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Editorial  

SINDROMUL ARSENIE BOCA 
 

Felician POP (Satu Mare) 
 
 

 

 

Suntem – indubitabil – un popor 

extrem de optimist, care este convins că 

orice problemă ar avea, un scurt 

pelerinaj la mormântul unui călugăr 

poate să rezolve cele mai dificile pro-

bleme.Dacă există pelerinaje la Lourdes 

ori la Fatima, de ce nu am avea și noi 

unul, la Prislop? 

Este ciudat că, până nu demult, ni-

meni habar nu avea de puterea tauma-

turgică a acestui călugăr, mort chiar în 

preajma revoluției din 1989!Ani de zile, 

nimeni nu a scos o vorbuliță despre 

minunile călugărului. Brusc, ca după o 

iluminare, Prislopul îngropăciunii sale 

rivalizează acum, cel puțin din punctul 

de vedere al numărului vizitatorilor, cu 

orice stațiune turistică. 

După Maglavit, pe harta miraco-

lelor autohtone a apărut acum Prislo-

pul. Zeci de mii de credincioși se perin-

dă anual în pioase alaiuri, pe la 

mormântul lui Arsenie Boca, perceput 

ca un soi de intermediar funerar între 

om și divinitate. 

Toți cei care merg acolo, sau mă 

rog, aproape toți, pornesc de la o soco-

teală lumească. Adică, mai precis, vor 

ceva de la Cel de Sus. Sănătate, fericire, 

prosperitate, întoarcerea soțului la că-

minul familial, chestii domestice, până 

la urmă. 

Nicăieri în Europa civilizată nu a 

mai apărut, de peste un veac, vreun 

sfânt sau vreo minune. Moda marilor 

revelații mistice s-a cam încheiat și orice 

demers de a mai resuscita cumva cre-

dința aproape stinsă a occidentalilor se 

lovește de neîncrederea apaticilor, dar 

pragmaticilor credincioși din apusul 

Europei. 

Pe acolo, oamenii știu de multă vre-

me că nu are niciun sens să te încrezi în 

vreo minune ca să-ți meargă bine. 

Trebuie să ai un plan principal și, dacă 

ești american, chiar și un plan B. 

Noi nu avem astfel de planuri, ci 

doar unul singur. Acela de a face un 

mic pelerinaj la modestul mormânt al 

unui călugăr care a suferit foarte mult 

în vremea interstițiului totalitar. Ei bine, 

acest martiraj musai trebuie să îmbrace 

hlamida hieratică a sacralității conjunc-

turale. 

Arsenie Boca este un portal dinspre 

cele văzute spre cele nevăzute. Desigur, 

minunile se țin lanț, vindecări, rezolvări 

de situații și multe altele. Majoritatea 

pelerinilor susțin, cu mâna pe inimă, că 

după vizitarea sfântului mormânt au 

avut adevărate experiențe, dacă nu 
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chiar revelații cvasi-mistice. Efectul de 

placebo sacralizat funcționează încă din 

zorii omenirii, așa că nici nu merită să 

aprofundăm acest subiect. Este evident 

că avem mare nevoie în vremurile 

acestea de un astfel de sfânt, de fapt o 

supapă miraculoasă și universală a 

unor frustrări și refulări personale, 

îndelung reprimate. 

Interesant este faptul că imaginea 

oficială a părintelui Boca este una de 

tinerețe, ca și la Mihai Eminescu, măcar 

că părintele a trăit până spre 80 de ani. 

Desigur, fotografia aceea vag cristică 

este mai impresionantă. Nu avem ne-

voie în această demonstrație de ima-

gologie bine studiată de un moșneguț 

anemic cu barba colilie în vânt, ci de un 

tânăr cu ochi adânci și figură blajină. 

Dacă fenomenul va lua amploare, încet 

vor rămâne fără pâine psihiatrii, psi-

hologii, consultanții în afaceri și, într-un 

final, chiar și medicii. Este mult mai 

confortabil și mai ieftin să-ți rezolvi 

problemele direct cu divinitatea, decât 

să cauți, de-a surda, niște adjuvanți 

tereștri! Nu cred că este ceva rău în 

aceste exerciții de turism mistic. Poate 

că oamenii au nevoie și de o dungă 

psihedelică în existența lor cenușie. 

Atâta doar că, alături de bătălia pentru 

agheazmă de la Bobotează, ori îm-

brâncelile de la pupatul moaștelor, ca să 

nu mai vorbim de faraonica și bizara 

Catedrală a Mântuirii Neamului, peleri-

najele acestea ciudate la mormântul 

unui sfânt nou-nouț sunt dovada 

elocventă a retardului social în care 

trăim.  

A crede că poți să-ţi reglezi relația 

cu Dumnezeu la modul acesta carna-

valesc nu este altceva decât o naivitate 

înduioșătoare. A-ți negocia sănătatea și 

fericirea lângă crucea unui mormânt 

este semnul cel mai limpede că suntem 

foarte departe de trăirea mistică reală, 

cea profundă și discretă. 

Între timp, bătrânul călugăr cu poză 

din junețe va mai face, fără doar și 

poate, un șir incalculabil de minuni. 

Eu, personal, o aștept pe aceea du-

pă care poporul meu își va regăsi o 

cadență europeană demult pierdută. 

Dar, cum nu prea cred în minuni, mă 

întreb oare ce am putea face aici, pe 

pământ, pentru asta... 
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“CEA MAI MARE TRISTEŢE E CĂ 

PUŢINĂ LUME ARE NEVOIE DE 

CULTURA PE CARE AM ACUMULAT-O” 
 

Interviu cu Prof. univ.dr. GEORGE ACHIM 

(continuare) 

(4 ianuarie 2015, Televiziunea Axa TV, Baia Mare) 
 

Octavian BUTUZA  (Baia Mare) 
 

 

Octavian Butuza: De ce la engleză, 

domnule profesor? De ce să meargă tână-

rul de la Șomcuta la Cluj la engleză? 

Prof. univ. George Achim: Așa a 

fost să fie, era un liceu renumit, căutam 

un liceu bun. Engleza în anii ‘70, pen-

tru că atunci s-a întâmplat povestea de 

care vorbeam, era o limbă care devenea 

limba viitorului. Și liceul pe care l-am 

urmat era unul dintre puținele licee 

din țară care avea permisiunea să pri-

mească profesori străini. Or, noi am 

avut atunci profesori veniți din Anglia. 

Ceea ce a însemnat o oază de libertate, 

de aer proaspăt, de maniere neinhi-

bate, șansa de a privi totul cu alți ochi. 

 

Ați selectat ceea ce vă interesa? Adică 

Limba și literatura română plus o limbă 

străină, sau ați mers consecvent și serios 

cu toate materiile înainte? 

Nu aș spune că am neglijat mate-

riile sau că am selectat foarte strict, dar 

sigur că am privilegiat unele materii, 

ca orice elev. În general nu am avut 

colegi care să fie tipul tocilarului. Fie-

care era foarte bun într-un domeniu 

sau altul. Eu, de pildă, am câștigat în 

ultimele două clase de liceu Olimpiada 

Națională de Literatură Română. Alți 

colegi se întorceau victorioși de la En-

gleză sau Istorie. 

 

Din toată perioada preuniversitară 

aveţi numai amintiri frumoase? 

Nu am amintiri neplăcute. Erau 

anii 70, înspre sfârșitul lor. Am amin-

tiri extraordinare de atunci, era un cli-

mat de deschidere, un climat supor-

tabil. Am avut la Liceul de Engleză, la 

Cluj, un renumit profesor de literatură, 

profesor doctor, autor de cărți, domnul 

Titus Moraru, care din păcate nu mai 

este în viață, cel care a făcut prima 

lucrare despre fiziologia literară în lite-

ratura română.  

Am avut-o ca mentor spiritual pe 

minunata profesoară Lia Lazăr 

Gherasim, fiica lui Ilie Lazăr, o ființă 

de o distincție spirituală și generozitate 

sufletească unice. A însemnat enorm 

pentru mine. Am avut profesori care 

predaseră în străinătate și acum ne 

învățau pe noi. Deci, am avut oameni 

deosebiți cu care m-am întâlnit. 
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Facultatea? 

A fost și ea cu întâlniri extraordi-

nare. Eu am făcut studiile, atât la 

București, cât și la Cluj. Am plecat la 

București, pentru că eu credeam și 

simțeam că aveam ceva de spus. 

 

Ați țintit mereu sus? 

Vreau să vă spun un lucru, dom-

nule Butuza. Ceea ce mi-a oferit școala 

a fost faptul unic și deosebit de impor-

tant de a nu avea complexe intelectu-

ale. Am făcut școală bună, cu profesori 

eminenți. Am învățat limbi străine și 

asta m-a ferit de anumite complexe 

intelectuale, care sunt foarte păguboa-

se. Acestea nu le-am avut, poate că am 

avut în viață complexe de altă natură, 

dar nu pe cele intelectuale. Adică  pu-

team merge la sursă pentru a citi o car-

te, aveam acces la cărțile și la infor-

mația pe care o doream, deci nu am 

avut astfel de reticențe. Sigur, am țintit 

destul de sus. 

 

Deci, ați început la București, ați 

revenit la Cluj. Ați absolvit facultatea. 

Unde v-ați dus să munciți în toamnă, 

atunci în anul absolvirii? 

Era anul 1983 și, în țară, șurubul 

începuse să se strângă puțin. Era un 

climat, n-aș spune de teroare, pentru că 

este prea mult spus, dar era un climat, 

totuși, de închidere și de închistare cul-

turală. Orașele mari erau închise și 

atunci am ales, pentru că aveam o me-

die mare, unul dintre orășelele care 

erau deschise: m-am dus la Carei. Pu-

team să aleg Botoșanii sau Lugojul, dar 

ardelean fiind, am ales Careiul, pentru 

că era mai aproape de Cluj și de casă. 

Am rămas un an acolo, după care am 

trecut la Liceul de Filologie de la Satu 

Mare, unde am rămas până în 1990. 

 

Ați fost între timp și la Casa Corpului 

Didactic? 

Da. Am fost, pentru scurtă vreme, 

asta este o altă poveste. Imediat după 

Revoluție s-au reînființat, în toată țara, 

Casele Corpului Didactic. Asta se în-

tâmpla în ianuarie 1990. Și pentru că eu 

aveam un oarecare prestigiu profe-

sional la Satu Mare, plus un prestigiu 

publicistic după 22 decembrie 1990, 

colegii profesori m-au ales ca director 

al Casei Corpului Didactic. Dar nu am 

rămas mult în această funcție, pentru 

că m-a chemat mirajul publicisticii la 

București și am plecat în primăvara lui 

1990. Am rămas ca director 2-3 luni, 

deci nu am făcut mulți purici acolo. 

 

Am înțeles! Ruptura de catedră nu v-a 

durut puțin? Nu sufereați? La un moment 

dat, profesorul nu mai poate fără a nu 

merge la școală. 

Acuma, vă rog să vă transpuneți în 

climatul uluitor al anilor 1990. Eram cu 

toții descătușați, eram atât de dornici 

de a face altceva, de a încerca alte ex-

periențe, care ne fuseseră refuzate până 

atunci, încât nu am simțit că m-ar du-

rea. Eram absorbit de noua muncă pe 

care o făceam. Îmi dorisem să fac gaze-

tărie, nu am putut face în comunism, 

acum aveam șansa. Am făcut-o în acei 

primi ani, era un timp uluitor în care 

fiecare zi îți aducea o surpriză, era o 

continuă schimbare de situație, o trans-
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formare spectaculoasă de context na-

țional sau internațional. 

 

Evenimentele decembriste unde v-au 

găsit? 

Și aici este o poveste foarte intere-

santă. Acum ne aflăm la ora confesiu-

nilor, poate că ar fi trebuit să ne întâl-

nim înainte de Crăciun, pentru a fi și 

un timp al confesiunilor mai prielnic. 

Începutul Revoluției m-a găsit într-un 

tren care pleca de la Bucuresti spre 

Moscova și Kiev. Adică aveam un loc 

într-o excursie de iarnă, care ar fi 

trebuit să ajungă în Uniunea Sovietică, 

la Kiev, Moscova și Leningrad. Plecam 

cu un grup de colegi, prieteni de la 

Satu Mare, într-o excursie în „țările 

socialiste frățești”. Am plecat duminică 

seara, în data de 17 decembrie, din 

București spre Ungheni.  

Luni dimineața, pe la ora 4, fără 

alte explicații am fost dați jos din tren 

în gara Ungheni. Ni s-a spus că vom 

primi ulterior informații, dar călătoria 

nu mai poate continua. Sigur că toată 

lumea a rămas uimită. Ne-am întrebat 

ce se întâmplă. Am bănuit – ba chiar 

am sperat! – că ar putea avea loc 

tulburări in țară și, mergând dimineața 

înspre centrul Iașilor, am văzut pe 

străzi celebrele patrule: un milițian, un 

bărbat din gărzile patriotice și un altul 

în civil, formule de trei sau patru 

persoane. Apoi a trebuit să ne 

întoarcem la București, pentru a putea 

reveni la Satu Mare. În Capitală era 

aceeași atmosferă încordată, cu oameni 

care parcă așteptau ceva, cu patrulele 

care se plimbau de-a lungul străzii. Am 

stat două zile la București și seara am 

auzit, la Radio Europa liberă, celebra 

casetă audio de la Timișoara, cu 

împușcăturile de acolo și am avut 

confirmarea că, în sfârșit, ceva se 

întâmplă. Am ajuns acasă chiar în ziua 

celebrului miting din Piata Palatului.  

În ziua de 22 decembrie dimineața 

am ieșit la Satu Mare în Piața din fața 

Palatului Administrativ, unde era se-

diul Partidului, cu speranța că vor fi 

oameni acolo, dar am constatat deza-

măgit că nu s-a strâns nimeni. Eram 

singur. Am întâlnit un prieten poet 

care se grăbea și era foarte preocupat 

de organizarea festivităților pentru 

Ziua de 30 Decembrie, sărbătorită pe 

atunci cu mare fast. Nu părea că ar 

vrea să rămână prea mult la discuții cu 

mine, așa că m-am întâlnit cu două 

bune prietene, astăzi colege, în aparta-

mentul lor care avea vedere spre piață. 

Acolo am aflat de moartea generalului 

Milea. Eram convinși că lucrurile au 

luat-o la vale, dar nu puteam ști cât va 

dura agonia. Așa că am pornit cu 

mașina de la Satu Mare către Baia 

Mare, cu gândul de a ajunge la 

Șomcuta, la mama. Asta se întâmpla în 

22 decembrie, în jurul orei 12. În 

momentul în care am ajuns la Seini, am 

văzut, strânși în fața unui atelier de 

depanare radio-tv, câțiva oameni. Am 

coborât și am întrebat: „Ce s-a întâm-

plat, oameni buni?”. Și oamenii, confuzi 

și neştiind încă bine cum să se mani-

feste, au zis doar atât: „A fugit bătrâ-

nul!”. În acel moment, am avut un 

acces de descătușare și am strigat, dez-

lănțuit: „Libertate! Ura! Haideți, fra-
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ților!”. Și am făcut prima manifestare a 

libertății la Seini. N-am spus niciodată 

public, până acum, această împrejurare 

biografică a mea. Poate că unii dintre 

cei care au participat acolo își vor 

aminti de un tânăr în celebrul pulovăr 

al revoluției, aveam și eu unul, nu era 

roșu, ca acela devenit celebru, al unui 

important personaj public, ci verde. 

Poate își vor aminti unii de felul cum a 

avut loc prima adunare liberă de la 

Seini.  

Am început să ne adunăm și să 

strigăm lozinci. Între timp s-au strâns 

și alți oameni, mai temători, să 

spunem. Eu am strigat, din toate pu-

terile: „Libertate!” și am început să vor-

besc. Fără îndoială, mi-aș dori să am 

un feed-back, dacă cineva își mai amin-

tește lucrurile acestea, şi probabil că 

dintre cei care ne privesc, unii își vor 

aminti.  

La un moment dat, a venit un grup 

de salariați – îmi amintesc că erau și 

multe femei – de la un atelier sau de la 

o întreprindere, cu un steag în mână și 

eu, care eram conducătorul spontan al 

acelei demonstrații, am spus răspicat: 

„Rupeți stema!”. Un muncitor a dat să 

o rupă, dar un milițian care era lângă el 

a încercat să-l oprească: „Nu! Nu vă 

atingeți de însemnele statului! Este caz 

penal!” În momentul acela, eu am spus 

din nou, mai apăsat: „Rupeți stema!”.  

Vă rog să mă credeți, domnule 

Butuza, emoția și descătușarea erau 

atât de mari încât dacă aș fi spus: 

„Linșați-l!”, asta se întâmpla.  

În momentul acela s-a rupt stema. 

Am avut și noi, la Seini, un steag, 

celebrul steag al revoluției, cu gaură, 

fără stemă. Am început să cântăm cân-

tece patriotice și colinzi, am vorbit, ne-

am îmbrățișat, deși evident nu cunoș-

team pe nici unul dintre oamenii aceia. 
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POEZIA, OMUL, ORAŞUL 
 

Leo BUTNARU (Chişinău, Rep. Moldova) 
 

 

Uneori, pre-

cum și domnii-

le voastre, sunt 

cuprins de a-

numite efuziuni de entuziasm și-atunci 

îmi trec, esențializat, sentimentul – în 

gând, pe care îl încondeiez pe vreo fișă, 

îl includ în jurnalul personal sau în 

vreun text pe care îl scriu pentru 

„Contrafort”, „Vatra”, „România litera-

ră”, „Luceafărul”, „Sud-Est cultural”, 

„Ateneu”, „Apostrof”, „Hyperion”... ori 

alte reviste la care țin și care nu o dată 

mi-au demonstrat solicitudinea lor. 

Spre exemplu, ca ieri, notam pe una din 

fișele-computerograme următoarea... 

efuziune de entuziasm: 

„Fenomenal! – În Olanda se desfă-

șoară o acțiune culturală de celebrare a 

marilor poeți, prin imprimarea / sculp-

tarea unor versuri ale lor pe fațadele 

caselor din orașele principale ale țării. 

Colegul din Novosibirsk (adânc de 

Siberie!) Igor Loșcilov, care mă ajută 

dezinteresat în munca-mi de antologare 

și traducere a avangardei literaturii 

ruse, de data aceasta îmi expediază și o 

impresionantă listă (funcțională! – care 

– la click – deschide imaginile res-

pective). O parte din versuri sunt ale 

poeților care, cândva, au fost emina-

mente... puși la zid, de regimerile 

dictatoriale, represive, inumane, iar 

astăzi, iată, ca un stindard în piatră, 

poezia lor e urcată pe zid, expusă în 

văzul lumii. 

Dintre ruși sunt următorii: 

Țvetaeva, Ahmatova, Blok, Mandelștam 

și Hlebnikov (acesta cu poemul „Când 

mor...”). Apoi – zeci de alți poeți celebri 

din istoria literaturii universale – de la 

Safo, Shakeaspeare – la Apollinaire și 

Lorca etc. Cu părere de rău, dintre 

români deocamdată nu e nimeni... 

 
Shakespeare e cu „Sonetul XXX”. 

Olandezii care trec pe strada Repenburg 

a metropolei lor, pe murul casei cu nr. 

31, pot citi, pentru prima oară, sau 

reciti, admira – a mia oară următoarele 

versuri (să ne amintim și noi câteva 

rânduri): „Când tainic sfat gândirile-mi 

trezesc / Trecute lucruri înapoi rechem, 

/ Suspinul meu în lipsă-l risipesc, / Și 

vremi pierdute-n jalea-mi surdă gem. // 

Îmi scald atunci un ochi ce n-au mai 

plâns, / Pentru prieteni dispăruți în veci; 
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/ Amorul năruit, în vorbe strâns, / Cu 

inimi vechi se-adună-n lacrimi reci..”  

Fiți de acord că aceste stihuri trezesc 

ceva vibrații în inima omului, îi creează 

o stare sufletească mai specială, mai 

umană oarecum decât clișeul obositor și 

griul urbei contemporane. O fi aici și un 

memento mori care face omul mai bun, 

mai blajin, mai iertător, mai înțe-

legător... 

Apollinaire e inclus în biblioteca de 

piatră a zidurilor Amsterdamului cu 

poemul vizual „Loin de pigeonnier”, 

Mandelștam – cu „Leningrad”, Lorca – 

cu „De profundis”, iar „până la ei, 

printre ei” (criteriu cronologic care nu 

funcționează în ce privește poezia 

tuturor timpurilor) – Safo cu catrenul 

intitulat „Eenmaal” (ceva în olandeză, 

probabil). Pe site-ul „Het muurgedich-

tenproject van de Stichting Tegen-

Beeld” sunt indicați autorii, titlul ope-

relor, localitatea, strada unde au fost 

„expuse poemele”, în total – 101. Când 

se dă click pe un nume sau altul, se 

deschid imaginile cu textele de pe pe-

reții frumoaselor sau mai modestelor 

clădiri din țara lui Rubens. Cu deosebită 

satisfacție indic adresa de internet, 

pentru a se bucura și alți colegi, pri-

eteni, cititori, frecventând-o: 

http://www.muurgedichten.nl/indexop

ontstaan.html#Op. Dragi prieteni, dragi 

iubitori de poezie, cercetați această 

adresă, nu veți regreta... Iar ca un ecou 

românesc trimiteam, în gând, spre 

Olanda chiar tragicul poem al lui Osip 

Mandelștam „Leningrad” dăltuit în 

murii poeziei lumii: 

 

Am revenit în orașul meu, cunoscut pân-la lacrimi, în toate,  

Pân-la nervuri, până la ale copilului „maimuțe” umflate. 

