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Nicolae MARE}

Eroii neamului - eroi ve]nic vii

Pe 10 iunie 2021, România a pr znuit În area Domnului - r-
toarea Eroilor în calendarul cre tin românesc. Aceast  zi de mare

rezonan  istoric  îmi ofer  prilejul trist de a-i aminti i - totodat  - de
a-i pomeni, al turi de militarii români care i-au jertfit via a pe câmpurile
de lupt  din ar i de peste fruntariile ei, pe mult prea-uita ii - aproape
11.000 de prizonieri români -, care î i dorm somnul de veci în Pomerania,
în peste 40 de localit i aflate azi pe meleaguri poloneze. Ei au fost în-
gropa i acolo, în urm  cu peste o sut  de ani, începând din 1916-1918,
existînd m rturii i documente despre cele întâmplate care atest  c

stui ii au murit în chinuri groaznice, în fostele lag re de concen-
trare germane, teritorii alipite dup  Tratatul de pace din 1920 de la Tri-
anon, semnat de Polonia, f  a fi îns  ratificat, pentru care autorit ile
rpmâne ti, i numai acestea, n-au f cut nimic pentru a le cinsti memo-
ria1. i, vai!, cât de lung este pomelnicul acestora. La 105 ani de la s -
vâr irea evenimentelor tragice, stau i m  întreb, ce-ar fi f cut Israelul,
deac  ace ti n stui i de soart  ar fi fost evrei? Cu ochii spre Cotroceni
i spre Warszawski Palac Prezydencki, dup  întâlnirea B-9 de la Bu-

cure ti, m  întreb ce au de gând s  fac  liderii români i polonezi cu
aceast  mo tenire atât de grea? Mai ales c  toate celelalte ri s-au
achitat onorabil de datoria cre tin  ce le-a revenit. La un r spuns pe

sur  a teptat din 2007, când am publicat primul articol pe aceast
tem 2; am g sit z vorâte mai toate u ile la care am b tut pentru come-
morarea lor f  s  fi primit un r spuns favorabil la mesajele mele. N -

jduiesc c  va veni odat i odat  un semn favorabil. Aviz pentru
suri grabnice i din partea NATO.

Dup  cum se tie, pe m sura desf ur rii primei conflagra ii mon-
diale, armata austro-ungar  a fost prima care a trecut la surghiunul pri-
zonierilor de r zboi români, urmat  de cea a kaizerului Wilhelm al II-lea,
cel care a vizat i ordonat o deportare masiv  a prizonierilor captura i
de pe fronturile din rile antantei pe teritoriul german. A a s-a convenit
ca ei s  fie du i în lag re de munc  for at  amenajate în localit ile:

ambowice (Lamsdorf), din regiunea Opole, în Pomerania, la Gda sk,
Tuchola, Czersk, la Lidzbark Warmi ski, la Mys owice în Silezia, cât i
în alte zeci de asemenea locuri de deten ie. Iar ceea ce s-a petrecut cu
prizonierii captura i s-a dovedit a fi o batjocur  la adresa fiin ei umane.

Neamul este etern prin cultul eroilor, Nicolae Iorga
Azi constat m c  pas cu pas s-a înf ptuit preludiul I al Auschwitz-ului
de mai târziu. Opera iunea s-a intensificat dup  intrarea României în

zboi, urmare a unei capturi de cca 40  de mii de prizonieri români: de
la Turtucaia, de pe Valea Jiului i de pe Valea Arge ului, militari s rmani,
jefui i mai întâi de bunurile mai de pre  avute cu ei, apoi extr gându-le
pân i din ii din gur , dac  ace tia erau de metal: din aur sau argint.
Prizonierii militari au fost îmbarca i în vagoane de marf i transporta i
în condi ii inumane în nord-estul Germaniei, echipa i în uniformele
purtate pe timp de var , urmând s  suporte vânturile i gerurile de la
Marea Baltic . Cunoa tem c  25.000 dintre militarii români au ajuns, la
începutul iernii anului 1916, la destina ie: în Pomerania. Deport rile
aveau ca scop folosirea mâinii ieftine de lucru la l rgirea capacit ii de
cazare a lag relor de concentrare existente, dar i la tot felul corvezi,
dintre cele mai grele, inclusiv în silvicultur , la construc ii de drumuri
i c i ferate, în folosul Germaniei. În cazul prizonierilor militari proveni i

