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Editorial  

CONŞTIINŢA IDENTITARĂ –  

UN IDEAL (ÎNCĂ) FRAGMENTAT 
 

Robert LASZLO  
 
 

Odată cu deşteptarea conştiinţei 

naţionale, românii din cele trei ţări au 

fost confruntaţi cu aceeaşi problemă 

chiar dacă modalităţile de abordare au 

diferit de la o regiune la alta. Încă în 

Programul Revoluţiei de la 1848, revo-

luţionarii din toate cele trei ţări române 

au cerut unirea într-o singură ţară, de-

ziderat care s-a împlinit în două etape 

1859 şi 1918, iar între acestea a fost 

dobândită independenţa Principatelor 

Române la 1877. Geneza conştiinţei 

identitare a fost la români una lineară şi 

progresivă, iar lupta politică a fost îm-

pletită cu cea naţională.  

Marile momente ale neamului au 

fost împlinite de mari oameni politici, iar 

patriotismul, în accepţiunea sa firească, 

necolmatată de derapajele extremiste de 

dreapta şi apoi de cele de stânga, re-

prezenta una din valorile individuale şi 

sociale ale românilor.  

La momentul Revoluţiei din 1989, 

identitatea naţională, deturnată şi ex-

pandată de naţionalism - comunism ar fi 

trebuit să se afle în ceasul clarificărilor 

definitive. 

Patriotismul de paradă, de fapt un 

simplu pretext pentru exacerbarea cul-

tului personalităţii a lui Nicolae  

Ceauşescu, a fost recuperat aproape 

instantaneu de forţele securisto-comu-

niste de după 1989, care ştiau prea bine 

că filonul naţionalist va putea fi exploa-

tat extrem de eficient în zorii democraţiei 

post-revoluţionare. 

În zilele Revoluţiei, apelul la conş-

tiinţa naţională a fost considerat un liant 

al luptei împotriva regimului ceauşist. 

Au fost chiar câteva încercări, timide de 

altfel, de asociere a ideii de românism cu 

cea de anticomunism. 

Reînfiinţarea partidelor istorice a 

constituit şi punctul de referinţă pentru 

redeşteparea adevăratei conştiinţe naţio-

nale iar misiunea de decolmatare a no-

ţiunii de identitate naţională de mâzga 

comunistă a rămas în sarcina acestora şi, 

parţial, în cea a societăţii civile care toc-

mai se înfiripa. 

Continuitatea conştiinţei identitare a 

rămas multă vreme tributară ideologiei 

comuniste, chiar dacă la nivel epidermic 

se putea crede că ar fi vorba de o rup-

tură. 

O analiză sumară demonstrează că 

identitatea naţională în vremea regi-

mului comunist, în ciuda etapelor sale 

„progresive”, a fost pervertită extrem de 
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grav de o ideologie străină de spiritul 

nostru naţional. 

Eforturile făcute de regimul 

Gheorghe Gheorghiu-Dej în ultimii săi 

ani şi apoi ale regimului Nicolae 

Ceauşescu de a recupera ideea naţională 

au purtat, toate, stigmatul unei ideologii 

totalitare care nu a făcut altceva decât să 

desfigureze chipul fiinţei naţionale. 

Din păcate, după Revoluţie, în loc să 

fi depăşit această stare de lucruri şi să ne 

reconectăm la adevăratul sistem de 

valori de dinainte de interstiţiul totalitar, 

nu s-a făcut altceva decât să se „adap-

teze” aceste noţiuni, ba uneori chiar să se 

exacerbeze „spiritul naţional” care a fost 

folosit chiar ca element de diversiune al 

regimului neocomunist pentru recâş-

tigarea unui control absolut asupra 

societăţii. 

Revoluţia de la 1989 a avut darul de 

a reînvia în sufletele românilor senti-

mentul mândriei naţionale, pe fondul 

unei simpatii internaţionale extraor-

dinare. 

Evenimentele care au urmat după 

Revoluţie au spulberat toate speranţele 

unei reconectări la vechile tradiţii, iar un 

amar paradox a făcut ca „rupturile” 

Revoluţiei să devină elementele de dura-

bilitate ale unui regim diferit doar în 

mod formal de cel de dinainte de 1989.  

Toate acestea au dus astăzi la înlo-

cuirea sintagmei „mândria de a fi 

român”, în cel mai fericit caz, cu cea de 

„indiferenţa de a fi român”. 

Problema cea mai stringentă a tine-

rei generaţii este fără îndoială aceea de 

reevaluare şi revalorizare a conceptului 

identitar naţional. Cum putem ajunge 

oare de la obsesia identitară la un sistem 

identitar articulat, bazat pe certitudinile 

adevăratelor valori naţionale? 

Va trebui să elaborăm o strategie 

inteligentă pentru a dinamiza acele 

elemente ale societăţii în jurul unui ideal 

naţional conectat la valorile europene 

moderne în care identitatea specifică nu 

este doar o noţiune abstractă, folosită cu 

diverse prilejuri festiviste, ci este un vec-

tor pragmatic al asumării unei condiţii şi 

al impunerii ei ca valoare esenţială.  

Noi vorbim astăzi despre chipul 

românului de la 2017 şi vedem o fiinţă 

fracturată de incertitudini şi umilinţe, 

dar despre românul de mâine, de cel, să 

spunem, de peste 10-20 de ani, nu 

vorbeşte nimeni. Cine şi cum îl cons-

truieşte? Pe ce temeiuri reale s-ar putea 

constitui mândria lui naţională? Poate că 

acesta ar fi un important subiect de re-

flecţie. Pentru că un nou edificiu naţio-

nal nu poate fi clădit la nesfârşit din 

încropiri, din grabnice şi prisoselnice 

improvizaţii ori compromisuri.  

Va veni cu siguranţă un moment în 

care dărâmătorii trecutului vor trebui să 

fie înlocuiţi de ziditorii viitorului, im-

portant este să ştim noi unde ne vom 

situa atunci.  
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DOUĂ POETE 
 

Eseu 
 

Al. CISTELECAN  

 

 

 

 

1. Nonșalanța terapeutică 
 

Sunt unele orașe – și nu neapărat 

dintre cele mai mici – atât de temeinic 

ațipite literar încât lasă impresia că nici 

n-au de gând să se trezească vreodată. 

Apoi, cine știe din ce cauze, le apucă o 

bruscă frenezie recuperatorie și năvă-

lesc în piața editorială cu o gașcă în-

treagă. Cam asta era situația Târgu 

Mureșului până acum câțiva ani, cel 

puțin pe partea femeiască a poeților. 

Nu că i-ar fi lipsit poetesele, dar cam 

toate care se manifestau rămâneau la 

nivelul “Cântării României” sau al ini-

mioarei în suferință. De câțiva ani, însă 

- și nu mulți -, orașul s-a umplut de 

tinere poete; și încă de poete cu care se 

poate ieși în lume. Generația tânără e, 

aici, dacă nu exclusiv feminină (dar 

nici departe de a fi nu e), în orice caz 

dominantă eminent. E o mână bună de 

poete care dau tonul liric, unele încă la 

prima carte, dar câteva deja pe la a 

doua sau chiar a treia: Crista Bilciu, 

Zamfira Zamfirescu, Hristina Doroftei, 

Roxana Cotruș, Flavia Adam sunt câte-

va dintre ele (sigur voi fi uitat pe care-

va). Ultima – deocamdată – venită în 

acest grupetto e Gabriela Feceoru, cu 

Blister-ul din acest an de la Cartea 

Românească. Nu e chiar inflație de 

poete tinere, dar consistența grupului 

începe să fie semnificativă. 

 Gabriela profesează biografismul 

nonșalant, rezumând în epitome întreg 

traseul epic al propriei biografii, dar 

mai ales descântând de traumă; căci un 

memorial de traumă e confesiunea ei, 

un jurnal de marginalizare și excludere 

pe un fond afectiv rănit, dar pe care 

poeta îl expune cu o gramatică senti-

mentală aparent indiferentă, cu un fel 

de “străină gură”, în narațiuni “obiec-

tive”. Sublimarea traumei în nonșa-

lanță (o nonșalanță ca terapie) e, firește, 

o modalitate de exorcizare a ei și, în 

același timp, un exercițiu de contra-

bandă afectivă: “sunt fiica vitregă,/ ma-

nechinul de plastic/ expus, încremenit. 

numai/ corindon, diamante și/ tantal. 

nimeni nu/ poate fi mai/ elegant. nimeni 

nu-și/ poate permite asemenea/ 

extravaganțe. într-adevăr îmi/ iubesc 

mama fiindcă/ prima dată s-a/ căsătorit 

cu tatăl/ meu. pe tata/ îl cheamă 

Constantin./ Constantin locuiește în/ ora-

șul în care/ m-am născut. m-au/ numit 

Elena, înadins/ pentru ca eu/ și tata să/ 

avem o zi/ onomastică împreună. în/ 
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copilărie îmi făceam/ lecțiile la lumina/ 

opaițului. mai tîrziu/ am întîlnit un/ 

băiat. trăia într-o/ casă cu mansardă./ și 

el își/ făcuse lecțiile în/ copilărie tot la/ 

lumina opaițului. uite/ a doua căsătorie/ 

a mamei, un video-mapping/ on the 

church's walls./ tare. eu sunt/ fiica vitre-

gă, manechinul/ de plastic. mă numesc 

Elena, dar/ de acum, știu,/ mă veți 

striga/ blister” (Blister).  

E mereu și o pulbere psihanali-

zabilă împrăștiată printre versuri, dar 

destul de fină spre a nu fi mai mult 

decât o sugestie, o suavă indicație spre 

zona traumatizată. Dar de aici vin, re-

gulat, poemele, chiar și cele care re-

compun un mozaic de secvențe anam-

netice, un răboj al copilăriei. Trauma 

marginalizării e mereu activă, iradian-

tă: ”…// mă duc acasă./ scîndura lipsă/ 

a gardului/ este sora mea vitregă/ 

familia mea/ e-n două familii” (Stau pe 

scăunel în capătul uliței). E obsesia care 

iese mereu la suprafață și care irigă 

poemele, indiferent de pretext: ”…// 

între mine/ și mama/ stă un/ voal alb./ 

între mine/ și acest/ voal un/ alt voal” 

(Ea spală). Freatica traumei e în apa-

rentă incongruență cu recitalul indife-

rent de notații, dar tocmai climatul in-

sensibil al transcrierilor e mediul ei cel 

mai favorabil de relevare. Sunt însă și 

momente în care afecțiunea încălzește 

expresivitatea – deși Gabriela preferă, 

cu metodă, narația/descripția seacă a 

stărilor – și în care căldura ei se revarsă 

direct, oricât de scutită de sentiment-

talism: ”…/tata m-aștepta acolo unde/ 

se așteaptă oamenii între ei. mi-am 

luat// biletu' și-am fugit să-l mai văd un 

pic. era slab/ de tot și-mi stătea în gît 

ceva ce avea gust/ de cărbune. lasă-mă 

să conduc roaba ta prăfuită/ nu preda 

casca și nici boneta de militar cu// ele 

mă jucam, mă deghizam. îți dai seama, 

eram/ tatăl meu” (Un bilet). Firave linii 

oedipiene, de acest fel, sunt trase și 

prin alte poeme, ținându-le mai pe toa-

te în preajma unui complex tensionat, 

dar refrigerat.  

 Împărțit, nu fără rost, în două sec-

țiuni (prima – ellaOne – alcătuită din 

secvențe biografiste, a doua – Start Rec 

– refăcând prin destructurare mono-

grafia unei idile eșuate), volumul prac-

tică și o premeditată alternanță scriptu-

rală. Versurile cu respirație alternează 

cu niște poeme-stalactite, cu scriitura 

hieratizată, verticalizată, asemenea 

unui rozariu de nominale. E un mod 

de a ascetiza dicțiunea și, în același 

timp, de a rarefia insinuanța angoasan-

tă. Dar o presiune angoasantă se stră-

vede mai pretutindeni în partea a doua 

în sintaxa frântă, cu suspendări și 

dezarticulări, aproape spasmatică, și-n 

stilistica de oralități menite să contras-

teze tocmai consistența traumaticelor 

(și, firește, făcând exact inversul). Un 

debut cu tupeu rafinat, pe scurt. 

 

2. Adevăr sau provocare 
 

 Deși cotați – mulți dintre ei, de nu 

chiar majoritatea – ca ființe delicate, în 

poeți se stârnește din când în când – 

dar fatal! – un duh al provocării. Nu e 

neapărat ceva premeditat (d-aia am și 

zis că “se stârnește”, întrucât adesea 

transcende voia poetului în cauză), dar 

e ceva tolerat și pus numaidecât la 
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treabă. Uneori mai în joacă, alteori mai 

cu gravități, dar totdeauna cu un soi de 

euforie și avânt compozițional. E un 

duh cu elan, de nu chiar cu entuziasm. 

Oricum, energizant. Și căruia îi pot 

cădea victime (fericite, firește) și cine 

nu te aștepti. Iar uneori prilejul cel mai 

nimerit li se oferă oarecum de la sine. 

Cum, bunăoară, Hristinei Doroftei care, 

în a doua sa carte – Mașina de cusut, 

Editura Cartea Românească, București, 

2017 – parcă anume defilează cu un 

ciclu (Sappho c'est toi) de poeme safice la 

propriu tocmai în plină campanie pen-

tru referendumul cu familia tradiționa-

lă. Nu i-o fi stat gândul la asta, desigur, 

dar împrejurarea coincidentă vine să 

facă segmentul mai scandalos și să-i dea 

clară turnură provocatoare. Dacă poeta 

e sinceră, se poate considera că deja a 

votat la referendum (și se poate ști și 

cum). Poemele sunt un mic scenariu 

erotic (întocmit din stări și momente 

conturate pregnant) în care fie e vorba 

de o fantasmă lăsată să se zbenguie (un 

phantasy erotist), fie e vorba de un jur-

nal cu acoperire. În ambele cazuri 

avem de-a face cu o poetică de tupeu și 

nonșalanță, cu miză pe potențialul 

măcar contrariant, de nu scandalos. 

Chiar scandalos aș zice că nu e, întru-

cât Hristina nu umblă cu triviale și nici 

măcar cu vorbe pe șleau. Dimpotrivă, 

vocabularul e de-a dreptul idilic, deși 

nu eufemistic. Regimul lui e mai de-

grabă unul “realist”, după cum 

“realistă” (cu spor de autenticitate, 

firește) e și transcrierea stărilor și ges-

turilor, revelate cu inocența brută a 

“sincerității” (toate astea sunt, desigur, 

convenții ale confesiunii, una proiecta-

tă în chiar convenția sincerității totale, 

a sincerității stupefiante prin candoa-

re): “Îmi găsesc dorurile/ bucuriile/ 

nevoile/ pe facebook/ îi vizitez profilul 

de trei ori pe zi/ știu toate fotografiile 

& comentariile atașate/ analizez buze-

le/ care mi-au dat insomnii cîteva 

nopți/ sunt frumos conturate/ exact 

cum îmi plac pentru a se potrivi/ cu ale 

mele/ de sub bucle ies timide clavicu-

lele/ pe care se răsfață un lănțișor de 

aur/ ce coboară pînă deasupra sînilor/ 

hrăniți de mine/ de atîtea ori/ în atîtea 

nopți/ prin atîtea camere de motel/ & 

ladies room” (Îmi găsesc dorurile). Pe 

foaia de memorie se înșiră incidente 

tandre, animate și de o adiere feminis-

tă, dar mai ales de electricitatea unor 

vertije senzuale, în mici scene de gen 

(nu fără un grăunte de resentiment, pe 

care Hristina l-a cultivat mai pe larg în 

prima carte, în Reflexia din 2014 de la 

Editura Junimea): ”Parcă-mi revăd tine-

rețea/ ca la douăzeci de ani/ nu voi mai fi 

niciodată/ atunci am încercat cu 

timiditate buzele unei femei/ nu am 

simțit mare lucru prima dată/ însă a 

doua oară am fost electrocutată/ în urma 

atingerii epidermelor noastre/ muzica 

bătea cu pumnii-n boxe/ Nesimțitu-mi 

lingea cizma/ iubitul tău te trăgea spre 

el/ dar noi nu ne puteam dezlipi/ din 

îmbrățișarea gemenilor care/ împărțeau 

același pîntec/ se scăldau în același lichid 

amniotic/ se priveau în oglindă/ se 

atingeau ca să-și confirme că trăiesc” 

(Parcă-mi revăd tinerețea). În general de 

astfel de videoclipuri e vorba, căci 

Hristina și când își desenează stările o 
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face printr-o epică de incidente mărun-

te, casnice. Nu lipsesc din repertoriu 

note de madrigal, tandrețuri mai suave 

ori tânjeli cu elegie, dar trase toate spre 

o nonșalanță ușor ludică grație căreia 

stările scapă de patos și sensiblerii iar 

poemele se joacă de-a notația literală: 

“mi-am cumpărat un pachet de țigări/ 

punct/ nu știu dacă sunt fumătoare ori 

ba/ punct/ mă uit în oglindă/ punct/ 

îmi văd ochii vicioși/ punct/ e suficient 

deocamdată” (Mi-am cumpărat un 

pachet de țigări). Între joacă și tupeu (ori 

joaca de-a tupeul) se dispun poemele 

safice ale Hristinei Doroftei. 

 Partea mai întinsă a cărții – din care 

se trage și titlul acesteia – e ocupată de 

un lirism biografist cu perspectivă 

inocentă. Copilăria rulează în scene 

anamnetice persecutate de țăcănitul 

mașinii de cusut (devenită nu doar o 

metaforă a torturii, dar și o metaforă 

scripturală): “mașina de cusut mă 

trezește/ în fiecare dimineață/ țăcănitul 

ei metalic mă zgîrie în urechi/ îmi sperie 

visele/ mă aduce într-o reaitate plină 

de/ ace/ materiale/ comenzi/ nu-mi 

place nicio haină ce iese dintre/ dinții 

mașinii de cusut/ poate din cauză că 

asist/ la nașterea fiecărei/ fuste/ cămăși/ 

eșarfe” etc. (Mașina de cusut, 1). E un 

memorial de inocențe conservate, de 

incidente “frustrante”, bine păstrate în 

memorie chiar dacă interdicțiile erau de 

rezon: “foșniturile șușotelile din came-

ra alăturată/ îmi atrag atenția/ vreau să 

aflu ce se întîmplă/ chiar dacă știu că 

sunt pedepsită/ pusă la colț cu mîinile 

la spate (m-au prins/ părinții în fla-

grant cu țigara-n mînă)/ vreau să aflu 

motivul care deranjează casa/ încalc pe 

nesimțite consemnul/ mă strecor într-o 

zonă de ceartă mută/ între părinții mei/ 

ce cauți aici/ du-te în camera ta/ ești 

pedepsită/ tu mai lipsești acum/ cînd 

avem atîtea probleme pe cap” etc. (Mă 

resemnez). Scriitura se copilărește și ea, 

simulează naivitatea și inocența și pro-

duce, ca la toți copiii, “lucruri trăsnite”, 

dar cu un tratament de umor conștient 

de sine. Când sare etape și vârste, 

frustrările capătă consistență dramatică 

și poemele se înveninează răzbunător: 

“îți amintești/ cum te țineam de frunte/ 

pînă-ți dădeai sufletul afară/ înecat în 

alcool/ plin de transpirație/ rugîndu-mă 

să nu te părăsesc/ cum mă prefăceam că 

dorm/ cînd te întorceai acasă/ cocoșat 

de reproșuri/ un gunoi ambulant/ 

îmbrăcat în haine branduite/ mă gîn-

desc la tine/ și îmi apar în amintire/ doi 

bărbați care mi-au otrăvit/ unul copi-

lăria/ celălalt tinerețea” etc. (Îți 

amintești).  

O voluptate a resentimentului își dă 

drumul din loc în loc în vituperații 

destul de drastice. Sanda Cordoș zice 

pe copertă că poemele sunt un fel de 

“vivisecții” care relevă “traume, furii, 

nevroze și neputințe”, înnădite “cu 

toată libertatea capricioasă a memo-

riei”. Decât că, aparte poemele resenti-

mentare, toate celelalte traume și frus-

trări sunt mai mult jucate; copilăria e 

văzută mai degrabă ca un spectacol de 

obrăznicii și năzdrăvănii iar memoria-

lul ei e, de fapt, unul euforic.  
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FORȚA SIMBOLISTICĂ A 

TOPOSULUI ÎN LIRICA LUI ADY 
 

Eseu 
 

Felician POP  
 

 

Una din temele esențiale ale liricii 

lui Ady Endre îl reprezintă spațiul, 

modul în care ființa se raportează la 

acesta și măsura în care spațialitatea 

poate rezona cu fiorul lăuntric. 

Memoria și imaginația lucrează la 

adâncirea reciprocă și constituie o co-

munitate a amintirii și imaginii. 

Maurice Blanchot subliniază în 

Spațiul literar ideea că opera de artă își 

are punctul de plecare în lume unde se și 

întoarce spre a se realiza. Singurătatea 

operei este, de fapt, o ipostaziere a ope-

rei virtuale. Opera are întotdeauna un 

centru care se deplasează chiar sub 

presiunea cărții și a împrejurărilor în 

care a fost compusă. 

Periplul existențial al lui Ady se 

află în convergență directă cu spațiul. 

Constelația axiologică este amor-

sată de peisajul natal cu care poetul se 

află într-o ambiguă relație, într-un echi-

libru dinamic afectiv, de apropiere – 

respingere, iar depărtarea creează în-

totdeauna nostalgii după locul părăsit. 

Când se află la Paris, Ady duce dorul 

plaiurilor natale, ca odată ajuns aici să-

și dorească să fie cât mai departe. 

Chiar iubirea lui Ady are și o di-

mensiune geografică. Periplul imagi-

nar al acestuia cu Leda în satul lui 

natal nu este altceva decât motivul 

unei incursiuni într-o lume interioară 

cu repere volatile, dar care au ampren-

tat definitiv particularitatea poetică a 

unui mare creator. 

Aproape că am putea reface tra-

seele sale urmărind doar datarea poe-

ziilor. Plecarea la Paris, chiar și Gara de 

Est sunt tot atâtea motive lirice de tor-

siune a spațiului și transformarea unui 

loc real, într-unul al evaziunii lirice. 

 Năzuințele poetului care se consi-

deră o odraslă al lui Gog și Magog, plan-

ge la poalele Carpaților și se compară 

cu Vazul cel care - opunându-se crești-

nării - a fost orbit și asurzit de Sfântul 

Ștefan. O altă vedere și o altă auzire, 

nu-i decât o erezie mundană care va fi 

dezvoltată în poemele ce vor urma. 

 În poezia Poetul Pustei, Ady se 

consideră asemeni flăcăului cuman cu 

ochii negri, iar neputința pustei, nerod-

nicia și indiferența sunt metaforele în-

singurării și zădărniciei. 

 Conflictul dintre toposul real și cel 

imaginar este cât se poate de evident în 

poemul Pe malul Tisei, poemul începe 

astfel: Eu vin de pe malul fluviul Gange, 

iar fluviul indian este expresia spiritu-

lui său ardent, scăpărător și scormo-

nitor, silit să trăiască într-o lume cu 
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care pare a rezona foarte puțin. Poe-

mul se încheie cu o autointerogație re-

torică: La marginea Tisei, ce caut eu oare? 

 În Pe ogorul maghiar, singurătatea, 

sălbăticia, devin expresiile definitorii 

ale unui spațiu în care sub zăpezi, za-

darnic mai caută poetul o floare, și de 

sub brazdă, din acest câmp inert și 

neospitalier, vizionarul simte iminența 

unei explozii expiatoare. Spațiul dam-

nării, descris în imagini stringente îl re-

prezintă chiar ogorul acesta, înghețat și 

totuși gata de o mare germinație spiri-

tuală. 