Te-ai întors aici, așadar înghite cât mai multă și repede 

Untura de pește din fluviale felinare leningrădene. 

Tu află urgent ziulică de decembrie, în care din nou 

Grețos strop de păcură va fi amestecat în gălbenuș de ou. 

Petersburg, Petersburg! Auzi? Eu încă nu vreau, nu vreau să mor, 

Tu ai toate numerele mele de telefon neliniștitor. 

Petersburg! Eu mai am încă multe, multe adrese 

La care-oi găsi ale morților glasuri stinse, glasuri funeste. 

Eu locuiesc pe o scară neagră, și în tâmplă, de ori o mie, 

Mă lovește, rupt cu tot cu carne, zbârnâitul de sonerie, 

Cât durează noaptea aștept oaspeți scumpi să vină pe cărărușă, 

Noaptea-ntreagă mișcând cătușele lănțișorului de la ușă. 
 

Decembrie 1930 (Trad. L. Butnaru) 
 

Asta constatam, asta ziceam-scriam, 

pentru ca, peste câteva ore, să fiu cu-

prins de un ciudat sentiment de derută, 

de nedumerire, de mâhnire. De ce? Păi, 

foiletasem două volume de „Jurnale 

săptămânale la «Europa liberă»”, apărute 

la editura chișinăuiană „Cartier”, în 

care se confesează peste 110 de autori, 

unii din ei putând fi considerați (chiar) 

intelectuali (sadea), însă în textele 

http://www.muurgedichten.nl/indexopontstaan.html#Op
http://www.muurgedichten.nl/indexopontstaan.html#Op
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cărora jurnalistice, timp de peste 24 de 

luni, mai nimeni nu se referă la, nu 

amintește de omniprezenta, mi se pare 

mie, Poezie. Măria Sa Poezia fără de 

care spectrul intelectului uman e unul 

văduvit de plinătate, e mai încețoșat, 

mai puțin „funcțional” pentru creare și 

admirarea de frumos, artă! Ciudată po-

pulație mai avem și noi, dacă nici chiar 

reprezentanții ei instruiți nu vorbesc 

despre faptul (ce faptă!) că ar fi pro-

curat o carte, nu amintesc de Poezie, 

Muzică, Pictură, despre Frumos în sa-

cramentalele gânduri pe care ni le 

împărtășesc din cele trăite pe parcursul 

unei săptămâni întregi! Oricum, 7 zile și 

nopți înseamnă totuși ceva într-o viață 

de om... Nu este ea chiar, așa, un pustiu 

otova lipsit de artă, de sentimentul 

frumosului, de literatură etc. Să vedeți, 

mai toți cei circa 110 autori și rostitori 

de jurnal personal săptămânal parcă și-

ar fi abandonat preocuparea și menirea 

de bază ca oameni ce-și trăiesc 

plinătatea vieții, dând-o, cu hurta, în 

politică! Parcă ar fi cu toții oarece 

comentatori politici! Bineînțeles, trebuie 

să combatem blestemul tranziției, să-l 

înfierăm, să protestăm, să votăm contra, 

să ieșim la manifestări de masă, greve 

etc., – acesta e dreptul nostru cetățe-

nesc. Însă nu se prea întrevăd mișcări 

efective în această stagnare de… tran-

ziție în care se complace o societate 

lamentabilă și plangăcioasă, pasivă și 

dezorientată cu, doar, debușeurile pe-

cuniare personale ale unor componenți 

ai ei care reușesc să evadeze de pe 

aceste tărâmuri ale lipsei de idei dina-

mice, emancipatoare, ce ar deveni faptă 

reală. Da, între trecut și prezent se cască 

tectonica prăpastie a incompatibilității, 

numai că, din nefericire, societatea 

pruto-nistreană mai e încă (ostatică?) pe 

celălalt mal, de ieri, de colhoz.Ei bine, 

precum spuneam mai sus, asemeni 

expresioniștilor începutului de secol 

trecut, majoritatea autorilor de jurnal 

săptămânal parcă ar scrie, ar vorbi 

pentru presa Apocalipsei, pedalând pe 

grotesc, miasmatic, deformare, privind 

prin lupa luptei cu zădărnicia. Îndrep-

tățit, zic eu. Dar oare numai livrându-

ne, totalmente, acestei sterilități socio-

existențiale credem că ne împlinim ca 

oameni, că europeni? Fără a procura 

cărți și, bineînțeles, să și citim? Fără a 

viziona, a asculta opere de artă? Fără a 

merge la bibliotecă, teatru, la sală de 

expoziții?... Ce să mai vorbim, în Repu-

blica Moldova și în România sufletul 

bietului om e de o mie de ori mai înce-

țoșat decât Tamisa londoneză și mai 

palid decât Fluviul Galben chinezesc... 

Nefiind diverși și nesintetizându-ne 

conștiința, sub aspect intelectul, din 

pluralitatea entropică a spiritualității 

umane, fiți siguri că iar nu ne vom uni, 

iar vom vota aiurea, iar nu vom privi cu 

încredere spre Europa, iar ne vom 

gândi la ceea ce Rusia numește min-

cinos-nonșalant fericirea spațiului euro-

asiat, spre care, acum 4-5 ani, tindea o 

leliță-tovarășă bucătăreasă ajunsă 

politician (visul lui Lenin!) în marea-i 

râvnă de a ne integra în comunitatea 

ruso-belaruso-asiatică. 

 Fără multă și adâncă știință de 

carte, cultură, artă etc. în Moldova de 

Est și în România nu poate să se 
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formeze o filosofie civică, nu poate 

câștiga, în mare parte, democrația, nu 

poate fi liber omul. Fără o bună argăsire 

informațională românul (de pretutin-

deni) rămâne argat, zilier, la cheremul 

celor de ieri. Adică, mai mulți pruto-

nistreni adunați la un loc formează un 

fel de populație căreia, cu mari avan-

suri, i se spune și societate – ceva mono-

cord, ușor... subdezvoltat; un amestec 

de spirit siberian polenizat de cel 

african... Iar pentru o societate (să 

acceptăm, totuși, această convenție) 

monocordă în vecii vecilor, sau cât o 

mai fi să dureze Europa, Lumea, nu se 

va găsi un Paganini, oricât de virtuos, 

ca să poată „interpreta, cânta” ceva 

coerent la această strună relaxată-

alandala, zdrăngănitoare pe loc, adică – 

în gol, visătoare încă la comunismul 

promis cândva de Hrușciov. 

Uimitor, dar (și) mai toți actorii, 

scriitorii, muzicienii, profesorii, pictorii 

(cu excepții foarte rare, dar existente, 

totuși) nu vorbesc (și) de Poezie, 

Muzică, Pictură, Spectacol, Teatru, Sală 

de expoziție, Carte, Manuscris, Revistă 

literară, Bibliotecă etc., etc., ci toți fac 

politică în casa scării de bloc, în trolei-

buzele hodorogite, în preajma pubelelor 

cu gunoi greu mirositor și în atâtea alte 

locuri care, dacă devin obsesie, sărăcesc 

nespus de mult paleta efuziunilor 

sufletești, convingătoare, deloc mai 

puțin necesare decât retorica de un 

limbaj vetust, sărăcăcios, cu tentă tra-

diționalist-mioritică. Pe cine mai poți 

„speria” astăzi cu versulețe patriotarde, 

cu cântecele lăcrimoase, cu bâiguieli 

retrograde, chiar mai bicisnice decât 

cele de acum 15-20 de ani? Doar o 

plinătate a spiritului susținut de cultură 

temeinică, asimilată și asumată, poate 

alimenta, crește, fortifica ceea ce lipsește 

atât de mult în Interriverania – carac-

terul, fermitatea, intoleranță față de 

fariseismul plimbăreților prin toate 

puterile și pe la toate ușile de parla-

mente, guverne și președinții care s-au 

tot perindat.  

În concluzie ar fi de spus: bine-

înțeles, cel care este îmbogățit (și) de 

poezie, de artă în general, niciodată nu 

va rămâne robul trecutului colhoznico-

CAPist-gregar (ca mentalitate și mani-

festare), ci va avea posibilitatea să 

meargă în Olanda, să citească poemele 

sculptate pe fațadele unor orașe în care 

omul se simte cu adevărat liber și nu e la 

cheremul politicienilor de duzină, 

agramați, cu chipuri putiniste de n.k.v.d.-

iști deghizați care, până la urmă, își dau 

arama pe față, spre a ne băga din nou în 

tranșeele războiului rece.  
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DE PROFESIE CĂLĂTOR 

 

Eseu 
 

Adriana UNGUREANU  (Bucureşti) 
 

 
 

 

În perioada 24-26 octombrie 1997 

mă aflam cu părinții mei într-o loca-

litate din județul Argeș la mătușa mea, 

sora tatălui meu. Stăteam acolo de vi-

neri până duminică, să culegem po-

rumbul rămas pe bucata de pământ pe 

care o gospodărea familia mea, după 

care programul prevedea ritualul de 

”socializare” cu neamurile care ne găz-

duiau, pregătind împreună cu acestea 

ultimele legume ale toamnei pentru 

tradiționala zacuscă. Deși mătușa locu-

ia  într-un orășel în apropiere de Pitești, 

îmi plăcea să spun că ”merg la țară”, 

mai ales pentru că dânsa locuia la o 

casă unde avea tot ceea ce este necesar 

pentru a trăi o senzație rurală autenti-

că: purcei, capre, găini, căței, pisici, 

livadă și grădină cu legume. Vizita 

aceea la ”țară” fusese o bună ocazie să 

ne simțim grozav la aer curat și totoda-

tă ultima șansă să ne pregătim pentru 

iarnă terenul de 2000 mp pe care ai mei 

îl stăpâneau și pe care visaseră cândva 

o casă de vacanță. Numai că în acel an 

fatidic, mama își descoperise boala și 

planurile suportau amânare sau chiar 

abandon. 

Pentru mine, șederea de trei zile fu-

sese un prilej să-mi retrăiesc amintiri 

din copilărie, să practic munca la 

”câmp” ca pe un mod de relaxare, 

după zilele de muncă susținută la noul 

meu serviciu. Vineri și sâmbăta dimi-

neața petrecusem muncind de zor cu 

spor, lucrasem cot la cot cu tata. Spre 

după-amiază programasem o vizită la 

Pitești, iar duminica o rezervasem pen-

tru zacuscă. În gospodăria mătușii 

eram tratată ca un ”musafir”. De fapt 

îmi revendicasem și eu un rol, acela de 

”bonă”, adorând să-mi petrec timpul 

cu nepoțica mea, bobocel în clasa a 

întâia, care, de când se născuse îmi 

făcuse șederile la ”țară” atât de fru-

moase, prin cumințenia, dulceața și 

inteligența ei de copilaș supradotat. 

Sâmbătă după-amiaza am luat 

trenul spre Pitești, împreună cu mama 

și cu mătușa, iar acolo ne-am întâlnit cu 

o verișoară de-a mea, fiica fratelui tată-

lui meu, care locuia de ani buni în ma-

rele oraș. Aceasta din urmă, la solici-

tarea mamei și a mătușii, ne stabilise o 

întâlnire la o ghicitoare ”de încredere” 

care să ne deslușească viitorul. De fapt, 

pretextul de a o vizita pe verișoară fu-

sese alibiul perfect în fața celorlalți ră-

mași acasă (tata, unchiul, verișorii și 

nepoțica) noi având gânduri de a ne 
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lămuri asupra deznodământului cu 

privire la problemele noastre existen-

țiale, apelând la practici care, conform 

credinței populare, scurtează timpul și 

potolesc curiozitățile, fără a fi convinse 

neapărat de eficiența prorocului. 

Pentru noi era un fel de ”febra de 

sâmbătă seara”, doar că ne-o potoleam 

printr-un divertisment specific, tipic fe-

minin. Ne simțeam vinovate - știam 

toate că păcătuim - dar ne încurajam că 

nu ne știe nimeni, apoi ne alimentam 

cu tot felul de glume amuzându-ne și 

râzând de noi-însene. Încercam să gă-

sim o scuză, imaginându-ne fiecare 

motivul real pentru care mergeam 

acolo. Mama avea cel mai serios motiv: 

își dorea cu ardoare să afle dacă va 

reuși să învingă cancerul, iar referitor la 

mine, ar fi vrut să știe dacă îmi era dat 

să mă mărit. Eu mersesem mai mult la 

îndemnul ei și dacă tot mă pusesem pe 

drum ajunsesem la concluzia că ar fi 

trebuit să mă lămuresc asupra unor 

chestiuni legate de carieră. Mătușa și 

verișoara aveau și ele propriile lor nelă-

muriri referitoare la familie, la copii.  

Înarmate cu ”sete de cunoaștere”, 

ne-am trezit toate patru în casa unei 

doamne onorabile, care, contrar aștep-

tărilor noastre, locuia într-un apar-

tament simplu la bloc, care nu trăda 

deloc apartenența la o minoritate spe-

cializată în arta ghicitului. 

Nu vreau să dramatizez, odată 

ajunse în sufragerie, toată veselia de pe 

drum se risipise, gazda ne întâmpinase 

cu o mină serioasă, cerând o atmosferă 

sobră și liniștită, pentru a se concentra 

pe cărțile sale de tarot. De îndată ce și-a 

început ritualul, niciuna dintre noi nu 

fusese pregătită să primească veștile ce 

urmau să vină. Îmi amintesc perfect 

cum mă juram din acel moment că nu 

mai vreau să știu în veci nimic dinainte. 

Mama era și ea distrusă, căutând pu-

tere să uite și să-și vadă de puținul care 

îi rămăsese sau, mai bine-zis, care i se 

prezisese. 

Când mi-a venit rândul, ghicitoarea 

a exclamat: 

- Doamne, nu am văzut în viața 

mea pe cineva care va călători atât de 

mult ca tine! 

 Mama a întrebat-o:  

- Va călători ca turist? 

Nedumerită, doamna se tot uita în 

cărți și gânditoare a răspuns:  

- Nu-mi dau seama! Parcă nu... Nu 

știu ce să zic! 

- Poate cu serviciul? încerca mama 

s-o ajute. 

- Da, și cu serviciul, dar nu întot-

deauna! Nu știu... parcă asta ar fi pro-

fesia ei: de călătoare! Oricum vei călă-

tori atât de mult, cât pentru două vieți! 

Nu am mai văzut așa ceva! 

- E de bine? am intervenit eu, nea-

vând nevoie de ceva clar, doar să mă 

asigure că voi fi bine, mai ales după ce-i 

spusese mamei că, imediat după ce va 

muri la zi mare într-un mod neașteptat 

cineva tânăr din neam, va urma ea. 

- Da, e foarte bine, dar nu știu eu 

să explic! Nu am mai văzut pe nimeni 

ca tine! 

Perspectiva de a călători în viitorul 

apropiat nu depășea rutele cu desti-

nația de origine a părinților mei și care 

acopereau județele Argeș și Cluj. Îmi 
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creionasem în suflet un testament, 

ziceam că pot muri după ce voi fi văzut 

Italia, ca un deziderat al vieții fără 

limită de timp. Șocată de vestea ce i-o 

dăduse mamei, nu aveam disponi-

bilitate să dau explicații cum că eu deja 

călătorisem foarte mult încă de când 

eram în pântecele ei, că mă născusem 

în altă țară și începusem să cred că mi 

se ghicise mai mult trecutul decât vii-

torul. Într-un fel mă bucuram desco-

perind astfel o neconcordanță și un 

licăr de speranță se întrezărea în raport 

cu tot ce i se spusese mamei. După ce 

și-a încheiat pledoaria, a venit rândul 

celorlalte două însoțitoare. În final am 

plecat toate buimace, șocate și totodată 

năpădite de tristețe datorită veștilor 

primite. 

Oricâte informații bune primiserăm 

(mai ales eu) - în afară de călătorii mi se 

preziseseră și multe altele! – răul, sufe-

rința cu multe lacrimi nu aveau să ne 

ocolească pe niciuna. Uite cum o sâm-

bătă ce mi-o doream într-o companie a 

unor femei pe care le iubeam atât de 

mult, se transformase într-un prilej de 

căință, de pecetluire a unei promisiuni 

conform căreia niciodată nu voi mai 

merge la ghicitori și nu-mi voi mai 

manifesta curiozitatea să știu ce se va 

întâmpla în viitor, lăsându-l pe 

Dumnezeu să se ocupe de mine și de 

cei dragi cum știe El mai bine. Am 

simțit pe pielea mea cum o informație 

negativă, indiferent dacă era adevărată 

sau falsă, odată ce intrase în minte, îmi 

distrusese orice tentativă de starea de 

bine, compromițându-mi fericirea și 

ratându-mi cu succes viața câteva zile 

la rând. Mă năpădise groaza unui viitor 

care nu coincidea deloc cu aspirațiile 

mele, cu idealul meu de trai fericit în 

familia mea armonioasă, până la adânci 

bătrâneți. Eram bulversată și nu mă 

regăseam deloc în scenariul prorocit. 

M-am luptat să dau totul uitării, să neg, 

să resping, imaginându-mi un alt viitor 

mai bun. 

Trecuseră patru ani de la nefericitul 

experiment și, când întreaga poveste 

fusese dată uitării, în ajun de Sfânta 

Maria Mare, unchiul meu îmi dăruise 

un cadou de neuitat, chiar de ziua mea, 

murind subit fără a fi dat vreodată 

semne de boală; la patruzeci de zile 

după ce acesta se transformase în înger, 

nu a fost chip să i se facă parastasul, 

deoarece, exact atunci, murise mama 

mea. La două luni și cincisprezece zile 

după cumplitul eveniment, bunica, 

mama mamei, își încheiase și ea toate 

socotelile de pe Pământ.  

Patru ani n-am vrut să știu de pre-

zicerile ghicitoarei, numai că în vor-

texul evenimentelor ce-mi ruinaseră 

sufletul, îmi amintisem ce i se spusese 

mamei: ”La tine e plin de moarte!” și 

realizam cum încet-încet totul se ade-

verea. Așteptam resemnată să se ”de-

clanșeze” viitorul meu greu de accep-

tat. 

Cei aproape douăzeci de ani trecuți 

de atunci și-au pus amprenta și constat 

cu uimire cum s-au adeverit vorbele 

ghicitoarei. Viața mea de acum este 

exact așa cum mi-o creionase. Mi-am 

clădit cu foarte mare chin, efort și 

lacrimi, o viață frumoasă, pentru care îi 

mulțumesc lui Dumnezeu. Am învățat 
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să deslușesc rostul a tot ce primesc, fie 

dar material, fie oameni, care îmi sunt 

trimiși să mă ajute, să-i iubesc sau să-

mi dea lecții.  

Am înțeles că atâta timp cât mi-e 

dat să trăiesc, oricât mi-ar fi de greu, 

îmi sunt date și soluții. Dacă aș fi avut 

puterea să mă văd cum arăt acum, m-

aș fi liniștit. Pentru că tare mi-ar fi 

plăcut! 

În timpul ghicitului, îmi fuseseră 

transmise frânturi de informații, care 

nu cuprinseseră o poveste cu finalul ”o 

să trăiești fericită până la adânci 

bătrâneți”, de care aș fi avut atâta ne-

voie și care m-ar fi liniștit. În mintea 

mea tânără, se conturase o viață cu 

ipostaze pentru care nu mă pregătisem, 

luându-mă prin surprindere chiar la 

nivel de imaginație.  

Într-adevăr, am călătorit atât de 

mult încât pot spune că am umblat cât 

”pentru două vieți”. Mi-am bucurat 

spiritul, purtându-l oriunde i-a fost dat. 

M-am căsătorit cu un om care avea o 

casă la Breaza, un fantastic prilej să 

colind toată Valea Prahovei în lung și 

în lat - Sinaia, Bușteni, Azuga, Predeal, 

contemplând fiecare colț de peisaj, 

încercând să-mi revin după drama 

celor trei oameni dragi care mă pără-

siseră în același an.  

Călătoream cu disperare, împreună 

cu familia pe care mi-o întemeiasem, să 

uit de necaz, să-mi liniștesc sufletul, 

țipând și auzindu-mi ecoul în gând, 

rugându-mă la soare, la nori, la stele, 

sperând neîncetat la un viitor liniștit, 

frumos și bun.  

Îmi imaginam cum fiecare kilo-

metru ce mă îndepărta de casă, 

dezintegra necazul din mine, dorind să 

ajung odată la uitare. Revenind acasă, 

amintirile mă așteptau, iar efortul meu 

de vindecare părea să eșueze. 

După ce am epuizat fiecare metru 

pătrat de pe Valea Prahovei, m-am 

mutat pe partea cealaltă a versantului, 

descoperind Râșnovul direct prin 

Pârâul Rece, de unde contemplam 

Cabana Trei Brazi - sau prin Poiana 

Brașov. 

Culoarul Rucăr Bran mi-a alimen-

tat speranța, îmbogățindu-mi imagina-

ția, îndrăgostindu-mă de portul popu-

lar. Când pofteam gulaș, dădeam o 

fugă până la Sighișoara. Doream o zi 

specială, o petreceam întotdeauna la 

Brașov.  