din armatele Puterilor Centrale, Reichul a înc lcat grosolan toate nor-
mele de drept interna ional, cu privire la tratamentul militarilor prizonieri,
adoptate la Haga în 1907. F  excep ie, militarii caza i în lag rele
men ionate au fost trata i/maltrata i exact cum s-a petrecut în al Doilea

zboi Mondial la Auschwitz (O wi cim). Regimul dantesc al calvarului
îndurat a fost consemnat recent de istorici polonezi3, iar la vremea
respectiv  de Crucea Ro ie Interna ional .

Despre lag rele germane din Primul R zboi Mondial,
existente pe teritoriul polonez, România a aflat în 2007

Cu mare regret, azi nu ne putem referi la elementele materiale con-
crete privind drama prizonierilor români din lag rele sau cimitirele
din regiunea Gdansk, deoarece lag rele din zona amintit  au fost
rase de pe suprafa a p mântului. În locul lor s-a ridicat Monumentul
Cimitirelor Inexistente, singura m rturie sau loc comemorativ menit

 simbolizeze toate pierderi umane, inclusiv cele române ti de pe
meleagurile respective. N-am cuno tin  ca vreun ata at miliar român,
Institutul Cultural Român la Var ovia sau Ambasada României în Po-
lonia s  fi întreprins cel mai mic gest de cunoa tere a realit ilor, iar de

Omagiu Eroilor Români - pânz  semnat  de marele artist
polonez, Czeslaw Dzwigaj, dup  ce a aflat de cele întâmplate

(I)
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comemorat nim nui nu i-a trecut prin gând, în ciuda faptului c  alte
ri au f cut-o. Din informa iile noastre, nici mass-media nu a consem-

nat despre vreo ac iune întreprins i nici descrierea obiectivului amin-
tit. Cu siguran  suntem singura ar  în care nep sarea fa  de eveni-
mentele istorice a atins limita suportabilit ii.

Ne vom vom apleca în excursul nostru în cele ce urmeaz  asupra
unei situa ii la fel de dramatice, am spune chiar la fel de tragic . Este
vorba de calvarul prin care au trecut prizonierii români deporta i de
nem i în lag rele de la Tuchola i Czersk, locuri de mare suferin , în
care s-au stinsdin via  7.652 de militari români. Dac  ad ug m la a-
ceast  cifr  impresionant  /în fapt popula ia unui mic or el/ i la
mor ii de la ambowice, Markajmy i din alte lag re de trist  amintire,
împr tiate pe teritoriul Poloniei de azi, num rul celor îngropa i aici, în
nici un caz cre tine te, se ridic  la peste 10.000 de suflete ale cona io-
nalilor no tri, r pu i în floarea vie ii de inani ie sau de cele mai diverse
boli. To i au fost l sa i uit rii peste o sut  de ani.

Pân  în prezent inexplicabil r mâne faptul c  în România nu s-a
tiut nimic pân  în toamna anului 2007 despre aceast  dram , cu toate
 raporturile militare, dar i politice ori culturale bilaterale româno-

polone au fost dintre cele mai bune. tiam, i am subliniat, nu o dat ,
 România a fost singura ar  care a s rit în ajutorul Poloniei, militar

i economic, în momentul în care aceasta, înconjurat  de du mani
avea toate grani ele închise. Avem în vedere anii 1919 i 1920, când
autorit ile române ti au fost cele care au permis - f  nici un fel de
opreli ti - ca  aproximativ 100.000 de militari polonezi, de la soldat la
general, înrola i în armata arist  înainte de r zboi, s  se întoarc  de pe
vastul teritoriul rus în patria mam , pe uscat i pe mare. Odat  reîntor i
în ar , acei militarii patrio i, care au traversat România, au sporit sub-
stan ial efectivul trupelor poloneze, conduse de comandantul suprem,
Józef Pi usdski, pentru a pune cap t n valei bol evice; ei au beneficiat
în România de condi ii de cazare acceptabile, de solda cuvenit i de
hran  similar  cu a altor armate aliate sau cu cea a militarilor români.4

În cei doi ani, vitali pentru existen a na iunii poloneze, România a asi-
gurat Poloniei cereale de patru ori mai ieftine decât cele americane.5 Iar
bunurile venite din America sau din Occident tot pe teritoriul românesc
au tranzitat. S  nu fi tiut Pi sudski, Rozwadowski, Wojciechowski,
Mo cicki, Beck sau Rydz-Smig y despre prezen a mormintelor ro-
mâne ti de la Nord la Sud din Est în Vest pe toat  suprafa a rii lor?
De ce oare s-a dorit ca situa ia s  r mân  ascuns  sub pre ?