 Spațiul citadin în care Parisul este 

văzut ca un axis mundi, reprezintă 

doar un motiv antitetic cu lumea rurală 

măruntă și sordidă, el fuge din orașul 

bucuriei (Oraș de bucurie mi-a fost țara), 

dar și plecarea din Necropolis, orașul 

morții și poetul se întreabă: Urâta 

Budapestă ți-e sicriu?  

 Fiorul liric la Ady capătă aripi pe 

străzile metropolei franceze, chiar dacă 

epiderma lui lirică este adeseori înfio-

rată de adierea tulbure a Asiei. În 

poezia În zorii zilei la Paris poetul își 

ipostaziază condiția demiurgică în ra-

portări solare: Cine sunt eu? Al Soarelui 

- Zeu preot ca în final să recunoască 

resemnat: Sunt Soarelui cea mai trudită 

rază. El conferă un destin dinafara 

eului liric și își multiplică senzațiile la 

nivel cosmic.  

 În vreme ce așteaptă trenul înspre 

casă în Gara de Est din Paris, poetul se 

întreabă oare cum am putea locui poe-

tic în această lume, iar sentimentul în-

toarcerii acasă se află sub semnul unei 

regresii spirituale: Vacarm, milog unga-

rul cer/ se arată către mine (Gara de Est). 

Dar cel mai tulburător poem este fără 

îndoială Toamna a trecut prin Paris, 

unde sezonul autumnal îl poartă în ar-

pegii de frunze moarte, pe malurile 

Senei, iar părelnicia sfârșitului este 

consubstanțială cu amorțirea naturii.  

Întoarcerea acasă nu este decât un 

pretext pentru o paradisiacă rememo-

rare a unui Eden ce are drept un 

nucleu, o prisacă: Las Parisul: satul 

tainic/ Eriul blând și flori m-așteaptă (Vis 

despre o prisacă). Prisaca din grădina 

părintească este spațiul concentric al 

tuturor călătoriilor care devin astfel ra-

diale, iar plecarea depășește deja ca-

drul fizic: Gânduri mari, virgine, pure/ 

mirosinde a pământuri/ aș trimite în lumea 

largă. 

Poetul este un panteist care în-

cearcă să dea un sens trecerii, simboli-

zată de curgerea unui râu și chiar și 

apa Eriului care trece lângă satul său, 

ajunge în cele din urmă în ocean: Din 

Eriu cineva pornește/ și-n sfântul ocean se 

afundă. (Din Eriu până-n ocean). Detec-

tăm aici ideea unei conexiuni univer-

sale și fluiditatea ideilor capătă o ma-

terializare pur geografică. Gândurile, 

senzațiile pornesc din Eriu și trec prin 

Crasna, Someș, Tisa, și Dunăre, simbo-

luri multiplicative și comunicante, iar 

picătura Eriului ajunge în final, în ma-

rele ocean. Toate curg înspre acolo, 

într-un singur sens descendent dinspre 

munte spre vale, dinspre pisc înspre 

adâncuri, și aceasta neostoită translație 

este alimentată de o combustie internă 

implacabilă. 
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Fiorul liric are atâta forță încât să-

tucul de pe Eriu se află, de fapt, pe ma-

lul oceanului, iar distanța poate fi ori-

când anulată de forța unei asemenea 

trăiri. Creatorul teluric cu gânduri miro-

sinde a pământuri își lichefiază senti-

mentele doar pentru a le ceda marelui 

ocean, unde acestea intră într-o rezo-

nanță abisală cu intensitatea trăirilor 

celorlalți. 

Simbolul Dunării, apa cea mare 

care străbate atâtea țări nefericite, mici, 

devine simbolul unificator al unei tris-

teți depresive care leagă micile popoa-

re scăldate de apele sale. Fluviul este 

un vulpoi bătrân sau un geniu bețiv care 

poartă în undele sale, chiar substanța 

unei fatalități astfel materializate: Pe 

malul Dunării trăit-au oare/Popoare feri-

cite, zâmbitoare? 

Spațiul este cel care determină me-

canica spiritului, a stărilor umane. Nu 

există la Ady o funcție terapeutică a 

imaginii. Virtutea acesteia stă tocmai în 

izolare – dezolare. Dar poezia posedă o 

fericire proprie, oricare ar fi drama pe 

care e chemată să o ilustreze, chiar 

dacă extazul noutății de imagine este 

unul al reveriilor amare. 

Boris Pasternak spunea că lumea e 

un cuib enorm, un conglomerat de pă-

mânt și cer. Ady adaugă că sângele 

cerului și al pământului este apa. O 

Dunăre vicleană, un Eriu molatic și un 

Ocean purificator, o retortă supremă a 

tuturor trăirilor. 

Noel Artaud consideră că poetul 

este chiar spațiul în care se află, există 

un soi de contaminare extrasenzorială, 

iar la Ady, sentimentul tristeții și 

singurătății are nevoie de această re-

prezentare spațială în care sinele, intro-

vertit și pesimist, poate să cuprindă o 

succesiune spațială corespunzătoare 

stărilor de ființă prin care trece poetul, 

de parcă ar spune, precum Gaston 

Bachelard: Nu-ți schimbi locul, îți 

schimbi natura.Până la urmă însă, totul 

este reductibil la un ego gonflat de 

uriașe pasiuni, iar Ady se înscrie aici în 

conceptul lui Schopenhauer, conform 

căruia lumea nu este nimic altceva 

decât imaginația Creatorului și în afara 

acesteia, a unui areal afectiv, nu există 

decât un vid inexprimabil.  

Imaginea poetică posedă o ființă 

proprie și ea ține de o ontologie direc-

tă. Imensitatea este o dilatare progre-

sivă a reveriei, iar sufletul omului este 

o casă, iar poetul învață să locuiască în 

sine însuși. Imaginația sporește valo-

rile realității, astfel casa - spațiul naște-

rii și al devenirii – este înzestrată cu o 

rădăcină cosmică, un loc de care poetul 

este legat printr-o fatalitate mai presus 

de percepția rațională: Eu totuși plec, 

chemat înapoi. 

Motivul gării, al plecării, al tre-

nului este prezent în multe din poe-

mele lui Ady. În poezia Pusta maghiară 

văzută din tren trenul simbolizează 

trecerea, goana nemiloasă și indiferen-

tă printr-un pustiu existențial fără cru-

țare. Traversarea deșertului – simboli-

zat aici prin pustă - descrie de fapt, 

condiția artistului obligat să își asume 

mundanitatea, stratul biologic grosier 

al existenței, să aibă conștiința sau re-

velația, că urâtul și pustietatea sunt 
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componentele și piedicile inevitabile 

ale căutărilor sale interioare.  

Raportările sale la o geografie sen-

timentală se află mereu sub presiunea 

de plumb a unui pesimist și fatalism 

ineluctabil, viziunea morții este mutată 

în imagini premonitorii, presimțirile 

sumbre nu sunt decât o geometrie de 

ecouri care etanșeizează memoria în 

spații tot mai reduse. Chiar și zvâcni-

rile, vitalitatea unor poeme se nutresc 

dintr-un ego flagelat de frustrări și ne-

împliniri incurabile. 

Ieșirea din labirint nu este posibilă 

doar rătăcind prin înșelătoare tuneluri: 

Căutătorul va trebui să străbată direct 

prin stânca agrestă și numai așa, ieși-

rea va avea efectul unei eliberări de-

pline. Sărăcia, mohorul și spinul sunt 

blazoanele dezolării aptere: Cei ce-au 

zburat departe/ să nu se mai întoarcă. 

(Plecat din sat).  

În poemul Cutreierând țara poetul 

demonstrează virtuți poetice previzio-

nare, iată un vers de-a dreptul supra-

realist, dacă nu chiar post modernist: 

Furnale ce se-ncaieră cu turnuri, o imagi-

ne distopică a unei lumi citadine cotro-

pită de o industrializare periculoasă și 

până la urmă viitorul mult visat, nu 

poate fi posibil decât printr-o explozie 

a lumii prezente, că echilibrul unei 

lumi morale și drepte nu poate veni de 

la sine: Atunci nebănuite, izbucni-vor/ cu 

ură tunuri mari, bubuitoare. Poezia este 

scrisă în anul 1913, iar evenimentele 

istorice care vor avea loc doar peste un 

an vor împlini această proorocire zgu-

duitoare.  

Născut la poalele Carpaților, pe 

malul unui mic râu, într-un sătuc al 

izolării, Ady Endre găsește acea uriașă 

cale de comunicare cu semenii săi prin 

intermediul unei iconoclaste forțe 

descriptive, care transformă individul 

într-un arhetip al mesajului. Cuvântul, 

atunci când este înzestrat cu atributul 

expresivității exemplare, poate trans-

forma sau chiar mântui lumea. 

Poezia nu este altceva decât expre-

sia unei libertăți violente, după cum 

subliniază și Maurice Blanchot, în Spa-

țiul literar: profunzimea vidă și indecisă a 

originii, se comunică prin ea pentru a for-

ma decizia deplină, fermitatea începutului. 

Casa lui natală - reper și nucleu 

existențial – este situată de fapt pe ma-

lul acelui uriaș ocean de gânduri și sen-

sibilitate, într-o cosmică și definitivă 

conexiune, cu imensitatea și eternitatea.  
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ZĂPEZILE COPILĂRIEI 
 

Proză 
 

Olimpiu NUŞFELEAN  
 

 
 

 Oủ sont les neiges d`„antant? îmi 

vine să mă întreb gândindu-mă la ză-

pezile copilăriei. Dar zăpezile copilă-

riei s-au așternut, fericite, pe o blândă 

colină a memoriei. Ele nu-și dezmint 

condiția, nu-și epuizează fascinația. 

Copilăria își avea, desigur, primă-

verile ei fericite, cu ouăle de Sfintele 

Paști, cu jocul de-a untul pe rât, cu 

cărțile citite în timp ce păzeam vacile. 

Sau verile cu mersul la scăldat sau la 

pescuit la rădăcini, în Șieu. Sau toam-

nele, când învățam să furăm struguri, 

din via ceapeului, fostă cândva a gos-

podarilor harnici. Însă bucuriile iernii 

erau egalate mai greu. Nu știu de ce. 

Fiindcă era frig și fericirea țâșnea su-

perbă din chingile gheții? 

 În copilărie, înveți să înveți. Spun 

un truism, dar asta e. Vârsta e legată 

de descoperirea școlii, a cărților, a 

spuselor învățătorului. Afli pe cineva 

sau ceva care e convingător în sine, 

mai puțin persuasiv, mai firesc, nu 

pune durere în căutarea motivațiilor 

vieții. Dar iarna te învață mai multe 

decât celelalte anotimpuri. Oare prefi-

gurează învățăturile vieții? Dacă iu-

bești ceva la timp de iarnă - săniușul 

de exemplu -, atunci, ca să trăiești 

această iubire, trebuie să învingi niște 

condiții vitrege. 

 Mergeam la săniuș, noi, copiii, 

chiar dacă ne udam, cărând în haine 

apa zăpezii topite în zglobiul veseliei 

noastre. Sau la patinaj, cu hârzoabele, 

cu căzături în gheța încercată prea re-

pede. Știți ce-s hârzoabele? Un fel de 

patine din lemn, mai late, cu sau fără 

un fir de sârmă întins pe centrul lor, 

ca să le asigure o anumită stabilitate. 

Le legam cu niște sfori peste ghete, 

așa cum vom lega puțin mai târziu 

(mai târziu în ani) primele schiuri. 

Hârzoabele erau o provocare în a în-

văța să mergi cu ele, propulsat de o 

bâtă cu un cui în vârf, cu care te îm-

pingeai pe gheață, dar erau, pentru 

mine, o provocare în a le construi sin-

gur. Tata, țăran cu jughere de pământ 

și cu vite, avea acasă un adevărat ate-

lier de tâmplărie, într-o anexă a graj-

dului, unde își făcea singur o serie de 

lucruri de care avea nevoie în gospo-

dărie: roți, care, căruțe sau sănii, că-

pestre sau hamuri, funii de toate fe-

lurile, nojițe la opinci, scăuneșe folo-

site mai ales la mulsul vacilor sau al 

oilor, cotețe pentru porci sau găini, 

colibe pentru câini etc. Ba mai punea 
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și o pingea la vreun papuc. Aici, prin-

zând gustul îndeletnicirilor tehnice, 

am început și eu să-mi fac diferite ju-

cării. Deci: hârzoabe, ham pentru 

câine (Burcuș, un fel de ciobănesc de 

curte, alb, ca să-l pun să-mi tragă sa-

nia), cetere de tujlean, săbii de lemn, 

pistoale cu țevi de soc, cu elastic și 

cocoș integrat în suportul țevii... 

Astea se adăugau la jucăriile cumpă-

rate de părinți, dar și surmontau 

atracția sau numărul acestora. 

 Venirea zăpezii, în copilărie, în-

semna deschiderea „sezonului” (nu se 

folosea acest termen, atunci) la săniuș. 

Ne dam cu sania pe Coastă sau pe 

Ulicioară. Coasta de săniuș era parte 

dintr-un deal ce cobora până la șosea. 

Cele mai rapide sănii ajungeau până 

în șosea. Mașinile treceau rar pe vre-

mea aceea. Acum s-a terminat cu să-

niușul pe Coastă. Riscul ar fi ca ori-

când să ajungi sub roțile unei mașini. 

Ulicioara era (mai este, dar fără far-

mecul de altădată) un drum ce cobora 

din șosea și ducea la gară. Zăpada se 

bătătorea, apăreau lunecușuri. Cobo-

ram pe Ulicioară cu sania sau cu pa-

tinele. Până seara târziu. Nu se supăra 

nimeni pe noi că făceam drumul 

oglindă. Era plin de copii. Din când în 

când, o bătrână din vecini arunca 

cenușă pe margine, ca să poată urca 

sau coborî pe acolo oamenii care tre-

ceau cu diferite treburi. Nimeni nu ne 

pâra la miliție. Căruțele cu cai urcau, 

căci caii avea potcoave de iarnă. Dacă 

venea vreun car tras de vite, era o 

problemă. Cineva arunca cenușă pes-

te tot și atunci așteptam o altă zăpadă, 

care să se așeze peste cenușă și să o 

acopere. 

 Cu toate bucuriile copilăriei, ve-

nirea colindatului ne urca într-un fa-

bulos, pe care, dacă îl descrii, îl arunci 

în convenție. Înfruntam zăpezile, că-

rările abia deschise în neaua bogată. 

Această confruntare cu zăpada de 

Crăciun și de Anul Nou – pentru că 

erau și ierni cu nămeți – era un „expe-

riment” care ne obișnuia și ne facilita 

mersul de mai apoi la școală prin ză-

padă. Am mers prin zăpadă atât în 

clasele mici, cât mai ales în gimnaziu, 

făcând naveta de vreo trei kilometri 

între Șieu-Sfântu și Șieu-Odorhei, cen-

tru de comună, cu trecerea constantă 

peste un pod CFR. Erau ierni când ne 

adăposteam de furia insistentă a vân-

tului după terasamentul căii ferate, 

înaintând prin „cubic”, șanțul ce măr-

ginea terasamentul. Câte un părinte 

ne supraveghea mersul, venind cu noi 

o parte din traseu. Mai târziu, deve-

nind profesor la școala gimnaziului 

meu, voi face traseul, iarna, peste 

Șieul înghețat, și cu schiurile, cu schi-

urile de fond, pe care, într-o vreme, 

le-am agreat cât de cât. Și apoi veneau 

serbările de sărbători, cu spectacole și 

poezii recitate, poezii cu care îmi des-

chideam ușa spre „societate”, eu, încă, 

pe vremea aceea, un copil destul de 

reținut, ca să nu zic timid. Practici 

care mai pot fi întâlnite și azi, desigur. 

 Lumea la vremea aceea, la vreme 

de „iarnă”, părea mult mai puțin peri-

culoasă decât azi. Nu trebuia să dai 

seama mereu unde ești, prin mobil, te 

aflai într-o lume care nu te pândea 
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mereu, care nu încerca să te fure, la 

propriu, deși greutățile vieții nu erau 

mai puține. Dar copilăria mea s-a con-

sumat într-o uluitoare schimbare de 

lume. Îmi amintesc, eram, cred, prin 

clasa a patra, după sărbători. Gos-

podarii au fost invitați să-și ducă caii 

în centrul satului, la „Cămin” – e vorba 

de căminul cultural – pentru a fi 

„marcați”. Erau arși cu fier roșu, cum 

se mai vede marcarea vacilor în filmele 

cu cowboy. Caii, odată marcați cu 

fierul roșu, arătau că de acum aparțin 

ceapeului. Aveam două iepe, Medi și 

Lori. Le-am dus, cu tata, la „cămin”. 

Termenul te trimite spre o ironie a 

sorții. Am așteptat acolo câteva ore, pe 

o vreme umedă, relativ friguroasă. Eu 

am mers călare pe Medi, cea mai 

„bătrână”. Fără șa, pe deșelate, cum se 

zice, strunită doar de un căpăstru. 

Când ne-am întors spre casă, la vreo 

jumătate de kilometru, un verișor, mai 

mare ca mine, care călărea un cal al 

unui unchi, s-a angajat într-un galop 

pe drumul țării, adică național. Era, 

oricum, pe vremea aceea, un drum 

prunduit, nu asfaltat, pe care mașinile 

puteau atinge fabuloasa viteză de 70 

km la oră. Vărul meu, mai experimen-

tat ca mine în mersul călare, a luat-o, 

deci, la galop. Pe la jumătatea 

drumului, Medi a pornit și ea la galop, 

fără îndemnul meu. Când să coborâm 

pe Ulicioară, spre casa noastră, văzând 

că iapa își continuă alergarea în pantă, 

eu, de teama de a nu aluneca pe gâtul 

ei, în față, mi-am dat drumul într-o 

parte, spre stânga, căzând în zăpada 

adâncă din șanț. Putea fi periculos. Nu 

a fost. M-am ales cu o zdruncinătură 

puternică. Și cu începutul unei perioa-

de în care – nu din prudență – n-am 

mai mers călare ani de zile. Poate 

atunci s-a închis unul din farmecele 

copilăriei mele. Să învinuiesc ceapeul? 

Nu mi-a trecut prin gând. 

Avem în vedere progresul mașinii 

cu roți, cu elice, pe apă sau în aer, cu 

reacție, spargerea codului genetic, dar 

cel mai greu lucru este că dispare, din 

farmecul vârstelor, copilăria. Ea pierde 

legătura cu pământul, cu natura, cu 

elementele primordiale. Mai rătăcesc 

niște generații, aproape din întâmpla-

re, pe la niște bunici și apoi dispar în 

universul virtual. Noi eram în copi-

lărie visători, ne lăsam furați de visuri 

inocente, dar acum visul devine cotro-

pitor și captiv. Devine, ne dăm seama 

tot mai mult, un vis urât.  
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Poezie 

 

Andrei PĂUNESCU  
 

 
 
 

Hainele tale 
 

Ce bine stăteau 

Hainele tale 

Pe granița 

Culcușului nordic, 

Primăvara, 
 

În scorbura 

Dinspre sud 

Vara, 
 

Pe trunchiul însetat de răsărit, 

Toamna, 
 

Pe câmpul tău de la apus, 

Iarna, toată iarna. 

 

 

 

Iubită sau amică sau soție 
 

Fugara încă vrea să se întoarcă 

La mine-n suflet, la mine-n arcă, 

Nedumerirea-n viață o mai ține, 

Dar nu mai știu s-o reașez în mine. 
 

De astăzi, ca și cum nu ne-am cunoaște, 

O voi păstra, ca pe străine moaște, 

Prea mult sau prea puțin ar fi să-mi fie 

Iubită sau amică sau soție. 
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DIMINEŢI ÎN POEZIE 
 

Proză 
 

Adriana UNGUREANU  (Bucureşti) 
 

 
 

Mă aflam pe malul unui lac în-

soțită de un bărbat chipeș, brunet, nu 

foarte înalt, îmbrăcat impecabil, într-un 

costum negru, a cărei prezență îmi dă-

dea senzația de liniște absolută, ca și 

cum în jurul lui nu mi s-ar fi putut 

întâmpla nimic rău. Eram undeva la 

munte sau lângă un deal stâncos, pe o 

promenadă plină de lume ieșită la 

plimbare într-o după-amiază frumoasă 

de vară scăldată de soare, dar răcoroa-

să. Aveam o umbrelă cu dantelă și căl-

cam grațioasă ca o prințesă, simțind cu 

mândrie privirile celor din jur, care ne 

admirau pe furiș. Eram atât de fru-

moasă, inspiram adânc aerul curat, 

fascinată de starea perfectă care emana 

din mirajul locului, dar mai ales al 

omului care mă însoțea și care mă fă-

cea să trăiesc unul dintre cele mai feri-

cite momente din viața mea, pe care 

nu-l voi fi uitat vreodată. 

“Dacă ai ști de când te aștept! În 

sfârșit te-am găsit!” îmi zicea în timp ce 

se uita la mine, cu glasul unui om care 

plânge. Îl priveam liniștită și cu cât mă 

uitam mai atentă, parcă se îndepărta 

ușor, iar eu îi zâmbeam, mulțumită că 

iar a venit la mine înțelegând că-i 

transmit “Ne vom revedea!”, deși nu 

scosesem niciun cuvânt. Îl urmăream 

până s-a cufundat în ceață, în timp ce 

eu îi păstram imaginea chipului lui 

trist, care-mi părea frumos - deși nu-i 

vedeam trăsăturile prea bine - până 

când dispărea cu totul, apoi l-am rugat, 

după care l-am implorat, ba chiar am 

țipat să mai zăbăvească puțin: “Te rog, 

mai stai! Te rog, nu pleca!” 

M-am trezit, fără să deschid ochii, 

încercând să-l țin cu mine, să-i mai sa-

vurez prezența dincolo de somn. 

Strângeam perna la piept, de parcă aș 

fi îmbrățișat visul și l-aș fi luat trează 

cu mine. Mi-ar fi plăcut să rămân acolo 

pentru totdeauna, îmi oferise senti-

mentul perfect de iubire față de un om 

pe care nu îl cunoșteam, fără implicații 

sexuale, fără să fiu îndrăgostită de el, 

să-l privesc ca pe un bărbat, mai ales că 

nici nu-i văzusem bine chipul. Încer-

casem doar o stare de beatitudine, acel 

echilibrul perfect al sufletului, ce mi-o 

oferise prezența lui, o pace lăuntrică 

greu de atins în viața de zi cu zi.  

Nu știu cât am mai stat așa, știu că 

la un moment dat m-am ridicat din pat 

resemnată, constatând cu uimire că 

tristețea ce mă încercase noaptea prece-

dentă plecase odată cu visul, îmi reve-

nise optimismul și cheful de viață oda-

tă cu ziua ce se instaurase într-o atmos-
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feră solemnă, cerându-și dreptul la 

existență, cu obligațiile aferente. Res-

tanțele de la facultate mă determina-

seră să-mi schimb câteva din obiceiuri 

proaste, impunându-mi disciplină, în-

cepându-mi programul în zori. 

Pregătisem un mic dejun în com-

pania cărții de franceză, așezându-mi 

farfuria cu trei felii de pâine cu unt și 

miere, ce urmau a fi savurate folosind 

mâna stângă, în timp ce mâna dreaptă 

ar fi trebuit să răsfoiască paginile cărții. 

Aveam obiceiul de a suprapune acti-

vitățile și tare mă bucuram când îmi 

ieșeau toate bine deodată. Ca să-mi fac 

o atmosferă și mai prietenoasă, înainte 

de a mânca și de a învăța, am deschis 

fereastra camerei mele, să-mi intre 

aerul proaspăt și răcoros al acelei dimi-

neți perfecte de vară, care promitea o 

zi reușită. M-am așezat la birou, cu 

chef de muncă și cu fața la fereastră, 

pregătită să deschid cartea, dar mă 

blocasem, o senzație ciudată mă ade-

menea să contemplu vrăjită la ceva ce 

nu vedeam, doar simțeam. Era parcă 

un miros ce-mi invadase camera și care 

ștersese dintr-o dată urmele verii, ema-

nând o aromă de toamnă, îmbibată de 

un aer atât de știut, dar de care nu-mi 

aminteam să-l mai fi simțit cândva. 