Castelul Iulia Hașdeu m-a adă-

postit de nenumărate ori, încercând să 

deslușesc taine din lumea de dincolo, 

unde eu aveam o bună parte din cei 

dragi. Erau zile când drumul la Breaza 

trecea prin Trasfăgărășan, continua 

prin Sibiu, cu popas la Brașov.  

De la Ploiești cumpăram brad de 

sărbători și tot ce nu se găsea la 

Câmpina pentru gătit. Sătulă de traficul 

de pe lângă Prahova, sufletul meu 

cerea să treacă prin Vălenii de Munte, 

încărcându-mi plămânii cu aerosoli din 

Salina Slănic Prahova, mâncând ceva 

bun la Muntele Roșu, continuând 

voiajul până la Brașov. 

Frumusețile Moldovei și Bucovinei 

noastre mi-au fost dezvăluite relativ 

recent, în ultimii cinci ani. Cele de din-

colo de Prut m-au fascinat atât de mult 
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în ultimii trei ani, încât le pomenesc 

oriunde merg. 

Iubesc Oltenia, pe care am desco-

perit-o datorită unor prieteni de nădej-

de și cred cu tărie că Dumnezeu a 

călcat prin județul Vâlcea.  

Din zona Moților (Alba-Hune-

doara) mi-am păstrat ancore prin miro-

sul toamnei, culoarea frunzelor și susu-

rul Arieșului care mă liniștește ori de 

câte ori îmi vine în minte. 

De Dunăre m-am îndrăgostit la 

Calafat, Cetate, Brăila și Tulcea, prin ea 

mă conectez la Deltă și apoi la mare, 

care la rândul ei mă unește cu întregul 

Pământ. Știu că marea noastră e fru-

moasă și iarna și am învățat că îmi este 

suficient s-o văd și s-o aud oricând, 

chiar și doar câteva clipe ca să înțeleg 

că un vis poate deveni realitate. 

De câte ori trec în drum spre munte 

pe lângă semnul care marchează Para-

lela 45, mă conectez cu gândul pe ace-

eași coordonată geografică, dar pe alt 

meridian, la Genova prietenilor noștri 

și imediat mă teleportez în Italia.  

Dacă soarta mi-ar fi luat ”testa-

mentul” în serios, ar fi trebui să mor de 

zeci de ori până acum, adică de câte ori 

am fost în acolo. 

Am văzut Franța și Olanda. Ani de 

zile, drumurile mele prin Italia treceau 

prin Ungaria și Austria. Merg aproape 

în fiecare an în Grecia și aproape în 

fiecare lună în Bulgaria. Mi-am dorit să 

văd Israelul și Dumnezeu m-a vrut și 

acolo. 

Oriunde ajung, mulțumesc pentru 

șansa de a păși unde mi-am dorit sau 

am visat.  

Mănăstirile îmi ascultă rugile și 

aproape în fiecare an ajung într-un loc 

unde n-am mai fost nicicând, prilej să-

mi lansez dorințe interminabile, sarcină 

grea și pentru mijlocitorii mei extenuați 

de muncă, de la atâtea mesaje pe care 

încerc să le transmit și pe care aceștia se 

străduiesc să mi le traducă. 

Dorințe mi-am pus anul acesta și la 

Satu Mare, de care m-am îndrăgostit 

iremediabil, promițând că mă voi în-

toarce, mai ales că este la o aruncătură 

de băț de Clujul drag al rudelor mele!  

Cel mai recent loc mi-a fost dat să-l 

descopăr pe Valea Doftanei, culminând 

cu Barajul Paltinu, o oază de aer curat, 

liniște absolută, perfectă pentru un om 

în căutare de inspirație. 

Călătoresc de fiecare dată cu scop 

precis în weekend, vacanță, conferințe 

științifice, documentare, evenimente 

unde sunt invitată să vorbesc, lansări 

de carte sau pur și simplu mă refugiez 

în locuri care-mi antrenează creativi-

tatea și unde lucrez – fac recenzii, pre-

gătesc cursuri și seminarii, scriu 

articole, cărți de tot felul, științifice sau 

literare. 

Proiectele mele se îmbină perfect cu 

frumusețea locului, devenind la un 

moment dat atât de unite, încât cu greu 

le pot separa. 

 Am marele noroc să fac multe 

deodată, de oriunde, iar munca mea să 

fie o mare pasiune. Călătoresc cu drag, 

cu spor, cu dor. Și, așa cum mi s-a 

prezis, sunt ”de profesie călător”! 

 



Cronograf 

 17 

 
 

Poezie 

 

Traian VASILCĂU (Chişinău, Rep. Moldova) 
 

 

 

 

 

 

Altul n-am! 
 

E-atîta frig sub cer că nu se poate, 

E-atît de multă beznă că mi-s dor. 

Oamenii străzii luminează-n noapte, 

Făclii, ard ochii umeziți ai lor. 

Am fost și eu ca ei, odinioară, 

Dar azi cînd nu mai sunt cine eram 

Îmi sfîșii sufletul ca pe-o vioară 

Și mă împart pe mine. Altul n-am! 

 

13 decembrie 2016 

 

 

M-ai rugat, Doamne, să fiu... 
 

Pentru Nicolai Bujor 

 

M-ai rugat, Doamne, să fiu, 

Orișicît îmi e de greu. 

Ticălos și crunt mereu, 

Am fost mort și-acum sunt viu. 

Am fost piatră în pămînt, 

Grea și nerostuitoare. 

Azi tăcerea-mi dă în floare 

Și tăcîndu-mă, cuvînt! 

Și dintre spini și neghine 

Nu Te tac, Doamne, pe Tine! 

 

6 noiembrie 2016 

*** 
 

Părinții mei au chipul neputincios și șters, 

Crezând în Voia-Ți, Doamne,  

cum eu în al meu vers, 

Până ajung să fie, cernuți prin zodiac, 

Mărgele mici de oase la gâtul unui veac. 
 

 

De prea Lumină 
 

Clopotul cu dangăt ruginiu 

M-a chemat la el, în sihăstrie. 

Grea tăcere spună-o liturghie, 

Din ea, nefiind, să-ncep să fiu 

Și-nălțat spre cer, din tot ce-i tină, 

Clopot să ajung la ceas tîrziu, 

Dar în loc de-un dangăt ruginiu 

Dangăte să am de preaLumină! 
 

29 octombrie 2016 

 

Revolverul înflorit 

 (simfopoem) 

 

 Măria Sa, Vahtang fără pereche, 

 Rîvnea să moară ca un voievod, 

 Şi cu veleităţi de post-Irod 

 Visa cu el şi cerul lumii veche 

 Să-l ducă în mormîntu-i de nerod. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006144284648
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 În ziua lui de naştere în moarte 

 Măria Sa, Vahtang, s-a bărbierit, 

 Şi-a luat linţoliul de majestate, 

 Şi-a aprins pipa cu un gest grăbit, 
 

 Şi-a potrivit peruca în oglindă, 

 S-a dat pe chip cu de Bizanţ parfum 

 Şi, bîndu-şi din coniac, porni să-şi prindă 

 Ţeava de ochi, de inimă, de limbă 

 Şi hohotea-n castel ca un nebun. 
 

 Şi dintr-odată s-a oprit şi… trase. 

 Se zgudui împărăţia grea, 

 Dar cerul nu căzu, căci el, Christoase, 

 Ţintise bolta din privirea sa. 
 

 Şi-o mierlă-n zori de zi cînd se ivise 

 La geamul lui, pe loc a-nmărmurit:  

Cerul era întreg, el nu-l ucise, 
 

 Şi-n mînurile-i ascunzînd misterul, 

 Cînd a luat, mirată, revolverul, 

 Acesta, Doamne, era înflorit! 

 

 

 Poem clasic de durut 

 

Viaţă, turlă sfărîmată, 

E-nzadar să-ntrebi de ce, 

Toate sunt ce-au fost odată 

Şi doar mama nu mai e. 
 

Lumea are-aceeaşi soartă 

De la Dumnezeu în veac. 

Plînge poarta încuiată, 

Florile-n fereastră tac. 
 

Sfinţii din icoană cată 

Spre cea care n-o veni. 

Dusă, dar nicicînd plecată, 

Basm pre nume Rosali. 
 

*** 

 
Chiar dacă, Țara mea, tu mă urăști  

Și mă ucizi continuu, viața toată, 

Eu te ador cu vrere ne-ncetată 

Așa cum ești: din tabere și găști. 

 

Boala de care suferi are leac, 

Dar tu-l respingi cu gînd hain întruna 

Și atacînd așa, din veac în veac, 

Împarți aceeași pernă cu minciuna. 

 

Fiara trăiește. N-a apus în tine. 

O văd rînjindu-și colții iar spre mine. 

 

 25 septembrie 2016, 

 Satu Mare 

 

 

*** 
 

Hulit de-ai mei, strivit de nedreptate, 

Dezmoștenit de vis și de ecou, 

Pornit s-ajung în zori de zi la moarte, 

La Tatabanya m-am născut din nou. 

Prin flori călătorind, mi s-a dat voie 

La Nicolae Sălăgean să stau 

Și nefiind nici David și nici Noe, 

Sentinței lui Iisus să mă predau. 

Aici am înțeles ce e Tăcerea 

Și graiul Liniștii l-am învățat 

Și dezbrăcîndu-mă de Preadurerea 

În straiul dragostei m-am îmbrăcat. 

Și-am prins să cînt cum n-am cîntat  

de-o viață, 

Cînd adormeam cu moartea mea în brață! 

 

24 septembrie 2016, 

Tatabanya, Ungaria 
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COPAC SUB O PASĂRE 
 

 

Proză 

 

Mark VOINESCU 

 

 

Nu trece nici măcar o zi fără să mă 

gândesc la asta. Încet… Încet am fost 

toată viața sau cel puțin asta era pă-

rerea multora. Am trăit deja prea mult 

și șușotelile celor care cred că am deja 

timpanele prea sleite îmi confirmă 

acest lucru.  

Mereu mi-a fost groază de sârme și 

copii mici. În copilărie am visat că voi 

muri bătrân, într-o curte, înconjurat de 

niște copii care stau lângă un ghemotoc 

de sârmă ruginită.  

Cât am fost tânăr, visul acesta nu 

mă deranja prea mult, era o imagine 

îndepărtată și totuși atât de vie în 

mintea mea. Acum am 93 de ani și nu 

pot da o explicație cât de cât plauzibilă 

pentru vârsta asta. Fug de oglinzi de 

multă vreme, pentru că întotdeauna 

mă înspăimântau bătrânii. Amintirile 

mi s-au deșirat ca un sul de pânză, 

care, pe măsură ce se rostogolea, se 

făcea tot mai rară, așa că despre ultimii 

ani, de pildă, nu am nici măcar atâtea 

amintiri, câte am din zece zile de copi-

lărie. 

Nici nu cred că amintirile de bă-

trânețe, ale focului stins, pot folosi la 

ceva, că zilele de pe urmă, împinse tot 

mai mult înspre moarte, ar mai putea 

însemna mare lucru. 

 

 

 

 

După ce am trecut  de 65 de ani 

mai ales, am văzut cum toți cei din 

jurul meu pleacă într-un ritm accelerat 

pe lumea cealaltă, și de fiecare dată îmi 

venea în minte visul acela și ochii mei 

se speriau când dădeau de un ghe-

motoc de sârmă. Apoi m-am obișnuit 

cumva cu gândul că trebuie să învăț și 

eu pașii ultimului dans, dar iată că nu 

i-am învățat și ceea ce era firesc să se 

întâmple, nu s-a întâmplat.  

Știu, sunt foarte bătrân, nedrept și 

penibil de bătrân. Și inutil. Prin geam a 

rămas neschimbat doar cerul, același 

cer din copilărie, din vară în iarnă, 

indiferent, și care iată, nu vrea să mă 

primească.  

Sunt puțin amețit și fericit în ace-

lași timp pentru că am reușit să înșel 

iarăși vigilența Matildei, nepoata care 

are grijă să nu mor, și nu mă lasă să 

beau nici măcar o înghițitură, dar me-

reu o păcălesc, iar atunci când se prin-

de că nivelul sticlei a coborât sub limite 

impudice, îi spun că la vârsta asta un 

pahar nu mai poate fi o amenințare. Ea 

bombănește,  dar totuși nu uită să mai 

împrospăteze rezervele din cămară. 

„Ce să îi faci, atâta bucurie i-a mai 
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rămas lui săracu’ bunicu’!” Cam așa se 

justifică în fața neamurilor. 

Pe măsură ce moartea se gândește 

tot mai puțin la mine, eu mă gândesc 

tot mai mult la ea. Am trăit o viață sub 

amenințarea sfârșitului și mă îngro-

zeam doar la gândul că brusc aș putea 

rămâne fără suflare. Normal că prostia 

asta s-a răzbunat pe mine cu vârf și 

îndesat, iar acum caut spaima aceea, 

dar nu găsesc decât un hohot isteric 

care îmi țiuie în urechi, de mă doare 

capul tot timpul și trebuie să beau un 

pahar, am 93 de ani și nepoată-mea 

spune că sunt cel mai bătrân bețiv din 

oraș, dacă nu chiar de pe tot conti-

nentul, dar reproșurile de acest gen mi 

le face rar de tot, după ce se ceartă la 

telefon cu fostul ei soț, uitând – bine-

înțeles - că toate sticlele pe care le-am 

băut în ultimii 15  ani,  care nici nu au 

fost exagerat de multe, le-a adus ex-

clusiv ea și dacă viața asta mi-ar mai 

folosi la ceva, numai Matildei i-aș mul-

țumi că mi-a prelungit-o așa de fru-

mos. Și când spun că mi-a prelungit-o, 

mă gândesc exact la faptul că un pahar 

dat pe gât, fix în momentul în care 

chiar ai nevoie de el, este un pahar 

câștigat, nu unul pierdut.  

Mai multe despre asta nu vreau să 

vorbesc, așa cum nu-mi vine să po-

vestesc nici despre altele,  pentru că nu 

am crezut niciodată, că dacă arunci 

niște bulendre sufletești peste bord, 

corabia asta aproape putredă, ar putea 

deveni mai ușoară. 

Am și norocul că în mintea mea, 

atâta cât mai poate fi numită așa, ră-

mân tot mai puține întâmplări, că 

timpul alunecă precum un șarpe în 

nămol. Mă feresc să-mi mai doresc 

ceva, pentru că nici nu cred și nici nu 

vreau să mi se mai îndeplinească vreun 

gând.  

Dacă pun cap la cap toate visele 

vieții mele și tot nu-mi rămâne decât 

acela din copilărie, sârma, copiii și 

rugina, cel care mi-a transformat spai-

ma într-o dorință.  

Da, știu, sunt asemenea unui copac 

bătrân pe care nu mai vrea să-l taie 

nimeni, pentru că tot e o scorbură și o 

creangă uscată, care nici pe foc nu mai 

e bun. Câteodată poate că mi-ar plăcea 

să-mi plâng de milă, dar știu că în 

secunda doi m-ar umfla râsul, numai la 

gândul că un boșorog ca mine, mai 

poate avea obrăznicia să se plângă de 

ceva.  

Nu am tras nicio linie  și când mă 

mai întreabă câte unii care este secretul 

acestei penibile longevități, îmi vine să 

le trag o înjurătură, dar mă abțin, că 

vorba aia, am totuși o vârstă patriar-

hală, dar nu le satisfac curiozitatea și le 

răspund în doi peri, oricum, la vârsta 

asta îmi este ușor să fac pe senilul.   

Faptul că în jurul meu golul a tot 

crescut, nu e chiar o tragedie: au plecat 

de pe lumea asta mult mai mulți oa-

meni care mă scoteau din sărite decât 

cei care mă iubeau, însă acum nu le 

simt lipsa, nici unora, nici altora. Simt 

cu adevărat doar lichidul acela clan-

destin pe care îl fur din propria mea 

cămară, din sticla cumpărată din pen-

sia mea. Atât. Și atunci nu mă doare 

capul și sângele acesta obosit, începe să 

mi se târască prin vene. 
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Acuma chiar sunt hotărât să plec și 

eu, deși Matilda îmi spune că trebuie 

să-mi duc zilele, atâtea câte mi-a dat 

Domnul. Nu știu cine mi le-a dat și de 

ce, dar cred că deja sunt prea multe și 

știi, ajungi să ai senzația aia, ca și când 

ai scăpa șapte lingurițe de zahăr în 

cafea. E prea mult, iar gustul cafelei 

nici nu se mai simte. Matilda spune că 

sinuciderea este un păcat de moarte și 

nici nu-și dă seama ce dobitocie spune, 

dar eu simt că atunci când timpul nu 

mai cade peste tine și alunecă precum 

șarpele-n nămol, tu ai tot dreptul să 

faci ce vrei cu timpul ăsta inutil, chiar 

să-l anulezi, să-l azvârli-n uitare, să 

spui: gata, destul, mai freacă-i și pe 

alții! 

Când ești lăudat doar pentru faptul 

că nu te scapi pe tine și mai poți duce 

lingura la gură, atunci chiar că supra-

viețuirea ta seamănă cu o cerșetorie, cu 

o milogeală ordinară. 

Să trăiești din inerție, doar pentru 

că te ții tare de frânghiile scrâncio-

bului! Și dacă lumea se învârte cu tine, 

de atâta vreme și tu nu simți junghiuri 

în stomac, înseamnă că deja ai o pro-

blemă, că de fapt tu nu ai plătit bilet 

decât pentru o roteală, dar nu mai vrei 

să cobori de acolo, iar cei de jos poate 

că au și uitat de tine, sau poate nu, și 

sunt nervoși pentru că tu consumi car-

burantul pe degeaba, bătrân saltim-

banc ce ești! 

Sigur, e greu să trăiești la 93 de ani, 

dar și mai greu este să-ți iei zilele, 

posibilitățile sunt destule de limitate, 

oricum, de multă vreme tu nu mai ești 

un om liber, ci strâns în chingile bles-

temate ale fiziologicului și nici mintea 

nu mai poate scormoni vreun plan, era 

să zic viabil. 

Nu știu dacă v-am spus că toată 

viața mi s-a reproșat că sunt un om 

încet. Poate de aia am și ajuns la vârsta 

asta. Încet… Așa că tot încet va trebui 

să mă gândesc la o soluție cât mai 

demnă posibil, cât mai puțin deran-

jantă ori inconfortabilă, pentru cei din 

jur. Nepoți și strănepoți. Că mi-a murit 

nevasta de un sfert de veac și nici cei 

trei copii ai noștri nu au ajuns nici unul 

la 70 de ani. Nici despre asta nu vreau 

să vorbesc. Și chiar nu-mi amintesc 

aproape nimic de la cele patru înmor-

mântări și nici circumstanțele în care s-

au dus ai mei pe lumea cealaltă. 

Lucrurile acestea s-au petrecut de-

mult, nici măcar nu știu în ce ordine au 

murit toți, știi, toate înmormântările 

seamănă între ele, până la confuzie și 

mie chiar nu mi-a plăcut să mă duc la 

astfel de ceremonii, deși viața m-a obli-

gat de prea multe ori, ca în felul acesta 

să onorez moartea.    

Să fiu iertat pentru această impie-

tate, dar acum eu sunt atât de bătrân, și 

nu vreau să mă alint când spun asta, 

încât sper să-mi fie îngăduită lipsa asta 

de respect. 

Lumea se schimbă acum mult prea 

repede și de neînțeles chiar și pentru 

cei mai tineri decât mine. Ăia care mă 

mai vizitează, tot mai puțini și tot mai 

rar, se vaietă de toate astea ca de niște 

boli fioroase, că oamenii nu mai au răb-

dare unii cu alții, că nu mai vorbesc 

nici măcar la telefon, că fug în lumea 
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largă ca apucații, e clar, sfârșitul lumii 

nu poate fi departe! 

Este interesant să vezi cum un om 

ca Vasile, fostul meu cumnat, cu zece 

ani mai tânăr decât mine și care a 

părăsit-o pe soră-mea acum 50 de ani, 

dintr-un zurbagiu și un zglobiu fără 

pereche, s-a pervertit într-un moșulică 

aproape cumsecade, ce-și roade neîn-

cetat proteza, mai demult scrâșnea in-

voluntar din măsele, cum el, un bărbat 

fălos și cu mintea limpede, vine o dată 

sau de două ori pe lună și toarce și 

molfăie între dinții falși cuvinte pe care 

niciodată nu credeam că le va scoate pe 

gură. Cuvinte cum ar fi: ”vai, vai, vai 

ce plouă și oasele astea amorțite cât su-

feră!”, vorbește despre ele de parcă de-

ja nu i-ar mai aparține, ori: ”ce nepoți 

tembeli am, oare cu cine dracu’ or fi 

semănând?” mă întreabă pe mine, eu 

nici măcar nu am cunoscut-o pe cea de 

a treia sa nevastă, care i-a făcut doi 

plozi, că în perioada aia era plecat pe 

șantierul de la Bicaz și s-a întors de 

acolo gata divorțat. 

Mă enervez în maximum cinci mi-

nute, eu, cel pe care nimic nu-l mai 

poate scoate din minți, dar el crede că - 

vizitându-mă - își face o datorie de 

conștiință și nici nu știe câte osanale 

ridic Domnului atunci când totuși se 

hotărăște să o ia spre casa lui. 