Cum de nimeni din România n-a aflat nimic despre concet enii lor
i nici despre miile de morminte sau de sutele de gropi comune risipite

prin toat  Polonia? În perioada respectiv , statul român a avut acredita i
la Var ovia ata i militari destoinici, diploma i de prim  mân i aleas
sim ire: Alexandru G. Florescu, Alexandru Iacovaky, Constantin Vi o-
ianu, Lucian Blaga, Aron Cotru , Mircea Babe i mul i al ii, care au
promovat cu mult  d ruire interesele i imaginea României în Polonia
ren scut /aliat . Cum oare Victor C dere, maiorul atât de implicat în
anii ’20 ai secolului trecut cu aducerea i transportul cu succes a mili-
tarilor români din Orientul Îndep rtat, iar în anii ’30 ef al misiunii
diplomatice în Polonia, pre edinte al Organiza iei Interna ionale a
Fo tilor Combatan i Militari, s  nu fi tiut nimic de tragedia prizonierilor
români din Pomerania, din Silezia, din Warmia sau din Polonia Mic ?

Se tie c  primul ministrul plenipoten iar român la Var ovia, Alex-
andru G. Florescu, acreditat în Polonia din iulie 1919, i-a raportat „la
cald”, în august 1920, ministrului afacerilor str ine, Take Ionescu, c
prin sângeroasa b lie de pe Vistula din august 1920, armata bol evic
a fost înfrânt  ca prin miracol, folosind în raportul s u acest termen.

i, ulterior, în rapoartele sale laborioase nu mai g sim niciun cuvânt
despre existen a în Polonia a prizonierilor români. Vorbe te despre

lia pe care Polonia a dat-o pentru dobândirea Sileziei, dar - despre
lag rul de la Myslowice -, în care au vie uit cca 100 de români, nici un

cuvânt. La fel despre cel din ambowice /Lamsdorf/. O amnezie inexpli-
cabil .

Rapoartele dovedeau c  la fa a locului fiind, Alexandru G. Florescu
nu pregeta nici un efort, nici chiar via a pentru a cunoa te tot ce pe-
trece în Polonia, pe toate planurile. Se întrecea în aceast  direc ie cu
nun iul apostolic, care a ajuns în la scurt timp în jil ul pontifical. La fel
i urma ul s u, Alexandru T. Iacovaky, un diplomat de carier  bine
colit la Paris, cu vechi state de serviciu în diferite capitale europene
i la Palatul Sturdza, n-a amintit nici el, în inform ri, în general foarte

precise, inclusiv cu caracter militar, nimic despre soarta prizonierilor
români. Nici primii colaboratori ai acestora: B. Laptew, Vasile Grigorcea
sau Mircea Babe , buni cunosc tori ai realit ilor poloneze, ultimul

torit chiar cu o polonez , n-au scris niciun cuvânt despre existen a
în interiorul rii în care i-au desf urat activitatea de existen a unui
num r atât de mare de eroi români. Mai mult, atât Florescu cât i Iaco-
vaky au între inut rela ii dintre cele mai apropiate cu eful statului
polonez, cu generalul Pi sudski sau cu mini tri afacerilor str ine. Stau

rturie inform rile foarte am nun ite trimise centralei Ministerului
Afacerilor Str ine de cei doi.6