Inspiram încet, cu ochii închiși, adul-

mecându-l, concentrându-mă să-mi 

amintesc în ce împrejurare am mai în-

tâlnit acel miros, care nu purta doar 

simpla amintire a unui anotimp, cât 

mai ales o energie ce m-a transformat 

într-o stană de piatră. Nu știu cât a 

durat, mi s-a părut că timpul s-a oprit 

subit, suficient cât să iau repede caietul 

de sub carte, azvârlind-o pe covor, îm-

pingând farfuria cu micul dejun, des-

chizându-l, apucând la nimereală un 

pix, apoi scriind: 
 

Să nu mă plângi, străine, 

Doar eu voi fi cu tine! 

Voi fi o boare, voi fi vânt 

Și tot ce ai tu pe Pământ! 
 

 Am închis ochii, respiram aerul 

de toamnă ce-mi intra pe geam și 

continuam să scriu ca și cum cineva 

mi-ar fi dictat:  

Voi fi și soare și lumină, 

Voi fi ninsoare-n zi senină! 

Când tu mă simți, te uită-n sus, 

Iar eu apar, de unde nu-s!  
În urechea dreaptă îmi pâlpâia o 

șoaptă neînțeleasă, iar un miros de 

frunze proaspete și verzi mă cuprinse 

cu o plăcere ce-mi smulse un zâmbet, 

în timp ce ochii urmăreau pixul fără 

să deslușească scrisul: 
 

Pot fi tot ce-ți pare viu, 

Chiar de vei fi într-un pustiu, 

Un semn, ceva-ți voi dărui 

Și acel ceva doar tu-l vei ști! 
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După ultimul rând, vedeam în fața 

ochilor o poezie! Versurile și rimele 

dansaseră sub condeiul meu, fuseseră 

gândite și pregătite special să le scriu 

fără greșeală, fără tăieturi sau refaceri. 

Citeam și răsciteam neînțelegând cum 

de cineva fără vreo înclinație spre genul 

liric poate să scrie din senin o poezie.  

“Este visul!” exclamam în gând fe-

ricită, amintindu-mi că băiatul din visul 

meu plânsese de fericire că mă regăsise.  

“Atât de mult mi-am dorit să ră-

mână cu mine!” și rămăsese pe acea 

hârtie. 

Mi se întâmplase numai o singură 

dată să scriu o înlănțuire de câteva rime 

care-au încropit o poezie. Prin clasa a 

șaptea primisem sarcina să public ceva 

la Gazeta de Perete, iar eu, inspirată de 

frumusețile pe care le descoperisem 

într-o excursie la Trei Brazi, alesesem să 

slăvesc frumusețea munților noștri. 

Reușisem în final o poezie ci iz patriotic, 

o declarație de dragoste sinceră pentru 

natura ce ne împodobea țara. Profe-

soara de română fusese atât de impre-

sionată, încât era convinsă că sunt foarte 

talentată. Cum mie mi se păruse totul o 

întâmplare, hotărâsem să devină doar o 

simplă experiență, oprindu-mă definitiv 

din procesul creației, mai ales după ce 

fusesem ironizată destul de răutăcios de 

colegii de clasă. Admiram în general 

muzicalitatea genului liric și îi respect-

tam pe cei capabili să compună poeme, 

însă firea mea extrem de pragmatică 

nu-mi permisese vreo gândire poetică. 

Până în acea dimineață, când mă 

exteriorizasem prin scris și nu prin 

lacrimi amare, ca de obicei. 

Priveam foaia caietului pe care-mi 

așternusem creația, a cărei muze fusese 

în mod clar bărbatul din vis, care se 

manifestase fizic prin acea trăire care 

mă paralizase cu totul. Pentru că acea 

adiere de toamnă sau ce o fi fost, mi-a 

șoptit inspirația. 

Fiind într-o perioadă nefastă a vieții 

mele, bântuită de gânduri morbide, mă 

încercau tot felul de stări și dorințe. 

Întrebându-mă de ce naiba fac umbră 

pământului dacă tot nu sunt în stare să-

mi duc la capăt sarcini ce țin de esența 

vieții, primisem un răspuns poetic al 

cărui tâlc ce aveam să-l descifrez într-o 

stare de luciditate perfectă. Credeam cu 

tărie că poezia din fața ochilor mei este 

glasul sufletului unui om după moartea 

sa, care tânjea să se manifeste vizibil pe 

Pământ. Poate eram chiar eu, dacă aș fi 

murit, implorând să nu fiu plânsă, deși 

nu asta mi-aș fi dorit. Visul, prezența 

toamnei în plină vară, poezia, toate 

dăduseră un farmec aparte acelei zile, 

care se anunțase reușită sau măcar de 

neuitat, pentru că luase naștere din 

senin prima mea poezie. N-am vrut s-o 

împărtășesc nimănui, nici măcar 

mamei, sigură că nu se va mai repeta 

vreodată. 

Și totuși, a doua zi, tot dimineața, 

imediat după ce m-am pregătit să învăț, 

obsedată de versurile din ziua prece-

dentă, m-am trezit scriind, din nou, în 

fața ferestrei deschise, fără să mai simt 

acea adiere a toamnei, ci aerul matinal 

al verii:  

  



Cronograf 

 19 

Tiptil, mă furișez în floare, 

Parfumul va fi sărutare, 

C-un ciripit ușor șoptit 

Vei înțelege c-am venit! 

 Intuisem că se cere o continuare a 

versurilor, numai că a doua oară nu-mi 

mai era atât de ușor, căutam rimele, iar 

rândurile se completau mai greu: 

Pot fi o scoică pe un mal, 

Cu glasu-n unda unui val, 

Şi-ți voi trimite un surâs, 

Un nor alb de la Apus! 

 Am devenit tot mai conștientă de 

ceea ce scriam și-mi doream să dau un 

sens întregii poezii, acel mesaj care să 

încorporeze o parte din ceea ce mă 

reprezintă și din ce-mi place. Cum 

laleaua era floarea mea preferată, m-am 

străduit să-i găsesc și ei un rol în poezia 

mea: 

Te rog, să nu-ți pară rău, 

Eu sunt cu tine, scutul tău, 

Și drept răsplată îmi vei da, 

Un gând bun şi o lalea. 

Foaia suportase o mulțime de mâz-

găleli, versurile le gândisem cuvânt cu 

cuvânt, uneori îmi sunau plăcut, altele 

dădeau rateuri, ba chiar m-am chinuit 

la rima cu laleaua, dar trebuia să-i gă-

sesc un loc, pentru că era ceva ce mă 

definea. 

 Fusese firesc să fi dorit în adâncul 

minții mele o continuare a poeziei. Pri-

mele trei strofe însemnaseră mult prea 

puțin. Toată dimineața am pieptănat 

versurile și cu mare atenție le-am rea-

șezat în ordine, oprindu-mă din trudă 

doar în momentul în care am recitit și 

mi-a vibrat toată ființa: 
 

 Să nu mă plângi, străine, 

 Doar eu voi fi cu tine! 

 Voi fi o boare, voi fi vânt 

 Și tot ce ai tu pe Pământ! 
 

 Voi fi și soare, și lumină, 

 Voi fi ninsoare-n zi senină! 

 Când tu mă simți, te uită-n sus, 

 Iar eu apar, de unde nu-s! 
 

 Tiptil, mă furișez în floare, 

 Parfumul va fi sărutare, 

 C-un ciripit ușor șoptit 

 Vei înțelege c-am venit! 
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Pot fi o scoică pe un mal, 

Cu glasu-n unda unui val, 

Şi-ți voi trimite un surâs, 

Un nor alb de la Apus! 
 

 Pot fi tot ce-ți pare viu 

 Chiar de vei fi într-un pustiu, 

 Un semn, ceva-ți voi dărui 

 Și acel ceva doar tu-l vei ști! 
 

 Te rog, să nu-ți pară rău, 

 Eu sunt cu tine, scutul tău, 

 Și drept răsplată îmi vei da, 

 Un gând bun şi o lalea. 
 

Exista o parte bună a întregului de-

zastru: îmi stimulase creativitatea. Mi-

am citit și răscitit poezia, mândră, dar 

perfect conștientă că nu are vreo va-

loare literară, cu siguranță reprezenta 

doar un proces de exorcizare a spiri-

tului meu bântuit de cele mai sumbre 

gânduri. Abia după ce le-am așternut 

pe hârtie am înțeles ce mi se întâmplă 

și subit m-am potolit să mai doresc să 

mor. Descoperisem leacul pentru stă-

rile mele depresive, scrisul devenind 

cea mai eliberatoare cură. O verifica-

sem, iar senzația fusese incredibilă. 
 

(fragment dintr-un roman în curs de publicare) 
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Poezie 

 

Gheorghe CORMOŞ (Satu Mare) 
 

 
 

 

Poveste 
 

El scria poeme pline de țipete 

populate de bufnițe 

și păsări de pradă diurne... 
 

În tinerețe îndrăgostit de lună și păduri 

se certase cu trufașa măreție a 

fantomelor și demonilor 

care căutau să-l piardă. 

Scufundat cu deliciu pe fața 

glacială a rătăcirii 

unde uitarea rodea zilele lungi 

și seci 

asemeni unei abside de fum 

ochii încrustrărilor se contopeau cu 

cei ai rămureleleor 

și a umbrelor devastate 

de zarea vineție a unui vis falit. 
 

El scria poeme pline de neliniște 

și întotdeauna se îmbrăca în culori 

liniștitoare. Era lung și sec 

asemeni unui toiag de zăpadă 

sculptat la trecerea unui pod 

sau unei ulicioare întunecate 

Timp îndelungat clinchetul  

pleoapelor sale 

se frângeau 

asemeni aripilor plutitoare 

prin peisaje devastate de oroare 

și supliciu. 

 

El scria poeme 

spintecând cu hula grea și jilavă 

A expirării de sine 

expirarea timpului bătrân 

care se fălește fără rost. 

 

 

Invocație 
 

Eu cer 

din cer 

un stern arcer 

să pot ascute 

din volute 

un corn de stea 

pe sufla Ta 

 

 

Rană 
 

Și ea 

era 

o linie de stea 

de murmur-purpur 

îngânat în nea. 
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Natură nestatică 
 

Flori din sudura pământului 

alb-galbene 

cu pețioli 
 

Flori din sudura soarelui 

alb-galbene 

cu orbitori 

 

Flori din sudura lunii 

alb-galbene 

cu ursitori 
 

Flori din sudura iubirii 

o exigență 

petaliferă 
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ZEUL MITHRA vs. IISUS 
 

 Eseu 

Prof. Dr. Const. MIU  (Medgidia) 

 

 

 

 

Pentru că în ultima vreme, pe ca-

nalul tv HISTORY au fost difuzate 

câteva documentare ce pun în paralel 

viaţa şi activitatea zeului Mithra cu 

cele ale lui Iisus, ne-am propus să adu-

cem în discuţie acest aspect. 

Mithraismul îşi are rădăcinile în 

religia veche a Persiei, fiind grefat pe 

vechea concepţie dualistă iraniană a 

rivalităţii între bine şi rău şi purtând 

amprenta severităţii morale persane. 

Rolul lui Mithra în această luptă per-

petuă e acela de aliat al forţelor bine-

lui. 

Mithraismul îşi începe peregrină-

rile pe meleaguri străine, unde pri-

meşte noi influenţe, care vor contura 

caracterul sau specific. Contactul cu 

teologia chaldeană a dat un caracter 

astral religiei mithraice, pe care magii 

au transformat-o apoi, în Asia Mica, 

Într-un cult de mistere. Plecată 

din Persia, unde-şi avea rădăcinile încă 

din timpuri imemoriale, religia lui 

Mithra a străbătut o cale plină de coti-

turi şi compromisuri, în cele din urmă 

ajungând să apară într-o formă şi cu o 

limbă elenă, dar trădând totuşi conţi-

nutul său oriental şi chiar persan. În 

felul acesta, ajunge să bată la porţile 

Romei. 

 
Împrejurările pentru ca mithrais-

mul să triumfe şi în Occident erau pro-

pice. Vechea religie oficială, greco-ro-

mană, pierduse influenţa asupra sufle-

telor credincioşilor. Rămăsese numai 

forma, adică riturile şi gesturile exteri-

oare. Fiindcă misterele mithraice şi în-

văţăturile acestui cult impresionau 

prin ceremonialul lor fastuos şi, res-

pectiv, prin promisiuni soteriologice, 

mulţi erau cei care aderau la această 

religie, în special soldaţii, Mithra fiind 

pentru ei războinicul invincibil. Potri-

vit istoricului Plutarh, romanii au venit 

în contact cu acest cult prin interme-

diul piraţilor din Cilicia, în urma cuce-

https://metamorfoze.files.wordpress.com/2012/08/mithra_zeu.jpg
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ririi, în secolul I î.d.Hr., de către 

Pompei (60-48), a acestei provincii din 

Asia Mică. Către sfârşitul secolului I, 

Mithra începe să fie cunoscut la Roma, 

fapt datorat în special deplasărilor de 

trupe auxiliare din Orient în Occident. 

Începând cu această dată, sunt sem-

nalate şi primele documente ce atestă 

răspândirea mithraismului în Italia.  

Printre iniţiaţii acestui cult se re-

marcă şi Commodus (180-192), iar 

Diocleţian (284-305), împreună cu 

Galeriu (293-311) şi Liciniu (308-324), 

după ce s-au iniţiat în misterele cultu-

lui mithraic la Carnuntum, în 307, l-au 

proclamat pe Mithra protectorul între-

gului Imperiu roman. În această loca-

litate, a fost centrul cultului, de unde s-

a extins în mai multe ţări dunărene. 

Ultimul împărat adorator al lui Mithra 

a fost Iulian Apostatul (361-363), pen-

tru ca, în 391, un edict să interzică la 

Roma celebrarea cultului mithraic. Se 

poate spune că poziţia pe care a căpă-

tat-o acest cult în Imperiul roman s-a 

datorat în primul rând bunăvoinţei 

celor mai mulţi cezari, care i-au creat 

diferite căi de acces şi dezvoltare, ridi-

când mithraismul aproape la rangul de 

religie de stat. 

Când Dacia a fost cucerită şi a avut 

loc procesul colonizării ei cu populaţii 

„ex loto orbe romano”, drept conse-

cinţă imediată, a apărut un nou feno-

men, caracterizat printr-un impetuos 

exod al orientalilor. Situată în partea 

nord-estică a Imperiului roman, Dacia 

a primit influenţele disparate din par-

tea populaţiilor, care au locuit provin-

cia după cucerire şi care nu au renun-

ţat la cultura şi zeii lor naţionali. Cea 

mai largă răspândire a avut-o mithra-

ismul, care în secolul al III-lea era cel 

mai puternic curent religios din Dacia. 

Printre factorii de propagare a 

acestui cult în Dacia, armata a avut un 

rol primordial. Fiind un zeu al victoriei 

şi venerat de soldaţi, el era invocat 

înainte de orice luptă pentru ajutor la 

izbândă. Aşa s-a ajuns ca Mithra să fie 

o divinitate populară în tot cuprinsul 

imperiului. Soldaţii armatelor romane 

venite în Dacia nu au uitat obiceiurile 

şi zeii lor strămoşeşti. Printre aceştia 

era şi Mithra, zeu oriental foarte răs-

pândit între armatele auxiliare ale im-

periului, recrutate în special din 

Orient. Şi veteranii, adică soldaţii „lă-

saţi la vatră” după 20-25 de ani de 

serviciu militar, au jucat un rol în 

răspândirea mithraismului în Dacia. 

Importante diplome militare descope-

rite pe teritoriul dacic dovedesc exis-

tenţa acestor veterani în provincia ro-

mană de pe malurile Dunării. Aici, în 

patria adoptivă, ei duceau o viaţă liniş-

tită, practicându-şi în voie cultul lor 

propriu. 

În răspândirea mithraismului în 

Imperiul roman şi prin urmare în 

Dacia au avut-o negustorii şi mai ales 

marfa lor umană – sclavii. Ne referim 

la negustorii orientali, care, profitând 

din plin de „pax romana”, traversau de 

la un capăt la altul imperiul, căutând 

să-şi plaseze „marfa”. Sclavii, aduşi din 

Orient ca prizonieri de război, trans-

portau o dată cu ei şi zeii lor tradiţio-

nali, venerându-i şi ridicându-le altare 

în localităţile unde erau strămutaţi. De 

http://www.crestinortodox.ro/diverse/69430-doua-tipuri-de-culturi-orientala-si-occidentala
http://www.crestinortodox.ro/perioada-etica-religioasa/71744-filosofia-in-imperiul-roman
http://www.crestinortodox.ro/secte-si-culte/72869-panteism-si-monoteism-divinitatea-in-noile-curente-religioase
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asemenea, nu trebuie să uităm şi pe 

coloniştii civili, veniţi şi ei cu obiceiu-

rile şi credinţele lor şi căutând să le im-

planteze în regiunile colonizate. 

Savantul olandez N. J. Vermaseren, 

în lucrarea sa Corpus Inscriptionum 

Monumentlorum Religionis Mithriacae, in-

dica pentru Dacia 274 de monumente şi 

inscripţii mithraice. 

Se pare că centrul cultului mithraic 

în Dacia a fost la Ulpia Traiana, 

capitala provinciei, unde se atestă 

existenţa unui bogat material arheo-

logic. Unic prin dimensiunile sale între 

toate mithreele descoperite până acum 

în regiunile mithraizate, este cel situat 

pe valea Hobiţei şi pe malul stâng al 

pârâului Apa Mică, din ruinele căruia 

s-au scos circa 250 monumente sculp-

turale şi inscripţii. Printre acestea se 

pot consemna altare cu dedicaţii, cără-

mizi stampilate, opere statuare, opaiţe 

etc. Astfel, se poate aminti un altar de 

marmură, având sculptat pe fron-

ton frunze de acant, un taur, un cap de 

bou şi o pasăre cu o frunză în cioc. Un 

mic altar, cu inscripţia Soli Invicto 

Mithrae Aniceto, e darul lui Dacian-

Hermadio, un grec sau un oriental. 

Recent, în 1966, s-au descoperit, în 

apropierea mithreului alte două relie-

furi, care înfăţişează obişnuitul sacrifi-

ciu al taurului. Databile din secolul al 

III-lea, primul dintre aceste reliefuri 

prezintă unele particularităţi faţă de 

modelul tipic al acestor reliefuri desco-

perite la Ulpia Traiana, dar, în linii 

mari, păstrează elementele obişnuite 

ale unor astfel de monumente. Dat 

fiind faptul că reversul plăcii primului 

relief este şlefuit, se pare că această 

piesă n-a fost aplicată pe vreun perete, 

ci era păstrată liber, aşezată, probabil, 

în vreo nişă sau în case particulare. 

 
Şi la Apulum (Alba Iulia) mate-

rialul documentar destul de numeros 

indică existenţa aici a unor credincioşi 

mithraici, care au lăsat numeroase 

urme arheologice. S-au descoperit cir-

ca 60 de monumente de piatră inscrip-

ţionate sau sculptate, datând, în majo-

ritate, din prima jumătate a secolului al 

III-lea – epoca de glorie a religiei 

mithraice – în Dacia. 

Susţinătorii ipotezei care afirmă că 

Mithra şi Iisus sunt una şi aceeaşi per-

soană consideră că Mithra, zeu 

proslăvit cu mult înaintea apariţiei 

creştinismului, ar fi fost născut dintr-o 

fecioară, a cutreierat pământul, adu-

nând 12 discipoli, a învăţat oamenii 

utilizând parabole, a fost sacrificat 

pentru păcatele oamenilor şi a înviat 

trei zile mai apoi. Se remarcă simili-

tudinea între viaţa lui Mithra şi cea a 

https://metamorfoze.files.wordpress.com/2012/08/mithra_2.jpg
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lui Iisus. Cei care susţin ideea „împru-

mutului” au următoarele argumente 

pe care le vom discuta, luând în consi-

deraţie textele, relicvele, picturile, 

sculpturile adepţilor cultului Mithraic. 
 

1. Mithra, ca şi Iisus, a fost născut 

dintr-o fecioară. Argumentul nu este 

acceptat ca fiind real de către istorici. 

Multiple relicve prezintă naşterea lui 

Mithra, iar în toate acestea zeul se naş-

te din stâncă: Mithra e prezentat la 

naştere cu bustul ieşind din stânca 

dură. În unele sculpturi, ţâşnesc flăcări 

din pământ în jurul stâncii din care 

Mithra apare. Câteva dintre relicvele 

care prezintă naşterea îl înfăţişează pe 

Mithra ţinând în mână un arc cu săgeţi 

într-o poziţie de vânătoare. 

2. Mithra a avut 12 discipoli. În 

tradiţia hindusă Mithra a avut un în-

soţitor pe nume Varuna, care era şi el 

zeu. În tradiţia Mithraismului Roman, 

Mithra are doi însoţitori care duc 

torţele, denumiţi Cautes şi Cautopatres. 

Câteva sculpturi îi prezintă pe cei doi 

însoţitori ajutându-l pe Mithra să iasă 

din stâncă, la naştere. Cei doi însoţitori 

nu sunt oameni, ei sunt creaturi ase-

mănătoare zeilor. Nicăieri nu sunt 

înfăţişaţi cei doisprezece discipoli. În 

multe dintre picturi, Mithra este pre-

zentat stând între stele. Într-o sculp-

tură apare cu două rânduri de câte 

şase persoane în fiecare parte a capului 

său. S-ar putea presupune că este vor-

ba despre cei doisprezece discipoli. Se 

poate ca această reprezentare să fie o 

imagine a semnelor zodiacale, cu 

Mithra în centru în locul soarelui. În 

antichitate, zodiacul era o temă co-

mună, iar ca zeitate solară, locul po-

trivit pentru Mithra este în centru. 

 
3. Mithra ar fi propovăduit oame-

nilor prin parabole. Mithraismul ro-

man a fost învăluit de mister şi scrie-

rile nu ne spun mai nimic despre 

această religie. Tot ce se ştie despre 

acesta este relevat din picturi, sculpturi 

şi statuete. Niciuna dintre acestea nu 

face referire la parabolele prin care se 

susţine că Mithra şi-ar fi răspândit 

învăţăturile. Scripturile antice ale 

Zoroastrismului, Avesta, nu conţin nici 

ele vreo referire care să susţină ipoteza. 

Ca zeu al alianţelor Mithra cerea supu-

şilor săi să fie sinceri şi să îşi ţină pro-

misiunile făcute. Cerea oamenilor să 

fie buni, dar acest lucru nu era cerut 

într-un mod metaforic sau propovă-

duit prin poveşti cu tâlc. 

4. Mithra ar fi luat parte la o ultimă 

cină unde s-au împărţit vin şi pâine. În 

https://metamorfoze.files.wordpress.com/2012/08/iisus_vs_mithra.jpg
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câteva dintre camerele romane din 

subteran în care se desfăşurau ritualuri 

mithraice, există o scenă care prezintă 

ceea ce ar putea fi interpretat drept un 

ritual de iniţiere. O persoană legată 

(care pare a fi iniţiatul) bea dintr-o 

cupă în timp ce ţine ceea ce ar părea a 

fi o bucată de pâine. Iniţiatul este apoi 

înjunghiat simbolic. Avem aici ceea ce 

ar putea fi caracterizat drept un ritual 

ce implică o ultimă cupă şi o ultimă 

îmbucătură. Paralela aceasta între Cina 

cea de taină şi ritualul mithraic pare a 

fi reală, poate singura asemănare evi-

dentă cu scena cristică. 