  Lică, noi așa îi spuneam, îmi mai 

bagă odată cuțitul în spate, cu asta s-a 

ocupat toată viața, văicărindu-se de bă-

trânețile lui, știind prea bine că eu sunt 

cu 10 ani mai mare decât el. 

Iarăși am deraiat de la subiect, deși 

mi-am propus să fiu cât se poate de 

concentrat, dar în mintea mea se ames-

tecă multe lumini și umbre, mai multe 

umbre, iar gândurile mele proiectează 

lumea trecută, pe un ecran cenușiu 

unde culorile se târăsc ologite și palide. 

Mă uit din nou înspre cer, cine știe, 

poate văd acolo niște nori în formă de 

copii care încearcă să destrame un ghe-

motoc de sârmă. E același cer care mi 

se așterne peste albeața ochilor, ca un 

lințoliu liniștitor. 

Nu demult, poate ieri sau alaltăieri, 

s-a întâmplat un lucru ciudat: o pasăre 

mică, o vrabie ori un sticlete, n-am vă-

zut prea bine, s-a izbit de geamul de la 

bucătărie, așa de tare, că nici nu cred că 

a mai supraviețuit, a rămas o dâră ce-

nușie pe sticlă, ca o radiografie a unui 

zbor schilod. M-am speriat, nu eram 

decât eu în casă, cum să nu mă sperii, 

așa ceva nu am mai pățit în viața mea!  

Și acum stau singur, Matilda 

aleargă, ca de obicei, după ale ei prin 

oraș, aș putea să deschid încet fereastra 

de la bucătărie, să mă urc pe taburetul 

vișiniu și de acolo până pe pervaz, nu e 

decât un pas.  

Chestia asta ar putea trece drept un 

accident oarecare sau un puseu de 

senilitate deplină. Nu știu. Nici nu mai 

contează ce se întâmplă cu un om de 93 

de ani.  

Dar în cerul acela eu am încredere. 

Chiar dacă voi zbura în jos, de la etajul 

opt, ca păsărica aceea nefericită. Chiar 

dacă în părculețul din față nu s-ar juca 

nici măcar un singur copil. Chiar dacă 

fabrica de sârmă este închisă de două-

zeci de ani…   
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TIPOLOGII 

ÎN PAMFLETUL ARGHEZIAN 
 

 Eseu 

Prof. Dr. Const. MIU  (Medgidia) 

 

 

 

În lucrarea sa Comicologia, Marian 

Popa afirmă că pamfletul este „o posi-

bilitate de optimizare pragmatică şi 

formală a satirei şi sarcasmului.”1) Aşa 

cum opinează autorul Comicologiei, 

pamfletul denumea mai întâi o comedie în 

versuri. Caracterul satirei e incipient; 

prin extensie, noţiunea de pamflet va 

desemna o scriere de mici dimensiuni, 

de obicei în proză, având un caracter 

combativ şi un obiect concret.  

În literatura română, implicaţii 

pamfletare găsim chiar la cronicarii 

munteni, la Dimitrie Cantemir, în 

Descriptio Moldaviae, la reprezentanţii 

Şcolii Ardelene, la paşoptişti (Bolliac, 

I.H. Rădulescu), la Eminescu şi 

Caragiale. În epoca noastră, pamfletul e 

reprezentat prin N.D. Cocea, Iorga, G. 

Călinescu, atingând desăvârşirea prin 

Arghezi. 

În lucrarea Epiloguri literare, 

Eugen Lovinescu vorbeşte de doi mari 

pamfletari – Iorga şi Arghezi. Dacă pri-

mul e un pamfletar de idei („…cuvintele 

înseşi ale unui astfel de pamfletar nu 

mai au nici o însemnătate. Sunt umflate, 

mânioase, exagerate… Nu interesează 

decât finalitatea unei astfel de vorbe.”); 

cel de-al doilea este un pamfletar de 

cuvinte. La Arghezi, recunoaştem „…un 

suflu creator de imagini, vulgare, dar 

energice; un viol perpetuu al tiparelor 

învechite ale limbii…”2)  

Arghezi însuşi încearcă o „defini-

ţie” a pamfletului: „De obicei, persona-

giile care fac obiectul unui pamflet, la 

auzul acestui singur cuvânt muzical, 

devin agitate… Nu le place, la nici un 

grad, şi tot ce nu le place capătă numele 

de pamflet. Pamfletul ar fi ceva aşa, ca 

un hoit în ultima lui descompunere, de 

care, dacă te apropii, rişti să-ţi mur-

dăreşti trupul tău, pur şi sacru, cu droj-

diile şi poşircile purulente.”3) Părerea lui 

Arghezi că orice personaj poate deveni 

subiect de pamflet are la bază accepţia 

comicului: subiectul e ridicol prin dife-

renţa dintre calitatea lui socială şi cea 

reală, cu alte cuvinte: subiectul devine 

obiect al pamfletului ca urmare a anti-

tezei dintre aparenţă şi esenţă – ceea ce 

subiectul vrea să pară a fi şi ceea ce este 

el în realitate. 

Dintre domeniile atinse de veninul 

pamfletului arghezian amintim: litera-

tura, statul, lumea prelaţilor. 
 

1. Într-un articol intitulat Crăciunul 

în literatură, Arghezi combate literaţii 
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ce polemizează pe teme minore: pretex-

tul polemicii dintre tradiţionalişti şi mo-

dernişti este iarna cu toate capriciile ei. 

Pamfletarul relatează mai întâi pregă-

tirea asiduă a unei redacţii de ziar cu ar-

ticole şi creaţii literare în ajunul Cră-

ciunului, care intră în panică, de îndată 

ce se constată că în acel an nu a nins. 

Pentru ca atmosfera oraşului să fie în 

ton cu cea de la ziar şi ca nu cumva 

munca jurnaliştilor să fie în zadar, s-a 

emis ideea salvatoare „să se presare 

câteva vagoane de făină pe străzile 

principale şi să se spoiască trotuarele cu 

var.” 

În articolul Pana măiastră (publicat 

în Cronica nr. 7/ 15 aprilie 1915), 

Arghezi combate literatura ocazională. 

Jurnalele timpului n-au nimic în comun 

cu literatura. Pentru literatură e rezer-

vată – constată cu amărăciune Arghezi 

– a zecea coloană din ziar. Este eviden-

tă poziţia condeierului împotriva scrii-

torilor ce se mărginesc la simpla tradu-

cere a unor cărţi din literatura univer-

sală, refuzând din comoditate sau din 

incompetenţă să se inspire din realită-

ţile noastre naţionale. 

În articolul Despre scriitori, veni-

nul arghezian se îndreaptă spre scrii-

torii lipsiţi de originalitate. Aceşti „lite-

raţi” nu vor ieşi din anonimat atâta 

timp cât sunt stâlpii cafenelelor şi beră-

riilor. Recunoaştem aici ironia fină la 

adresa Miticilor pe care şi Caragiale i-a 

şfichiuit în schiţele sale. În alt loc – 

Literatura nouă – ironia indirectă se îm-

bină cu critica ad personam. Arghezi 

aduce în discuţie raportul dintre noua 

poezie şi critica de meserie, pentru a-l 

atac pe Iorga, cel care în numele 

tradiţionalismului respingea noua poe-

zie. 

În alt articol Un răspuns, Arghezi 

lămureşte raportul dintre polemica ade-

vărată şi polemica de rând: „Polemica e 

proză frumoasă şi pamfletul ei operă de 

artă (…) Polemica de rând rămâne o vo-

ciferare fără caz şi o insultă fără con-

ţinut.”4) Acesta e răspunsul la adresa 

unui oarecare Constantin Banu, devenit 

spiritual în urma publicării unor satire 

şi polemici, semnate cu pseudonime fie 

din regnul animal, fie din cel vegetal. 

Măreţia acestui condeier – opinează 

Arghezi – se vădeşte când acesta „tace 

sau se abţine”. 
 

2. Un alt domeniu vizat de pam-

fletar este statul, unde ipocrizia, şanta-

jul, avariţia şi laşitatea, grosolănia şi 

brutalitatea sunt în floare. Ierarhiile so-

ciale sunt bine conturate. Grăitor, în 

acest sens, e felul cum transpare ierar-

hia socială în cadrul conducerii puşcă-

riilor.  

În volumul de scrieri Poarta neagră, 

Arghezi ilustrează prin antiteză viaţa 

deţinuţilor şi cea a personalului admi-

nistrativ. Despre acesta din urmă (de la 

director general la gardian) se spune 

fără ocolişuri că încasează de la deţi-

nuţii „cu situaţie câte o leafă lunară, 

echivalentă cu o chirie.”5) Din galeria 

personalului administrativ, Arghezi ne 

aduce în prim plan autoritarul. În majo-

ritatea cazurilor, acest individ este eti-

chetat cu unicul apelativ din vocabu-

larul funcţionăresc: domnul director, 

acesta aflându-se în fruntea ierarhiei. 
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Risipindu-i aureola, Arghezi oferă o 

nouă carte de vizită a directorului – cea 

reală: „Figura, în genere şi detaliu, ex-

primă o nemulţumire fără motiv şi fără 

scop. Parcă aerul îi pute, îi înţeapă ochii 

şi îi stăvileşte limba. Parcă directorul ar 

voi şi să fie şi să nu fie, plictisit că este şi 

dezgustat că n-ar mai fi…”6) Până şi cea 

din urmă undă de umanitarism dispare 

din sufletul domnului director, acesta 

comportându-se ca cel mai crud îngriji-

tor de animale, vocea lui mustrând „de-

opotrivă în cuvinte nescrise evocatoare 

de dumnezei, de mamă, de organe 

anatomice şi sexuri şi pe cei care au mai 

fost şi pe cei abia sosiţi.”7)  

Severitatea directorului se concreti-

zează într-o adevărată urgie a bruta-

lităţii, victimele fiind nevoite să pri-

mească osânda în tăcere. Deţinuţii nou-

sosiţi trebuie să împlinească un anumit 

ritual – să se lase pălmuiţi: „Întâia pal-

mă este expediată cu mare putere meca-

nică… A doua palmă e puiul viguros al 

celei dintâi. A treia palmă este dată pen-

tru că pălmuitul s-a ferit. A patra palmă 

rectifică pe a treia. A cincia e chemată 

de a patra. A şasea palmă stabileşte rit-

mul, şi cu douăsprezece palme se obţi-

ne simetria.”8)  

În jurul autoritarului gravitează 

pionii acestuia, ei mişcându-se la co-

mandă, ierarhizarea acestora fiind stric-

tă: Imediat după director vin doi func-

ţionari cu autoritate egală, dar cu atri-

buţii deosebite, contabilul şi grefierul.”9) 

Suferind de o acută atrofiere a intelec-

tului, primul este total indiferent la ceea 

ce se petrece în jurul său: „Contrar tutu-

ror funcţionarilor, (…) contabilul n-are 

nici un păs, nici o dorinţă de comunicat 

(…) Trece şi salută, de la birou acasă şi 

de acasă la birou, (…) întotdeauna pe 

acelaşi drum, fără o abatere de un pas 

în dreapta sau în stânga.”10) Spre deose-

bire de primul, cel de-al doilea slujbaş 

are o personalitate ceva mai bine contu-

rată, căci „grefierul e un cumulard: iscă-

leşte registrul de ieşire, cântă din man-

dolină şi scrie poezii.”11) 

În volumul de scrieri Poarta neagră, 

figura cea mai expresivă dintre toţi 

damnaţii e cea a unui bătrân avar. Zgâr-

cenia acestui Hagi Tudose arghezian e 

diabolică, scena mesei acestuia – „de o 

frugalitate păsărească” – fiind realizată 

în absurd: „Laptele şi-l însoţeşte, pe la 

orele unsprezece dimineaţa, cu zgârie-

turi de brânză, din care ciupeşte, pe sub 

ziar, ca să nu ispitească vecinii.” 12) 

În infernul dantesc – închisoarea – 

sunt şi vinovaţi fără vină: „cei mai 

mulţi au intrat din întâmplare”. Aşa e 

cazul Măriei Nichifor, condamnată la 15 

zile închisoare pentru un furt imaginar, 

după ce a aşteptat un an şi jumătate ca 

dosarul ei să fie clasat. Dar şederea ei în 

închisoare se prelungeşte excesiv, timp 

în care îi moare copilul născut aici. 

Cinismul autorităţilor merge până acolo 

încât uită să-i elibereze mandatul prin 

care era pusă în libertate. Secvenţele 

despre vinovaţii fără vină sunt o 

oglindă fidelă a realităţilor din zilele 

noastre. 

De remarcat faptul că în pamflete, 

profilurile surprinse sunt, de cele mai 

multe ori, amplificate până la grotesc, 

pe un fundal de epocă schiţat cu inge-

niozitate. Un fapt divers, un amănunt 
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care ţine de înfăţişare sau de compor-

tament, un gest, un cuvânt devin lait-

motive cu valoare de simbol care ex-

primă, în linii esenţiale, un tip sau o 

tendinţă, o modă socială. 

Amănuntele notate cu ironie abia 

camuflată sau cu sarcasm debordant 

sunt cumulate într-o compoziţie ce con-

turează un portret moral, având drept 

pandant hiperbolizarea unor presupuse 

atribute fizice ori morale, spre a defini 

caracteristicile nu ale unui singur in-

divid, ci ale unei întregi clase: „Boierul 

este o fiinţă sacră. Observaţi cum este 

croit, cu eleganţă. El n-are decât cinci 

degete la un picior şi picioarele lui au 

miros de lavandă. Când scuipă, el face 

perle, când strănută, cântă: boierul ade-

vărat (…) are în nas o vioară. Când îşi 

suflă nasul, izvorăşte miere muzicală. 

Năduşala lui e Eau de Cologne, pardon 

Eau de Belgique… Boierul pute fru-

mos… Mă rog, aşa e boierul.” (Viciul 

boieresc). 

 

3. Tagma slujitorilor bisericii repre-

zintă un subiect aparte în pamfletul 

arghezian. Volumul de scrieri Icoane de 

lemn oferă imaginea unei faune cleri-

cale care nu face altceva decât să dez-

bine unitatea de credinţă: „Lipseşte din 

cler (…) o coheziune, de la inferior la 

superior, lipseşte o temelie morală, o si-

guranţă. Fiecare e ciobul răzleţ al unei 

oale sparte, al cărei contur nu se mai 

găseşte.”13) Pentru Arghezi, aceşti pre-

laţi nu sunt decât nişte animale de me-

najerie, care se maimuţăresc în faţa cre-

dincioşilor. Din această „faună”, pam-

fletarul alege un exemplar ce are „o 

veneraţie firească”, deoarece „devote-

mentul speciei sale merge până la a se 

ospăta din grăsimea batistei dumnea-

voastră.”14)  

Acest parazit social trăieşte din mi-

la enoriaşilor şi are îndeletniciri nume-

roase: hoţ de cai (urmărit de nişte 

geambaşi, ajunge să închidă o iapă fu-

rată chiar în altarul unei biserici), 

falsificator de poliţe („n-a fost prins cu 

bani furaţi din racla moaştelor Sfântului 

Dimitrie şi legaţi la spate într-o basma, 

decât o singură dată.”).15) După cum re-

marca Ov. S. Crohmălniceanu, Arghezi 

„urmăreşte o descalificare de speţă şi 

caută în consecinţă să asocieze cu ig-

nobilul tot ce ţine de personajul propus 

batjocurei. Fizicul, gesturile lui capătă 

astfel un aer respingător.”16) Până la 

urmă, din escroc, arhiereul Sofronie 

ajunge să fie el însuşi escrocat: o moaşă 

îl şantajează, propunându-i suma de 3 

mii de lei, în schimbul nepublicării de 

către un ziar a scrisorilor de amor ale 

preotului adresate moaşei. 

O altă figură reprezentativă a tag-

mei prelaţilor este episcopul Konon. 

Arghezi se dovedeşte a fi un fin portre-

tist. În câteva fraze concise, realizează 

un tablou vivant al personajului: „e 

spătos ca o turlă de biserică, găunoasă 

pe dinăuntru, solemn ca un monolit, 

grandios ca un cavou.”17) Pe cât de im-

pozant este acest episcop, pe atât suferă 

de un vid de cultură. Ceea ce dă sa-

voare tabloului este asocierea la „măre-

ţia” personajului a unei „rumeneli de 

fată mare pe bucile obrazului.”18) 

Nedându-şi seama de ridicolul preten-

ţiilor sale, episcopul îşi expune în pagi-
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nile unui ziar pomelnicul dorinţelor sa-

le, „fără îndeplinirea cărora nu primeşte 

să fie Hristosul României.”19) 

Spre a evita păcatul adamic, părin-

tele Valerian „a îmbătrânit cu două 

obiceiuri: camforul şi apa-de-Colonia, 

şi-a presărat patul cu camfor patruzeci 

de ani, ca să nu mai viseze draci cu 

buze roşii şi ţâţe care-i propuneau 

fructe oprite.”20) 

Plecând de la indiferenţa faţă de 

activitatea bisericească a Mitropolitului 

Iosif („el se întâlneşte cu slujitorii lui în 

biserică, o dată, de două ori pe an, ca să 

prezideze o liturghie. În restul vremii el 

nu ştie ce fac, ce şi ce fel năzuiesc fiii lui 

duhovniceşti”21), Arghezi face o consta-

tare amară asupra stărilor de lucruri din 

Biserica Română, constatările au în ve-

dere particularul, însă vizează, în egală 

măsură, generalul: „De altfel, e un obi-

cei tradiţional în Biserica noastră de a fi, 

şi cei de-o treaptă, cât şi cei de trepte 

deosebite, dezbinaţi.”22)  

Uzitând de atacul ad personam, 

pamfletarul relevă cauza acestei stări de 

fapte: „bunul Mitropolit Iosif a contri-

buit la prelungirea acestei stări, prin 

sublimul său dezinteres, pentru ca Bise-

rica să ajungă din ce în ce mai para-

zitară.”23) 

Se cuvine în acest loc să aducem în 

discuţie câteva povestiri ale lui V. 

Voiculescu, unde impactul dintre arhaic 

şi modern apare nu numai în spaţiul 

montan sau acvatic, ci şi în cel uman, 

mai exact în lumea monahală. Perso-

najele sunt groteşti, iar gestica lor e de-a 

dreptul hilară, amintind de celebrele 

pamflete argheziene din volumul Icoa-

ne de lemn. În lumea prelaţilor, impact-

tul se manifestă prin incompatibilitatea 

dintre canoanele bisericeşti şi liberul ar-

bitru. 

Bunăoară, metamorfozarea călugă-

rului Sofonie în lup îşi are rădăcinile în 

absurditatea vieţii monahale, silită să se 

supună canoanelor mănăstireşti. Fizio-

nomia schimnicului nu aduce cu cea a 

unui ascet, ci mai degrabă cu cea a unui 

om viguros: „Treaz, puternic, neabătut 

tot timpul, el sta în fruntea soborului, 

pe care-l târa după sine, atlet prin ma-

rile osteneli evlavioase...” 

Prin intermediul serviciilor unei ti-

nere văduve (grecoaică frumoasă, dar 

agresivă), excentricul părinte Evtichie 

intenţionează să-şi pună-n valoare 

rezistenţa sa faţă de ispitele femeii. 

Exorcismul acestui călugăr este mai 

aproape de comportamentul unui clovn 

decât al unui om al cărui suflet e chinuit 

de diavol: „El înşfăca de toartă lighea-

nul de aramă unde-şi spăla trupul îna-

intea împărtăşaniei (...), prindea ciocă-

nelul de fier (...) tot timpul la îndemână 

(... ) şi pornea să bată cumplit darabana, 

într-un fel de şarjă, căreia nimeni şi ni-

mic nu i se putea împotrivi” (Ispitele 

părintelui Evtichie). 

În Chef la mănăstire ospăţul panta-

gruelic şi discuţiile cuvioşilor despre 

posibilitatea de a-i găsi un culcuş peste 

noapte Lizei, iapa preotului Bolindache, 

după ce convivii o aşezaseră în capul 

mesei, dezvăluie seninătatea cu care 

sunt încălcate interdicţiile impuse prin 

canoanele bisericeşti. 

Aducând în pamflet o viziune pro-

prie şi un limbaj personal, care trans-
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pune plastic degradarea morală a indi-

vidului, Tudor Arghezi atinge, aşa cum 

opinează G. Călinescu, „o curată poezie 

a mişcării de invectivă”24), deschizând 

perspective cu totul noi pentru pamflet. 

 

NOTE:  

) Marian Popa, Comicologia, Editura 

Univers, 1975, p. 122. 
2) Eugen Lovinescu, Epiloguri literare, 

Editura librăriei Al. Stănciulescu, Bucu-

reşti, 1919, p. 123, 124. 
3) T. Arghezi, Pamflete (antologie), Editura 

Minerva, 1979, p. 8. 

4)  Tudor Arghezi, Pamflete (antologie), 

Editura Minerva, Bucureşti, 1979, p. 255. 
5) T. Arghezi, Poarta neagră, EPL, Bucureşti, 

1967, p. 28. 
6) Idem, p. 217.  
7) Ibidem, p. 217. 
8) Ibidem, p. 218. 
9) Ibidem, p. 49.  
10) Ibidem, p.50.  

1) Ibidem, p. 50-51. 