În schimb, reprezentan ii Fran ei, Rusiei i Angliei la Var ovia au
ac ionat pentru g sirea de solu ii corespunz toare, pentru înhumarea
sau reînhumare cona ionalilor lor în noi cimitire, pentru ridicarea de
obeliscuri sau monumente comemorative etc.  a a cum a procedat i
România în 1923-1924, cu osta ii români c zu i în Fran a. Pe soclul
monumentului în at pe sol francez, poeta-diplomat, de spi  veche a
încrustat versurile: Pe-al vostru vis eroic, sim indu-v  st pâni/ Dor-
mi i, veghea i de Fran ai/ Dormi i eroi români!  Ce u or s-ar fi putut
prelua/copia acest model i în Polonia. Au existat se pare unele încerc ri
particulare în aceast  direc ie, gesturi despre care am aflat în cores-
ponden a avut  în 2010 cu un profesor din Lidzbark Warminski, as-
pect asupra c ruia voi reveni într-o lucrare mai ampl  consacrat
Eroilor Neamului - Eroi Ve nici Vii.

La fel, Constantin Vi oianu, acreditat la Var ovia dup  ce a slujit în
posturi diplomatice de prim  mân , la Haga i Geneva, desemnat fiind
de Titulescu cu o misiune special  în Polonia, în locul lui Victor C dere,
pentru a cunoa te i mai bine manifest rile aliatei în perioada de dup
1934 în raporturile cu România, cunoscut fiind c  în mod unilateral
Var ovia stabilise rela ii privilegiate cu Reichul german în 1934, iar în
prealabil, cu Uniunea Sovietic , în iulie 1932, f  a mai a tepta ca
România s  g seasc  solu ii cu Sovietele în problema Basarabiei. În
direc ia cunoa terii acestor fapte n-a fost la în ime nici fostul ministru
de interne, Richard Franasovici, primul ambasador român acreditat de
Carol al II-lea la Var ovia, la 31 mai 1938, i care s-a l sat u or îmbrobodit
de liderii polonezi sub toate aspectele, încât asemenea aspecte subtile,
chiar nu l-a preocupat i nici nu le-a priceput.

Pentru edificarea cititorului român de azi, voi prezenta succint
realit ile de la Tuchola i de la Czersk, pentru a con tientiza cruzimea
faptelor comise de germani i indolen a dureroas  a contemporanilor,
mai ales atunci când compar m fapta lor cu ceea ce alte na iuni au
înf ptuit în materia respectiv  exact în acele locuri.

Lag rul de la Tuchola (Tuchel)

În cunoscuta b lie germano-rus  de la Tannenberg din 17-19
august 1914, un num r important de militari ru i, estimat între 92.000 i
120.000, au c zut prizonieri în mâinile germanilor. În luna septembrie a
aceluia i an, în b lia de la Lacurile Mazuriene, nem ii au mai luat înc
45.000 de prizonieri ru i. O prad  uman  de asemenea propor ii a pus
în mare dificultate autorit ile germane, nepreg tite pentru a caza i
hr ni un num r atât de mare de militari i de cai. Ele au fost nevoite s
ia m suri grabnice în vederea cre rii unei re ele de lag re de concentrare
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amplasate în afara localit ilor men ionate, cu inten ia de a folosi din
plin for a de munc  de care dispunea.

adar, organizarea lag rului din Tuchola a început în toamna
anului 1914 pe un teren de 37,5 ha (750x500 m), confiscat unor pro-
prietari din localitatea Rudzki Most. Comuna, men ionat  ca atare,
numai în 1955, a fost anexat  ora ului Tuchola. S-a apelat la solu ia
respectiv , deoarece terenul rechizi ionat se afla în vecin tatea unor
mijloace de transport feroviare i rutiere, respectiv a unei c i ferate,
cât i a oselei ce lega Tuchola de Swiecie. Lag rul se învecina la vest
cu o p dure, iar la est cu râul Brda, ceea ce îi separa de localnici.

Primii prizonieri ru i adu i aici au fost folosi i la construc ia unor
bordeie-bar ci, care s  asigure cazarea pe timp de iarn  a cel pu in
20.000 de persoane, câte 180 în fiecare barac . Terenul a fost împrejmuit
cu sârm  ghimpat . Bar cile-bordeie aveau o lungime de 50 de m i 5
m l ime. În imea era de 2,5 m, ele fiind în întregime s pate în p mânt,
la suprafa  aflându-se numai acoperi urile. Ulterior s-a început i
construc ia unor bar ci din lemn, acestea pentru comandamentul lag -
rului, paznicii fiind caza i în mod provizoriu în localit ile învecinate.