5. Mithra ar fi fost sacrificat pentru 

păcatele oamenilor şi după trei zile ar 

fi înviat. Nici unul din textele sfinte nu 

prezintă că Mithra din Iran sau India a 

fost sacrificat şi nici nu există nicio 

descriere sau pictură ori sculptură care 

să facă vreo referire la moartea sa. 

Acesta nu conţine nicio istorisire des-

pre moartea lui Mithra şi nicio sugestie 

nu se găseşte referitoare la sacrificarea 

acestuia pentru păcatele oamenilor. 

Acelaşi lucru se poate afirma şi despre 

Rig Veda, unde Mithra nu este descris 

ca fiind mort sau murind. În Mithra-

ismul roman târziu, zeul este prezentat 

ucigând un taur. Aceste portrete îl 

înfăţişează pe Mithra ca fiind cel care 

face sacrificiul şi nu drept cel care se 

sacrifică. Motivul taurului ucis este 

dezvoltat mult mai târziu în mitul lui 

Mithra datează noţiunea iudaică a sa-

crificării unui animal pentru păcatele 

oamenilor. Nicio sculptură, pictură sau 

statuetă asociată cu Mithraismul ro-

man nu prezintă zeitatea ca fiind ucisă 

sau înviind. Nefiind nicio referinţă le-

gată de moartea lui Mithra sau de 

învierea lui, conceptul celor trei zile 

devine şi el caduc. În A ready defense, 

Josh McDowell afirmă: „Deşi există 

câteva surse care sugerează că Mithra-

ismul include noţiunea renaşterii, toate 

sunt post-Creştinism. Cele dintâi da-

tează de la sfârşitul secolului al II-lea 

d. H.” 

6. Moartea şi învierea, în Mithraism. 

Există relicve în templele mithraice din 

peşteri care prezintă un rit al iniţierii. 

Iniţiatul îngenunchează cu mâinile le-

gate, în timp ce un adept al cultului 

ridică o sabie deasupra capului său. 

Mai târziu, după ce iniţiatul bea din 

cupă, el este eliberat. Aceasta se crede 

ar fi o ceremonie care imită simbolic 

moartea şi învierea iniţiatului. Un 

amănunt interesant este legarea mâi-

nilor. Multe din religiile păgâne antice 

cereau sacrificarea unei fiinţe umane 

zeului lor, acest lucru fiind ceva obiş-

nuit în acele timpuri. Pentru că cei sa-

crificaţi încercau deseori să fugă, mâi-

nile lor erau legate, pentru a putea fi 

obligaţi să îngenuncheze şi să poată fi 

prinşi uşor. Actul în ritualul mithraic 

de iniţiere poate fi privit ca o repro-

ducere a ritualului uman de sacrificare 

a unei fiinţe umane. Tema morţii şi a 

învierii, simbolizată de eliberarea iniţi-

atului după uciderea lui simbolică, 

este prezentă în mithraism. Ritualul se 

folosea doar pentru noii adepţi ai cul-

tului şi nu există dovezi că zeul Mithra 

a trebuit să îndure o asemenea soartă. 

7. Mithra a fost născut dintr-o fe-

cioară, pe 25 Decembrie, într-o peşteră 
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şi la naşterea sa au asistat păstori. Nu 

exista suport material (picturi, sculp-

turi şi statuete) pentru ideea că Mithra 

s-ar fi născut dintr-o fecioară însă este 

adevărat că 25 decembrie era ziua de 

naştere a unui popular zeu roman cu-

noscut sub numele de Soarele Necu-

cerit, cu care Constantin se identifica 

înainte convertirii la creștinism, asociat 

lui Mithra. Aici se pare că creștinismul 

a suferit o influenţă din partea mithra-

ismului. Relicvele susțin o singură 

versiune a nașterii lui Mithra… dintr-o 

stâncă şi nu dintr-o peșteră. Există tex-

te care susțin că pastori ar fi fost pre-

zenți la nașterea lui Mithra şi l-au 

ajutat să iasă din munte, dar textele 

romane care susţin aceasta datează 

după al II-lea secol a.D. şi se poate 

presupune că au fost influențate de 

scrierile din Noul Testament şi nu 

invers. 

8. Mithra a fost considerat “Calea, 

Adevărul și Lumina” precum “Mân-

tuitorul”, “Messiah”. Mithra a fost 

cunoscut drept “zeu al soarelui”, “uci-

gașul de tauri” şi singura denumire cu 

titlu comun este cea de Salvator însă în 

ceea ce îl privește pe Mithra, el era 

denumit Salvatorul inițiaţilor cultului 

său. Totuși amândouă figurile erau 

considerate drept Mantuitori și cei ce 

le erau adepți căutau mântuirea pă-

catelor. 

9. Festivalul lui Mithra a ajuns mai 

târziu cunoscut drept Paşte. Mithra a 

avut mai multe zile dedicate, dar toate 

erau în Septembrie şi Octombrie. 

Adepții mithraismului celebrau se pa-

re începerea fiecărui sezon, în conclu-

zie celebrau și începerea primăverii, 

dar acesta nu era principalul festival 

dedicat lui Mithra, ci unul dedicat 

primăverii. 

10. Ziua sfântă a lui Mithra era 

duminica, ziua Domnului, cu sute de 

ani înainte de apariţia lui Cristos. 

Adepţii Mithraismului au dedicat 

această zi zeului lor; în realitate abia 

post-Creştinism, susţin artefactele. 
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IONICĂ RUSU –  

UN SALVAMAR AL TRECUTULUI 
 

Recenzie 
 

Cornelia BĂLAN-POP (Satu Mare) 

 

 
 

(IOAN D. RUSU, DRUMUL MEU, De la 

Dictatura Carlistă la Noul Capitalism post-

decembrist, PROEMA, Baia Mare, 2017) 
 

 
 

Iată un om la momentul destăinui-

rilor, moment din care a realizat o mică 

bijuterie. Mi-a oferit cartea cu atâta na-

turalețe, cu atâta drag, încât mi-a venit 

să-l cuprind în brațe, numai că Rusu 

Ionică este mult mai înalt decât mine. 

Mi-e atât de drag să-i scriu numele cu 

tot diminutivul, dar, față în față, nu aș 

putea să îi spun altfel decât „dom-

nule…” 

Cartea este viața distinsului autor, 

cu bune și rele, niciodată revoltă, nicio-

dată regret, doar respect și constatare. 

Este un adevărat jurnal de călătorie 

prin timp și vremuri. 

Investigația pentru transpunerea 

adevărului este minuțioasă, solicitantă, 

dar cu rezultate care aduc satisfacție de-

plină, ochi plini de bucurie și de mul-

țumire sufletească. Și de recunoștință... 

Lași ziarele de scandal, telefonul 

mobil, serialul preferat și facebook-ul și 

citești mai departe, ba mai mult, îți vine 

să-i cumperi autorului un cornet de 

pop corn, numai să îl convingi să nu se 

oprească din povestit: „Mai zi!” Atâta 

șarm, atâta vervă, atât de frumos! 

Involuntar, Ionică Rusu folosește 

caracteristicile stilului oral, îndeosebi 

comunicarea directă și spontaneitatea. 

Scrie precum vorbește. Istoria și ade-

vărul cotidian se îmbină într-o expu-

nere contagioasă: abia aștepți să-l poți 

întrerupe, să-i poți și tu povesti întâm-

plări din trecutul tău. Și pe mine, de 

câte ori mă întâlnește, mă obligă cu 

duioșie să mă întorc la un moment al 

copilăriei mele, acela în care Ionică 

Rusu mă ținea în brațe. Există dovezi. 

Iar eu aveam trei ani! 

Stilul, fermecat și fermecător în ace-

lași timp, te cucerește fără efort de la 

primele pagini. 

Povestirea este înlănțuită cu mult 

respect față de ceea ce a fost cândva, 



Cronograf 
 

 30 

viața de dinainte de clipa de azi. Acesta 

este sentimentul dominant și vine din 

suflet. 

33 la număr, capitolele celor trei 

părți ale cărții au câte un titlu, primul, 

„Satu meu”, iar ultimul, rupt din 

farmecul povestitorului, „Ce să mai 

spun…”. Fără firescul semn de între-

bare, cu cele trei puncte meditative 

care-ți dau o stare de melancolie și chiar 

de părere de rău. 

Un pic de filozofie, din când în 

când: „Dar spun, un om rău rămâne un 

om rău până la moarte. Și, cred, și după 

moarte.” (pag. 39) 

Detalii, amănunte umplu paginile 

nu de puține ori. Istorie, întâmplări rea-

le, sentimente de teamă (pag. 41 și nu 

numai): intrarea trupelor germane, apoi 

sovietice în satul Codor, satul său natal, 

Ionică în prag de a fi răpit de un rus 

călare: „Era o adevărată bejenie, exod 

de populație, cu frică (…)”. 

Cu un farmec deosebit și cu obliga-

tivitatea lucrului bine făcut, pentru o 

corectă înțelegere a textului, ni se oferă 

traducerea unor cuvinte: „videre (gă-

leată)”, „svârdină (cumpănă)” (pag. 42). 

Ionică Rusu caută, scormonește, se 

documentează, de pildă: „Altceva des-

pre curcubeu, am citit o cercetare a unei 

profesoare, Ioana Popescu” (pag. 42) 

sau despre mitul dragonului a găsit 

explicații într-un Magazin istoric din 

2012 (pag. 43). Studii monografice și 

presa din diferite perioade sunt pentru 

el o sursă de informație pe care o de-

vorează doar pentru a ne mulțumi, de 

exemplu, cu informații despre Andrei 

Mureșanu și familia acestuia, iar 

numele liceului din Dej unde autorul a 

făcut o parte dintre studii este tocmai 

“Andrei Mureșanu”. 

Savuroasele amănunte nu îi displac 

și le folosește, fără prea mare efort, la 

completarea stilistică a povestirii: enu-

meră numele tuturor elevilor din clasă, 

cu data nașterii cu tot, cu mici detalii 

despre familia acestora, de pildă: „Pop 

Sabin de la Moară” sau: „Rusu Ioan a 

lui Dumitru din Poderei, adică eu.” 

(pag. 46). 

Vorbește cu nostalgie despre copi-

lărie, nu se plânge de greutăți, doar face 

comparații: la pag. 47, între tăblița de 

scris și manualele digitale de acum: 

„Când văd că nepoata Ana Maria vi-

zionează și dansează după DVD-uri cu 

Elefantul Cici și-a pierdut cipicii, lăcrimez 

la ce jucării aveam eu înainte de 1950”. 

Jocurile din acea copilărie sunt amintite 

cu drag pe la paginile 47, 48: „lapta”, 

„pengheș”, „săniușul”, „ceacliile”, sau 

„schiurile făcute din coveți”, „ am luat 

o parte din cauciucul de culoare roșie 

(…) să facem prăștii de cea mai bună 

calitate, folosite și în paguba geamurilor 

unor case din sat” (pag. 48), umorul 

unui alt Ionică, de data aceasta, 

Creangă, nelipsind nici aici. Scăldatul la 

râu era o altă bucurie a copiilor: „nedu-

cerea la Someș era o adevărată pedeap-

să pentru noi” (pag. 49). Falsa bună-

stare îi fericea totuși pe copii: „Noi ne 

simțeam bine la școală, cu o ujină mo-

destă - o felie de mălai cu silvoiță (ma-

giun) sau untură uneori. Învățam, eram 

fericiți cu buna noastră Învățătoare.” 

(pag. 49). 
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De procurorul Rusu nu mă leagă 

prea multe amintiri. De tânărul Rusu, 

furier al tatălui meu prin calitățile deo-

sebite pe care le avea, mă leagă, în pri-

mul rând, orașul Dej, pe care îl pome-

nește în carte de nenumărate ori. De 

Domnu’ Rusu mă leagă toate emoțiile 

pe care le-am încercat de fiecare dată 

când ne-am întâlnit aici, în Satu Mare: 

un om cu zâmbetul la purtător, un 

cuvânt frumos, o atitudine deosebită, 

de prieten drag. 

Abdicarea regelui Mihai, în 1947, 

obligația de distrugere a pozelor din 

manuale reprezentându-l pe acesta, 

schimbarea, în timp, a învățătoarei, 

salutul folosit de elevi la acea dată, tra-

tamentele contra tifos sau păduchi apli-

cate chiar de învățător, toate acestea 

sunt relatate cu sfințenie, iar numele 

dascălilor sunt la loc de cinste. Tot la loc 

de cinste era disciplina în școală, la in-

ternat și pe stradă. Timpul liber putea fi 

petrecut la spectacole, cinema, „lapta în 

bibă”, un fel de oină, șah, domino sau 

romi, uneori circul sau cititul unei cărți 

indicate de profesorul de română; du-

minica și în sărbători se mergea la bi-

serică.  

Un limbaj al copiilor de atunci, pe 

care l-am deprins și folosit și eu, mai 

încolo, era un fel de păsărească: fraza: 

„tu nu știi că eu mă duc la pădure” 

suna cam așa: „tupu nupu știpi căpă 

nupu măpă ducu la păpădure” (pag. 

59). Întâmplările cu câte un fum de ți-

gară și pedepsele aplicate elevilor prinși 

îl aduc pentru o clipă pe autor în pre-

zent: „am încălcat grav regulamentul 

școlar (acum elevii ar râde îngăduitor 

de asemenea pățanii - societatea a mai 

evoluat (…)” (pag. 77). 

Evenimentele istorice amintite în 

continuare sunt cele legate de perioada 

1944-1948: guvernul Petru Groza, orga-

nizarea de alegeri libere, abdicarea re-

gelui, proclamarea R.P.R, colectivizarea 

agriculturii sau instituirea controlului 

asupra cultelor religioase. 

În pagini întregi, Ionică Rusu re-

vine cu pioșenie asupra profesorilor de 

la liceul unde a învățat și despre care 

spune: „Minunat om, minunat profe-

sor!”, „Frumoasă aducere aminte!”, 

„Meritoriu și bun profesor și director 

de liceu”, „Admirabil profesor, admi-

rabilă profesoară, mult apreciați de co-

legii lor și de noi, învățăceii lor!” (pag. 

82-84). Examenul de maturitate cu no-

tele primite atunci, restaurantul „Pija-

maua”, cofetăria „Lemnul verde”, cea 

mai veche cofetărie din județul Cluj, 

sau farmacia inaugurată în 1784 fac 

parte din peisajul amintirilor legate de 

orașul Dej. Anii au trecut, visele s-au 

împlinit sau nu, ideea este să nu ră-

mânem triști, declară, după modelul 

spuselor unui coleg, Ionică Rusu. 

Încercările de a deveni student sunt 

relatate cu sfințenie ca un eșec repetat, 

apoi, ca o izbândă. Omul nu trebuie să 

se dea bătut. În 1958 ajunge la Comi-

sariatul Militar Dej, prin ordin de che-

mare. A lucrat ca furier și s-a intersectat 

cu tatăl meu, apoi cu mine. Amintirile 

lui Ionică Rusu sunt mai bogate, ale 

mele se opresc la o fotografie drăguță 

de pe vremea aceea. 

În 1959 visul de a deveni student i 

se împlinește. A simțit o deosebită 
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bucurie pentru că urma să rămână în 

Clujul universitar 5 ani, cu toate emo-

țiile privind cazarea, masa și bursa, 

chiar și munca patriotică. Relatarea se 

desfășoară lin, constatativ, fără supă-

rare de niciun fel: „Muncă patriotică am 

făcut până în anul V, cam în 2-3 rân-

duri, la munci agricole - culesul recoltei, 

în special a porumbului, în frumoasele 

zile ale toamnei” (pag. 125). Însemnă-

rile lui Ionică Rusu ţin de realitate și 

sunt nu doar un rezultat al strașnicei 

memorii, al căutărilor de ani de zile 

prin documente, dar și al unui adevărat 

jurnal pe care tânărul l-o fi completat la 

momentul respectiv. Iată dovada: „Asta 

am notat, în esență, cu semnătură!” 

(pag. 124).  

Timpul petrecut în facultate se 

aseamănă în oarecare măsură cu cel al 

învățării de dinainte: „Așa eram noi, 

învățam, dar ne și distram!...” (pag. 

126). Multe notații sunt făcute cu 

precizie maximă: 1 octombrie 1958, 30 

iunie 1959, 12 iulie 1960, 1 octombrie 

1960, 1 mai 1984, 2 X 1999, iar lista de 

exemple nu se mai termină, vă asigur. 

Cum o fi făcut? Minuțiozitatea acestui 

tip de scriere continuă și pe parcursul 

capitolului 6 din partea a doua a volu-

mului, studii, o excursie mai amplă, 

examene, primirea în dar a unor costu-

me, prin Asociația Studenților, student-

tul Ionică Rusu fiind unul dintre bene-

ficiari, scrisoarea de felicitare trimisă 

părinților săi din partea facultății: „Do-

rim ca și în continuare să obțină rezul-

tate bune care să ne aducă deopotrivă 

cinste și Facultății și Dvs.” (pag. 134). 

Anul final, Teza de Stat, în continuare, 

firește, colegi „disciplinați și studioși”. 

(pag.136), apoi repartiția și armata, 

notează autorul nostru.  

Repartiția l-a legat pentru totdea-

una de Satu Mare, de prin 26 X 1964, 

notează Ionică Rusu. Întâlnirile jubiliare 

la trecerea anilor de la terminarea facul-

tății au parte de același tratament: 

nume, funcții ale foștilor colegi, ale 

profesorilor participanți, date, activități, 

Imnul studenților, emoții ale revederilor, 

banchete, apoi lansări de carte și o co-

respondență între foștii studenți. Ur-

mează multe poze, cu explicații, de la 

aceste întâlniri jubiliare, cea mai recentă 

fiind din 2016. 

Partea a treia a cărții este destinată 

activității profesionale a lui Ioan D. 

Rusu, cel de-al „cincilea absolvent de 

Învățământ Superior din toate tim-

purile” (pag. 178) din Codor. Apoi, din 

iarna lui 1967, după căsătorie, sta-

tornicirea la Satu Mare. Inundațiile din 

1970, ajutoarele din țară, problemele de 

serviciu, prima promovare (procuror-

șef adjunct și inspector, din ianuarie 

1971) și următoarele (procuror-șef din 

iulie 1979), receptarea evenimentelor 

revoluționare din decembrie 1989 la 

Procuratura Satu Mare și ce mai spune 

istoria despre evenimentele de după 

1990, schimb de vizite între Procuratura 

Satu Mare și cea din Szabolcs-Szamar-

Bereg din Ungaria, patru pagini despre 

Codul deontologic al judecătorilor și 

procurorilor, iată subiectele cărții. Din 

septembrie 1994 devine profesor cola-

borator asociat al Universității Baia 

Mare, descrierea activității din această 

perioadă nu omite nici numele studen-
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ților. Evocarea marelui om politic 

Corneliu Coposu este precedată de 

relatarea sumară a vizitei la Satu Mare a 

regelui Mihai și a soției sale, Ana. 

Aprecieri deosebite sunt formulate „la 

adresa unor cadre superioare ale Jus-

tiției și Procuraturii” (paginile 234-239).  

Ultimul capitol începe cu enume-

rarea rudelor apropiate, plecate în ce-

ruri și, spre amintirea lor, Ionică Rusu 

continuă cu emoționante fragmente din 

„Rugă pentru părinți” sau „Repetabila 

povară” ale lui Adrian Păunescu. De 

remarcat, iată, că Ioan D. Rusu a fost 

printre „Personalitățile anului” sau 

„Personalitățile deceniului”. Din nou, 

nu se laudă, doar relatează. 

Finalul volumului este unul de con-

cluzie: fără pilde, fără lacrimi, fără 

regrete, fără promisiuni: „Drumul Meu 

l-am parcurs potrivit Proverbului japo-

nez: Cazi de 7 ori, ridică-te de 8 ori”… 

Asta a fost!” (pag. 250). 

 Este cartea aceasta o simplă rela-

tare, o simplă destăinuire deloc simplă, 

un strigăt de neliniște, unul de alarmă? 

Cu siguranță nu, pentru ceea ce a fost! 

Poate, un semn de întrebare pentru 

ceea ce va veni. Există, pe tot parcursul 

paginilor, o magie a discursului care, 

indiferent de subiect, te stăpânește. Un 

univers numai al naratorului, format 

din particule care întregesc universul 

care îl înconjoară și fără de care viața nu 

ar fi fost la fel. 

Înainte de a încheia aceste însem-

nări despre cartea domnului Ioan D. 

Rusu, transcriu cuvintele semnate de 

Teodor Curpaș și apărute pe coperta 

IV: „Ioan D. Rusu a rămas și astăzi 

omul de calitate și profunzime irepro-

șabilă. Cum a dovedit-o de-a lungul 

întregii sale cariere. Mă bucur că îi sunt 

prieten, că îi sunt contemporan. (…) 

Am învățat de la el cum se arde incan-

descent emblematic pentru țară și 

neam, fără să-ți dai cu pumnii în piept 

(…)” 

Citiți cartea, nu veți regreta! 
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DIMENSIUNEA SACRALITĂŢII 

„dimineaţa în care fluturii au renăscut”, 

George Călin 
Editura Ro. cart, 2017, Bucureşti 

 
 

Recenzie 
 

Radulian TATU (Boston, S.U.A.) 

 

 

 Astăzi se scrie mult, şi eu cred că 

este bine să se scrie, doar viitorul va 

decide cine a fost cu adevărat scriitor. 

În acest context, cărţile scrise de George 

Călin, pot deveni eşantioane, imagini 

ale unor timpuri controversate poetic, 

istoric sau secvenţial. 

 
 Însingurat în propria-i poezie, 

George Călin modelează lucrări lirice 

uşor mistice uneori, în sensul bun al cu-

vântului, privind antheic lumea din jur, 

aşază în versurile sale stări umane pe 

lângă care mulţi dintre noi trecem cu 

indiferenţă.  

 Poetul încrustează în esenţa noului 

său volum de versuri, „dimineaţa în care 

fluturii au renăscut”, poeme de dragoste 

peste care cad întrebări la care încă nu 

au reuşit să răspundă definitiv nici unul 

dintre marii poeţi ai lumii. El ne de-

monstrează că trecând prin greutăţile 

vieţii şi fiind aproape de Moarte, s-a 

împrietenit cu Dumnezeu şi a înţeles pe 

deplin rostul lucrurilor... Însingurarea 

poetului nu este înţeleasă de noi aşa 

cum o vede el, însingurarea lui poate că 

este o însoţire cu Moartea înainte de a 

ne părăsi pentru puţin. 

 George Călin face ca Poezia să co-

boare în cuvânt, ca un prelung izvor ce 

curge legănându-se, încărcat cu dra-

goste de viaţă, cu iubire de semeni şi 

„luminând Calea spre Mântuirea suflete-

lor”, aşa cum îi place să ne şoptească 

adesea: „se contopesc în mine lumi fără de 

sfârşit/ înflorind cununi de zâmbete/ presă-

rate-n ploi/ întrupate-n frunzele roşii căzute 

la pământ/ în al primăverii albastru 

balsam...” (sărut al nemărginirii...) 
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 Pentru el, poezia este, cu siguranţă, 

un mod de viaţă. Trăieşte, respiră şi 

poartă poezia cu el pretutindeni, pe un-

de „aleargă prin lume”. Fiecare eveni-

ment pe care îl parcurge în viaţa de zi 

cu zi devine parte din „jurnalul poetic al 

unui căutător de vise”, al unui suflet 

încărcat cu trăiri unice şi irepetabile. 