2) T. Arghezi, Poarta neagră, EPL, Bucu-

reşti, 1967, p. 75.  
13) T. Arghezi, Icoane de lemn, EPL, Bucu-

reşti, 1967, p. 182-183. 
14) T. Arghezi, Pamflete (antologie), Editura 

Minerva, Bucureşti, 1979, p. 16.  
15) Idem, p. 19. 
16) Ov. S. Crohmălniceanu, Tudor Arghezi, 

EPL, Bucureşti, 1960, p. 253.  
17) T. Arghezi, Pamflete (antologie), Editura 

Minerva, Bucureşti, 1979, p. 34. 
18) Idem, p. 35. 
19) Ibidem, p. 35.  
20) T. Arghezi, Icoane de lemn, EPL, Bucu-

reşti, 1967, p. 34.  
21) Idem, p. 181.  
22) Ibidem, p. 182. 
23) Ibidem, p. 183. 

24)  G. Călinescu, Istoria literaturii române de 

la origini până în prezent, Editura Minerva, 

Bucureşti, 1982, p. 732.  
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Poezie 

 

Gelu VLAŞIN (Madrid, Spania) 
 

 

 

 

 
 

depresie zece 
 

nu mai eşti simplista 

care-mi tulbură ochiul îngust 

şi decorul absent cînd 

lumea dansează 

tango 

printre mese cu 

vin alb şi roşu 

în ritmul radioului oboist 

nu mai eşti 

banala poveste a 

geniului ratat 

cînd rînjetul cretin inundă încăperea 

şi nici 

omul orchestră şi 

festivalul proştilor 

deghizaţi 

şi nici 

femeia fatală 

confundată cu o târfă de 

cartier mărginaş 

sau ceea ce 

gîndul meu primitiv 

caută disperat 

printre mizeriile cotidiene 

nu eşti 

zâmbetul ascuns în 

suferinţe conjugale prea 

uşor acceptate 

şi eu ştiu prea bine de ce 

sufletul prea plin pentru 

îndeletniciri fără sens 

şi nu pot 

să te simt 

aproape cînd 

tu nu mai eşti 
 

 

depresie nouă 
 

cunosc femeia 

care minte-n poeme 

cum se 

macină vieţile 

orbilor 

rătăciţi printre 

cărţi 

mirosind a literatură 

şi imaginaţia 

scriitorului ratat şi 

pervers o cunosc 

şi 

primul jurământ 

şi 

ultimul 

dar 

nu 

mi-e milă de 

povestea cu 
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doi hoţi de 

suflete cînd 

ultimul tău 

sărut bate la 

poarta uitării 

 

 

moral insanity 
 

se 

mai întâmplă 

razele printre 

frunze şi 

norii se 

zbat în 

cenuşa 

dimineţii cînd 

sufletul 

meu 

cerşeşte 

lacom 

aroma cafelei 

cu tine 
 

vine furtuna 

 
 

Ayla 
*** 

 

în dimineaţa asta  

sunt cezanne  

şi beau absint  

şi fumez cu jojo  

tutun englezesc  

jojo are degetele  

în formă de pâlnie  

prin pâlnie se strecoară  

arakhne  

ca o imagine prăfuită  

care mă învăluie  

din piramide de calaveras  

sau  

still life with apples  

and pot of primroses  

în dimineaţa asta  

sunt cezanne  

şi o pictez pe ayla  

cu alţi ochi 
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COMISELE IUBIRI 

de Petre RĂU 
 

Recenzie 
 

Dumitru ANGHEL  (Brăila) 

 

 

 

Placheta de versuri "Comisele iubiri", 

Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017, 108 

pagini, este o carte de-o originalitate... 

riscantă (!), cu o posibilă dublă finalitate, 

pe care scriitorul Petre Rău şi-o asumă, 

contând pe latura pozitivă a unei alegeri 

inspirate şi responsabile: "Cele mai 

frumoase poezii de dragoste", subtitlu cu 

valenţele unui gir liniştitor, şi pe faptul că 

a recurs la o structură editorială de 

antologie, cu poeme selectate din cinci 

volume de lirică, apărute între 2002 

(reeditat în 2012) - 2015. 

Impresia de prim contact a lecturii 

este că poezia de dragoste a poetului 

Petre Rău, procesată pe un palier tematic 

de o diversitate capricioasă şi rebelă, 

sfidează toate regulile genului dar are 

ingredientele originalităţii şi registrul 

prozodic al unui canon erotic, ce-i asigură 

postura emblematică a notorietăţii 

literare, scriitoriceşti.  

O poezie din care răsar poveşti idilice 

adolescentine, pe portative de senti-

mente în derivă, incontrolabile şi uşor 

desuete, cu artificiul şi patetismul primei 

"scrisori de amor", cu prima "declaraţie de 

dragoste" ori cu fiorii primului sărut; o 

erotică pură şi fascinantă, ca un belcanto 

napolitan, pe libretul operei "Elixirul 

dragostei" de Gaetano Donizetti, cu iubiri 

spectaculoase, iubiri pasagere şi fixaţii 

emoţionale autentice. 

"Uvertura" erotică este asigurată de 

volumul "Întârziata vestire" (2002), cu 

vreo 13 poeme cuminţi, în metrică repre-

zentativă, de regulă catren cu rimă 

încrucişată: "Vai iubită iubire discretă / 

Spre tine la tine să zbor / Să plutesc din 

planetă-n planetă / Să urc să tot urc să 

cobor" ("Iubită iubire", pag. 7); cu ape-
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lative dulci, uşor neoanacreontice de 

secol XVIII, naiv şi declamativ, într-o 

aparentă şi provocatoare intimitate de 

cerdac boieresc, cu poeţii Costache 

Conachi şi Ienăchiţă Văcărescu: "Verde 

vale de rai / Nepăscută de cai / Undeva 

tu erai / Doar a mea" ("Vale de rai", pag. 

8), un idilism spontan şi fastuos, protejat 

de falduri grele de catifea, cu nostalgii 

dintr-o podgorie cu nuci bătrâni şi viţă 

de vie. 

Ca să treacă abrupt la o formulă 

prozodică originală şi inovativă în 

poemul "Sunt nebun murmurând 

beethoven" (pag. 9), cu plasarea titlului 

în primul vers din strofa I; în versul al 

doilea din strofa a II-a; în versul al treilea 

din strofa a III-a şi în versul al patrulea 

din strofa a IV-a, ca o glossă, "marca Petre 

Rău", de inspiraţie sentimental-

vocaţională, pe un ideal erotic-

intelectual: "Şi în şoaptă închin un catren 

/ Prea des născocitei mele iubiri / Sunt 

nebun murmurând beethoven / Înfruntând 

în amurg amăgiri" (strofa a III-a). Adică, 

de la aluzii elitiste, muzica totală a lui 

Ludwig van Beethoven; la poezie de 

dragoste, modernă, cu declaraţii-semnal, 

în care nu mai încap compromisuri, 

abandonul sau trădarea: "Iubito, suntem 

un triunghi / Cu laturi perfect neegale 

/.../ Vinovat fiecare avem câte-un colţ / 

Iar noi amândoi avem două / În fiecare 

depunem câte o speranţă" ("Iubito, 

suntem un triunghi", pag. 11); cu 

momente de cumpănă sufletească, dar 

parcă "s-ar juca şi de-a dragostea 

neîmpărtăşită", într-un lirism de travesti, 

de deghizare matrimonială. De fapt, 

declaraţii de dragoste halucinante, pe o 

ritmică verbală năucitoare şi pe ritualica 

orchestrală dintr-un pasaj introductiv, ca 

o ameninţare obsesivă dintr-o Simfonie 

beethoveniană, "a Destinului": "Undeva, 

cândva, cineva / Era cu mine, cu mine 

era / Eram cu ea, cu ea eram / Şi-o 

iubeam, şi-o iubeam, şi-o iubeam" 

("Undeva, cândva, cineva", pag. 20). 

Din volumul "Ultima noapte cu Ber-

noulli" (2010), vreo 15 poeme cu o formă 

prozodică modernă, în care poetul pă-

răseşte catrenul şi rima încrucişată, modi-

fică şi fluxul emoţional, direcţionându-l 

spre o nostalgie fără obiect, în acorduri 

uşor pesimiste, de impas sufletesc: "cât 

am plâns poate s-a scris pe undeva / 

când am iubit n-am ştiut / fetele rele s-au 

îndrăgostit de mine / am străbătut cea-

suri pe drumuri pustii / rătăcindu-mă de 

umbra mea" ("Cât am plâns", pag. 23). 

Deşi invocă apeluri disperate: "de ce nu-

mi vii tu iubire supremă / să mă ocroteşti 

ca un zeu" ("de ce", pag. 25), de nicăieri 

nu mai există nicio speranţă, doar un 

S.O.S. disperat: "alerg pribeag pe unde 

găsesc iluzii migratoare / din care storc 

hulpave poveşti" ("Astăzi durerii nu i-

am dat nicio şansă", pag. 27), ca o 

patologie a unei iubiri neîmplinite, o 

iubire crispată, cu melancolice stări de 

nondialog: "tristeţea mea vede mulţimea 

de câini / mulţimea de oameni cum latră" 

(Ibidem). 

Cu doar patru poeme în metru clasic, 

cu rimă încrucişată, în volumul 

"Singurul apei" (2011), irump senzaţii de 

recul în iubire, ca rezultat al scurgerii 

Timpului, cu motivaţii asumate pentru 

deziluzii în devenire şi cu semnalele 

unui Apus, justificate de un diagnostic 
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erotic, fără şansa unei terapii sufleteşti: 

"Aventuri nu mai există, ce-a rămas e 

doar iubire / Care din constanţa lumii ne 

priveşte doar pe noi / Aş vrea veşnic să 

rămânem ascunşi într-o amintire / Să 

rămână-n lumea asta doar iubirea şi noi 

doi" ("M-au prins zorile, iubito", pag. 42). 

Volumul cel mai bine reprezentat în 

antologia "Comisele iubiri" este "Eden în 

cădere" (2012), cu 36 de poeme în registru 

prozodic de ultimă generaţie, în care 

domnul Petre Rău păstrează dialogul cu 

sine, pe portativul unei poezii erotice, în 

afara canoanelor speciei lirice consacrate, 

în tonalităţi programatice, ca un 

Impromptü sentimental, incontrolabil, pe 

note discordante. Cu tânguiri elegiace, 

poetul dezamăgit în iubire afirmă: "scriu 

poveştile de amor ale altora / dar pe a 

mea n-am ştiut-o vreodată", deşi ar vrea 

să convingă, să se convingă pe sine: 

"doar am una oho / am şi eu una 

fraţilor", însă una neîmplinită, oarecare, 

pentru că: "tu care m-ai iubit un termen 

nedrept de scurt / pe când trebuia să fim 

amândoi" ("scriu poveşti de amor", pag. 

47). 

Poezia de dragoste este, aşadar, tema 

majoră a liricii poetului Petre Rău, pe 

care o gestionează, mereu aceeaşi, pe 

coordonatele eşecului sentimental, de 

rătăciri şi neşanse, ca-n vremurile de 

început ale poeţilor paşoptişti: oho prie-

teni / ce mai ştiţi despre iubita mea / căci 

mie / mi-a tăcut de mult îndărătnicul 

ornic /.../ şi mă zbat apoi în migratoarele-

mi iluzii" ("ce mai ştiţi", pag. 48), deşi 

mesajul liric se scurge înspre un orgolios 

sentiment de bărbat împlinit, răsfăţat de 

succese amoroase, pe acordurile 

preclasice ale unui madrigal din 

repertoriului Corului dirijat de Marin 

Constantin. Adoraţia pentru Divinitate 

sau pentru femeia iubită se află sub 

acelaşi semn păcătos al rătăcirii: "în 

povestea mea de dragoste cu tine / 

dumnezeu nu mi-a dat niciun sfat util / 

atât de zgârcit a fost cu mine / sau poate 

mă invidia cine ştie" ("ziua întâi: pre-

gătirea", pag. 52), ca o etalare a unei 

bărbăţii provocatoare, între hulă şi blas-

femie nevinovate. 

Iubirea, ca o obsesie, este tema unui 

poem de o rigoare matematică, profesia 

domnului Petre Rău, de o acută şi 

pedantă obiectivitate: "am deschis o fişă / 

cu problemele noastre iubito /.../ şi să 

clarific pentru eternitate / să vadă şi pos-

teritatea cine a iubit şi / cine nu cine mai 

mult şi cine mai puţin / care pe care a 

înşelat / cât cum unde şi când? ("fişa 

noastră cea de toate zilele", pag. 51). 

Există în poezia de dragoste din 

volumul "Eden în cădere" momente de 

cumpănă şi de abandon în disperare: 

"pretutindeni azi fericirea mea a rămas 

într-un / pat şi acela pustiu" ("ultimul 

pat", pag. 57); o disperare crispată, 

gestionată elegant, ca o scuză... "scor-

ţoasă", într-un salon de epocă parizian, 

dar într-o stare de permanentă graţie: 

"abia după ce tăcerea s-a aşternut între / 

noi mi-am dat seama că mai aveam atât / 

de multe să ne spunem" ("însingurarea", 

pag. 65), pentru ca să irumpă, pentru 

echilibru, o poezie de un patetism şi de-o 

puritate angelică: "mi-am descoperit 

inima / în braţe la tine /.../ de-mi ziceam / 

e de dragoste / e de abis / e 



Cronograf 
 

 34 

înspăimântătoare de năucă / e dumneze-

iască" ("inima pernă", pag. 68). 

O lirică cu o tematică în răspăr, între 

fericirea iubirii pământene, imprevizibilă 

şi păcătoasă adesea, şi iubirea edenului 

pierdut prin păcatul "fructului oprit" şi 

speranţa recâştigării prin jertfa Răsti-

gnirii; o poezie de dragoste, ca o erezie, 

în afara normelor etice, înrudită mai 

mult cu fascinaţia păcatului: "de când am 

început să te iubesc / ... / mi-am propus 

să nu-l mai slugăresc pe dumnezeu" ("pe 

unde mai eşti", pag. 81). 

Nu întâmplător, domnul Petre Rău a 

acordat cel mai mare spaţiu în antologia 

sa volumului "Eden în cădere", un poem 

uriaş despre iubirea ca izbăvire a 

păcatului ancestral salvat de puritatea şi 

necesarul perpetuării speciei umane, 

creaţie a Divinităţii, într-o declaraţie de 

"mea culpa", asumată romantic: "am 

greşit pesemne / gata iubito / nu-mi mai 

pun nicăieri semnătura" ("iluzorica mea 

semnătură", pag. 83). 

Ultimul volum al antologiei, "Îndră-

gostirea de zmeu" (2015), adună zece 

poeme lungi, pe câte două pagini, care 

modifică abrupt, intempestiv şi derutant 

tonalitatea liric-erotică, idilică şi 

fascinantă, cu largi volute emoţionale, 

direcţionate spre o altfel de IUBIRE, 

iubirea de ideal uman, peste care s-a 

năpustit, într-o răscruce de Istorie, o 

altfel de dragoste: "unde  nimeni nu mă 

forţase vreodată să fac rău / nimeni nu 

mă forţase / şi am găsit adăpostul priel-

nic visului meu" ("Singurătatea", pag. 

89). Explicaţia pare a fi una singură, 

deoarece nuanţele, polifonia semantică a 

sentimentului iubirii, pot acoperi până şi 

ultimul colţ de singurătate: "Din starea 

de durere trebuie să te vindeci / omule n-

ai altă cale fiindcă / mereu iubim ca să nu 

fim singuri" ("Infernul unei rătăciri", pag. 

92). 

"Comisele iubiri", o carte-semnal des-

pre filosofia simplă şi umană a celui mai 

peren şi dumnezeiesc sentiment, 

IUBIREA, după aserţiunea indubitabilă a 

poetului Petre Rău: "Poezia este o mare 

nevoie de îmbrăţişare" şi după îndemnul 

adresat cititorilor săi: "dar n-am să vă 

plictisesc cu iubirea mea / ieşită din minţi 

/ o aveţi şi voi pe a voastră" ("Adevărul 

despre iubire", pag. 104). 
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Poezie 
 

Ioana ŞTEŢCO (Baia Mare) 
 

 

 

 
 
 

Albastru de Transilvania (1) 
 

Ne-au obligat să ne vopsim  

casele în albastru 

și a început să ne placă  

să alergăm prin rădăcini 

scurmând cu unghii albastre pământul 

tâmpla sprijinită de cer 

la nivelul ochilor 

lacrimi de sânge 

iar la nivelul visării 

venele deschise ascultă 

de semnul sfinților bizantini 

cei făcuți să se vadă-n icoane  
 

Din vina mea 

numai din vina mea 

Transilvania îmbracă haină de lut 

direct pe pielea inimii 

apoi haină de iarbă și haină de lemn 

și de fier și de aer  

haina de umbră  

crește pe pajiștea  

venelor noastre deschise  

 

 

Visările sunt ca și casele noastre 
 

colorate-n albastru 

culoare ce spală tălpile Tale 

 

de câte ori treci pe ulița noastră 

 

 

cu toiagul din lemn de alun 

străvede prin frunze prin raze 

cum din venele ei dau năvală 

odată cu sângele și roadele lui  

pe pământ cad poame și pietre 

din poame cresc pomi 

din pietre cresc oameni 

 

Aceeași mamă leagă crengile-n cer 

și buricele pruncilor 

cu un fir albastru de iarbă 

 

 

 Poemul fără sfârșit 
 

Scriu dintotdeauna un singur poem 

aceeași bufniță albă ciugulește semințe 

din sângele meu 

 

Am văzut cum fulgeră în vis 

am văzut cum se înserează în cuvinte 

iertarea ierbii dinaintea furtunii 

duce vederea mult mai departe 

și văd răstignirea cuvintelor 

pe cruce de aer 

și văd cum sângerează trupul Lui  

din cuvinte 

 

Curge sânge 

din cuvântul sânge  
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Despre toate acestea aș putea scrie 

dacă de mâine ridici privirea și crezi 

că poți muta înțelesul unui cuvânt 

cu palmele goale 

așa cum înțelesul muntelui  

poți să-l aduni 

într-o singură piatră 

 

 

 Ai să dai seamă, Doamnă 
 

Pentru pajiștea pe care-ai visat 

vise de aur și de pământ 

pentru râul care păstrează 

forma sărată a trupului tău 

şi pentru cântecu-n formă de piatră 

ce se adună neștiut în Cuvânt 

ai să dai seama ridicând ochii 

la cerul care ți se cuvine 

 

Cine și cum ne îngheață  

în sânge semințele grele 

de câte ori în preajmă  

privirea ciugulește semințe 

pentru inima care bate 

și pentru inima care se oprește instant 

ai să dai seamă, doamnă 

 

Pentru îndrăzneala de-a străbate la pas 

infernul unor alcătuiri viitoare 

alcătuiri de praf și de mâzgă 

ochii strălucind a singurătate 

maculează bornele timpului meu  

avariate într-o celulă neutră 

 

Pentru nostalgia  

ca o coroană imperială 

pe care o port deși zeul visării 

este din ce în ce mai absent 

 

Pentru învierea ce crește statornic 

în crucea trupului meu muritor 

 

Pentru nemiloasa inimă care lasă 

leagănul pruncilor la vedere 

când toate aceste le știe și le cunoaște 

 

Pentru fiecare singurătate 

ai să dai seamă, doamnă 

privindu-i în ochi 

pe cei care trec pe tăișul securii 

cu tălpile goale 

 

Pentru cuiburi de vulturi nelocuite 

și pentru poemul cu trup de zăpadă 

pentru toate vei da seamă, doamnă 

acum și în veacul alcătuirilor tale 

din cea mai pură lumină 

ori din golul cel mai adânc  

 

Pentru pământ dau seamă aici 

cu iubirile mele cu gust de pământ  

și cu lacrima trupului meu  

înghețată  

 

Pentru marea din sânge 

cu sângele vărsat în vreme de pace  

dau seamă 

Pentru cenușile focului semănate în aer  

ca grânele toamnei 

dau seamă cu inima strânsă  

într-un punct luminos 

pe patul de spuză 

al înfăptuirilor viitoare 

 

Și-n golul vintrelor  

în curbura de dinlăuntru 

simt cum marele pictor  

desenează perpetuu 

semnele unui timp vorbitor  
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Sărutul pe gură  
 

Poeții și sfinții  

contururi comune 

întâmplător se arată în partea  

de lume ce li se cuvine 

 

Sărutul pe gură 

cheamă iertarea pe dinăuntru 

și ca într-o boală rară  

întinerit 

vezi la cei din jur  

deșertificarea memoriei 

 

Se întâmplă mai des decât crezi 

să fii viu 

și mai puțin înțelept 

 

Bucuria este ca drobul de sare 

și sărutul pe gură ridică pulbere 

din iertarea grăbită 

în oglinda de piatră se vede  

un chip necunoscut 

cum se îndepărtează 

 

Mâine începe să semene 

cu frunza de nuc 

din nucul moșului Hoaspă 
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GÂNDUL DE LUMINĂ  

AL NOPȚII DIN NOI 
 

 

Proză 
 

Angela BURTEA (Brăila) 
 

 

Îmi place mângâierea nopților de 

catifea, când luna-mi sărută geamul 

gândurilor, iar dintr-un colț al infini-

tului steaua luminii îmi zâmbește și 

sunetele neauzite ale muritorilor mi se 

desfată lesne în ureche. Pătrund apoi 

în buzunarul inimii și-i așez în brațe 

ofranda gândului tău. Un gând îndoliat 

sau galben la coloare, cu margini sidefate și 

mijloc încărcat cu foc te va cuprinde-n 

sfoara păcatului șuvoi. Nu-ți pierde încân-

tarea și nici visarea-n doi, căci lacrimile 

tale, de mac și de trifoi, vor licări sub vrajă 

și vor cânta în noi! Așa suna vocea ta, iar 

eu trăiam din cuprinsul ei. 