Spre sfâr itul anului 1916 au sosit i primii prizonieri români, dintre
cei captura i de inamic de pe frontul de la Turtucaia, pe Valea Jiului
sau pe Valea Arge ului. Între timp, în acela i lag r au mai fost interna i
i prizonieri francezi, italieni i englezi.

Prizonierii, care ajungeau în acest loc de chin - Tuchola - erau ca-
za i într-una din cele 200 de gropi sau bordeie, în fiecare dinele fiind
înghesuite 180 de persoane. ase bar ci au fost afectate activit ilor
spitalului, dotat cu 360 de paturi.

Exist  documente ce pot fi studiate în arhivele amintite mai sus,
care evoc  faptul c în 1917 în lag rul din Tuchola au murit  2.471
de  români: 393 în ianuarie, februarie i martie - 1.285, în aprilie - 383, în
mai - 219, iar în lunile urm toare cu zecile. În compara ie cu num rul
prizonierilor ru i deceda i în acela i lag r în perioada respectiv  (1.289),
remarc m tratamentul extrem de dur al nem ilor în raporturile cu românii.
Prusacii le-au repro at cu ur  faptul c  totul a fost o „r splat ” a fap-
tului c  armata român  n-a intrat în alian  cu Puterile Centrale.

Se estimeaz  c  num rul total al prizonierilor români adu i la
Tuchola a fost de peste 20.000 de suflete.

În 1917, to i prizonierii români din acest lag r au fost muta i la
Czersk. Aici,  tratamentul lor a fost chiar mai dur decât al prizonierilor
ru i, din motivele prezentate mai sus, la care se ad uga i disciplina
aspr  prusac . Încercarea de evadare se pedepsea cu moartea.

În martie 1918 în lag r au fost interna i i 5.000 de prizonieri
polonezi, dezerta i de pe teritoriile ruse ti cuprinse de valul revolu iei
bol evice. La scurt timp ace tia au fost elibera i.

„Activitatea cultural ” a prizonierilor este pu in cunoscut . Se
tie numai c  în lag r func iona un ansamblu format din zece muzicieni,

care cântau la vioar . Nu excludem ca printre ei s  fi fost i români.
Dup  decesele în mas  din 1917, prizonierii au hot rât s  comemoreze

în mod demn moartea colegilor lor. Au proiectat i au construit un
monument, care s-a p strat pân  în zilele noastre în cimitirul prizoni-
erilor. Dezvelirea a avut loc la 18 septembrie 1917, printr-o slujb  oficiat
de un preot ortodox rus. Pe monument sunt surprinse crucea ortodox ,
crucea catolic , semiluna i steaua lui David, iar inscrip iile sunt în
limbile rus , român , polon i german . Dup  semnarea la 3 martie
1918 a tratatului germano-sovietic de la Brest-Litovsk s-au declan at
evad rile primilor prizonieri; ace tia au început s  evadeze din lag r,
urmat din noiembrie 1918 de o dezertare masiv .

Dup  semnarea capitula iei de c tre Germania, pe 11 noiembrie
1918, prizonierii s-au putut întoarce în mod nestingherit la casele lor,
iar lag rul din Tuchola a intrat sub supraveghere polonez , fiind folosit
la scurt timp pentru cazarea prizonierilor ucraineni i ru i, aceasta
dup  izbucnirea r zboiului polono-sovietic în ianuarie 1919 pentru
redobândirea teritoriilor poloneze în grani ele de dinaintea dezmem-
br rii Poloniei (1772). De facto lag rul a fost lichidat abia în 1922, dup
semnarea Tratatului polono-sovietic de la Riga. Iar, dup  semnarea
Tratelor de pace de la Paris din 1920, deci dup  preluarea puterii de

tre autorit ile poloneze asupra Pomeraniei i a Gda sk-ului /Danzig/
via a i-a revenit la normal.