 Poetul George Călin este un împă-

timit al cuvântului meştegit frumos cu 

unduirea tainei ca mlădierea primului 

sărut pe buzele unei june copile, seduse 

de atingerea unui înger îndrăgostit de 

efemeritatea acestei lumi: „dragostea uită 

de Moarte, / dragostea învie din cenuşă / ca 

un surâs pierdut în uitare, / trece dincolo de 

hotarele lumii, / se destramă în respiraţiile 

mele, / golindu-mi nopţile de coşmar, / mă 

opresc la poarta inimii tale / mă frâng într-o 

dulce mângâiere / prin acest labirint al 

cărărilor de mâine, / crescute pe o tăcere 

adâncă...” (noaptea absolută a visării...) 

 El nu este în căutarea versului, ci 

versul vine în întâmpinarea sufletului 

său, ticăind ca ceasul trudit de a 

Timpului trecere, de greutatea nisipului 

ce îi răsfiră clepsidra îngreunându-i 

pasul, uşurându-i rostirea rugăciunilor 

la vreme de taină... 

 În lumea poeziei, în lumea aceasta 

care, cu tot cerul ei greu de melancolie, 

tinde spre perfecţiune, tinde spre divin, 

spre absolut, în lumea aceasta este cu 

putinţă ca răspunsul să vină doar de la 

Poet prin mijlocirea făcută prin relaţia 

lui cu Dumnezeu. 

 Ce poate fi mai frumos decât să 

declari liber în gândire şi cu sufletul cu-

rat că stai la masa lui Dumnezeu desco-

perind talanţii creaţiei?  

 Un prieten comun, după ce a citit 

acest manuscris, mi-a declarat: „George 

Călin a scris o carte a morţilor!” Total 

greşit, i-am spus contrariat: „George 

Călin a scris o carte a celor ce au renăscut 

pentru Viaţa Veşnică, alături de Creatorul 

lor, Cel care este Calea, Adevărul şi Viaţa!” 

 Atunci când vom da seamă de cele 

petrecute pe pământ, cu siguranţă 

sufletul poetului va cântări mai mult în 

faţa Domnului, aflat sub un clopot firav 

al dimineţilor, decât sufletele noastre 

întinate doar cu fuga după cele lumeşti. 

Pentru poet, acolo, sub clopotul dimi-

neţilor în care fluturii renasc, acolo e o 

altă realitate, un alt cer sublim, diafan, 

dureros, acolo e poezia lui George 

Călin, acolo sunt cohorte de fluturi ne-

cunoscuţi, iar noi, muritorii ceilalţi, cu 

siguranţă, n-am văzut tristeţe mai fer-

mecătoare decât cea a poeţilor, melan-

colie mai fremătătoare – ca o floare atin-

să cu inima, iar la mijloc e cupa aurită 

din care bem cu voluptate toţi cei ce 

murim, dar această băutură, oricât de 

amară ar fi, nu ucide fluturii, ci doar îi 

face să renască, uneori, aidoma aerului 

purtat în respiraţie de însuşi Marele 

Creator.  

 Versurile lui Călin sunt cu atât mai 

apropiate de inima cititorilor încât nu 

le mai desparte nici măcar semnele de 

punctuaţie, toate fiind una şi una fiind 

totul întru nemurire spre învierea tru-

pului poeziei spre binecuvântarea 

sufletului încărcat cu feeria vieţii.  

 Pentru George Călin, poezia este 

un popas în lumea în care toate par a fi 

rânduite după Speranţă, Nădejde şi 

Dragoste: „aşezăm covoare de frunze şi 
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flori, / icoane tapetate în roşu înaintea 

episcopilor, / chemaţi la slujbele arhiereşti, / 

să ne încălzească inimile.., / să ne trezească 

Speranţa.., / uitarea şi Credinţa.., / visul şi 

Dragostea... // îngenuncheaţi, în strană, / 

ne şoptim rugăciunile, / înlemniţi în aştep-

tare.., nemişcaţi / pentru toate vieţile seme-

nilor, / privind anotimpurile fără teamă / 

trăgând peste trupurile noastre / anotimp 

după anotimp...” (veniţi...) 

 Şi aşa este pentru că prin vers 

cuvântul rostit de poet primeşte dimen-

siunea sacralităţii, încununându-ne su-

fletele cu frumuseţea dimineţilor în care 

noi nepăsători nu percepem renaşterea 

fluturilor. Şi fluturii, cu siguranţă, re-

nasc chiar lângă noi...  

 Nu ştiu pentru a câta oară întăresc 

spusele poetului Florin Costinescu: 

„George Călin este un poet născut, nu 

făcut!” 

 Lecturaţi, cu inima şi sufletul, noul 

volum de versuri „dimineaţa în care 

fluturii au renăscut”, apărut la editura 

Ro. cart, 2017, Bucureşti, semnat de 

poetul George Călin şi îmi veţi da întru 

totul dreptate! 
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POEME DE MOAEN SHALABIA 
 

Traducere de 
 

Loredana A. ŞTIRBU (Satu Mare) 

 

 

 

Moaen Shalabia  
 

Născut pe 14 octombrie în satul 

Maghar - Galileea, face parte din una 

dintre Minoritățile naționale palestnie-

ne arabe din Israel. Și-a terminat stu-

diile la Universitatea din Haifa (Admi-

nistrația și managementul afacerilor, 

1987-1990).  

Poet și prozator, cariera sa de scrie-

re a început în 1978, și-a publicat poe-

ziile în ziarele locale și în ziarele arabe 

din străinătate. Prima sa carte de poezie 

a apărut în 1989. A participat la nume-

roase festivaluri locale și internaționale, 

cum ar fi: Festivalul internațional de 

poezie - Maghar Galilee, Cairo Interna-

tional Book Fair – Egipt, Festivalul 

Jarash – Iordania, Reuniunea de poezie 

a Palestinei – Palestina, Festivalul cultu-

ral Doha – Qatar, Istanbul International 

Book Fair – Turcia, Festivalul Interna-

țional "Curtea de Argeș - Nopțile de 

poezie" – România, Festivalul Teranova 

– Roma, Italia, Festivalul Internațional 

Român - Zile și Nopți - România.  

 Este membru al uniunii scriitorilor 

arabi și Mișcarea Poeților lumii (Poetas 

del mundo). Unele dintre poeziile sale au 

fost traduse în mai multe limbi, cum ar 

fi limbile ebraică, franceză, turcă, engle-

ză, română, poloneză, macedoneană și 

italiană.  

 

 

Trances 
 

1 

In every city 

on this earth 

I see her face in the crowd 

some women become more tempting 

in the crowd. 

 

 

Trances 
 

1 

În fiecare oraș 

pe acest pământ 

Îi văd fața în mulțime 

unele femei devin mai tentante 

în mulţime. 
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2 

Every time I see you barefooted 

I scream in my loudest silence: 

Oh time, stop 

How beautiful... 

 

3 

Every woman touched by my fire 

longed to come back again 

but.. 

with her fleeing shadows. 

 

4 

No poetry drips from the cold winds  

of my heart 

as long as I have a grave hanging upon 

our absent key 

and how is the singer to sing 

when the curtains of sadness are hung 

if one side of them softens 

the other dries. 

 
 

 

2 

De fiecare dată când te văd desculț 

Eu țip în cea mai tare tăcere: 

Oh, timpule, oprește-te 

Ce frumos... 

 

3 

Fiecare femeie atinsă de focul meu 

a dorit să vină din nou 

dar... 

cu umbrele ei de fugă. 

 

4 

Nici o poezie nu picură din vântul rece  

al inimii mele 

atâta timp cât am un mormânt agățat pe 

cheia noastră absentă 

la fel cum cântă cântăreața 

când sunt atârnate perdelele tristeții 

dacă o parte din ele se înmoaie 

cealaltă se usucă. 
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Poezie 

 

Ion ŢOANŢĂ (Râmnicu Vâlcea) 
 

 
 

 
 

Erotica Magna 
 

Am aprins o candelă 

spre luminarea minții de apoi 

și m-am lăsat sfârtecat 

de coapsele femeii căpușă, 
 

mi-am supus trupul macerării 

și-am ascuns conștiința sub așternut, 

martoră a tăvălirilor 

cu țipete orgasmice, 

m-am lăsat sedus 

de amantele galaxiei Eros 

și mi-am vândut toate energiile 

pe 30 de arginți, 
 

ia, părinte, 

taxă pe spovedanie, 

știu că nu am vindecare, 

dar nu renunț la ultima prescură 

din aluatul iubirii, 
 

femeieeeeeeeee! 

să continuăm festinul până când 

umbra morții ne va acoperi 

cu gloria amanților dăltuiți 

în tenebre obscure, 
 

Doamne, 

dă-mi putere să ascult 

șoapta răgușită 

a orgasmului icnit 

din fagurele coapselor 

ce-au născut 

bărbatul din mine! 

 

 

Fereastra femeii 
 

Tata mă plimbă 

prin agora unei amintiri, 
 

eu și el, 

ca două strigăte de himeră 

într-un ecou al clipei 

din deșertul cu iluzii, 
 

ai să-mi deschizi fereastra 

spre femeie, 

nu-i așa, 

tată? 

 

 

Trupul copacului fără suflet 
 

Mi-am vândut trupul 

copacului din vecinătatea unui vis, 

am luat doi poli de frunze 

și niște muguri ca bonus, 
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vin cohorte de turiști să admire 

ce-a mai rămas din 

povestea trupului meu 

răstignit în partea de Vest 

a copacului secular, 
 

curg semințe de „rock ’n’ roll” 

din coastele mele rănite de crengile 

înverzite de invidie 

sub flash-urile chinezilor  

cu aparatele lor 

din orez expandat, 

 

ecourile multiplică zâmbetul  

lui Dumnezeu 

care se bucură de sufletul meu, 

ce-i trebuia copacului 

trupul meu aromat de săruturi? 
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ATUNCI CÂND  

PIETRELE VORBESC 
 

 Eseu 

Ana CICIO  (Satu Mare) 

 

 

 
  

Există în conştiinţa bătrânilor 

noştri credinţa că un anume loc, o anu-

me stâncă ori o anume piatră, poate 

avea „suflet”, că acestea toate pot fi 

„casa” în care bunii şi străbunii noştri 

continuă să fiinţeze.  

Am întâlnit aceste credinţe în Oaş, 

în special la Cămărzana şi cu precădere 

legate de acele formaţiuni stâncoase, 

pe care ei, bătrânii Cămărzanei, le nu-

mesc „Ouţă”, locuri de o serenitate 

selenară şi impresionantă, ce exercită şi 

astăzi o anume forţă asupra celor ce 

îndrăznesc a le descifra tainele.  

1 
 

 De obicei bătrânii se feresc a vorbi 

despre ele, spunând că „tăte ale nu-s 

adevărate” şi că ei nu cred în „po-

                                                           
1 „Ouţul” din Cămărzana, foto pr. 

Brânduşe Ovidiu. 

veştile” pe care le-au auzit, atunci când 

erau copii.  

 După multe insistenţe, mi-au dez-

văluit totuşi „câte oarece” din multele 

tabuuri legate de „Ouţ”, confirmându-

mi faptul că acesta este considerat a fi 

locul în care „măicuţa din piatră” a năs-

cut „pruncuţ din piatră”.  

 
De altfel însăşi denumirea de Ouţ 

îţi sugerează imagini legate de Oul 

Primordial, de Cuibare Stelare şi Ouă 

din Piatră, adică de „cărămizi” aflate la 

fundamentul Universului, aşa cum îl 

ştim noi astăzi. 
 

Scoală gazdă nu durmi 

Mă corindă-mă doamne mă co 

Decât scoală slugile 

Să măture curţâle 

Cât gunoiu măturară 

Tăt pe piatră-l aruncară 
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Piatra-n patru să crăpară 

Pruncuţ de-aculu zburară 

De-aşe mare nici pe mare 

Cât cununa stogului 

Cât rotiţa fusului 

Şi-o cântat ca îngerii 

Şi-o zburat ca porumbii 

 

Sau în altă variantă 
 

Decât scoală slugile 

Să măture căsâle 

Câtă cenuşă-adunară 

Tăt pe vatră-o aruncară 

Vatra-n patru să crăpară 

Pruncuţ de-aculu săriră. 
 

 
Unii cercetători care s-au aplecat 

asupra acestui gen de colinde, cum ar 

fi V. Lovinescu şi N. Densuşianu, con-

sideră că locul de desfăşurare al colin-

dului nu poate fi altul decât „Delos”, 

insula născută din Ape, pe care Latona 

(mama din piatră) s-a aşezat şi şi-a năs-

cut gemenii. 

 Această insulă era numită de gre-

cii antici şi Ortygia, adică „insula de 

piatră”, şi pentru că era acoperită cu 

pietre albicioase, i s-a mai spus şi 

Insula Albă, adică Leuke. 

 Atât Densuşianu, cât şi Lovinescu, 

au ajuns la concluzia că în folclorul 

românesc, această insulă a intrat sub 

numele de „piatra solovata”: 
 

Pe o piatră solovată 

Şede-o maică-ngenuncheată 

Ca să nască fiu din piatră 

Fiu din piatră s-a născut 

Mătura-n mână i-au pus 

Ca să măture pământul 

Pământul cu gozurile 

Şi cerul cu negurile. 
 

 Nu poţi trece cu vederea peste 

arhaismul acestor colinde, ce te fac păr-

taş tumultoaselor timpuri în care, din 

Întunericul cel necuprins, a prins viaţă 

Lumina. 

 Mătura poate fi asociată simbolic 

unui ritual de „curăţare”, de purificare, 

a tot ceea ce este rău şi impur, dar şi de 

consacrare a unui spaţiu sacru. Este 

gestul primordial al Creatorului, ce a 

instaurat supremaţia Luminii şi toto-

dată a Vieţii, măturând curţâle, adică pă-

mântul şi cerul de „gozuri” şi „ne-

guri”.  

La ce piatră răsturnată 

Lină, lină Magdalină 

Este-o cruce răzămată 

Şi la umbra celei cruci 

Şede Maica Domnului 

Şi tăt şede şi-mi şopte 

Fiu din piatră îi grăie 

Oi şopti, ori n-oi şopti 

Io de-aice no-i ieşi 

Până nu mi-i târgui 

Măturuţa raiului 

Şi o mrajă de tămâie 

Tămâie s-o pui pe piatră 
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Piatra-n patru s-a crăpa 

Io de-aice oi zbura.2 
 

Sau… Este-o piatră răsturnată 

Da pe piatră ce-i întinsu 

Da-i întinsu fiu sfântu 

Fiu sfânt aici a sta 

Până tu Maică ti-i duce 

La târguri, la târgu-n veci 

Aculu să târguieşti 

O mătură de aur 

Şi tu Maică să-ţi mături 

Pământu de negurele 

Şi ceriu de neguri grele.3 
 

În taină te-am făurit pe tine şi te-am 

sălăşluit aici, spune un vechi descântec 

mayaş… acum te iau… simt puterea pe 

care ai dobândit-o… tu mergi în piatră.  

 Închinarea la pietre vine înspre noi 

tocmai din zorii paleoliticului, adu-

când cu ea o întreagă pleiadă de ere-

suri şi credinţe, legate toate de ideea de 

„indestructibil”, de „durată” şi „me-

morie” a pietrei.  

4 

                                                           
2 V. Nistor, Colinde din Ţara Zărandului, 

ed. Gutenberg Univers, Arad 2008. 
3 V. Nistor, idem op cit.  
4 Foto: I.G. Andron: „Cămărzeni la 

ieşirea din biserică”. În fundal se vede 

„Ouţul Mare”. 

 

La Târşolţ (în Ţara Oaşului) poţi 

întâlni şi azi, în anumite locuri, o îngră-

mădire de pietre sub forma unor mo-

vile, pe care oamenii le numesc „zla-

mănă” şi care – cred eu – cu siguranţă 

ar putea fi incluse în categoria monu-

mentelor litice funerare. 

 Zlamăna este un loc „necurat”, 

asociat întotdeauna unei morţi violen-

te, în care sufletul celui „dus” pe celă-

lalt tărâm, neştiind ce i s-a întâmplat, 

continuă să bântuie pe lângă casa sa, 

ori pe uliţele satului, ca şi cum ar fi în 

viaţă. Atunci când sunt nevoiţi să trea-

că pe aici, oamenii au obiceiul de a 

pune o piatră pe locul în care s-a în-

tâmplat nenorocirea5, astfel că în timp 

se formează o îngrămădire de pietre, 

de formă piramidală, ce stau mărturie 

şi comemorează totodată fapte care, cel 

mai adesea, s-au petrecut în vremuri 

foarte îndepărtate. 

 

PROMETEU şi naşterea din piatră. 

Personal cred că naşterea din piatră 

poate fi asociată cultului lui Prometeu,6 

                                                           
5 Probabil în ideea unei „pietre de 

amintire”, dar şi în aceea de a fixa un 

Hotar sufletului, ce-şi caută drumul 

spre „casă”. 

     6 Prometeu: fiul titanului Iapetos şi 

al nimfei Klymene, este considerat a fi 

sprijinitorul sacrificat al omenirii, 

căreia îi dă Focul şi Raţiunea, dar şi 

numeroase taine ale meşteşugurilor 

tehnice. El distruge ordinea instaurată 

de Zeus, motiv pentru care a fost 

ferecat în lanţuri grele de un stâlp de 

piatră. O pajură îi sfârteca zilnic ficatul, 
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ca zeu al focului, care probabil s-a su-

prapus peste cel al zeului persan 

Mithra, cel care a rămas în memoria 

populară ca fiind „născut din stâncă / 

din peşteră adâncă”.7 

„Mai întâi părintele zeilor va sfă-

râma cu tunete şi cu fulgere acest colţ 

al Pharangului (Parâng) şi va ascunde 

corpul tău într-un stan de piatră, iar 

după un interval lung de timp tu vei 

ieşi iar la lumină.”8 
 

Îl prinseră şi-l legară 

În stei de piatră-l băgară 

Şi acolo-l încuiară 

Cu uşi late ferecate 

Cu fereşti întunecate 

Hiul Sfânt îndeamnă a plânge 

Taci hiule nu zbiera 

Că a tuna şi-a fulgera 

Piatra-n patru s-a crăpa 

Tu de-aculu îi zbura 

Şi-i zbura ca porumbii 

Şi-i cânta ca îngerii 

                                                                       

care se refăcea. Hercule a fost cel care a 

doborât pajura, eliberându-l pe 

Prometeu.  

     7 În teologia pelasgilor de la Dunăre, 

Promteu cel divinizat poartă numele 

de Mithra. La români, Prometheu 

încantenat, poartă numele de Gruia:  

La ce piatră muşchiată / Unde bate gârla-n 

piatră / Multă lume-i adunată / Ca pe 

Gruia să îl vază / Unde Domnul îl lega? 

(citat din N. Densuşianu, Dacia 

Preistorică, vol.2, cap „ Prometheu ca 

Theos Pyrforos Mithras Genitor 

Luminis, Deus Arimanius”, ed. 

Obiectiv, Craiova) 
8 Mercuriu - în N. Densuşianu, idem 

op. cit. 

Prometeu i-a învăţat pe oameni 

să-şi ridice vetre stabile, le-a dat unelte 

folositoare în agricultură şi arme să-i 

ajute la vânat, dar întâi de toate, din 

înălţimile Olimpului le-a coborât focul 

în vetre, motiv pentru care, din po-

runca lui Zeus, a fost legat în lanţuri 

grele de o stâncă.  

 Istoricul Densuşianu localizează 

stâlpul de piatră a lui Prometeu în zo-

na munţilor Parâng, din Carpaţii 

Meridionali. 

9 

                                                           
9 Acvila lui Prometeu şi Coloana 

Cerului, vechi de 17.000 de ani, după o 

fotografie făcută de N. Densuşianu în 

anul 1913. Stânca lui Prometheu care 

formează şi astăzi cel mai important 

monument al Carpaţilor, s-a bucurat în 

antichitatea preistorică de o mare 

veneraţiune. Ea era emblema 

panteonului pelasg. Această stâncă era 

figurată deasupra porţilor ciclopice ale 

Mycenei şi era recunoscută ca simbol 

sfânt al eternităţii pe stelele funerare 

ale Siciliei, Cartaginei şi chiar în 

catacombele creştine ale Romei. (citat 

din N. Densuşianu, Dacia Preistorică, 

vol. 4 cap. „Inele cu geme din stânca lui 

Prometheu”, ed. Obiectiv, Craiova)  
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În tradiţia noastră populară, Stâl-

pul de piatră a fost substituit Hornului, 

adică micromodelului cosmic ce „înde-

plineşte rolul axei lumii, fiind şi calea 

de comunicaţie cu lumea de sus; el lea-

gă vatra, adică sediul spiritelor strămo-

şeşti cu cerul, prin focul şi fumul ce se 

ridică din vatră; este poarta principală 

de pătrundere a spiritelor casei şi tu-

turor influenţelor cereşti. 10  

Voi citiţi şi proorociţi 

Şi-mi citiţi de Dumnezeu 

Şi pe D-zeu nu-l ştiţi 

Iar eu viu şi bine-l ştiu 

Jos la cheia raiului 

În stâlp de piatră-i încheiat 

De-unde sfinţii-auzea 

Ei săltară şi zburară 

Şi mai sus să rădicară 

Cu norii s-amestecară 

Jos mai jos că se lăsa 

Pe stâlp de piatră cădea 

Când acolo ajungea 

Cărţi în braţe că-şi lua 

Şi citea şi prorocea 

De trei zile şi trei nopţi 

Stâlp de piatră-n patru crapă 

Iată D-zeu că scapă.11 
 

Printre atâtea alte pietre – spune 

Eliade – o piatră devine sacră şi în con-

secinţă ea se îmbibă cu Fiinţă, fie pen-

tru că ea constituie o hierogamie, fie 

                                                           
10 I. Eseev, Dicţionar de magie, 

demonologie şi mitologie românească, ed. 

Amarcord, Timişoara, 1998. 
11 N. Densuşianu, Dacia Preistorică, vol. 

2, cap. „Prometheu ca Theos ek petras, 

invictus, de petra natus, în colindele 

române”, ed. Obiectiv, Craiova.  

pentru că comemorează un act mitic, 

un episod din drama cosmică, un eve-

niment petrecut la începutul lumii.12 

Este motivul ce mă determină să 

cred că stâlpul de piatră, pomenit în 

colindele noastre, precum şi „fiuţul de 

piatră” aflat la rădăcina lui, nu este 

altul decât Prometeu, înlănţuit de stân-

cile Parângului, pentru „vina” de a fi 

pus capăt stării de ignoranţă şi de frig a 

oamenilor, aducând în vieţile lor, atât 

Focul viu al cunoaşterii, cât şi pe cel 

necesar vieţii. 

Patria acestui geniu titanic şi mar-

tir al ştiinţei, a fost aici la Carpaţi şi 

Dunărea de Jos (spune istoricul 

Densuşianu), aici unde într-o antichi-

tate abisală, cu mult înaintea 

Sumerului, ori Egiptului, a luat fiinţă 

prima civilizaţie a omenirii – civilizaţia 

pelasgă – cea care va deveni, mai apoi, 

leagănul întregii umanităţi. 

 

Plângândă Piatra îşi caută sufletul. 

Îl caută înlăuntrul muntelui  

şi-n irisul ars al stelei. 

Îl cheamă pe nume, pe limba lui, 

născându-l din nou  

şi murindu-l din nou. 

Îl strigă sfărmând în mii de cioburi 

tăcerea: suflete Prometeu,  

nu mă lăsa frigului. 

Nu mă lăsa uitării. 

 

 

                                                           
12 M. Eliade, Eseuri, cap. „Arhetipuri şi 

Repetare”, ed. Ştiinţifică, Bucureşti 

1991. 
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Colţul verde al haijinului 
 

ÎN AFARA TIMPULUI 
 

Corneliu Traian ATANASIU (Bucureşti) 
 

 
  

Un haiku este un obiect estetic 

ciudat. Partea lui cea mai consistentă 

este o anume vibrație sui-generis, nu 

textul, nu imaginile și cu atât mai puțin 

cele câteva mărci bățos-supralicitate 

(kigo, kireji, 5-7-5) de rigoriștii fără har. 