Mi-ai luminat cărarea sub pași bă-

trâni și grei, iar eu, un boț din tină 

verde, călcam pe urmele tale și-mi mă-

suram puterea cu slava ta. Mi-ai dat 

povara nemuririi tale, al actului măreț 

în care-ai viețuit, iar eu n-am avut voie 

să mă abat de la regulile impuse, doar 

să le împlinesc, multiplicându-le prin 

faptele mele. 

Mi-a fost interzis să iubesc minciu-

na, dar am început a minți, fiindcă 

lumea întreagă era o minciună sfrun-

tată, iar eu rămâneam la margine de 

drum, înlăturată și îmbrâncită. Făpturi 

de condiție îndoielnică încercau să 

zidească în mine belșugul lor. Și fiind-

că intenția lor n-a dat roade, s-au retras 

învinși, dar la fel de porniți.  

Mi-a fost interzis să fur bunul altu-

ia, iar eu am furat cu nerușinare inimi 

zdrobite și am încercat să le peticesc cu 

iubirea mea necondiționată și binefăcă-

toare. M-am trezit, într-o zi, prințesa 

cuiva și-n altă zi sursa de venit a alt-

cuiva. Am cântărit cele două ipostaze 

cu sufletul, apoi cu mintea. M-am îm-

piedicat de lacrima ploii din tine, de 

prima rază a soarelui din geana-ți obo-

sită de-atâta așteptare. Ți-era teamă să 

te îndepărtezi prea mult, dar nici să te 

apropii, și-ți era groază de ziua în care 

genunchii mei vor rămâne tributari 

pământului. Și-ai rămas în așteptarea 

trezirii mele pentru a putea merge mai 

departe, luând cu tine toate neputin-

țele. 

Am întins mâna slabă spre umbra 

siluetei tale, iar umbletul tău mi-a atins 

ca o boare a lui aprilie fruntea. Am 

simțit căldura sărutului și mi-am aple-

cat trupul spre pământul din care mă 

născusem nu pentru a rămâne prizo-

nierea lui, ci pentru a-ți săruta exis-



Cronograf 

 39 

tența. Te-am privit în tăcere și n-am 

îndrăznit să mă înfrupt decât din car-

nea cuvintelor tale, așezate într-un 

anume fel, doar pentru mine. Atunci 

mi-am simțit sufletul ridicat la rang de 

cinste, ca o mireasă ce zâmbește din 

înaltul statutului ei spre alaiul spe-

ranței. 

Și-a venit o zi în care mi-ai șoptit că 

pot merge mai departe nestingherit, că 

forța cuvintelor mele pot zidi în cei 

care-mi înțeleg rostul și, deopotrivă, 

vor înfuria puterea de acceptare a 

altora. Iar pentru tine voi rămâne o 

petală a sorții care a plutit frumos în 

timp și spațiu, pe care ai hrănit-o cu 

gândul rodnic al iubirii, lovind cu 

putere neșansa de a fi a ta până la sfâr-

șit. 

Și-am rămas la malul apei, privind 

spre valul din tine care-și punea pletele 

pe țărmul meu, la fel de tăcută și ne-

volnică. Ți-am ascultat cântecul trans-

format în tânguire, fiindcă n-am avut 

curajul să trec pragul care ducea spre 

desfătare. Și-am rămas în captivitatea 

mângâierii de catifea a nopții din mine, 

fiindcă odinioară alesesem prost, iar 

viitorul era deja un prezent de netre-

cut. 

 

5 iulie 2017 
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MODERNITATEA TENDENŢIALĂ 
- Reflecţii despre evoluţia modernă a societăţii – 

de Constantin SCHIFIRNEŢ 
 

Recenzie 
 

Emilian MERCE  (Cluj-Napoca) 

 
Cartea intitulată MODERNITATEA 

TENDENŢIALĂ – Reflecţii despre 

evoluţia modernă a societăţii reprezintă 

o contribuţie ştiinţifică de excepţie sub 

autoritatea profesională a distinsului 

profesor Constantin Schifirneţ. Cartea a 

văzut lumina tiparului în anul 2016 la 

prestigioasa editură TRITONIC, repre-

zentând o contribuţie de seamă la între-

girea patrimoniului de cunoştinţe în do-

meniul sociologiei. Cartea are o extensie 

de 200 pagini, cuprinzând 8 capitole şi 

concluzii. 

Constantin Schifirneţ este profesor 

universitar la Facultatea de Comunicare 

şi Relaţii Publice, Şcoala Naţională de 

Studii Politice şi Administrative din 

Bucureşti. Cercetător la Centrul de cerce-

tări pentru problemele tineretului (1968-

1990, 1994-2004). Director în Ministerul 

Culturii (1990-1994). Co-fondator al Fa-

cultăţii de Ştiinţe Politice, Universitatea 

Creştină „Dimitrie Cantemir”, al cărei 

decan a fost în perioada 1999-2002. 

Director al Şcolii Doctorale „Ştiinţele 

comunicării” din cadrul S.N.S.P.A. 

(2008-2012). 

Problemele prezentate în cuprinsul 

cărţii reprezintă o continuitate şi o actu-

alizare  a unor preocupări constante în 

domeniu, între care se impun studiile 

despre modernitatea tendenţială, cu 

reflecţii substanţiale asupra unor con-

cepte de bază, precum modernitate, 

europenizare, sociologia comunicării, 

sociologia şi antropologia culturii, soci-

ologia vârstelor şi generaţiilor, gândire şi 

sociologie românească.  

Menţionăm, în acest sens, câteva 

apariţii consacrate ale autorului: 

• Constantin Schifirneţ (2007) - 

Formele fără fond, un brand românesc 

Bucureşti: Editura Comunicare.ro; 

• Constantin Schifirneţ (2008) - 

Tendentious modernity and innovation. În: 

Bârgăoanu A, Pricopie R (Eds) Education, 

Research and Innovation. Bucureşti: 

Editura Comunicare.ro, 385–390; 

• Constantin Schifirneţ (2009) - The 

mass media and tendentious modernity in 

the transition process from national society 

to European Community. Civitas – Revista 

de Ciências Sociaisa 9(1): 50–64; 

• Constantin Schifirneţ (2009) - 

Europenizarea responsabilităţii sociale 

corporative într-o societate a modernităţii 

tendenţiale; Revista Inovaţia Socială 2 

(July/Sept.): 68–79 (available at: http:// 
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www. inovatiasociala. ro/index. 

php/jurnal/article/view/42 (accessed 15 

January 2015); 

•  (2009) – Modernitatea tendențială, 

Sociologie românească 7(4): 80–97; 

• Constantin Schifirneţ (2012) -

Tendential modernity, Social Science 

Information, vol.51 no.1, pp.22-51; 

• Constantin Schifirneţ (2014) - 

Mass-media, modernitate tendențială și 

europenizare în era Internetului. Bucureşti: 

Tritonic.  

Invocând faptul că în geneza ei, 

modernitatea a fost europeană, fiindcă 

ea s-a născut în spațiul occidental unde 

pe baza unor valori precum:progresul şi 

rațiunea, modul de producție capitalist, 

industrializarea şi economia de piață, 

autorul validează un adevăr fundamen-

tal. Şi anume că progresul nu se poate 

realiza decât în cadrul sistemelor ierar-

hizate după valoare. Este o lege paten-

tată de natură, care a stat şi stă la baza 

evoluţiei tuturor sistemelor; biologice, 

economice sociale, politice. Ierarhizarea, 

ca bază a progresului, are un caracter 

complex şi dinamic. Efectele colaterale şi 

de perspectivă sunt multiple. Aceasta 

poate transforma structurile sociale în 

dominatori şi dominaţi. Restrângerea 

numerică a polului dominator şi concen-

trarea tot mai accentuată a deciziilor pe 

acest pol conduce la extinderea globali-

zării în întreaga lume, la instaurarea 

imperiului global. Este, probabil, jocul 

inevitabil al alternanţelor între ierarhi-

zare ş egalitarism, responsabil fiind 

Occidentul, şi de una, şi de alta.  

Pe fondul acestui adevăr, în virtutea 

principiului acţiunii şi reacţiunii, autorul 

sesizează că drept rezultat al proceselor 

convergente ale modernității, pentru 

prima oară, modernitatea occidentală nu 

mai este modelul unic de dezvoltare şi, 

în consecință, dominaţia occidentală 

asupra lumii se diminuează din cauza 

influenței țărilor emergente cu ritmuri 

mari de dezvoltare, precum: China, 

India, Brazilia, Rusia, Africa de Sud, şi, 

într-o anumită măsură Turcia, erodând 

supremația economică a Europei şi a 

SUA. 

În contextul unor asemenea adevă-

ruri, autorul a construit o imagine diver-

sificată asupra modernităţii şi a dezvă-

luit polimorfismul lumii moderne, cu 

multiplele ei faţete şi întruchipări, pe 

scurt o imagine caleidoscopică asupra 

procesului istoric al evoluției societății 

moderne şi oferă suport pentru tezele cu 

privire la modernitatea ca proces uni-

versal care a influențat şi influențează 

orice societate contemporană. De aceea, 

termenul de modernitate tendențială 

este potrivit pentru înțelegerea proce-

sului de modernizare în societățile cu o 

economie precară. Autorul explică mo-

dernitatea tendenţială prin contexte isto-

rice, politice, geopolitice, culturale care 

au determinat ca o societate cu o eco-

nomie subdezvoltată să construiască 

structuri statale, sociale şi instituționale 

moderne. Noţiunea de modernitate ten-

denţială a fost folosită de autor în context 

românesc pentru desemnarea actului de 

dezvoltare în sens invers. Adică, de la 

afirmarea spiritului național şi de la 

construcția politică spre dezvoltarea 

economică. Modernitatea tendențială 

răzbate, însă, greu şi lent prin complicata 

http://www.inovatiasociala.ro/index.php/jurnal/article/view/42
http://www.inovatiasociala.ro/index.php/jurnal/article/view/42
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rețea de structuri socio-instituționale din 

societatea românească tradițională şi 

patriarhală. Este o modernitate mozaica-

tă, nestructurată sub o formă dominantă 

clară. Modernitatea este cadrul şi ele-

mentul de susținere a naționalului, dar 

nu prin baza economică, care ar fi trebuit 

să fie temei al afirmării statului național, 

ci ca tendință, ca ideal de atins în afir-

marea națiunii. Toate anomaliile, contra-

dicțiile, discrepanțele apărute în procesul 

de modernizare sunt, de fapt, fenomene 

caracteristice noului trend de dezvoltare 

capitalistă care a fost însă doar parțială şi 

nu deplină. Ca remediu, autorul intro-

duce în dezbatere intervenţia statului în 

producerea modernităţii în societăţile cu 

fundamente economice şi materiale insu-

ficient dezvoltate.   

O societate poate fi gestionată de sus 

în jos, cu tendinţe autocrate, sau de jos în 

sus, cu tendinţe haotice. În scopul armo-

nizării celor două tendinţe, autorul pro-

pune o înțelegere a modernității în spații 

în care ritmul de modernizare culturală 

şi politică este mai rapid decât evoluția 

lentă a economiei. Se subliniază în mod 

deosebit faptul că elitele economice, poli-

tice, culturale au un rol deosebit în pro-

movarea şi susţinerea modernizării şi a 

modernității. Într-o societate a moderni-

tăţii tendenţiale, subliniază autorul, elite-

le tind spre o conformare mai puternică 

la deciziile stabilite în afara cadrului na-

ţional, fapt care poate însemna, însă, şi 

un proces de erodare a spiritului naţio-

nal şi de asimilare a celor mici de către 

cei puternici. 

Este şi acesta, chiar dacă nu singurul, 

un factor care demonstrează că pe măsu-

ră ce procesele de modernizare se multi-

plică în toate structurile societăţii, mo-

dernitatea se distanțează de tipul ideal 

occidental la nivelul practicilor curente şi 

se îndepărtează de acest cadru de refe-

rință. 

Spre deosebire de Occident, unde 

factorul de susţinere a dezvoltării mo-

derne l-a reprezentat burghezia, respec-

tiv industriaşul, antreprenorul, comerci-

antul, în alte zone această misiune a 

căzut în sarcina intelectualității uma-

niste, cea care a conştientizat imperativul 

progresului, al înscrierii în trendul mo-

dernizării cu accent pe efortul de acce-

lerare a procesului de modernizare. Efec-

tele procesului de modernizare sunt dife-

rite în cadrul celor două alternative. 

Dacă în primul caz modernitatea capătă 

accente practice de înregimentare a ope-

ratorilor economici în procesul moder-

nizării, în al doilea caz, obiectivele elitei 

devin adesea victime ale societăţii forme-

lor fără fond. Într-o asemenea societate, 

cu uşurinţă se poate constata că deşi 

există modernitate, omul modern nu este 

prezent decât într-o anumită pondere 

din populaţia urbană educată, respectiv 

elitele. 

Remarcabilă este opinia autorului, 

potrivit căreia teoretic şi metodologic, 

modernitatea tendențială este consecința 

dualității realităților din cadrul societă-

ților în curs de modernizare datorită ca-

pacității de universalizare şi globalizare 

a modernității occidentale, pe de o parte, 

şi tendinţele de conservare a valorilor 

tradiţionale, pe de altă parte. Practicile şi 

valorile unei societăți în curs de moder-

nizare sunt puse în aplicare şi raționa-
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lizate prin filtrul modernității, dacă sunt 

acceptate să modeleze societatea, sau ele 

se impun împotriva rezistenței unor seg-

mente din societate. Deşi modernitatea 

este universală, cel puțin ca tendință, 

autorul consemnează manifestarea rezis-

tenței din partea unor actori sociali față 

de consecințele ei, exprimată în adeziu-

nea la valorile tradiționale ale propriilor 

comunități religioase, culturale, etnice 

sau naționale.  

În aceste împrejurări, modernitatea a 

avut un trend specific şi realizarea lui nu 

depinde doar de voinţa internă de mo-

dernizare, ci, mai ales, de locul ocupat de 

o societate în sistemul mondial, aşa cum 

este şi cazul României. În cazul ţărilor 

emergente modernitatea tendențială ex-

primă înclinarea unor actori sociali în a 

imita şi prelua conduite şi concepţii din 

afara spațiului lor național, fără să gân-

dească şi să acționeze pentru eficienti-

zarea propriei comunități. Prin cliente-

lismul unei bune părţi din elitele condu-

cătoare se deformează spiritul modern, şi 

astfel ele produc o „modernizare nega-

tivă”. Se preiau instituții din alte societăți 

la care acestea au renunțat sau le-au trans-

format pentru că şi-au dovedit ineficiența 

sau disfuncționalitatea. Ne găsim în felul 

acesta în interiorul unei societăţi puternic 

stratificate, o societate a formelor fără 

fond, taxată atât de sever de către Titu 

Maiorescu cu mai bine de un secol şi 

jumătate în urmă, care afirmă cu deplin 

temei, în faimosul său articol  „În contra 

direcţiei de astăzi în cultura română”. 

Textul lui Titu Maiorescu a pus societăţii 

româneşti un diagnostic necruţător. „În 

aparenţă, după statistica formelor din afară, 

românii posedă astăzi aproape întreaga 

civilizare occidentală. Avem politică şi ştiinţă, 

avem jurnale şi academii, avem şcoli şi 

literatură, avem muzee, conservatorii, avem 

teatru, avem chiar o constituţiune. Dar în 

realitate toate acestea sunt producţiuni 

moarte, pretenţii fără fundament, stafii fără 

trup, iluzii fără adevăr, şi astfel cultura 

claselor mai înalte ale românilor este nulă şi 

fără valoare şi abisul ce ne desparte de poporul 

de jos devine din zi în zi mai adânc. Singura 

clasă reală la noi este ţăranul român, şi 

realitatea lui este suferinţa, sub care suspină 

de fantasmagoriile claselor superioare ...”1. 

Un alt aspect esenţial dezbătut de 

către autor în spaţiul cărţii îl reprezintă 

relația dintre dezvoltarea modernă şi țără-

nime în contextul acțiunii modernizării şi 

a modernității. În literatura de specialitate 

pot fi semnalate adesea opinii acuzatoare 

cu privire la distrugerea satului românesc 

în perioada comunistă. De fapt satul 

precomunist, interbelic, era unul sărac, 

analfabet, plin de boli şi cu un fond 

locativ primitiv. Un cercetător onest se 

poate întreba pe drept cuvânt: ce era de 

distrus într-un asemenea sat? În plus, 

realitatea evoluţiei istorice a raportului 

dintre rural şi urban scoate în evidenţă un 

adevăr incontestabil: „Ţărani mulţi, 

sărăcie multă”. Peste tot în lume 

popoarele şi-au modernizat economiile 

prin exodul populaţiei rurale către oraş, 

adesea cu constrângeri. Tipic este 

                                                           
1 Titu Maiorescu: Opere, I, ediție, note, 

variante, indice de Georgeta Rădulescu-

Dulgheru și Domnica Filimon, Note și 

comentarii Alexandru George și Al. 

Săndulescu, Editura Minerva, București 

1978, p. 151. 
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exemplul Angliei, care încă din secolul al 

XVII-lea a cunoscut o deplasare substan-

ţială a ţărănimii către oraş, sigur pe baza 

legilor economiei de piaţă şi a liberei 

concurenţe. Aceasta nu înseamnă că la ei 

n-au fost victime. Nu în zadar a exclamat 

Thomas Morus că Anglia este ţara unde 

„oile mănâncă ţărani”. Şi aceasta pentru 

că industria lânii, respectiv industriaşii 

pretindeau concentrarea creşterii oilor în 

ferme de dimensiuni mari pentru a-şi 

procura mai uşor materia primă la pre-

lucrarea stofelor.  

România moşteneşte din acest punct 

de vedere un mare handicap istoric. Am 

avut şi mai avem, din păcate şi astăzi, cea 

mai primitivă structură socială din toată 

Europa. Există păreri care confirmă cu 

claritate, dar şi cu destulă duritate acest 

retard istoric al României. Satul românesc 

prin mizeria sa seculară, s-a conservat 

prin sărăcia sa. Sărăcia i-a fost adesea scut 

în faţa nenumăratelor invazii pentru că 

nu era tentant. România a rămas, în felul 

acesta, ţara cu cea mai primitivă structură 

socială, de stat ţărănesc, din întreaga 

Europă. 

„Nu o să obosesc să evoc cu cele mai dife-

rite ocazii, faptul că am fost cea mai longevivă 

societate ţărănească din Europa şi că ceea ce ne 

diferenţiază în peisajul integrării europene 

este acest statut de societatea post-ţărănească, 

mai mult decât cel de societate post-

comunistă. Altfel spus, banalitatea că ne 

tragem din ţărani – şi că încă nu ne-am tras 

de tot”2. 

                                                           
2 Mihăiescu Vintilă: Strigarea peste ţară, 

Dilema veche, nr. 520, 30 ianuarie – 5 

februarie 2014. 

În faţa unor asemenea adevăruri se 

poate enunţa, fără putinţă de tăgadă, că 

lamentările cu privire la distrugerea 

satului românesc sunt veritabile frâne în 

calea modernizării tendenţiale a socie-

tăţii româneşti. Sigur, nu trebuie uitat 

faptul că toate popoarele îşi cultivă tradi-

ţiile. Noi am fost şi mai suntem încă un 

popor de ţărani. În lumea modernă în 

care progresul tehnologic oferă soluţii 

multiple şi adesea uimitoare, lumea satu-

lui ar putea oferi substanţiale soluţii de 

progres.  

O notă aparte a spaţiului românesc o 

constituie faptul că structurile civilizaţiei 

moderne sunt prezente cu o pondere re-

dusă în mediul rural contemporan, iar 

țărănimea şi satul continuă să fie depo-

zitarele lumii tradiționale care nu a fost 

înlăturată de lumea modernă şi rațio-

nală. Ceea ce lipseşte contextului româ-

nesc constituie politicile guvernamentale 

de transformare socială şi economică 

modernă a țăranilor şi de creştere a ace-

sului lor la modernizare. Faptul că statul 

nu a adoptat strategii de schimbare 

radicală în agricultură a fost principala 

cauză a disparităților persistente din so-

cietățile cu modernitate tendențială. 

Dimpotrivă, factori precum ritmul lent al 

industrializării, controlul şi monopolul 

pe producția şi distribuția de bunuri 

industriale, cererea scăzută de bunuri şi 

servicii din partea majorității populației, 

în principal din mediul rural, precum şi 

nivelul scăzut de urbanizare au blocat 

transformări radicale în agricultură şi în 

atitudinea țărănimii față de exploatarea 

capitalistă a terenurilor agricole. 
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Veritabile frâne sunt şi demersurile 

elitelor româneşti care sub masca pro-

movării interesului naţional au trecut pe 

planul doi problemele economice şi soci-

ale. Şi aceasta la prima vedere, pentru că 

de fapt cu o asemenea strategie elitele au 

avut grijă să-şi conserve privilegiile. Pe 

acest fond nociv s-au înfăptuit reformele 

agrare din România, reforme care în loc 

să urmărească cu predilecţie formarea 

unui strat ţărănesc avut şi reprezentativ 

din punct de vedere numeric, i-au ţintuit 

pe ţărani în aceeaşi stare de sărăcie şi cu 

aceeaşi subordonare faţă de marii pro-

prietari de pământuri.  