Aveam s  aflu în 2007 c  numai dup  c derea zidului Berlinului i
condamnarea vehement  de c tre statul polonez a crimelor comise în
1940, din ordinul lui Stalin, în lag rele de la Kozielsk, Starobielsk i
altele din p durea Katyn de lâng  Smolensk - soldate cu peste 22.000
de victime, recunoscute de Gorbaciov în 1990 i de El în în 1992 -, la
scurt timp deci, mass-media ruseasc  a contracarat propaganda polo-
nez  cu privire la Katyn subliniind similitudinea de tratament a polo-
nezilor din anii 1920-1922, la Tuchola i Czersk. În situa ia dat , au-
torit ile poloneze la vârf a solicitat efectuarea de cercet ri am nun ite
a evenimentelor i faptelor petrecute în aceste locuri de trist  amintire.

a a ie it la iveal  c  cele mai mari pierderi în lag rele amintite au fost
cele suferite de prizonierii militari români.

Vedere general  a lag rului Tuchola
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Lag rul de la Czersk sau Kriegsgefangenenlager Czersk

Lag rul de prizonieri de la Czersk, i mai sinistru decât cel din Tu-

chola, a fost construit pe o suprafa  de 30 de ha, amplast fiind ceva
mai la nord decât primul, cu condi ii similare de vie uire cu cele descrise
i sus; num rul de bordeie era de peste 300, iar în fruntea lag rului se
afla un comandant german mult mai dur în raporturile cu prizonierii.
Intransigen a lui i-a sporit faimaca: cel mai cumplit lag r al acelor
vremuri. Primul prizonier român care aajuns aici, la 9 decembrie 1916,
a fost Dinu Sava. Dup  el au urmat mii de orops i ai sor ii.

Exist  m rturii c  solda iir omâni intra i pe por ile acestei fabrici a
mor ii au fost trata i în mod bestial de nem i. Apriori, conducerea la-

rului i cei din subordine îi considerau pe prizonirii români tr tori,
punând în spatele lor refuzul rii lor de a intra în tab ra Puterilor
Centrale la izbucnirea r zboiului.

Condi iilor climaterice nefavorabile pe perioadele de toamn i
iarn , caracteristice zonei respective, li s-au ad ugat i imposibilitatea
de-a primi pachete cu hran  din partea familiilor, ajutor care în acel
timp constituia principalul mijloc de supravie uire, al turi de sumele
infime acordate celor care prestau munci în afara lag rului. Munca
for at  constituia o favoare pentru de inu i.

La fel, condi iile de cazare i sanitare extrem de precare, lag rul
fiind transformat într-un focar de boli infec ioase dintre cele mai
mistuitoare: tuberculoza, dezinteria, tifosul exantematic, tetanosul erau
la ele acas . Ele au f cut mari ravagii la Czersk, aici înregistrându-se
una dintre cele mai înalte mortalit i din Europa în anii respectivi.

Se cunoa te c , în anul 1925 autorit ile poloneze au efectuat o
anchet  printre fo tii de inu i privind tratamentul din lag rul respectiv,
audia i fiind martori germani i polonezi. Din declara iile unanime ale
acestora rezult  imaginea deplorabil , inuman  a vie ii prizonierilor
din lag rul de la Czersk i Tuchola. Intervieva ii au vorbit despre
numeroasele cazuri nu doar de b taie, ci de maltratare a prizonierilor
de c tre conducerea lag rului, cât i a hranei insuficiente i extrem de
proast . Ra ia zilnic  consta dintr-o jum tate de pâine, pentru prânz i
sear , la care se ad uga o ciorb  cu ceva f râmituri de carne trecute pri
nma ina de tocat.

Tratamentul respectiv a f cut ca prizonierii încartirui i în mare grab
în acest lag r s  moar  în propor ie de mas . Un prizonier polonez,
încorporat în armata rus , a declarat: Condi iile de via  de la Czersk
erau înfior toare. Prizonierii erau înghesui i cu sutele în bordeie
neînc lzite nici m carîn timpul iernii, hr ni i fiind cu coji de sfecl
înghe at i cu pâine uscat , muceg it . Zilnic, din zorii zilei pân
noaptea târziu, prizonierii erau mâna i la o munc  grea, în princi-
pal pentru dezvoltarea lag rului, dar i pe câmpurile mo iere ti. Pe
linia ferat  special construit  /de ei/ veneau în fiecare zi noi e aloane
cu prizonieri.

Nu aminte te oare aceast  declara ie de cele petrecute în Auschwitz-
ul de mai târziu, din 1940-1944?