Înveți ce e haiku-ul citind poeme, sim-

țind înfiorarea pe care ți-o transmit și 

fără doar și poate încercând să desco-

peri de unde provine această emoție 

tulburătoare. Cum se plăsmuiește ea. 

Care sunt resorturile care constituie ar-

mătura și tensiunea acestor poeme. 

Iată un poem al Anei Drobot care ne 

poate servi drept model: 

ceas înzǎpezit – 

în afara timpului 

întâlnirea lor 

Ceas înzăpezit este o scurtă formu-

lare care poate avea mai multe înțele-

suri. În contextele pe care le sugerează 

poemul, poate fi un ceas public pe care 

ninsoarea s-a așezat din belșug, dar, la 

fel de bine, poate fi și un răstimp, o oră 

fără seamăn de demult troienită de 

vremea care a trecut de atunci. Nimic 

nu te obligă să alegi pentru formularea 

dată doar un singur sens sau context. 

Există în ea tensiunea unei ambiguități 

fertile care te pune pe gânduri și te face 

mai atent la aluziile ce se pot ivi în 

continuare. 

Partea a doua a poemului face 

apropo la o anume funcție virtuală a 

ceasului din prima parte. Contextul 

ceasului și al întâlnirii se intersectează 

legitim și fericit. La ceas era locul pre-

ferat și consacrat al multor întâlniri din 

vremea când nu toată lumea avea ceas 

la mână sau mobil în buzunar. Este 

doar o intersecție a aluziilor, pentru că 

partea a doua nu o continuă nici gra-

matical, nici ca sens pe prima. Cele 

două părți ale textului rămân două 

sintagme diferite, fiecare cu contextul 

său, juxtapuse, alăturate fără a fi legate 

cu mijloace gramaticale sau retorice. 

Linioara de despărție confirmă această 

intenție. Și alăturarea, și diferența sunt 

însă premeditate și adaugă o altă ten-

siune suplimentară textului. 

În afara timpului, ca figură de stil, 

este un oximoron. Locuțiunea adver-

bială în afara este una care se poate 

aplica doar unor obiecte spațiale și nu 

timpului. Cuvintele sunt incongruente 

și incompatibile, iar calificarea unui 

eveniment în acest mod este parado-

xală. Metaforic însă, pentru că aici nu 

avem de a face cu o metaforă decora-

tivă, ci cu una care lucrează eficace în 
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economia poemului, sintagma califică 

îndreptățit acele întâlniri care sfarmă 

rama temporală și evadează în fantas-

tic și în legendar.Întorcându-ne la ceas, 

el poate fi ora unei întâlniri amoroase, 

răstimp ludic fabulos, în care cei doi 

îndrăgostiți se hârjonesc, colindând 

prin nămeți. La fel de bine însă, res-

pectând ambiguitatea laconică a for-

mulării, ar putea fi și o întâlnire neper-

văzută, miraculoasă, o intersecție a 

două spirite afine, a unui discipol cu 

un maestru, a două genii, a două per-

soane care, la urma urmei, trăiesc o 

bruscă revelație una prin alta. 

Am pornit de la întâlnirea celor doi 

îndrăgostiți la ceas în plină iarnă și am 

derapat alegoric spre fapte fără seamăn 

care rămân nealterate, ca și cum ar în-

gheța pe veci în mintea și-n sufletul 

nostru. Și toate astea s-au întâmplat 

doar pentru că un mănunchi de ten-

siuni bine strunite ne-au ghidat ele-

gant, doar prin sugestii, să contem-

plăm și să medităm în preajma unor 

lucruri pline de tâlc. 

ziua recoltei – 

mama-şi numără încet 

bătăturile 

 
Vasile Conioşi-Mesteşanu 

 

 Viața oamenilor, a comunităților 

este jalonată de evenimente care se 

repetă, mare parte determinate de cur-

gerea anotimpurilor și de sărbătorile 

pe care le prilejuiesc. Ziua recoltei este o 

festivitate a bucuriei pentru roadele cu-

lese după un an de trudă. 

Partea a doua a poemului are însă 

grijă să dea o replică antifestivistă pri-

mei interpretări, recolta menţionată, 

poate singura notificată, nefiind deloc 

îmbucurătoare. Substantivul compus 

redevine astfel o sintagmă comună în 

care părţile componente se reîntorc la 

semnficația obișnuită, banală, lipsită de 

expresivitate, sensul festivist fiind 

drastic amendat. Recolta, înțeleasă ca 

rodnicie îmbucurătoare, este luată în 

răspăr, iar ziua este una oarecare în 

care recoltarea – bilanț al bătăturilor - este 

una negativă. Se tot adună nu roadele, 

ci bătăturile. 

Mai reputat pentru această tehnică 

este poemul lui Şerban Codrin: de ziua 

muncii – / la soare uscându-se / pielea 

unui cal, unde ziua muncii ca sărbătoare 

este vehement deconspirată doar prin 

simpla alăturare a unei imagini care in-

firmă alegoric şi totodată categoric, 

prin etalarea efectelor ei finale, cele-

brarea şi glorificarea muncii. Cumu-

late, zilele de muncă au consecinţa fa-

tală a uscării trupeşti şi sufleteşti. 

 Ambele poeme sunt undeva pe 

muchea dintre haiku, aparent un poem 

sobru și incoruptibil, și senryu, vari-

anta umoristică a primului. 
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Ritmuri paralele 
 

SUFLETUL ORAŞELOR 
 

Veronica PAVEL LERNER (Canada) 
 
 

 

Chiar dacă nu eşti locuitor al unui 

oraş, poţi stabili cu el relaţii intime de 

îndată ce îi pătrunzi tainele. Când ştii 

traseul autobuzelor şi al metrourilor, 

când cunoşti cafenele, parcuri, teatre, 

magazine, când te orientezi în cartie-

rele lui, atunci oraşul îţi aparţine.  

Experienţa emigraţiei m-a învăţat 

că pot fi iubite şi alte oraşe, nu doar 

cele europene. "Bloom where you are 

planted" mi-a sugerat un literat. Ca să 

poţi însă înflori, ai nevoie de rădăcini. 

Montrealul, în care am trăit între 

anii 1982-1997, este comparabil cu 

Bucureştiul ca dimensiune, populaţie 

şi latitudine geografică. Din cauza tem-

peraturor extreme, adiacent tunelelor 

de metrou s-a construit aşa numitul 

oraş subteran. Montrealul m-a impresio-

nat de la prima vedere datorită luminii 

sale speciale de iarnă. Dimensiunea 

uriaşă a magazinelor însă, abundenţa 

mărfurilor, iluminaţia şi reclamele m-au 

strivit. Aveam, când am emigrat, posi-

bilităţi materiale modeste. Când tre-

ceam pe lângă vitrinele provocatoare, 

mi se părea că manechinele complotau 

împotriva mea, afişând preţuri inabor-

dabile pentru mine. În plus, aveam 

senzaţia neplăcută că metrourile, auto-

buzele şi oamenii din jur mă ţineau la 

distanţă, împiedicându-mă să intru în 

lumea lor. Treptat însă, ducându-mă la 

serviciu cu autobuzele şi metroul, am 

început să intru în vorbă cu cei din jur 

şi chiar să înfrunt privirile manechi-

nelor din vitrină. Şi aşa, percepţia mea 

despre adversitatea înconjurătoare s-a 

diminuat. Zilnic, în drumurile spre şi 

de la serviciu, mă contopeam cu fluxul 

mulţimii, devenind parte integrantă a 

oraşului.  

După o vreme am descoperit secre-

tele Montrealului. Nicio librărie nu mai 

era un mister pentru mine, festivalurile 

de vară îmi erau arhi-cunoscute, ştiam 

orarul mijloacelor de transport, cunoş-

team cinematografele cu filme de reper-

toriu (premiate la festivalele Europene) 

şi multe altele. Şi, deşi am părăsit 

Montrealul, el continuă să fie al meu. 

Când îl vizitez n-am nevoie de hărţi, 

regăsesc cu bucurie locurile familiare, 

mă simt în el ca acasă.  

Toronto-ul, spre deosebire de 

Montreal, este un oraş imens, cu străzi 

drepte şi lungi care se încrucişează în 

unghi drept cu alte străzi drepte şi 

lungi formând careuri specifice ora-

şelor nord americane, numite blocks. 

Centrul acestor oraşe se numeşte down-

town (oraşul de jos), chiar dacă el ar fi 
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de fapt mai sus. Deşi trăiesc în vecină-

tatea lui de mulţi ani, nu mi l-am putut 

apropia. Şi nu pentru că e uriaş sau 

pentru că, fiind multietnic, diferitele 

cartiere nu seamănă unul cu altul. 

Parisul e şi el mare, dar te obişnuieşti 

cu metrourile lui, cu cafenelele lui şi 

până la urmă ajungi să-l ştii. La 

Toronto însă e altfel, nu-l poţi stăpâni 

în întregime, ci doar pe zone. Sigur, nu 

e ca New York-ul, care e o ţară, nu un 

oraş, dar e comparabil cu marile oraşe 

americane, cum ar fi Chicago de exem-

plu. Suprafeţele nesfârşite ale Toronto-

ului mă sperie. M-am împrietenit to-

tuşi cu o zonă de lângă Art Galery of 

Ontario. Tandreţea mea pentru acel loc 

e legată de un spital din vecinătate 

unde am urmat un tratament timp de o 

lună. M-am perindat la diferite ore ale 

zilei prin cartierul chinezesc, observân-

du-i particularităţile: liniştit dimineaţa, 

fremătând la ora prânzului, obosit sea-

ra. Trecând zilnic pe lângă comercianţi 

şi restaurante, am putut fi martora pre-

gătirii orei de lunch. Mi-am apropiat 

astfel sufletul acelei părţi a oraşului 

stabilind o mini-legătură cu el. Când 

mă întorceam acasă, intram cu maşina 

în fluxul celorlalte vehicule în același 

fel în care mă contopisem cu ani în 

urmă la Montreal cu puhoiul mulţimii 

din staţiile de metrou şi autobuz. Pe 

autorutele cu opt benzi de circulaţie 

am devenit parte integrantă a acestui 

oraş cu trafic intens, cu cartiere multi-

ple, cu restaurante etnice, cu clădiri an-

glicane şi cu parcuri uriaşe. 

Ne putem ataşa de un oraş și dacă 

suntem doar în treacăt. Cum să nu fi 

îndrăgit Viena, cu valsurile cântate 

până şi în tramvaie? Dar nu numai 

Europa are asemena comori. La New 

Orleans există o săliţă cu podea de 

lemn şi bănci fără spătar, Preservation 

Hall, păstrată de pe timpul naşterii 

jazz-ului. Acolo l-am ascultat pe un bă-

trân negru cântând jazz cu o sfâşie-

toare pasiune. Cântecul lui era rugă-

ciune. Avea peste 90 de ani şi cuvintele 

erau: "I sing because I’m happy, I sing 

because I’m free". Şi pietrele s-ar fi cutre-

murat la cântecul lui.  

Făcând un bilanţ, aș spune că iu-

birea mea pentru oraşe a fost întotdea-

una o stare de euforie personală, legată 

de o anumită percepţie. Dar nu se în-

tâmplă oare la fel cu orice iubire, fie că 

e vorba de o persoană, o îmbrăcăminte, 

o carte, o mobilă sau o piesă de teatru? 

Potenţialul omului de a se ataşa este 

infinit, iar flacăra iubirii este gata să se 

aprindă la orice contact cu frumosul. 

Deși Somerset Maugham spune: "The 

great tragedy of life is not that the man 

perish, but that they cease to love", eu 

prefer ideea lui Saint-Exupery: "On ne 

voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel est 

invisible pour les yeux". La care aş în-

drăzni să adaug că, dacă vom reuşi să 

privim şi cu ochii şi cu inima, vom des-

coperi că oraşele răspund vibraţiilor 

noastre şi că din acest dialog se consti-

tuie un univers propriu fiecăruia, finit 

şi cunoscut, din care într-o bună zi ne 

vom lua zborul spre celălalt, comun 

tuturora, infinit şi necunoscut. 
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UN OM INTEGRU –  

PAVEL ŢUGUI 

Eseu 
 

Tudor NEDELCEA (Craiova) 

 

 

 

 

Pavel Ţugui este omul care a trăit 

vremurile cu stoicism şi demnitate şi a 

reuşit, cu riscuri majore, să scoată unii 

oameni (mari personalităţi culturale 

româneşti) de sub vremuri, ca să-l para-

frazăm pe bătrânul cronicar român. Are 

o evoluţie biografică spectaculoasă, pe 

care o vom menţiona, după fişa ela-

borată de Stancu Ilin pentru Dicţionarul 

General al Literaturii Române, editat sub 

egida Academiei Române în 2009, Ţ/Z, 

p. 55-56, sub coordonarea generală a lui 

Eugen Simion. 

S-a născut în localitatea bucovinea-

nă Vicovu de Jos, jud. Suceava, la 1 

noiembrie 1921, în familia ţăranilor gos-

podari Ana (n. Muntean) şi a lui Vasile 

Ţugui (Ion Ţugui îi este frate vitreg). În 

satul natal urmează şcoala primară şi 

gimnaziul (1928-1935), apoi Şcoala Nor-

mală din Cernăuţi şi de la Şendriceni 

(1935-1943), Şcoala militară de ofiţeri de 

rezervă din Ineu, de unde este trimis pe 

front. La Rădăuţi, la Liceul „Eudoxiu 

Hurmuzachi” îşi susţine bacalaureatul 

(1946), după care se înscrie la Facultatea 

de Drept a Universităţii din Iaşi (ur-

mând doar până în anul trei). În 1965 

absolvă, la fără frecvenţă, Facultatea de 

Filologie a Universităţii din Bucureşti. 

După absolvirea Şcolii Superioare de 

Partid „Ştefan Gheorghiu” din 

Bucureşti, în 1947, unde i-a avut profe-

sori pe Lucreţiu Pătrăşcanu, C.I. Gulian, 

Miron Constantinescu, V. Maciu, Gh. 

Georgescu-Buzău, M. Roller, începe ca-

riera politică: instructor la Secţia de pro-

pagandă şi agitaţie a CC al PCR (1948-

1951), şef al sectorului de literatură şi 

artă (1951-1953), şef (locţiitor de minis-

tru) la Ministerul Culturii, coordonând 

Departamentul artelor, muzeelor, mo-

numentelor şi învăţământului artistic 

(1953-1955), şef al Secţiei de ştiinţă şi 

cultură a CC al PMR (1955-1960). Din 

această înaltă funcţie este destituit şi ex-

clus din partid pentru „idei naţionaliste” 

şi „legături clandestine cu colegii foşti 

legionari”, predând la o şcoală generală 

din Băneasa. Este ajutat de Al. Piru 

(carismaticul profesor universitar şi 

istoric literar, el însuşi fiind ajutat de 

Pavel Ţugui, reintegrându-l în învăţă-

mânt ca asistent în 1956, după ce, timp 

de 7 ani, a lucrat ca strungar, paznic, 

salvamarist) să fie numit lector univer-

sitar suplinitor la tânăra Filologie craio-

veană. După susţinerea doctoratului cu 

Tudor Nedelcea împreună cu  

Pavel Ţugui (1995) 
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Grigore H. Grandea. Omul şi opera (în 

1972), urcă treptele carierei universitare, 

ajungând profesor şi şef de catedră în 

1977 până în 1984, când este obligat să 

se pensioneze. Şi dosarul de promovare 

ca profesor universitar a stagnat câţiva 

ani, datorită dosarului său politic! De 

altfel, dosarul său de la CNSAS de-

monstrează că a fost urmărit cu perse-

verenţă, printre denunţători numărân-

du-se şi unii din cei protejaţi sau apro-

piaţi de Pavel Ţugui. Înainte de 1989, el 

avea o poziţie critică, dar obiectivă asu-

pra politicii oficiale; multe din aceste 

critici sau adevărul despre promovarea 

şi comportamentul unor lideri politici 

decizionali mi le spunea numai atunci 

când mergeam împreună pe străzile 

Craiovei, fiind conştient că zidurile au 

urechi. 

 
Revuistic, a debutat la „Contempo-

ranul”, în 1950, iar editorial abia în 

1971, cu o ediţie din Poveşti şi poezii 

populare româneşti de I.G. Sbiera. Ca edi-

tor, s-a ocupat de tipărirea scrierilor lui 

Gr. H. Grandea, Radu I. Sbiera, Alice 

Călugăru, A.E. Baconsky, D. Ciurezu, 

L. Blaga, T.V. Ştefanelli, Samoil I. 

Isopescu, Iulian Vasper. 

 
În domeniul istoriei literare, Pavel 

Ţugui s-a impus prin: Contribuţii la o 

istorie a mişcării cultural-ştiinţifice din 

ţinuturile bucovinene (1977), Restituiri. 

Cazul Blaga (1948), Eminescu-Creangă. 

Documente biografice inedite ((1996), 

Arghezi necunoscut. Zbuciumul vieţii şi 

zidirea operei (1998), Istoria şi limba ro-

mână în vremea lui Gheorghiu-Dej (1999), 

Dosarul Brâncuşi (2001), Tinereţea lui 

Petru Dumitriu (2001), Bucovina. Istorie şi 

cultură (2002), File de istorie culturală. 

Fapte, confruntări, documente (2009), 

Apus de soare din nou pe scena Teatrului 

Naţional (2010), Despre lumea cultural-

artistică din România secolului al XX-lea, 

vol. 1, Muzica şi literatura (2010), vol. 2, 

Arte plastice. Teatru (2012), vol. 3, 

Monumente istorice şi artistice. Privire 

istorică şi critică (2014); Corespondenţă şi 
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documente, vol. 1-2 (2013), Primul război 

mondial şi Reîntregirea României. Năzu-

inţe, idei, fapte (2014). 

În prefaţa volumului său, Amurgul 

demiurgilor. Arghezi. Blaga. Călinescu 

(Dosare literare) (1998)), Pavel Ţugui face 

confesiuni sincere şi de o importanţă 

deosebită pentru istoria culturii române 

şi nu numai. „Care au fost principalele 

motive ce m-au determinat să optez pentru 

organizaţiile politice «de stânga», iar din 

vara anului 1945 să devin membru al 

PCR?” se întreabă autorul. Războiul, 

sfârtecarea ţării la finalul domniei lui 

Carol al II-lea, debandada din ţară 

după război, atrocităţile unor foşti le-

gionari în numele răzbunării etc. A 

intrat în Frontul Plugarilor şi în politica 

oficială, în care acţionau persoane de 

tristă amintire: Ana Pauker, I. 

Chişinevschi, N. Moraru, M. Novicov, 

Matei Socor, L. Răutu (care l-a dat 

afară), Sorin Toma, Miron Radu 

Paraschivescu, Silviu Brucan, A. Toma, 

Leonte Tismăneanu (este scandalos şi 

revoltător ca fiul acestuia, Vladimir 

Tismăneanu, să dea azi lecţii de demo-

craţie), W. Roman, Eduard Mezincescu 

etc., dar şi persoane notabile 

(Crohmălniceanu, Nina Cassian, A. E. 

Baconschy), care propăvăduiau dur 

realismul socialist impus de bolşevism. 

Bucovineanul Pavel Ţugui a ştiut, 

totuşi, să discearnă de timpuriu grâul 

de neghină, alăturându-se unor intelec-

tuali autentici: M. Ralea, Petru Groza, 

Zaharia Stancu, Al. Rosetti, M. Beniuc, 

Ile Murgulescu, Camil Petrescu, Sabin 

Drăgoi, A. Vieru, datorită şi activităţii 

sale la catedra de estetică generală de la 

Institutul de Artă din Bucureşti, înce-

pând cu anul 1950. 

Implicat, oficial, în politica vremii, 

Pavel Ţugui a reuşit să ţină dreapta 

cumpănă şi să apere valorile româneşti, 

atât cât se putea într-un deceniu sta-

linist de tristă amintire. În cartea sa, File 

de istorie culturală (2009), un volum de 

800 de pagini, el aduce documente de 

importanţă majoră despre zbaterile ma-

rilor personalităţi în acest context social-

politic ostracizant: C. Rădulescu-Motru, 

L. Blaga, Aron Cotruş, Z. Stancu, Ilarie 

Voronca, M. Sorbul, Petru Comarnescu, 

N.M. Condiescu, Al. O. Teodoreanu, Al. 

Philippide, Th. Simenschy, Marian 

Preda, Al. Piru, Eugen Simion, N. 

Manolescu, Dan Botta, Tudor Arghezi, 

G. Călinescu, Tudor Vianu etc., sau 

despre alte personalităţi din perioada 

interbelică, văzute în acest context: O. 

Goga, Virgil Madgeru, N. Iorga, Al. 

Duiliu Zamfirescu. 

Vom aduce în faţa cititorului do-

ritor de adevăr doar unele din dezvă-

luirile documentate, argumentate ale 

prof. Ţugui. Vorbind despre „Umilirea 

filosofului C. Rădulescu-Motru”, preşe-

dinte al Academiei Române, de către 

studenţii legionari („a dat buzna în 

amfiteatru un grup de studenţi legionari 

care, prin forţă, l-au constrâns să întrerupă 

cursul”) de către ministrul Educaţiei 

Naţionale, Traian Brăileanu, care-l pen-

sionează forţat, în 1940 (alături de P.P. 

Panaitescu, C.I. Parhon, E. Racoviţă, D. 

Pompei, I. Simionescu, N. Vasilescu-

Carpen, toţi membri ai Academiei 

Române), de şeful statului şi regele 

Carol al II-lea care-l obligă să renunţe la 
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postul de preşedinte al Academiei, de 

şeful cenzurii legionare, E. Bernea, care 

nu-i permite editarea în limba germană 

a vol. Timp şi destin.  

Pavel Ţugui, în calitatea sa oficială 

de şef al Secţiei de ştiinţă şi Cultură a 

CC., a propus, în 1955, ca noi membri ai 

Academiei pe T. Arghezi şi T. Vianu şi 

reprimirea în acest for a lui Blaga, 

Dimitrie Gusti şi Rădulescu-Motru (ce-

rere la care s-a opus fostul student al 

filosofului, Miron Constantinescu). 

Filosoful de la Motru a fost „salvat” de 

C.I. Parhon şi M. Ralea, prin internarea 

la Institutul de Geriatrie şi de Pavel 

Ţugui, prin propunerea acordării unei 

pensii şi reîncadrarea ca cercetător ştiin-

ţific la 88 de ani (la intervenţia lui M. 

Ralea şi Tr. Săulescu, Tudor Vianu, 

Ionescu-Siseşti). „Adevărul este că regi-

mul totalitar comunist l-a nedreptăţit şi 

umilit nemeritat pe marele filosof”, con-

cluzionează Pavel Ţugui. 

Publicarea în „Scânteia” (5-10 ian. 

1948) a foiletonului agresiv al lui Sorin 

Toma, Poezia putrefacţiei sau putrefacţia 

poeziei, avea să ducă la umilirea unui 

mare scriitor, Tudor Arghezi, interzi-

când tipărirea scrierilor sale, fiind scos 

din manuale şcolare şi izolat la 

Mortişor, neacordându-i-se cartela de 

alimente şi combustibil, făcându-l, prac-

tic, muritor de foame. Pavel Ţugui a 

intervenit direct, în iunie 1951 ca au-

torul Cuvintelor potrivite, să primească 

aceste modeste cartele, pentru care 

Arghezi îi mulţumeşte personal şi, de 

atunci, „poetul a stabilit o legătură, o 

relaţie ce avea să dăinuie”. L-a sprijinit în 

tipărirea traducerii fabulelor lui Krâlov 

(„Domnului Pavel Ţugui/pentru raftul 

dumnealui”, semnează Arghezi această 

dedicaţie-autograf), a primirii în Acade-

mie, a reabilitării oficiale publice chiar 

de către Gheorghiu-Dej, motive îndrep-

tăţite ca maestrul de la Martişor să-i 

adreseze urarea versificată: „1 ianuarie 

1955, Tovarăşului Ţugui, ministru / De-

Anul Nou ce pot să-i spui /Tovarăşului 

Ţugui? / Să se ştie/ Mărturie/ Pentru 

prieteni şi duşmani, /Tânăr o sută de ani/ T. 