Trist, dar autentic este şi adevărul 

semnalat de autor, care confirmă teza că 

modernitatea societăţilor evoluate (deja 

modernizate) este tot tendenţială, pentru 

că-şi propune să atingă noi norme şi 

principii, acoperind şi depăşind pe cele 

împlinite la un moment dat. Factorii care 

au determinat evoluţiile moderne trecute 

şi actuale vor acţiona şi în viitor, în ace-

laşi sens în orice societate, dar efectele 

sunt diferite. Autorul subliniază faptul 

că deşi evoluţiile moderne se dezvoltă 

sub impulsul aceloraşi factori, în ţările 

emergente teza despre modernitatea ten-

denţială pune în relief ideea că în spații 

extra occidentale modernitatea rămâne o 

tendinţă şi nu o realitate structurată. 

Am citit această carte cu mare inte-

res. În foarte multe consideraţii dezvol-

tate de autor mă regăsesc cu propriile 

convingeri. Altele reprezintă surse sub-

stanţiale de meditaţii pentru reconfigu-

rarea modului în care trebuie înţeleasă şi 

promovată modernitatea tendenţială. Şi 

unele şi altele se constituie în cuprinsul 

cărţii ca un tot armonios cu caracter ori-

ginal şi de înaltă ţinută profesională. O 

recomand cu căldură tuturor categoriilor 

de cititori, ca sursă de vitalizare a com-

ponentei educative pe calea moderni-

zării societăţii româneşti.  
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Poezie 

 

Irina Lucia MIHALCA (Piatra Neamţ) 
 

 
 

Clipa de taină  
   

Rătăcitori. Intersecţii  sinaptice. 

Prin miracolele întâmplate,  

într-o nesfârşită căutare,  

acolo, la începutul cuvintelor,  

în adâncimea lor,  

din prezentul rostuit  

o lumină strălucitoare  

străbate cerul, ţărmurile se ridică,  

volute ritmice, înalte şi limpezi  

se estompează,  

asemeni stropilor de apă.  

   

Orele bogate, fragile,  

se întorc de unde au plecat,  

cu bucurii şi lacrimi, cu arşiţa  

şi amarul durerii,  

cu zâmbetul pe buze şi dorul etern.  

Clipele nemărginite sunt trăite intens,  

fără timp, fără spaţiu,  

se înalţă şi zboară ca un fulg.    

 

În adâncimea lor, cotropitoare simţiri,   

cuvinte moi, dulci, întrepătrunderi. 

La marginea inimii respiră  

cuvinte nespuse.  

Nesecată fântână cu apă vie! 

  

  
 

Amar şi dulce, convieţuind  

atât de strâns înlănţuite. 

Plutind prin faldurile dorinţei,  

aripi îţi cresc, 

fremătând la gândul unei îmbrăţişări. 

Năvalnică, suverană, caldă, iubirea  

înlătură barierele, creşte totul,  

se scaldă în priviri, şterge lacrima, 

mângâie cerul, cuprinde abisul. 

 

Vindecătoare vibraţii, vârtej de trăiri! 

Timpul se dilată sau fuge uimitor, 

ziua nu mai trece firesc,  

în linie dreaptă,   

topeşte totul în jur.  

   

A înţelege, a ierta...  

Iubirea e cheia, e sărbătoarea vieţii, 

miraculoasă lumină, azimă de simţire.  

 

În zbor, cu aripi de porumbel,  

o rugăciune a inimii, a inimii de copil.  

Într-o pace lăuntrică,  

o împărtăşire prin abandon,  

o sfântă bucurie a prezenţei de sine,  

o taină, o taină a iubirii.  
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NOTE DE LECTOR 

de Dumitru ANGHEL 
 

Recenzie 
 

Lucia PĂTRAŞCU  (Brăila) 

 

 

 

 

 

 Volumul Note de lector – Recenzie 

şi critică literară de îmtâmpinare –, 

semnat de profesorul, scriitorul şi 

criticul literar Dumitru Anghel, editura 

Lucas, Brăila, 2017, cu o copertă expre-

sivă realizată de tânăra Irina Anghel, 

este noua contribuţie notabilă pe care 

autorul o aduce literaturii române, 

după ce în anul 2014 un volum de 

aceeaşi factură de critică literară, inti-

tulat „O samă... de scriitori” prezenta cu 

generozitate în faţa cititorilor, spre 

cunoaştere, numele unor scriitori şi 

creaţiile lor literare, aducându-i şi în 

atenţia revistelor de specialitate.  

 Scriitorul Dumitru Anghel este 

autorul mai multor volume de gen: 

„Portrete în aqua forte” – 2004, „Cetăţeni 

de onoare ai Brăilei” şi „Brăila muzicală” – 

2005, „Portrete cu variaţiuni pe 

contrapunct” şi „Jurământul Euterpei” - 

2006, „Portrete în clarobscur” – 2007, 

„Reverenţe critice” – 2008, „Recensa redi-

viva” – 2010, „Critică literară şi muzicală” 

– 2012, „O samă de... scriitori” 2014 şi, în 

colaborare cu Adelina Pop, „Anamor-

fozele lui Narcis” – 2016, volume care 

exprimă observaţia fină a autorului cu 

referire la creaţiile celor care au fost 

cuprinşi în cronicile şi avancronicile 

sale muzicale, cronicile de teatru şi film 

şi, desigur, recenziile de carte.  

 Dacă ar fi să ne referim la critica 

literară de întâmpinare, aşa cum singur îşi 

intitulează autorul analizele pertinente 

pe care le face, este vizibilă dragostea şi 

îngăduinţa pe care autorul o arată pen-

tru cel ce a scris, dar mai ales pentru cel 
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care citeşte „pornind de la ideea că nu 

toţi cititorii au un înalt grad de cultură, 

încât să priceapă subtilităţile criticului 

literar avizat” (Pledoarie pentru recenzia 

de carte, pag. 5), încercând astfel să 

păstreze proaspăt interesul pentru lec-

tură al celor ce azi se bucură mai mult 

în preajma altor mijloace de informare 

culturală „asaltul agresiv al calcula-

torului şi al televizorului” (idem). 

 Notabil este faptul că acest volum 

împacă dorinţele tuturor, după prefe-

rinţele lor literare, pentru că împărţirea 

textelor în trei capitole distincte - 

Critică şi istorie literară (cap. I), Proză 

şi teatru (cap. II) şi Poezie (cap. III) - 

orientează cititorul în demersul său.  

 Capitolul întâi - „Critică şi istorie 

literară” - aduce în paginile volumului 

nume de referinţă ale literaturii române: 

Nicolae Manolescu cu „Viaţă şi cărţi”, 

volum plin de „Amintirile unui cititor de 

cursă lungă” (pag. 9); Ilie Zanfir cu 

„Romanul de analiză la Liviu Rebreanu”, o 

carte cu „aura şi valenţele unui catalog de 

referinţă din fişierele bibliografice ale 

marelui romancier” (pag. 18) şi Angela 

Baciu cu „Despre cum nu am ratat o 

literatură grozavă – interviuri”. Trei au-

tori şi trei volume care ele însele cu-

prind analize speciale asupra scrierilor 

confraţilor. Dacă mi-aş permite, aş spu-

ne că domnul Dumitru Anghel ne-a 

invitat astfel la o critică a criticii unor 

critici contemporani renumiţi... 

 Capitolul al doilea - „Proză şi 

teatru” - cuprinde titlurile a şapte 

lucrări de proză semnate de scriitorii 

de literatură modernă Gheorghe 

Bacalbaşa, Magdalena Iugulescu, 

Nicolae I. Nicolae, Mariana Viky 

Vârtosu, Alexandru Mihalcea, Jenică 

Chiriac, Cătălin Lungu şi o recenzie 

referitoare la trilogia din „Teatru”, 

volum semnat de Ioan Bălan despre 

scriitorii Fănuş Neagu, „prinţul meta-

forelor”şi Panait Istrati, „marele vaga-

bond” şi „privighetoarea Carpaţilor”, so-

prana Hariceea Hartulary Darclée.  

 Capitolul al treilea, intitulat „Poe-

zie”, este cel mai bogat reprezentat, cu o 

referinţă la Antologia lirică „Poeţii în 

cetate”, fiind vorba de şaptesprezece 

poeţi brăileni contemporani, truditori 

pe câmpul înflorit al metaforelor rimate 

şi un număr de două zeci şi patru de 

tiluri purtate de volumele de poezie ale 

unor poeţi trăitori pe întreg arealul 

pământului străbun de la sudul nostru 

cu „Versuri rătăcite în Balta Brăilei” 

ale Violetei Craiu, trecând prin „Clipa 

de un an lumină” a lui Ioan Toderiţă, cu 

suavele „Empatii” ale lui Paul Sân-

Petru spre nordul ieşean sub „Prive-

gherile vulturului orb” ale lui Emilian 

Marcu, cel sătmărean pentru un „Gând 

îmbrăţişând gânduri” al Corinei 

Petrescu sau estul basarabean unde, 

„La marginea absolutului – Au bord de 

l’absolu” alături de Victoria Fonari, ne 

întâmpină cu un „Sfeşnic în rugăciune”, 

Traian Vasilcău. Şi iată că, citând 

absolut aletoriu câteva din tilurile 

cărţilor de poezie analizate de către 

scriitorul şi criticul literar Dumitru 

Anghel, nu ne rămâne decât să amintim 

şi de condeiele tinere ce au pornit im-

petuos pe cărările scrisului. Codrina 

Codruţa Tudoriu, o foarte tânără poe-

tesă ce „dovedeşte o matură şi spec-
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taculoasă maturitate lirică” (pag. 215) 

în volumul „Sgraffito” şi Cristina 

Vasiliu cu volumul „Suflet de stea” care 

„are propriile nedumeriri, are între-

bările ei...” (pag. 222), după cum ni le 

prezintă cu multă căldură şi încredere 

autorul acestui volum. 

Citind acest volum, întâlnim un 

lector (cum singur se autodefineşte!) de 

marcă, care ascunde sub mantia notelor 

sale un critic literar riguros, atunci 

când, cu acurateţea şi precizia unui 

exeget, se referă la scrierile analizate în 

primul capitol, precum şi la cele ce 

aparţin unor scriitori consacraţi. Dar şi 

un critic generos când se raportează la 

scriitura mai puţin definită, pe care o 

îngăduie (este loc sub soare pentru toată 

lumea!), pentru că o priveşte cu ochii 

celui care ştie că de sub condeiul şovă-

ielnic de astăzi, între paginile cărţilor 

citite, oricând, mâine poate răsări floarea 

albastră a creaţiei pure. 

 Note de lector, semnat de scriitorul 

Dumitru Anghel, un volum ca o carte 

de învăţătură pentru cei care vor dori să 

cunoască numele şi personalitatea unor 

scriitori români contemporani, titlurile 

cărţilor apărute şi maniera în care 

aceştia înţeleg să facă literatură. 
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Colţul verde al haijinului 
 

HAIKU 
 

Valeria TAMAŞ (Timişoara) 
 

 
 

1. 

carul scârțâind – 

cărând în spate luna 

doi boi costelivi 

 

2. 

puntea șubredă - 

doar umbrele mai trec 

dintr-o parte-n alta 

 

3. 

adăpost umil – 

pe jumătate luna 

în ochiul de geam 

 

4. 

lampa bunicii – 

pe albul pereților 

zmeii din carte 

 

5. 

neschimbat 

drumul furnicilor – 

moara-n paragină 

 

6. 

soarele gustând 

din fiecare cireașă – 

lacrimi de copil 

 

7. 

în podul casei – 

câteva molii sfârșind 

fuiorul mamei 

 

8. 

calul însetat – 

steaua din ciutură 

ia drumul spre cer 

 

9. 

plecarea mamei – 

tufa de iasomie 

îi ține locul 

 

10. 

rafală de ploaie – 

deodată lustragiul 

nu mai prididește… 

 

11. 

urcușul greu – 

din donița bătrânei 

coboară o stea 

 

12. 

după furtună 

nici urmă de potecă - 

soarele-n râpă 
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13. 

umbrind o clipă 

lumina sărbătorii – 

miel la tăiere 
 

14. 

până și cucul 

la azilul de bătrâni – 

pădurea arsă 
 

15. 

pe troița veche 

doar urmele cuielor - 

Hristos a înviat… 
 

16. 

o cruce nouă – 

câinele groparului 

tot mai așteaptă 
 

17. 

o păpădie 

s-a agățat de cer – 

și luminează… 
 

18. 

miros de azimă – 

copilul întinde mâna 

spre luna plină 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 

coltuc de pâine – 

copilul și vrabia 

mușcă pe rând 

 
 

20. 

ceața din zori - 

behăitul mielului 

pierdut de turmă 

 

21. 

azil de bătrâni - 

scârțâind din balamale 

până și poarta 

 

22. 

micul cerșetor - 

împărțind cu vrabia 

un cotor de măr 

 

23. 

stropi reci de ploaie – 

căpițe uitate în câmp 

cu tot cu greieri 

 

24. 

sfârșit de vară - 

în locul țânțarilor 

se-ntoarce soacra 

 

25. 

strada pustie – 

întinsă, mâna orbului 

se umple de soare 
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UMBRA 
de Teodor BULZA 

 

Recenzie 
 

Viorel ROMAN  (Bremen, Germania) 

 

 

 

Umbra care mă însoţeşte: incursiuni 

în memorie şi o fantezie este al patrulea 

roman al scriitorului Teodor Bulza, 

născut la 9 iulie 1949 în Semlac, jud. 

Arad. 

 Biografia sa e impresionantă şi 

justifică introspecţia autobiografică: 

student al prof. G.I. Tohăneanu, 

absolvent al Facultăţii de Filologie, 

Universitatea din Timişoara, şef al 

sectorului de presă al Comitetului 

Judeţean Timiş al P.C.R., redactor-şef 

la „Drapelul roşu” şi „Luptătorul 

bănăţean” în zilele Revoluţiei, secretar 

general de redacţie la „Vremea”, 

fondator al Tipografiei Cromoman, 

comentator la „Renaşterea bănă-

ţeană”, „Azi”, „Românul”, „Agricul-

tura României” etc.. Obţine un Premiu 

naţional pentru roman, e Cetăţean de 

onoare al comunei Semlac. 

Romanul Umbra... a apărut în co-

lecţia Memorialistica a editurii David 

Press Print, Timişoara, 2016, 254 

p. (ISBN 978-606-8643-69-4) şi este 

numai aparent un bilanţ obişnuit, 

nostalgic al unor vremuri de mult 

trecute, la Limesul milenar dintre 

civilizaţia occidentală şi cea orientală, 

catolică şi ortodoxă, în Banat, unde 

trăiesc de secole români, germani, 

maghiari, ţigani, francezi, cehi, croaţi 

etc., fiecare cu tradiţii inconfundabile, 

care influenţează nolens volens şi pe 

vecin.  

Dacă Herta Müller, născută în 

1953 în Nițchidorf, din aceeaşi gene-

raţie, a primit Premiul Nobel pentru 

că a avut inspiraţia şi curajul să 

transpună în limba germană un men-

tal românesc de Limes bănăţean, 

Teodor Bulza nu face acrobaţie ling-

vistică, echilibristică de literatură 

comparată, social-politică, ci se expri-

mă firesc şi ne face accesibilă o lume 

pe care pentru a o înţelege e nevoie, 

pe lângă talent şi de poezie, filozofie 

şi nu în ultimul rând de metafizică.  

Privind înapoi spre anii copilăriei, 

el se inspiră din Cântecul obârşiei al lui 

Lucian Blaga, îndemnându-l, ajutân-

du-l pe cititor să perceapă şi din altă 

perspectivă, filozofică, fugit irrepara-

bile tempus: 
 

La obârşie, la izvor 

nici o apă nu se-ntoarce, 

decât sub chip de nor. 

La obârşie, la izvor 
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nici un drum nu se întoarce 

decât în chip de dor. 

O, drum şi ape, nor şi dor, 

ce voi fi când m-oi întoarce 

la obârşie, la izvor? 

Fi-voi dor atuncia? Fi-voi nor? 
 

Fiind vorba de „Umbra care mă 

însoţeşte: incursiuni în memorie şi o 

fantezie“ în ciclul Mirabila sămânţă 

poetul continuă: 
 

Umbra ce-o purtăm pe drum, 

că-i din soare, că-i din lună, 

ne-nţeleasă-i ca o rună, 

scrisă-n piatră de lagună. 

  

Să-nsoţească-n lumi fiinţa 

merge-alături nefiinţa. 

Umbra ce-o purtăm pe drum 

e un fum? O, nu e fum. 

  

Toate-n preajmă vor să spună: 

e şi umbra-ntruchipare 

a nimicului din Soare, 

a nimicului din Lună. 
 

Şi să încheiem paralela dintre lite-

ratura autobiografică a lui Teodor 

Bulza cu poezia lui Lucian Blaga cu 

o viziune metafizică, pentru că, după 

cum a formulat şi un print al Bisericii: 

„Pe cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu, 

binele îi urmăreşte ca propria lor 

umbră“. 
 

Umbra lui Dumnezeu e tot ce vezi, 

ce-n spatiu se desparte şi s-adună, 

pământ e ea, şi prund şi undă, 

un drum cu călătorul dimpreună, 

fântână-adăpostind o lună. 

Umbra lui Dumnezeu  

e mai vârtoasă în lumină, 

mai grea ca alte umbre.  

Şi nu-ţi scapă. 

Şi poţi s-o strângi  

sub chip de holdă şi grădină. 

Şi poţi s-o bei în chip de apă. 
 

Partea a doua a romanului are pe 

lângă calitatea literară, filozofică, 

metafizică cu care ne-a familiarizat în 

prima parte şi o dimensiune neaştep-

tată, unica în descifrarea evenimen-

telor istorice din dec. 1989.  

Teodor Bulza nu numai că a fost 

în celebrul Balcon al Operei, în casa 

preotului László Tökes, la judeţeana 

de Partid, la ziar şi la tipografie, în 

mizeul evenimentelor în care se trăgea 

cu muniţie de război, cu morţi şi ră-

niţi, el a trăit direct şi nemijlocit 

nesiguranţa, haosul, trădarea, dupli-

citatea, inevitabile la schimbarea 

sângeroasă a regimului.  

Toate aceste faţete ale evenimen-

telor din decembrie, dar mai ales ale 

personajelor cheie, sunt prezentate cu 

talent, cu o naturaleţe dezarmantă, 

dacă luăm în seamă prin ce momente 

dramatice, existenţiale a trecut autorul 

personal.  

Această dramă naţională şi perso-

nală e un document de referinţă a 

revoluţiei. Romanul merită citit şi are 

toate calităţile, ingredientele unui sce-

nariu de film. 
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Poezie 

 

Vasile BĂRBUŞ CRĂŢU (Satu Mare) 
 

 
 

 

Teiul 
 

 

Bătrân și cu crengi răsucite 

De veri și de toamne târzii 

Păstrează amintirea tăcută 

De freamăt și joc de copii 

 

Îi leagănă între ramuri  

Cu grijă și drag de bunic 

Trecut-au frumoasele clipe 

Și frunzele-i tremură un pic. 

 

Când verile-i mângâie trupul 

Și crengile-l dor 

Că din frumoasele timpuri 

Rămas-a parfumul din flori... 

 

 
 

Pulberi 
 

 

Pe urma-ți din pulberi 

voi pune săruturi 

 

Și iarba călcată-ți voi strânge 

din drum 

Să nu se strivească de-a mersului 

teamă 

Și nici călcâiul scăldat în 

parfum
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Poezie 

 

Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU (Cluj-Napoca) 
 

 

 

 

 

 
 

Întoarcerea definitivă la natură  
 

existenţa mea întâmplătoare  

nu mă presupune liber 

chiar dacă mulţi oameni au murit 

cu iluzia zidită-n aşteptare 

şi numai teama îi ţine pe urmaşi  

în picioare 

până la epuizarea speranţei  

 

moartea nu este duşmanul omului 

mai dureroase sunt modul  

cum te împuţinezi 

şi lipsa de mişcare prin care te smulge 

tulburătoarea neputinţă 

 

dar mă liniştesc arborii 

care se uscă ram cu ram în fiecare an 

în braţele soarelui 

până nu mai înverzeşte nici o frunză 

rămân îngropaţi în anotimpuri 

până cad răpuşi sub zăpezi 

 

nu ştiu un alt motiv 

care să mă restituie naturii 

doar libertatea de a-mi fura zilele 

să nu rămân cu păcatul 

 

de a mi le fi luat singur!  

 

 

 

 

 

Sunt un lup bătrân  
 

Am pierdut spontaneitatea şi inocenţa; 

m-au părăsit căutările din gânduri, 

s-a stins clocotul  

din izvoarele interioare, 

nu-mi mai sunt proprii  

iubirile paralele, 

nu mai desluşesc chemarea femeii 

dintr-un surâs. 

 

Sunt un lup bătrân alungat din haită, 

fără vedenia unei cărări spre vârf 

depăşind prăpăstioase oprelişti. 

