate. Este viața. 
 
Zice domnul profesor de limba germană 
 
îți ies și pe talpă și pe gură 
și pe mâini. niște ciupercuțe mână 
picior. dumneavoastră glumiți zice 
că o să faceți o poezie dintr-o boală  
transmisibilă.  de la copii am luat-o. 
purtam o răceală acum o am cu 
ciupercuțe. noi nu am știut că puritatea 
este locul prielnic asa-zisului rău care 
de fapt e o viață și boala e o viață 
 
zicea boala care ținea la o fetiță că nu a știut  
de dărnicia ei. 
nu știa că se împarte la cine se împrietenește cu fetița.  
sunt numai niște 
pernițe de pe lăbuțele pisicilor ușor încrețite 
și mâncăcioase și tari. să vezi cum ne atârnau 
pieile când ne descuamam. ziceai că suntem  
niște fluturi smotociți 
 
numai domnul  profesor de istorie poartă 
niște mănuși de latex albastru pe mâini 
de care trăgea victorios descoperind 
câte o jumătate de buturugă 
și îmi zice să nu mă apropii că se ia.  
mă gândeam na o să fiu profesor de istorie 
și să vezi cum se alegea numai praf se făcea 
că eram toți numai spori. 
 

La noi  în serviciul de pază  
nu îl bate nimeni 

 
numai soarta câteodată ne bate pe toți. 
de atâtea căpăce 
de la căminul de copii și nouă 
ne vine să îl căpăcim. ca pe o sticlă din care am luat  
o gură de bere. îl vedem  un naiv 
în haine mari ce crede în oameni și ne întrebăm 
dacă nu cumva toată naivitatea noastră este la el. 
 
în nebunia lui cultivă dărnicia 

de frica secetei. ne îmbie pe toți 
din ale sale să fie și ale lui din ale noastre cândva 
să nu îi danseze o foame în burtă. 
 
băiatul meu îl alintă doamna de serviciu 
zicem îl iubește norocul pe ăsta așa virgin 
cum este i se trage de la țichineii 
din serviciul de pază 
 
să vezi cum au căzut maxilarele de cauciuc 
și noi ne gândeam dacă le lipim cu scoci 
și dăm cu cremă pe bocanci sigur  
doar ne latră ușor nu se aud prea tare.câinii 
 
asmuțim spre străin o ciudă să îl muște. 
printre dinți să ne rămână măcar firmituri. 
de bine. să avem și noi din el mai înnodăm 
încă o dată nodul la papură.  
 
să îl batem să îi luăm biscuiții. 
 
În sfârșit ne săturăm 
 
la școala plantelor agățătoare am aflat 
o minune. suntem serviți noi paznicii. 
suntem serviți cu felul unu și doi la prânz. din 
două oale mâncăm pe degeaba. îi mai dăm palme  
                   după ceafă 
ne urcăm în cârca lui și îi zicem degeaba pune-te  
să nu ne mai fie foame  
 
așteptăm cu drag prânzul este așa frumos 
prânzul că ne vine să murim sătui  
și nu mai mimăm binele.  
nu știm în care 
parte a zilei este prânzul. îl tot căutăm prin geantă 
ne imaginăm niște purici pe burțile 
noastre rotunde cum pocnesc. 
când vine nu știm. are prânzul o parte a zilei 
 
ne urmărim colegii să nu își pună un ciorbar cu ce o fi 
în plus ne mai ascundem câte un borcan de 
ciorbă pe degeaba. să mâncăm fericiți la mese 
de împărați acasă. 
 
ne lipim de zid când se apropie prânzul.  
spunem glume bancuri  
așteptăm să ne vină rândul să fim și noi 
serviți. să nu ne pierdem gustul. 
 

Din manuscrisul ,,Paznic de noapte"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trec desculț  
       prin sângele luminii 
 
îngreunat de cuvântul-zeu 
ce strânge în el  
singurătatea pietrei 
 
câtă spaimă 
gata  
să se rostogolească 
în arhitectura pașilor povestiți 
va respira aripa nevăzută  
a întâmplării  

e ușor să descoperi zei  
în umbra binelui 
când fiecare își zidește 
din rugină 
idealuri răsunătoare 
pentru prezentul  
ce se stinge  
 
vom străbate împreună 
 
aceeași bucată de înger 
cunoscând 
lumina 
ce se sacrifică 
luminii  
 
în întunericul ecoului 
silabele vechi 
respiră o altă formă 
a cuvântului nespus 
 
fiecare timp 
ce se zidește disperării 
își are secunda lui de glorie 
în ochiul ce comprimă 
lumea creată într-un gând  

cresc cuvintele grele în piatră 
 
umbra păsărilor 
ce poartă în cioc  
cântecul întâmplării 
dilată morțile întinse pe asfalt 
 
imaginea mea ștearsă 
cerșește un nou chip  
necunoscut pentru lumină 
 
dintr-un cuvânt în altul 
traversez de-a  
curmezișul 
posibila viață 
ce se îmbulzește în mine 
cu toată depărtarea sa  
 
vor coborî pietre 
 
din adâncul luminii 
rușinând turma de vremi 
ce scurmă-n molozul ființei 
 
și vom intra 
în apă  

să zărim  
anotimpurile 
cum își împart pe ascuns 
ploile calde din suflet  
 
umblând  
desculți până la sânge 
vom visa 
cireșii resemnați 
cum își scutură din ramuri 
copilăria 
 
acest gri măreț  
 
al existenței se întinde  
pe o margine de viață 
folosită 
știută doar de îngerul hrănit  
cu rugină 
el însuși își scutură  
aripa plină de colb  
cât să-ți ajungă de-un răsuflu  
 
cuvântul nestingherit  
își întinde trupul 
în rana-oglindă 

zidind încă un vis 
pentru golul din inimă  
 
să facem un popas atipic 
  
în ochiul sfinxului  
să ne potolim ultimul vis 
în negura  
dintre cuvintele îngropate 
în tăcere 
 
un alt ochi dă contur lumii 
prelungindu-se 
cât să-ți ajungă  
de-o aripă  
pentru a șterge  
praful  
 
se pune un punct mare 
frământat  
între degetele improvizate 
apoi se ia totul de la capăt 
ca și cum te-ai zvârcoli 
în flacăra tulbure 
ce dă contur  
acestei vieți insesizabile. 
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