Arghezi”. 

Genial poet, prozator, dramaturg şi 

filosof, Lucian Blaga a suferit şi el 

rigorile regimului stalinist instaurat în 

România cu ajutorul tancurilor sovie-

tice şi a cozilor de topor din ţară, în-

cepând cu îndepărtarea din învăţămân-

tul universitar în 1948 şi izolarea sa 

publică. Pavel Ţugui a mers în 1956 la 

Cluj, pentru a stabili o legătură între 

revista „Steaua” şi Lucian Blaga, având 

un dialog cu însuşi marele filosof pen-

tru ca acesta să fie reintegrat sistemului 

editorial şi revuistic: „Privind totul cu 

imparţialitate – scrie Pavel Ţugui – şi de-

plină luciditate, atunci, acolo, de către oa-

menii respectivi s-a comis o eroare repa-

rabilă pentru cultura şi literatura română”. 

„Oamenii respectivi” erau nu numai din 

aparatul de partid (în frunte cu infle-

xibilul Leonte Răutu), dar şi din colegii 

săi de breaslă, între care oficialul Mihai 

Beniuc a „strălucit” prin dezinformare 

şi răutate. Pentru eforturile sale, Blaga îi 

mulţumeşte lui Pavel Ţugui „foarte mult 

pentru grijă şi promptitudine”. 

O altă celebritate care a fost nevoită 

să convieţuiască într-un timp anormal a 

fost G. Călinescu. Îndepărtat din învă-
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ţământul universitar în ianuarie 1949, 

deşi nu a fost un adversar înrăit al noii 

ordini politice din România, autorul 

celebrei Istorii a literaturii române de la 

origini până în prezent a fost nevoit să 

suporte vitregia vremurilor şi a oame-

nilor slugarnici acestor vremuri (Vicu 

Mândra, I. Vitner). A fost reintegrat la 

Universitate, abia în 1960, sub ministe-

riatul lui Ilie Murgulescu şi la inter-

venţia lui Pavel Ţugui, pentru că „G. 

Călinescu era autoritatea ştiinţifică, cultu-

rală şi morală de necontestat, în fond figura 

centrală care participa nemijlocit la acţiu-

nile de importanţă naţională, organizate în 

epocă”. 

Date importante necunoscute aflăm 

despre Eugen Simion, „chemat, interogat 

şi, în mod abiziv, se pare că este pus sub 

urmărire”, cum îi scrie D. Micu lui Pavel 

Ţugui, pentru simplul motiv, onorant, 

că tânărul membru al colectivului 

„Eminescu” luase apărarea lui D.D. 

Panaitescu. Pavel Ţugui l-a sprijinit, in-

clusiv în privinţa editării operei emines-

ciene. Interesant, şi asta spune foarte 

mult despre caracterul lui Eugen 

Simion, că, în februarie 1961, când în-

suşi Pavel Ţugui spune: „trăiam şi eu de 

azi pe mâine, într-o nesiguranţă accentuată, 

D. Micu şi Eugen Simion m-au căutat 

acasă, în noua locuinţă, s-au interesat de 

cele întâmplate, în fine... vizita domniilor 

lor mi-a confirmat, încă o dată, ce valoare 

extraordinară reprezintă în relaţiile interu-

mane caracterul, generozitatea şi curajul de 

a face, de a construi ceva de durată”. 

Contribuţiile sale de istorie literară 

se referă şi la: demersurile lui Aron 

Cotruş pentru popularizare a culturii 

române în Italia, Ilarie Voronca – „sluj-

baş de stat şi propagator al culturii româ-

neşti”, Al. Philippide („o conştiinţă profe-

sională integră”), asasinarea lui Virgil 

Modgearu şi N. Iorga („între dovezi 

documentare şi felurite diversiuni”), Marin 

Preda şi contemporanii săi, Al. Piru 

(„resping cu indignare acuzaţia nedovedită 

că aş fi reacţionar”), A.E. Baconsky („as-

cendenţii şi începuturile literare”), sau 

despre dosarul studentului N. 

Manolescu, Tristan Tzara şi regimul de-

mocrat-popular din România, debutul 

lui Dan Botta şi al lui Petru 

Comarnescu, Tudor Vianu („mă simt 

apăsat de întregul trecut şi răspunzător 

pentru întregul viitor”), Muzeul Naţional 

al Literaturii Române („demersuri preli-

minarii înfiinţării”) etc. 

„Spirit meticulos şi prob şi, mai mult 

decât atât, un om care se ţine de cuvânt”, 

„nu dă semne de oboseală şi de sastisire. O 

ţine oblu, de dimineaţa până seară, prin 

arhivele româneşti, ca înaintaşii săi prin 

obcinele Bucovinei”, cum îl caracterizează 

călinescian Eugen Simion, Pavel Ţugui 

aduce o reală şi inestimabilă contribuţie 

la istoria culturală postbelică, cărţile 

sale fiind o reconstituire cât mai fidelă, 

obiectivă şi din interior a culiselor isto-

rice şi culturale din acele vremuri de 

tristă amintire. El însuşi om integru, 

Pavel Ţugui prezintă faptele şi eveni-

mentele la care a luat parte în inte-

gralitatea lor, privindu-le cu detaşare şi 

obiectivitate. 
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Poezie 

 

Marian HOTCA (Baia Mare) 
 
 

ploi 
 

unele ploi vin dinăuntrul  

pietrelor tale 

nu le vezi căci sunt niște cutremurări 

ale sufletelor de iarbă 

cu somnul ochiului supt de toată 

mizeria mărturisită 

dărâm diminețile promise 

și trebuie să recunosc 

ca într-o oglindă întoarsă pe dos 

că pe niciun perete de inimă 

starea confuză a vremii 

nu reflectă niciodată un soare 

necesar 

 

sângele mi-l țin în cătușe 

până la amiază să mai fiarbă în vene 

dar confuz ca o răspântie  

de drumuri 

 

sunt pierdut cu toată libertatea mea 

oamenii mai demult citeau  

cărți grele 

dar plictisiți să mistuie aceleași 

cuvinte crispate 

au rupt filele cărților 

și au înfășurat în ele lucrurile 

mârșave 

 

îmi faci semn să alerg  

pe podul palmelor tale 

cu picioarele de cenușă 

 

 

vânt rece și pustiu îmi inundă 

memoria 

și mă strâng în mine istovit 

mult mai aproape de arșița trupului 

îngenunchez pe rămășițele de timp 

despuiat 

și așteptând o ultimă ploaie 

 

 

poem din umbră 
 

norii erau strânși în păcat 

și 

unda epuziată a luminii 

se încleșta 

într-o dureroasă stare de ezitare 

 

cad într-o umbră murdară 

amestecată cu pâine uscată 

adorm 

de-mi hrănesc visul 

cu firmituri mucede 

să pot trece strada asfaltată 

cu nesăbuința caldă 

 

înalț cuvântul până la ultimul cer 

arzând și aripile de vrabie 

în paharul 

unde a căzut acest ultim amurg 

liber 

 



Cronograf 
 

 56 

naufragiez în gândul meu 

ca o imagine 

crescută în oglindă 

 

 

 

nimeni nu este de vină 

că orice contur ispășit 

își găsește moartea 

într-o impresie 

a unei respirări greșite 
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MIRCEA IONESCU-QUINTUS 
 

Epigramişti şi epigrame 
 

Ioan Petru GÂRDA (Cluj-Napoca) 

 

 

 

 

Mircea Ionescu-Quintus s-a născut 

în 1917, la Herson, în Crimeea.  
 

 
 

Mare om de spirit, a scris epi-

grame încă din tinerețe, fiind un 

reputat duelgiu și un creator de catre-

ne dintre care unele au intrat în 

folclor. 

A fost sărbătorit și la Festivalul 

”Romeo și Julieta la Mizil”, cu ocazia 

împlinirii a 100 de ani. Aici s-a propus 

quintusul ca unitate de măsură a 

vârstei epigramiștilor. 

S-a editat și o carte dedicată ma-

estrului, ”Quintus 100%”, cu peste 100 

de epigrame ale creatorilor contem-

porani. 

 

 

 

 

LUI MIRCEA IONESCU QUINTUS, 

LA UN QUINTUS DE VIAȚĂ 
 

Eu nu aspir la vârsta dată vouă – 

Puțini din noi atâta se conservă – 

M-aș mulțumi cu nouăzeci și nouă, 

De-ar fi să am atunci atâta vervă. 

(Ioan Petru Gârda) 

 
Iată și o selecție din epigramele lui 

Mircea Ionescu-Quintus. 

 

 

Ale tinereţii valuri 
 

Stau pe plajă-ntinşi la soare, 

Un flăcău şi-o fată mare; 

Cum lăsatu-s-a-nserarea, 

Mare mai era doar marea. 

 
 

Testament 
 

Las, când mă gătesc de moarte, 

Să mă-ngroape un amic. 

Şi-aşa se temuse foarte 

Că nu-i voi lăsa nimic! 
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Scrisoare pierdută 
 

Şi Caţavenci şi Tipăteşti 

Apar mereu pe-a vieţii cale; 

Păcat că nu mai întâlneşti 

Şi-un Caragiale! 

 
 

Pe mormântul unui jurist 
 

Doarme-aici un om deştept, 

Ce-a fost harnic, sincer, drept 

Şi-a făcut doar fapte bune... 

Despre morţi, aşa se spune. 

 
 

Zicătură 
 

Pe la colţuri de uluci 

Merge-o vorbă, nu prea nouă, 

Că-"ntre două nu te plouă". 

Mulţumesc, dar te usuci. 

 

 

Mărturie mincinoasă 
 

"Jur să spun tot adevărul 

Despre inculpata Lia 

Şi de mint să-mi cadă părul". 

Astfel apăru chelia! 

 
 

Între vis şi realitate 
 

Nu regret c-am fost un an 

În Guvernul Stolojan 

Dar visam să fiu ministru 

De la Tisa pân' la Nistru. 

 

 

Adevărul 

 

De când stelele şi luna, 

De când valul spart de stâncă, 

Adevărul e minciuna 

Nedescoperită încă. 
 

 

Aristocratul 
 

Domnul doldora de lire 

Şi-mbrăcat la patru ace 

E atâta de "subţire", 

Că nici umbră nu mai face! 

 

 

Unei mirese grăbite 
 

Când nunii mari au să te cheme 

Să guşti din vinul purpuriu, 

Ca să te bucuri e devreme, 

Iar să regreţi e prea târziu! 

 

 

Gelozie la miezul nopţii 
 

Cu figura descompusă, 

L-a trezit un groaznic gând, 

Ea, cuminte, doarme dusă... 

Dar pe cine-o fi visând? 
 

 

Dorinţa de pe urmă 
 

La locuinţa mea de veci 

Tot mai aştept să vin-o fată, 

Că nu e nimeni pe poteci 

Şi am intrare separată. 
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INTERVIU CU DIRIJORUL  

„CORULUI MADRIGAL”,  

ANNA UNGUREANU 

Interviu 
 

George NEGREA (Satu Mare) 

 

„Muzica este felul în care mă exprim sensibil,  

ea îmi oferă libertatea de a mă descoperi și de a fi creativă” 
 

G.N.: Pentru început, vă rog să-mi 

spuneți câteva lucruri despre dum-

neavoastră. 

A.U.: Așa cum sunt invitată în 

scenă, în calitate de dirijor, este conti-

nuarea Annei, că mama, soție, fiica și, 

slava Domnului, încă nepoată. Amin-

tesc toate acestea, pentru că sunt foarte 

implicată și fericită în familia mea mare. 

 
G.N: Ce înseamnă muzica pentru 

Anna Ungureanu? 

A.U.: Arta în general, muzica în mod 

special, este felul în care mă exprim 

sensibil, ea îmi oferă libertatea de a mă 

descoperi și de a fi creativă. 

  

G.N.: Ce v-a făcut să vă alegeți 

această profesie, de dirijor? 

A.U.: Impulsul de a “conduce” în 

sensul artistic. Șansa de a lucra cu 

grupuri mari de artiști, de a explora 

împreună diversitatea posibilităților 

muzicale. 

 

G.N.: Care considerați că ar fi 

atuurile unui tânăr dirijor? 

A.U.: Orice dirijor tânăr este un ex-

plorator. Curiozitatea este motorul 

important care îl conduce în demer-

surile sale artistice. Un dirijor învață 

continuu din experiențele sale artistice, 

evoluția sa fiind garantată doar prin 

muncă. 

 

G.N.: Cum ați ajuns să dirijați „Corul 

Madrigal” și ce trăiri aveți în momen-

tele când sunteți pe scenă? 

A.U.: Este o poveste frumoasă: fiind 

studentă în anul IV, am fost rugată de 

către o colegă, care cânta de atunci în 
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Corul Madrigal, să vin la repetiție și să-i 

ajut cu traducerea și pronunția piesei 

„Cântec de seară” de Zoltan Kodaly, eu 

fiind de etnie maghiară. 

Datorită pregătirii mele dirijorale, 

am transformat această întâlnire cu 

„Corul Madrigal” într-o repetiție seri-

oasă. Maestrul Marin Constantin a 

auzit de ispravă mea și m-a invitat să 

particip și în zilele următoare, de data 

aceasta era prezent și dumnealui la 

repetiții. A fost o vibrație imediată între 

noi doi, între mine și cor. Apoi, a urmat 

concertul de la Sfântu Gheorghe  (ora-

șul meu natal, unde m-am format ca 

muzician până la 18 ani). 

Am aflat cu câteva minute înainte 

de concert că eu voi dirija piesa lui 

Kodaly pe scenă. Închipuiți-vă câte 

emoții m-au cuprins pentru că exact 

asta am dorit și visat. 

Atunci am îmbrăcat pentru prima 

oară costumul prețios purtat de madri-

galiști pe scenă. Maestrul mi-a făcut o 

prezentare cu multă încredere în vii-

torul meu ca dirijor. Piesa a fost cântată 

foarte sensibil, toți profesorii mei din 

liceu, toată familia mea și întreaga 

comunitate au lăcrimat și mândri, au 

înțeles că mi-am luat zborul către o via-

ță profesională serioasă. 

 

G.N.: Cine a fost mentorul dum-

neavoastră? Spuneți-ne câteva cuvinte 

despre el. 

A.U.: Maestrul Marin Constantin a 

devenit mentorul meu cel mai im-

portant. Nouă ani am lucrat cu dum-

nealui, la toate aspectele umane și 

profesionale ale meseriei de dirijor.  

M-au fascinat mereu deschiderea și 

sinceritatea unui asemenea geniu către 

discipolul sau, răbdarea și seriozitatea 

lui. Fiind în atelierul sau, „Madrigalul”, 

am învățat, exersat și experimentat 

totul “pe viu”, împreună cu dumnealui, 

privindu-l și ascultându-l. 

 

G.N.: Care sunt metodele prin care 

vă impuneți în fața coriștilor? 

A.U.: Mă “impun” într-un singur 

palier al activității noastre, este vorba 

de disciplină. Consider că este punctul 

de pornire într-o colaborare sănătoasă 

cu un grup de artiști. Altfel, în muzică, 

eu “propun” și vin cu argumente mul-

tiple, apoi “colaborez” intens cu corul 

și-i “provoc” mereu să exploreze alături 

de mine în oceanul sensurilor muzicale. 

Îmi place că lucrez cu artiști in-

teligenți și foarte sensibili. Repetițiile 

noastre zilnice ne oferă avantajul de a 

ne cunoaște foarte bine. Acest lucru ne 

ajută mult pe scenă. 

 

G.N.: Cum se îmbină viața perso-

nală cu cea de artist prezent mereu în 

fața publicului? Aveți timp pentru cei 

dragi? 

A.U.: Am timp pentru cei dragi sufle-

tului meu. Familia mea mă susține cu 

totul în demersul meu artistic. Sunt cei 

mai important “fani” și critici. 

 

G.N.: Care este publicul țintă și 

cum vedeți dinamica lui? 

A.U.: Corul „Madrigal” propune în 

programele sale muzicale o diversitate 

stilistică variată. Așadar, ne adresăm 

tuturor, iar prin „Programul Național 
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Cantus Mundi”, ne-am propus înfiin-

țarea a cât mai multor coruri de copii și 

tineri în toată țară și susținerea lor prin 

partituri, evenimente, workshop-uri 

dirijorale și mediatizare. 

 

G.N.: Ați avut persoane care v-au 

descurajat în ceea ce ați făcut, înainte să 

ajungeți dirijor al acestui cor? 

A.U.: Au existat astfel de tentative, 

le-am ignorat, evident. Acele persoane 

nu merită atenția discuției noastre. 

 

G.N.: Ce impresie v-a lăsat publicul 

din Satu Mare, dar și județul nostru? 

A.U.: Atât în nume personal, cât și 

în numele colectivului instituției noas-

tre, vă pot transmite bucuria întâlnirii 

noastre cu „Corul Medieșana”, cu or-

ganizatorii, cu dirijorii și corurile de 

copii. Comunitatea dumneavoastră este 

dinamică din punct de vedere artistic, 

publicul a fost unul avizat. Zona este 

superbă, ne-am simțit minunat. 

 

G.N.: Am văzut cât de emoționați 

au fost membri Corului „Medieșana” 

când au cântat alături de „Madrigal”, 

cum vi s-a părut acest moment? 

A.U.: La fel de emoționați am fost și 

noi, alături de ei. Comuniunea sufle-

telor și cea a vocilor a fost cu efect 

înălțător. 

 

G.N.: Vă mulțumesc pentru timpul 

acordat, iar în final, doriți să transmiteți 

un mesaj cititorilor? 

A.U.: Către părinți: susțineți-vă 

copiii ca să aibă șansa de a cânta în cor! 

Vor avea o viață mai fericită! 
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Poezie 

 

Vasile MIC (Satu Mare) 
 
 

 

 

 

O stea pe ulița noastră 
 

O stea, noaptea, 

S-a rătăcit 

Pe ulița noastră. 

S-a dovedit 

A fi 

În căutare de albastru. 

 

De o parte și de alta… 

Numai case de lemn 

Zugrăvite în culoarea cerului… 

 

Așa, steaua-oaspete 

A ales 

Să se joace 

Pe un val alb, 

În ograda noastră.. 

 

La fântână, 

Steaua s-a spălat pe față… 

 

Dar pe ulița noastră 

Pot fi văzute 

Și acum, 

Noaptea, 

Cete de stele 

 

 

Un tren de noapte 
 

Un tren 

De noapte 

Îmi voi cumpăra 

Și o gară… 

 

O haltă 

O să construiesc, 

Undeva, 

Pe o stea, 

Apoi o gară mare 

Tocmai pe Marte… 

 

Trenul va porni 

În fiecare noapte. 

Semnalul de plecare îl voi da chiar eu, 

Iar călătorii vor putea vorbi 

Și-n șoapte… 

Când locomotiva 

De un zeu 

Condusă va fi. 

 

Sigur, trenul se va întoarce, apoi,  

pe pământ, în zori, 

La bord cu zei petrecăreți, 

În cete. 

Femei iubite? 

Femei rebele? 
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Femei de aici, de pe alte planete… 

Vor fi chiar mulți nemuritori… 

Îndrăgostiți de flori, 

De stele… 

 
 

Potrivit orologiului 
 

O scorpie 

Am desenat 

La dreapta 

Regelui. 
 

Mi-am fixat 

Ceasul 

Potrivit orologiului 

Castelului. 

După care 

Am pictat 

Lilieci, 

O bufniță, 

Am schițat - 

Portretul 

Vrăjitoarei. 
 

 

După brățară 
 

Toți călugării 

Din mănăstire 

Se dau în vânt 

După o singură 

Femeie… 

Ce trece 

Pe cărare… 

În roua 

Nopții… 

Apoi, 

Dimineața, 

Luna 

O ascunde 

- Pe femeie - 

După brățara sa… 

Când călugării 

Se duc 

Să se roage. 

 
 

În pustie 
 

Dreptatea 

Lui 

David 

S-a făcut 

Rupându-i-se 

Regatul… 
 

De ziua 

Împăcării. 
 

După care 

Țapul 

Cu păcatele lumii 

Slobozit 

A fost 

În pustie. 

 

 

Demult, izvoarele 
 

Demult, 

În satul meu 

Izvoarele 

Apăreau 

După nevoile 

Țăranului. 
 

Era 

O casă 

 

În poalele 
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Dealului, 

Era alături 

Un izvor. 

La răscruce, 

Încă unul. 

La mijlocul fiecăreia dintre uliți – 

Câte un izvor 

Alb... 
 

Demult, 

Izvoarele 

Erau rude 

Între ele. 
 

Și acum, 

Izvoare 

Și credință 

Sunt 

În satul meu… 
 

 

Se face că ochii femeii 
 

Ochii 

Nu pot vedea 

Lacrima 

Albă 

A femeii. 
 

Brățara 

Lumii 

Se suprapune 

Surâsului. 

Dar se face 

Că numai 

Primăvara 

Și ochii 

Ei 

Albaștri 

Strălucesc. 

 

Într-o bună zi 
 

Într-o bună zi 

Mă plimbam 

Prin Calea Lactee. 
 

Singur. 
 

Pășeam 

De pe o planetă 

Pe alta. 

Peste oceane 

Săream numai, 

Iar lanțurile muntoase 

Rămâneau 

Precum iarba 

Pe la noi, 

În urma pașilor. 
 

Se face că în timp ce mă plimbam 

Pe acolo, 

Am întâlnit 

O pasăre mică, 

Vorbitoare, 

Ce zicea că luptă 

Pentru oprirea 

Fărâmițării 

Timpului. 

Nu aveam cum s-o ajut, 

Așa… am revenit 

Pe planeta 

Aceasta… 

De unde vă scriu. 
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DOSTOIEVSKI ŞI CATALEPSIA 
 

Eseu 
 

Florina-Claudia ARGYELAN (Satu Mare) 

 

 
 

Vizionarea unor filme îţi trezesc 

amintiri, la fel ca şi mie, după ce am 

văzut filmul Contele de Rauzan, cel care 

avea o formă aparte de boală, şi anu-

me catalepsie.  

 La fel şi scriitorul Feodor Mihail 

Dostoievski avea o formă rară de epi-

lepsie, catalogată azi ca fiind catalep-

sie. Câţi ştiu că el, în vremea student-

ţiei, avea puse în cameră afişe, prin 

care îşi atenţiona colegii că: eu n-am 

murit, şi vă aud tot ce faceţi şi tot ce 

vorbiţi… să nu mă îngropaţi, pentru că 

mă voi trezi singur.  

 Dostoievski a ajutat medicii în 

studierea acestui caz rar de epilepsie, 

el însuşi fiind fiu de medic (Jurnalul 

unui scriitor - 1876). El nu s-a apropiat 

niciodată cu drag de ţăranul rus, pen-

tru că tatăl său, doctorul Mihail 

Dostoievski a fost ucis de aceştia într-o 

încăierare. El s-a apropiat mai mult de 

oamenii de la oraş. 

 Fiind primul scriitor realist care 

lucrează cu omul, şi cel mai aproape 

de el, debutează în anul 1846 cu nu-

vela Oameni sărmani, debut făcut sub 

înrâurirea lui Gogol şi a lui Bielinski, 

precum şi a ideilor socialismului uto-

pic din deceniul al V-lea al secolului al 

XIX-lea. El nutrea o ură neîmpăcată 

faţă de rânduielile iobăgiste.  