Acum îmi pot permite  

doar întinsul câmpiei 

cu ierburi uscate de vântul iluziei 

şi fântâni cu apă puţină, 

doar când trec ploile, 

ori fugărite de ierni în ascunzişuri 

după salcâmii albi. 
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DOMINANTA UNUI DESTIN – 

SUFERINŢA 

 

Ioana-Codruţa TUDORIU (Brăila) 
 

 

„Suntem niște călători, viața noastră e un drum lung 

 de la pământ la cer”. 

Irving Stone, Bucuria vieții 

 

Marcă identitară în știință, pentru 

secolul XIX este numele lui Charles 

Darwin, cu teoria evoluționistă. De 

asemenea, arta stă sub semnul revoltei; 

Edouard Manet pictează Olympia – „un 

fel de vrajă de care trebuia să te scu-

turi; iar dacă nu voiai să fii victima 

unei adevărate escrocherii, trebuia să 

te scandalizezi și să insulți pe cel care 

atenta la liniștea publică.”3 Literatura 

reprezintă și ea o constantă a acestui 

veac : Dostoievski, Walter Scott, Edgar 

Allan Poe, Victor Hugo, Balzac, 

Charles Dickens sunt reprezentanți 

literari ai acestui secol. Bizet, Brahms, 

Verdi sunt câteva dintre numele așe-

zate pe harta muzicală a timpului o 

mie nouă sute și… 

 „[…] A fi om cu viață interioară și 

inteligent, nu s-ar putea dezvolta 

această stare în propria conștiință prin 

studiul istoriei în general și al anu-

mitor persoane din toate timpurile în 

                                                           
3 Lionello, VENTURI, De la Manet la 

Lautrec, trad. Constanța Tănăsescu și 

Micaela Slăvescu, Meridiane, Bucu-

rești, 1968, p. 10. 

particular, din vremea Istoriei biblice 

până-n vremea Revoluției și de la 

Odiseea până când și-au scris cărțile 

Dickens și Michelet?”4  

În artă, Van Gogh a pus mai presus 

de toate pasiunea. Nu s-a dat în lături 

de la muncă, pledând pentru modelele 

de ocazie, lucrând în afara atelierului: 

„[…] Duceți-vă și așezați pe-afară! […] 

modelele de ocazie nu stau liniștite ca 

modelele de profesie; și în sfârșit, […] 

efectele se schimbă o dată cu ceasurile 

care trec.”5  

Conștiința sa artistică este stă-

pânită de un dublu: Van Gogh se lasă 

ghidat de ideea conform căreia 

categoria estetică a frumosului este 

adevărul și pe de altă parte, de faptul 

că pictura trebuie să reprezinte lucru-

rile nu așa cu sunt ele, ci așa cum sunt 

simțite „[…]Trebuie să pictezi lucrurile 

nu așa cum sunt ele, ci așa cum le 

simți, să le pictezi în mișcare, să pictezi 

                                                           
4 Vincent, VAN GOGH, Scrisori, volumul 

I, trad. EM. SERGHEI, Meridiane, Bu-

curești, 1970, p. 23. 
5 Vincent, VAN GOGH, ed. cit., p.290. 
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„acțiunea pentru acțiune” […]” 6 . 

Gândirea aceasta este apropiată de 

ceea ce voia să pună-n lumină lite-

ratura acestui secol.  

Realiștii francezi susțineau că lite-

ratura trebuie să înfățișeze viața așa 

cum este, sau ar trebui să fie și nu cum 

este aceasta asimilată visurilor noastre. 

În artă, adevărul este scopul. Dosto-

ievski se revoltă împotriva realismului, 

considerându-se un realist superior, 

descriind profunzimile sufletului ome-

nesc. Astfel mărturisește că idealismul 

său este mai real decât decât realismul 

realiștilor. Van Gogh răspunde acestei 

afirmații, în spiritul artistic al epocii: 

„Marea mea dorință este să învăț să fac 

astfel de inexactictăți, astfel de ano-

malii, de modificări, astfel se schimbări 

ale realității încât ceea ce va ieși, ei 

bine, chiar minciuni, dar minciuni cu 

mult mai adevărate decât adevărul 

luat întocmai.”7  

În vălmășagul ideilor Van Gogh 

recunoaște în om o sumă de particu-

larități și de amănunte unice a căror 

ciudățenie izbitoare nu va fi nicicum 

scoasă la iveală. Gândirea romanului 

realist propune pentru textul literar o 

instanță obiectivă, asemenea unui se-

cretar, cercetător și pictor de caractere: 

un asemenea tip de autor și de narator 

este întâlnit în operele realiste. Autorii 

consideră că cele mai apropiate modele 

literare sunt acelea întânite în mahala, 

                                                           
6 Henri, PERRUCHOT, Viața lui Van 

Gogh, trad. Sabina Drăgoi-Osman, 

Meridiane, București, 1967, p. 179. 
7 Henri, PERRUCHOT, ed. cit., pp. 179-

180. 

în spitale, la periferia orașelor. Modele 

reale pentru Balzac, în scrierea Co-

mediei Umane sunt familia, femeile 

iubite, chiar el însuși își servește drept 

model. Se mai adaugă reminescențe de 

chipuri omenești din arta plastică, din 

istorie din literatură. Îl inspiră 

Rembrandt pentru figurile bărbătești 

bătrâne. Și Van Gogh este fascinat de 

Rembrandt. Vizitând Muzeul de Artă 

din Amsterdam, acesta analizează 

extrem de minuțios creația „Logodnica 

evreică”, spunând: „Trebuie să fi murit 

de mai multe ori pentru a picta în felul 

ăsta. […] Această Logodnică evreică e 

pictată cu „o mână de foc.”8  

În artă se creează o tendință con-

form căreia există un acord prestabilit 

al individului, al personajului, cu 

natura ce-l înconjoară. Așa se întâmplă 

și cu chipurile înfățișate pe pânză de 

către artistul Van Gogh. Ca și-n lite-

ratură, în pictură se impune lupta de 

clasă, o întrecere pentru viață și supra-

viețuire: Van Gogh se răzvrătește. Își 

amintește cum lui Delacroix i s-au 

refuzat, dintr-un foc, șaptesprezece 

pânze, lucru pe care artistul nu refuza 

să-l recunoască. De asemenea, lui Jules 

Breton îi admiră „Izvorul”, compoziție 

aproape monocromă , care implică un 

studiu amănunțit, aparte, al fiecărei 

culori, în raport cu antiteza ei, pentru a 

fi, în cele din urmă, cu totul sigur de 

armonia pe care creația trebuie s-o 

dovedească. Acest tip de îndrăzneală 

animă spiritul său și îi va scrie lui 

Theo: „[…] Am recunoscut că acești 

pioneri erau totuși niște îndrăzneți de 
                                                           
8 Henri, PERRUCHOT, ed. cit., p. 186. 
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un nemaipomenit curaj. În zilele 

noastre, se cuvine să ducem mai de-

parte lupta; or fi fiind mari sau mici de 

tot meritele mele, înțeleg să lupt și 

eu”9.  

Dorința lui Van Gogh este aceea de 

a se apropia de tehnica lui Franz Halz, 

care are cel puțin douăzeci și șapte de 

nuanțe de negru; cel din urmă își 

plasează subiectul cu hotărâre dintr-o 

singură trăsătură, dar cu o încordare 

totală a întregului său cuget și a în-

tregii sale atenții”10. Există în secolul 

XIX, personajul purtător al unei unice 

trăsături revelate, pe măsură ce opera 

întaintează: la Dostoievski, tipul ino-

centului, la prințul Mîșkin, în Idiotul, 

sceleratul Vautrin, în Comedia Umană, 

ariviștii Rastignac și Sorel. Arta nu 

trebuie, așadar, să se îndepărteze de 

realitate, în niciun chip.  

Experiența subiectivă se dovedește 

a fi singura experiență obiectivă. Sub 

imperiul acestei literaturi, Van Gogh se 

lasă inspirat de romanele scriitorului 

naturalist Emile Zola: Germinal din 

seria celor douăzeci de romane Les 

Rougons-Macquart și Bucuria de-a trăi. Îl 

citește pe optimistul Dickens. Litera-

tura este un medicament, un pansa-

ment pentru suferință: „[…]Am luat 

după aceea prânzul, o bucată de pâine 

goală și un pahar de bere; e un mijloc 

recomandat de Dickens celora care 

sunt cât p-aci să se sinucidă, spre a-i 

mai abate câtva timp de la acest pro-

iect. Și dacă nu ești întru totul într-o 

                                                           
9 Vincent, VAN GOGH, ed. cit., p. 270. 
10Henri, PERRUCHOT, ed. cit., p. 186. 

asemenea dispoziție sufletească e bine 

să-i urmezi sfatul din când în când, 

gândidu-te bunăoară la tabloul din 

Rembrandt, Pelerinii din Emmaus.”11 

Realismul literar se împletește cu 

impresionismul și postimpresionismul 

din arta plastică? Dintr-o singură tușă, 

este urmărit destinul personajelor, 

dominat de-o singură trăsătură. 

Naturii trebuie să-i fie totul smuls. 

Lumea este surprinsă într-o necon-

tenită transformare, ceea ce-l atrage.  

Hotărăște să picteze, în iarna 

anului 1885, zeci de capete de țărani, 

care să-i servească următoarelor studii 

și opere plastice. Sunt chipuri chinuite 

de timpuri aspre, „lipsite de vioiciune, 

aspru cioplite, cu frunți înguste și 

nasuri late, cu pomeții ieșiți, buze 

groaze și fălci proeminente”12. Țăranii 

lui Vincent Van Gogh nu rămân 

pironiți într-o atitudine umilă, slăvind 

Creatorul, ci sunt aruncați pe pământ, 

pentru a ține piept aventurii de muri-

tori. Această atitudine este dovada 

vrăjmășiei evenimentelor, a lucrurilor. 

Pictorul aparține lumii țăranilor, în 

universul lor precar, natural, sălbatic și 

în același timp, blând, Van Gogh se 

lovește de suma tuturor căutărilor sale: 

se stabilește astfel într-o pensiune, 

alături de o familie de țărani ai cărei 

membri îi pozează. Subiectul: un prânz 

-  țăranii mâncând cartofi.  

Theo va primi o nouă scrisoare din 

partea fratelui său: „atunci când 

orășenii pictează țărani, chiar dacă 

                                                           
11 Vincent, VAN GOGH, ed. cit., p. 21. 
12 Henri, PERRUCHOT, ed. cit. p. 175. 
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personajele sunt admirabil pictate, te 

fac totuși să te gândești, fără să vrei, 

la oamenii din mahalalele Parisului”. 

Pentru el, un țăran într-un tablou 

„trebuie să pară pictat cu țărâna în care 

seamănă grânele”.13  

Se adâncește în sânul familiilor de 

muncitori, de mineri, de țesători, toc-

mai pentru a surprinde pe pânză 

esența vieții lor; țăranii sunt repre-

zentanții lui HOMO FABER, cei care-și 

câștigă cu greu existența.  

Intenția lui Van Gogh nu a fost 

aceea de a pune în lumină țăranul 

idilic, fad. Lustrul convențional, consi-

dera pictorul, nu le este potrivit țăra-

nilor. Figurile țăranilor trebuie să se 

îndepărteze de mulțumirea pe care o 

poți citi pe chipurile oamenilor civi-

lizați; n-ar fi dorit ca privitorul să 

recunoască în această pictură ceea ce 

este frumos sau cuviincios. Interiorul 

gri, cu pereții purtând mucegaiul, 

scursura timpului, grăsimea și fumul 

este luminat de o lampă mică - a cărei 

sursă pare de-un galben-roșcat aprins, 

intens.  

În privința personajelor, Van Gogh 

a spus că prin redarea acestora a 

procedat în așa fel încât să dea im-

presia că omuleții aceștia care-n lumi-

na lămpii, mănâncă luând cartofii cu 

mâinile au arat ei singuri pământul 

unde au crescut acești cartofi. Pânza 

pare aspră și grosolană, căci acesta este 

firescul traiului țăranilor: purtând un 

veșmânt care nu-i aparține, țăranul își 

va pierde farmecul.  

                                                           
13 Henri, PERRUCHOT, ed. cit. p. 180. 

Punând în discuție interiorul încă-

perii unde cele cinci personaje își po-

tolesc foamea, acesta este asemănător 

interiorului pensiunii îngrijite de către 

doamna Vauquer, descris cu mult 

înaintea lui Van Gogh, de către Balzac: 

spoiala zugrăvelii, tapetul lucios, 

impresia mirosurilor de mucegai, a 

mirosului de odaie închisă își vor pune 

amprenta și asupra personajelor; este o 

privire exterioară ce se răsfrânge 

asupra interiorului, lucru care se 

întâmplă și la picturile lui Van Gogh.  

Aceste personaje sunt asemenea 

unor icoane sociale, tipuri sociale- 

modele și antimodele ale societății.  

În perioada în care visează să 

devină pictorul țăranilor, accentuează 

forme și teme pentru a-și demonstra 

atitudinea, nu întotdeauna favorabilă 

artei.  

În cele din urmă, lucrările sale vor 

avea o viață proprie și rațiunea din 

care izvorăsc. Acestea vor domina 

cusururile, mai ales pentru cei ce știu 

să aprecieze caracterul și spiritul din 

care au fost făcute.  

Muncind printre țărani, la câmp, 

acesta urmărește culorile, ce i-au do-

minat gândirea picturală. Evită întâl-

nirile cu oamenii, izolându-se printre 

țărani, furnizori ai materialului său, 

așa cum, creatorii acestui veac s-au 

aplecat cu mare interes asupra lumilor 

generatoare de frumos și adevăr. 
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Poezie 

 

Daniel VIŞAN DUMITRU (Craiova) 
 
 

 

Alo!        
 

E-un zumzet, azi, în zborul de albine, 

ce-mi dă fiori: e altfel, mai alert, 

se pierde printre ramuri și revine 

mai tare, mai nisip și mai deșert. 

  

Iar vântul… nu e vânt, sunt șoapte reci 

pornite în alai primăvăratic 

pe urmele de pași, de-acum poteci 

în visul ce se deapănă, apatic. 

 

E-o zi de mohoreală ireală, 

sub cerul cenușiu, apăsător, 

o zi urâtă, aspră, anormală, 

ce se sfârșește în cuvântul “dor”. 

 

- Alo! Ce faci? Ești bine?  

Spune-mi, vrei 

să ne-ntâlnim? Te-aștept!  

Vii să mă iei? 

 

 

 

 

 

Sonetul stropilor de gând          
 

Mi s-a lipit de ploaie gândul 

și cade-n picuri de culoare 

în lumea viselor hoinare 

ce îl primește, alinându-l. 

 

Mi s-a-mpărțit în curcubeie 

cuprinse-n stropi de bucurie, 

într-a naturii feerie, 

c-o altă primăvară zeie.  

 

A fost un gând, acum sunt multe 

pierdute-n alte mii și mii, 

ce, prin culori, par să exulte, 

 

căci toate-s calde, toate-s vii 

și-ncearcă ploaia s-o asculte 

în ritmul stropilor zglobii.
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Poezie 

 

Luminiţa ZAHARIA 
 

 

 

 

 
 

 

descîntece de eradicat poezia 
 

sunt un biet rapsod popular 

muza mă vizitează tot mai rar 

culeg descîntece de la mama Hortansa 

le prelucrez mental, să cad în transa 

scrisului intensiv, deşi mai bine 

e cînd poezia te scrie pe tine 

le aşchiez modern, le suflu-n bronz 

le pun eşarfă şi un mic gablonz 

în conul meu de umbră arunc paie 

mă iau cu lapsus linguae la bătaie 

şi să vedem ce va ieşi… 

– răsad bogat, sperăm, de poezii!  
 

mama Hortansa însă-avuse toane 

a încurcat esenţele-n borcane 

mi-a dat, cred eu, să facă băşcălie 

descîntecele anti-poezie 
 

cum nu-s nici cîrcotaşă nici mimoză 

păzea, confraţi, am să comut pe proză! 

 

 

a cincea roată la căruţă 
 

chiar ea 

într-un echilibru periculos, instabil 

nu voia să renunţe în ruptul osiei 

la statutul ăsta cîştigat cu greu 

visele ei trase în foiţă de aur 

trufe scumpe focuri bengale 

meritau orice tortură 

se updatase vremurilor 

devenise o roată dinţată 

cu chip uman 

înfiinţase chiar un ONG 

să dea o mînă de ajutor 

la plăsmuirea oalelor de lut sine cera 

 

 

croitor personal 
 

am croitor personal 

vara îmi face rochiţa rîndunicii  

iarna palton din chiciură şi beteală 
 

are o viziune (cum altfel?!) personală 

asupra modei actuale 

primăvara mă încalţă în sandale 

cu toc cui care poate scrie 

(cum cui?! desigur, mie!) 

minunăţii în poezie 
 

toamna îşi ia concediu 

ştie că e anotimpul meu şi mă descurc 

ca o balanţă oscilantă ce sunt 

îmi voi alege incredibile culori de pămînt 

şi accesorii din aer curat 

mereu indecisă între bal mascat şi spital 

dar am 

croitor personal! 
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Poezie 

 

Georgian GHIŢĂ 
 

 

 

 

 

Loteria oaselor 
 

Bucuria mi se scaldă în lacrimi,  

ca un copil abandonat  

lângă un ghișeu poștal 

Picioarele se îndoaie, împinse de urlet,  

corpul se răsucește 

Încerc să vorbesc.  

Caietul cu sute de cuvinte 

de pe covor,  

e o haină roasă de timp 

Câinii aleargă peste litere,  

aleargă 

Adulmecă oase, de unde oase?  

Le am doar pe ale mele, 

pe care le lustruiesc, fșiu, neîncetat, 

acolo jos, prin caiet 

Visul mi se scurge prin retine 

Crezi că nu cer bon când cumpăr vise?  

M-aș simți dator; 

față de tine, față de aceste oase  

pe care le port cu mine, 

pe care nu le-am cerut nimănui,  

m-am ales cu ele într-o zi  

de septembrie 

pe când voiam să ajung în altă lume,  

dar am fost tras încoace. 

Știu cine a făcut-o  

și nu blestem momentul, 

blestem doar ora, era 13. 

 

 

Și știi ce e culmea? 

 

Azi mă folosesc de ea,  

o vând, o răscumpăr, 

Și știi în ce nu cred?  

În bonul pe care îl cer, 

nu mai are aceeași valoare  

ca primul vis cumpărat. 

 

 

Mozaic 
 

Pot să mă sfâșii cu mâinile  

în multe bucăți, 

să pătrund dincolo de stern, 

poate găsesc pe altcineva în mine. 

 

Dar mi-e frică!  

Frica asta plumburie  

ce nu stă în fața cărnii 

și nici nu trece dincolo de ea, 

îmi aduce aminte  

că sunt un conac uitat aici 

de generații hrănite cu boabe  

de griji și nevoi. 

 

Pe holul principal  

dansează cei 25 de ani, 

ca o părere așezată pe umeri. 

Nu am putut niciodată să-i privesc, 
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dar cu cât i-am aliniat, 

cu atât mai mult am înțepat  

burțile eșecurilor. 

 

Fără să vreau  

îmi goleam mila în chiuvetă  

mototolind cadrul de sine missione  

în acel triunghi dreptunghic 

sub colțurile căruia  

orice decădere are o inimă. 

 

 

Ochii noștri 
 

Ochii noștri își ciocnesc privirile 

scăldați în lacrimile  

învolburate ale revederii. 

 

Deodată mi-ai spus: Știi ceva?  

Potrivește-ți ceasul după numele meu, 

hai să ne mai naștem o dată  

într-un delir la fel de dulce, 

dar spintecând clipele, ca și cum norii 

își scutură pleava, încordați. 

 

Căliți de obiceiuri mici,  

să călătorim doar noaptea, 

furând sclipirea stelelor de mâine, 

dintr-o galaxie străină, 

chiar dacă iarna încă n-a venit,  

și gerul se strecoară  

în celelalte suflete de lângă noi. 

 

Nu! Am răspuns. 

Eu te privesc în ochi și în trecut,  

dar nu să șterg o umbră 

a celui ce am fost, căci dincolo de 

îmbrățișarea celor patru retine 

stă o viață nerepetată,  

ca un trup înflorit o singură dată. 

 

Te apropii încet de mine și-ți lipești 

palma amenințător de al meu piept. 

Alături cresc iluzii, iar eu îmi legăn 

privirea, dar nu de cântec, ci de sânge. 

 

 

Vis astmatic 
 

Stau nepăsător 

precum andreaua mamei, 

lângă fotoliul cusut cu ani. 

Din vechile-mi năravuri 

scriu versuri 

pe cozorocul îndoit al șepcii. 

 

Un vis astmatic,  

dintr-o noapte îmbrățișată de ger, 

în care zgomotul sticlelor de plastic 

azvârlite din tomberonul 

de lângă blocul meu sperie șobolanii 

înspre burlanele pline cu apă fiartă. 

 

Printre rândurile mele  

vor dansa mereu 

cadrele gri, cu săraci urât mirositori,  

cu animale înfometate  

care urlă, zgâriind liniștea,  

toate aceste muzee de zâmbete sparte 

sub genele unei nopți agitate și albe, 

și toate acestea  

numai după ce am distrus proza 

din cenușa căreia trebuie ca eu  

să renasc în ochii voștri. 
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