 În perioada 1861-1862 apare Casa 

morţilor în care el redă viaţa celor din 

ocna ţaristă şi zugrăveşte cu o forţă 

zguduitoare o serie de personaje preg-

nante şi viguroase.  

 Trăind în epoca de prefaceri acute 

a Rusiei iobăgiste, în epoca dezvoltării 

vertiginoase a capitalismului, scrie ro-

mane cum ar fi: Demonii, Oamenii din 

subterane, Idiotul, Crimă şi pedeapsă, 

Fraţii Karamazov etc.  

 Romanele sale sunt scrise la co-

mandă, pentru că tot timpul era încol-

ţit de creditori, ameninţat de editori 

cu pierderea dreptului de autor etc. 

Romanul Jucătorul a fost scris în doar 

două săptămâni. Personajele sale re-

prezintă oameni bolnavi şi abrutizaţi. 

 În romanul Idiotul (1867-1868), 

ideea principală constă în zugrăvirea 

unui om cu totul sublim. În centrul 

atenţiei scriitorului se află probleme 

de ordin etic şi psihologic. El zu-

grăveşte aici un vast tablou al 

Petersburgului din perioada de după 

reforma anilor şaizeci. Alături de vâr-

furile aristocraţiei şi funcţionărimii, 

iau parte la acţiunea romanului oa-

meni din păturile sociale cele mai 

felurite, de profesiile cele mai diferite, 

oameni degeneraţi din vâltoarea ma-

relui oraş burghez.  
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 Pe prinţul Mâşkin, scriitorul îl 

dezmoşteneşte de orice trăsături care 

ar putea să trezească simpatia celor 

din jur. Nearătos, stângaci în mişcări 

şi neiniţiat în uzanţele societăţii, el 

suferă de altfel şi de o boală gravă şi 

anume epilepsie. El însuşi se prezintă 

ca fiind idiot. Prin acest personaj, 

Dostoievski demonstra că omul prin 

însăşi fiinţa sa, este o fiinţă dedublată, 

contradictorie, în care se îmbină ine-

vitabil binele şi răul, spiritul de sacri-

ficiu şi egoismul cel mai rafinat. 

Mâşkin se conduce în viaţă nu 

după raţiune, ci după sentiment, după 

glasul inimii, după intuiţie.  

 Destinul tragic hărăzit eroului 

preferat al lui Dostoievski, reflectă 

sentimentul prăpastiei adânci dintre 

idealurile contemplative ale prinţului 

şi realitate, sentiment încercat de 

Dostoievski însuşi.  

 

Bibliografie: Jurnalul lui Dostoievski  
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MARLENE DENIS VALLE  

BAJO EL CIELO DEL EXILIO  

(SOTTO IL CIELO DELL’ESILIO) 
 

Poezia lumii (Spania) 
 

Traducere din lb. italiană  

Adriana UNGUREANU  

 

 

La monotonia è un  

animale maledetto 
 

Sotto il cielo dell’esilio 

sfila la parata degli sciocchi 

con i loro miseri pani di solitudine 

per vedere chi 

è capace di porgere una mano 

un sorriso 

o lanciarsi nei tarocchi 

per tentare la fortuna. 

 

Mi viene in mente adesso la frase 

magica: 

esiliati del mondo 

unitevi! 

 

Marx non pensò a questa formula 

e io nemmeno 

quando feci la valigia di speranza. 

 

Sotto il cielo dell’esilio 

sfila a piedi il mio cuore. 

 

 

 

Monotonia este  

un animal blestemat 
 

Sub cerul exilului 

defilează parada nărozilor 

cu pâinile lor mizere de solitudine 

pentru a vedea cine 

este capabil să întindă o mână 

un surâs 

sau să dea în cărți 

pentru a încerca norocul. 

 

Îmi vine în minte acum fraza magică: 

exilați din toată lumea 

uniţi-vă! 

 

Marx nu s-a gândit la această formulă 

nici eu măcar 

când pregăteam valiza speranței. 

 

Sub cerul exilului 

defilează inima mea. 
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Apparenza 
 

Quando non c’è più spazio  

in casa per i ricordi 

la mia strada straripa sul mondo 

e sono così grottesca 

che mi sciolgo in sorrisi. 

Mi sdoppio 

offrendo in pieno paradossi 

che mi rendono quotidiana 

e altisonante 

quando la verità vera è che  

io non ci sono. 

Non sono nemmeno l’ombra. 
 

 

A colpi lenti di orologio ebbro 
 

Gli specchi rimandano l’immagine 

Taciturna,vecchia… 

è difficile rinascere tra le dita 

che graffiano la distanza 

quando la notte non intende dormire. 

Sono nell’orizzonte e nella sete 

mentre imprigiono le memorie 

dell’orologio. 

La nostalgia è un pozzo cieco, 

è catastrofe dove ha inizio la vigilia: 

la mia eternità. 

 
 

Indicare con il dito 
 

Ho accusato l’assassino 

il maldestro, il losco. 

Accuso me stessa per la complicità 

e gli applausi sotto il sole 

di quelle bestie mansuete balbettanti. 

Io accuso quel che resta del fantasma 

sul fango del sacrificio 

che si rotola nella feccia. 

Aparența 
 

Când nu mai există spațiu în casă 

pentru amintiri 

strada mea invadează lumea 

și sunt atât de grotescă 

încât mă topesc în surâsuri. 

Mă dedublez 

oferind din plin paradoxuri 

ce mă aduc la realitate 

și mai presus 

când adevărul va veni,  

iar eu un sunt 

Şi nici măcar umbră nu sunt. 
 

Ticăielile lente de ceas amețit 
 

Oglinzile reflectă imaginea 

Taciturnă, veche... 

e dificil să renaști printre degetele 

ce zgârie distanța 

când noapte nu are de gând să doarmă. 

Sunt în orizont și-n sete 

în timp ce capturează memoria ceasului. 

Nostalgia e un bine orb, 

este catastrofă, unde începu în ajun: 

eternitatea mea. 
 

Arătând cu degetul 
 

Am acuzat asasinul 

neîndemânaticul, dubiosul. 

Mă acuz pe mine pentru complicitate 

și aplauzele sub soare 

ale acelor bestii voioase, bâlbâite. 

Acuz pe cel ce rămâne în fantasmă 

în nămolul sacrificiului 

care se rostogolește în scursură. 
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Poezie 

 

Dana CRISTE (Satu Mare) 
 
 

 

 

De ce scriu? 
 

Mi-a mai rămas 

atâta tandrețe 

de turnat în tranșee 

încât... 

puținele spaime 

sorbite-n nopți de tristețe 

vor rugini... 

noduri în gât, 

 

Iubirea va fi o cazma 

de acoperit gropi... 

prieteni, vă spun: 

ce folos, 

de cuvinte ce trec 

dintr-o inimă-n alta, 

dacă la capăt de drum, 

bucuria nu poate cuprinde 

și cel mai mic ochi... 

și cea mai îngustă minte? 

 

Limba mea, 

precum un bisturiu, 

cu o apăsare fierbinte, 

va împărți simţăminte... 

altfel să trăiesc, 

chiar nu știu 

 

 

 

Caligrafic 
 

Când eram mică 

Mama-mi spunea 

Să scriu caligrafic, 

Cerneala e prea scumpă 

Pentru a fi risipită, 

 

Tare-mi plăcea 

Să am degetele 

Pline de semnul peniței, 

Cum altfel 

Să mă pot apropia de lume? 

 

Omule… 

Ne recunoaștem 

În fragmente de amintiri, 

Flash-uri alunecoase, 

Unul oglindit în altul, 

 

Lasă mirările să continue, 

Suntem de fapt 

Canale prin care 

Lacrima cernelii se scurge, 

Din tot atâtea vieți. 

 

Ah, ce vremi, ce vreme, ce risipă! 

Când eram mică 

Mama-mi spunea 

Să scriu caligrafic, 

Cerneala e prea scumpă.
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A SCRIE – A TRANSCRIE. 

MARIA-GENICA LETAI:  

„ZBOR ÎN AMURG”,  

EDITURA ECO PRINT, SATU MARE, 2017 
 

Note de lectură 
 

Cornelia BĂLAN POP  

 
 

Am primit de curând o carte de 

poezii ale Mariei Letai, un debut edi-

torial de mare curaj. Până la urmă, 

fiecare text publicat de cineva într-o 

revistă sau carte este un act de ade-

vărat eroism. 

 
Deja din primul text, autoarea ne 

prezintă clar motivul real al apariției 

acestui volum: 

Mi-am deschis inima acum 

Cât mai am timp de mers pe drum 

Și-am așezat-o într-o carte 

Ca să ai și tu de ea parte 

Temele nu sunt foarte multe, car-

tea are în centru persoana care i-a dat 

viață tomului, cu trăiri, impresii, emo-

ții și observații personale despre na-

tură, iubire, admirație. 

Ceea ce frapează încă de la început 

este încăpățânarea de a căuta rima și 

de a o păstra cu sfințenie și, uneori, 

chiar cu sacrificiu. 

Volumul este o întoarcere admi-

rativ-nostalgică spre forma clasică a 

poeziei. În opinia autoarei, altă formă 

nu se potrivește cu ideea de poezie. De 

obicei, aceste rime se potrivesc foarte 

bine, alteori, din drag de rimă, expresia 

este forțată: Iată un exemplu în acest 

sens: 

Lacrimi fierbinți 

Curg din ochii 

Copiilor nevinovați 

Rămași de părinți 

Ritmul este la fel, elaborat, cu aten-

ție ales: poezia cântă o melodie adesea 

cunoscută în versurile secolului XIX:  

Nave: bărci 

Vapoare 
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Unde 

Trecătoare 

Grinduri 

Mișcătoare 

Plavii 

Plutitoare 

Nuferi mii 

În floare 

Stufuri, 

Zburătoare. 

Aici, „stufurile se puteau înlocui cu 

„trestii”, cuvânt mai uzitat și mai 

poetic. 

Ritmul afirmam că este unul plă-

cut, firesc, uneori sensul versului este 

un pic forțat întru realizarea rimei. 

Câteodată autoarea intră interzis 

de mult în poezia unor maeștri ai 

anilor 1800 și ceva: de pildă, zice ea, 

„Vremea trece, vremea vine”, reluând, 

tematic și chiar lexical poezia lui 

Eminescu de la 1879, apropiindu-se 

prea mult de ea. 

Maria Letai scrie de dragul poeziei, 

al lecturilor sale poetice și al rimei pe 

care o caută și, de cele mai multe ori, o 

găsește. În timp, cu siguranță, va găsi 

un stil de exprimare personal, mai 

puțin uns cu spuma lecturilor sale ob-

sesive pentru clasicii literaturii române 

pe care refuză admirativ să îi acopere 

cu praf. 

Mi-au plăcut în această carte: 

• Felul în care poezia este pentru 

doamna Letai un adevărat trofeu pe 

care îl iubește și de care este mândră. 

Am convingerea că cerneala poetică nu 

se va termina niciodată la ea acasă. 

• Curajul de a scrie și de a publica al 

autoarei. 

• Sinceritatea cu care își alege temele 

și cu care apoi tratează subiectele. 

• Ritmul plăcut, acela care te obligă 

să te întorci cu drag și admirație la anii 

1800 care au existat și în literatura 

română și pe care ar fi bine să nu îl 

uităm. 

• Titluri frumoase: „Coboară amur-

gul”, sau chiar titlul volumului, „Zbor 

în amurg”. 

• Patina arhaică imprimată textelor 

pe care o voi lua ca omagiu adus lite-

raturii române din secolul XIX cu care, 

evident, ne mândrim. 

• Rimele frumoase și elaborate cu 

îndemânare. 

• Grija pentru numărul de silabe din 

fiecare vers, măsura versului. 

• Atenta editare a textului. 

Mi-au plăcut mai puțin: 

• Stilul repetitiv/descriptiv de poves-

te: autoarea chiar începe texte cu for-

mula: „A fost odată o poveste” (pag. 

60), doar că azi, poezia povestește mai 

puțin, de aceea trebuie ales un alt stil, 

mai puțin acela de povestitor al unei 

întâmplări, lăsând aceasta în grija unei 

schițe, a unei nuvele unde s-ar potrivi 

ceva mai bine. 

• Lungimea textelor, derivată din 

această poveste, ne distrage atenția de 

la actul poetic. 

• Transcrierea obsesivă a unor ver-

suri care aparțin altor autori: de pildă, 

Angela Similea ne cântă și ne încântă 

cu superbul: „Să te gândești din când 

în când la mine”, iar la pagina 70 din 

volumul doamnei Letai, din prea mul-

tă admirație fată de superba interpretă 

și cântecul ei, găsim acest vers de 3 ori. 
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Oricât de mult ne place acest cântec, 

trebuie să îl lăsăm autorului, sau, cel 

mult, să îl cântăm, nu să îl punem pe 

foaie ca fiind al nostru.  

La pagina 51, titlul „Iubește-mă 

cum te iubesc și eu” apare în textele 

maneliste tot ca titlu. E de evitat să 

folosim și noi același lucru. 

 Poezia „Dimineți” ne duce cu gân-

dul la Mirabela Dauer, la „Dimineți cu 

ferestre deschise”: 

Dimineți cu ferestre deschise 

Dimineți cu săgeți de cocor 

Dimineți pentru viață și vise 

Dimineți fără lacrimi în zori, 

 iar doamna Letai scrie: 

Dimineți cu rouă în zori 

Dimineți primăvara ivite, 

Dimineți cu salut de cocori 

 (pag.81).  

Un pic prea multe similitudini, 

oricât de frumoase ar fi aceste expresii. 

 „Dă-mi dragostea înapoi” a lui 

Liviu Mititelu revine, ca variantă, în 

titlul de la pagina 68: „Dă-mi dragostea 

’napoi”. Desigur, coincidențele se în-

tâmplă, dar e bine să le evităm, cu 

toate monumentele admirative pe care 

le ridicăm unor texte sau unor artiști. 

Poezia nu este și nu a fost un fruct 

oprit, putem gusta din ea, ne putem 

bucura de aroma ei, putem să o mo-

delăm după persoana și personalitatea 

noastră, mai ales când ea este o ade-

vărată pasiune pentru noi. Ne bucu-

răm că oamenii mai au pasiuni și că 

literatura mai supraviețuiește. Până 

când, vom vedea! Oricum, e folositor 

să nu uităm că a scrie și a transcrie un 

text sunt două lucruri diferite. 
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Semnal 

 

Traian VASILCĂU (Republica Moldova) 
 

 
Bună seara, doamnă Loredana A. Știrbu! 

 

Am primit prin Poșta Română admirabila revistă CRONOGRAF de la Satu 

Mare! O adevărată perlă artistică! 

Doamne, câtă înflorire de Suflet și Har în paginile ei! 

MULȚUMESC! 

Fiți binecuvîntați întru mulți ani cu rod tot mai îmbelșugat! 

Doamne, Ajută! 

 

 
 

 

 
 



Cronograf 
 

 74 

Poezie 

 

Maria BOTIZA (Cluj-Napoca) 
 

 
Veneția 

 

Veneția inundă în propria-i beteală, 

Inundă-n horbote de spumă 

Și tu nu vezi. 

 

Veneția, femeia lunilor de miere, 

Ce-ți întindea molatice și noi, 

Fermecătoare brațe de gondole, 

Veneția ne cheamă! 

 

N-auzi că pieptul ei se zbate 

Sub lăcomia apei 

Și cere îndurare? 

 

Tu, sculptore care stropești 

Cu picături de rouă, 

Din fruntea ta 

Femeia ce-o crești 

Din daltă și sudoare. 

Nici tu n-auzi chemarea? 

 

O, ce n-aș da 

Să văd o cruciadă de bărbați 

Pornind nu-n luptă, 

Nu la război și crimă, 

Ci la viață. 

 

O cruciadă de bărbați 

Salvând 

Veneția! 

 

 

Cluj-Napoca 
 

Clujul, 

Mănunchi de tineri 

Risipiți 

În petale 

Zglobii. 
 

Clujul, 

Simfonie de sirene 

Ce sparg pâcla dimineții 

Chemând. 
 

Liniște, 

Clujul 

E orașul gânditorilor 

Ce stau de veghe 

La porțile științei! 

 

Armonie 
 

Clujul 

Ne cheamă 

Spre minunăția grădinii lui. 
 

Nufărul, 

Cu uriașa lui frunză 

Pe care pruncul 

Poate vâsli în voie, 

Impresionează. 
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Mimoza, 

Sensibila copilă 

Ce-și pleacă fruntea 

Și brațele ofilite 

La cea mai mică 

Atingere, 

Plânge. 
 

Plante 

De pe întreaga Terră 

Șușotesc 

Înfrățite. 

Veniți 

Spre leagănul 

Armoniei 

Și al candorii 

De aici! 

 

Pe un album 
 

Anii trec, 

Trec anii-n zbor, 

Dar peste ani, 

Când melancolic 

Răvăși-vei 

Foi de calendar, 

Te vor chema 

Lumini, 

Mici scântei, 

Facle, 

Amintiri. 
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DACĂ VREM SĂ FIM FERICIŢI... 

 

Eseu 

Lucia VLAD  (Cluj-Napoca) 

 

 
  
 

 Oamenii sunt fericiţi nu acţionând 

unul pentru altul, ci dacă fiecare se 

aliniază la eul lui curat şi nobil. Cel 

fericit radiază în jur lumină şi bucurie, 

este iubitor şi amabil. Din această po-

ziţie, el poate influenţa pe alţii pentru a 

fi şi ei în aliniere cu „cine sunt în reali-

tate.” La aceasta îi ajută gândurile bune, 

ideile frumoase, atitudinea pozitivă.  

 De libertate şi încredere au nevoie 

ambii parteneri dintr-un cuplu; ei au 

creat o relaţie ca să se simtă în con-

cordanţă unul cu altul, dar sunt fericiţi 

doar dacă sunt în acord cu eul lor. 

Fiecare îşi va înţelege rolul în relaţie, 

pentru a merge în sensul curentului şi a 

nu-l îndepărta pe celălalt sau chiar pe el 

însuşi. Despărţirea nu este o dramă, 

dacă din fiecare experienţă învăţăm şi 

evoluăm, dacă în Custodia vibraţională 

depozităm valori şi ne pregătim pentru 

relaţia potrivită. Ne pregătim să pri-

mim, gândind frumos: “Am toată în-

crederea în viitorul meu bun. Sunt pre-

gătit/ă să primesc darul lui Dumnezeu 

pentru mine. Am suflet bun, cald şi 

uşor, am o relaţie perfectă cu mine în-

sămi.” Trecând prin asemenea proces 

transformator ne vom simţi armonioşi 

şi echilibraţi. Ştim că, contăm în proprii 

noştri ochi, iar deplasarea în sensul 

curentului firesc al vieţii ne ajută să ne 

definim ca individualităţi solid constru-

ite. Nu vom abandona să ne înălţăm la 

nivel înalt de optimism şi bunăstare 

morală şi fizică. Starea noastră de bine 

este primordială. 

 Totuşi, necazurile pot veni din di-

ferite direcţii. Iată o mare supărare pe 

care un părinte o poate avea pentru că 

nu este ascultat de copii. Mama/ tata 

doreşte să îi controleze, să-i suprave-

gheze, să le influenţeze dezvoltarea 

intelectuală şi psihică. 

Dar în această realitate timp-spaţiu 

există o perspectivă mai extinsă pentru 

că toate lucrurile sunt atrase prin vi-

braţie. Aşa că ne vom focaliza atenţia pe 

intenţia bună şi vom păstra această 

conexiune până apare manifestarea sa 

fizică. Nu este nevoie de control, de 

manipulare, de efort, de strădanie, ci 

doar de atenţíe şi concentrare pe obi-

ectivul nostru. 

 Este minunat să nu ne controleze 

nimeni şi să nu dominăm pe nimeni, să 

trăim pentru a explora posibilităţi, des-

coperind adevăruri divine, aliniaţi la 

Binele ideal. Dacă cineva ne spune ce să 

facem, ce să credem, ce să dorim şi să 
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spunem, ne determină un dezacord in-

terior şi o vâslire împotriva curentului. 

Legile universului ne vor creatori, pen-

tru a ne acorda cu Viaţa. Copiii vor acu-

mula norme de comportament, apoi le 

vor aplica, trecând prin experienţe care 

le va dezvolta discernământul, conş-

tiinţa şi inteligenţa socială. 

 Relaţia părinte-copil este impor-

tantă pentru toată viaţa. Dacă părintele 

încarcă copilul cu negativism, acesta va 

lupta ani la rând să se redreseze. De-

conectat fiind de la eul său divin, pă-

rintele nu va transmite tonuri vibra-

ţionale stabile, ci instabile şi incons-

tante. Lupta cu vibraţiile negative se 

poartă prin gânduri şi pe acestea tre-

buie să le stăpânim.  

 Părintele va fi mulţumit dacă oferă 

copilului o cale spre dezvoltarea auto-

nomiei, spre experienţe de viaţă pozi-

tive, spre decizii corecte. Copilul va de-

veni conştient că este o fiinţă ce se 

formează şi a venit pe pământ cu un 

scop măreţ. El posedă deja un sistem de 

ghidare puternic, dar trebuie ajutat de 

adulţi să evolueze. Pentru aceasta va 

păstra conexiunea cu energia sursă, cu 

echilibrul interior, cu fiinţa sa lăuntrică. 

 Orice ceartă rupe conexiunea cu 

Sursa divină şi alinierea cu fiinţa in-

terioară. O bună educaţie conduce 

copilul spre armonie cu el însuşi, 

aliniindu-se la gânduri bune şi vibraţii 

pozitive.Treptat se va extinde şi se va 

orienta constant în sensul curentului. 

Dar, dacă greşelile adulţilor conduc 

copilul la un conflict interior, ei vor 

constata că nu îşi joacă bine rolul de 

părinţi. Sunt nemulţumiţi de copii. Îşi 

pierd uşor cumpătul.  

Pentru că părinţii nu înţeleg că lipsa 

de respect a copiilor se datorează mo-

delului de comportament ce ei înşişi l-

au oferit, un consilier spiritual îi va 

orienta spre rezolvarea dezacordului 

interior. Nu subiectul „copii” va fi cen-

tral, ci propria persoană. Vor proceda la 

alinierea gândurilor, a vibraţiilor, a 

energiilor din propria fiinţă. Vor alege 

gânduri şi vorbe bune, o viziune de 

viaţă plină de lumină, vor fi mulţumiţi 

de ei înşişi. Vor repeta mereu: „Sunt 

calm/ă, am grijă de liniştea mea sufle-

tească. Îmi privesc copiii cu ochi plini 

de iubire. Privesc viaţa prin intermediul 

fiinţei mele interioare armonioase.” 

 Aşadar, ori de câte ori avem relaţii 

dificile cu cineva, facem apel la gân-

duri curate. Nu vom critica pe altul, nu 

vom emite dezaprecieri, pentru că 

brusc, ne pregătim pentru „războaie” 

cu lumea şi cu propriul mental. Pentru 

expansiunea eului nostru superior ne 

vom ataşa binelui, iertării, compasiu-

nii. Eliminăm răul, nu opunându-ne 

incorectitudinii altora şi felului în care 

ei acţionează, ci cultivând blândeţea şi 

pacea. Ne vom conecta mereu la inten-

ţiile noastre bune, lăsând şi pe alţii să 

facă alegeri libere. Suntem singuri res-

ponsabili de confortul şi reuşita noastră. 

Accesând natura noastră eternă pură şi 

vibraţia propriei fiinţe ne facem datoria 

faţă de noi înşine: ne preţuim şi ne 

iubim. 

 Acesta este secretul vieţii fericite, 

pe care oamenii se chinuiesc să-l 

găsească…  
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