Primul militar român, care a închis ochii în aceste condi ii inumane,Intrarea în lag rul din Czersk aminte te
aievea cu cea de la Auschwitz de mai târziu
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în lag rul dinTuchola, la 31 octombrie 1916, a fost - cum am men ionat
-, Gheorghe Antei, în vârst  de 36 de ani. De men ionat c  în noiembrie
i decembrie 1916, exact în urm  cu 105 ani, au murit în lag rul respectiv

înc  45 de prizonieri.

Pân  la sfâr itul r zboiului /noiembrie 1918/, au decedat, în total,
în lag rul de la Czersk 5.005 prizonieri români; ultimul a fost Cons-
tantin Topu, în vârst  de 28 de ani. Toate datele au fost notate cu o
scrupulozitate nem easc  de supraveghetorii germani. Pentru compa-
ra ie, amintim c  num rul prizonierilor ru i mor i aici a fost de 3.252
de persoane, cu toate c  ei au r mas în lag r doi ani în plus. În afara
românilor i a ru ilor i-au dat ob tescul sfâr it în acest lag r 49 de
francezi, 135 de italieni i 65 de englezi. De comparat cifrele: 49 de
mor i francezi cu 5.005 mor i români!

Tratamentul s lbatic aplicat prizonierilor de nem i

Despre s lb ticia cu care se purtau germanii cu prizonierii adu i
aici a relatat, în 1917, într-o depozi ie f cut  în fa a Comisiunii extra-
ordinare de anchet  din Rusia, publicat  în ziarul englez Times de
medicul francez, dr. Fortune Cresson, fost captiv în acest lag r. El a
scris: „Germania a elaborat un sistem deosebit de dur fa  de prizo-
nieri, menit s -i distrug  în mas .

/.../ Prizonierii erau înfometa i în adev rata accep iune a cuvântului.
Ei erau nevoi i s  caute în tomberoanele de gunoi pentru a g si cojile
de cartofi cruzi i strica i. Adunau din ele tot ce g seau, iar sentimentul
de dezgust era atât de atrofiat încât nenoroci ii dezgropau corpurile
de animale moarte i cu aceast  carne otr vit  încercau s i potoleasc
foamea. Prizonierii sufereau i moral; ei erau lipsi i de orice ap rare i
pe de-a-ntregul l sa i du manilor, iar inamicul îi f cea întruna s  în-
eleag  c  prizonierul nu este om, ci un animal, de-a c rui via  este

nevoie atâta timp cât poate s  fie de folos Germaniei”.

Al i iprizonieri mor i în lag rele pomeraniene

Estimativ, în întreaga zon  a Pomeraniei au murit, din datele de
care dispunem pân  în prezent, 7.651 de solda i i un ofi er român.
Dup  cum am relevat decesele din lag rul de la Gda sk nu le cunoa -
tem înc . Conducerea arhivelor din localitate se eschiveaz  în a-mi

spunde. Ultima dat  a motivat prin coronavirusul de care func i-
on rimea sufer . În schimb, din documentele primite de la Arhivele
de Stat din Bydgoszcz rezult  c  în Cimitirul Garnizoanei din Toru
se afl  îngropa i al i 6 militari, deceda i în 1917 i 1918. Ne-au fost
puse la dispozi ie numele lor: Curc  Ion, Becholta Ion, Trif u Nicolai,
Radu u Ion, Avramescu M rui i Aurel Ioni , iar la cel din Grudzi dz,
Radu Constantin.7

Edificator e faptul c  ace ti militari, mul i pleca i de la plug sau
din ateliere/ vom prezenta i e antioane cu profesii/, din toate regiu-
nile rii, unii vor surprinde în versuri de mare simplitate toat  dezn -
dejdea tr it . Amintesc de însemn rile versificate ale militarului Vasile

Adun rile obi nuite din lag rul din Czersk

Iord chescu, stihuri trimise nu doar familiei, ci i posterit ii: Unul
câte unul. Ceasul./ Vine el, pe rând, la to i,/ C ci s  scapi de coasa
mor ii,/ Ori ce-ai face, tot nu po i.8

Ultimul prizonier român mort la Czersk a fost Constantin Topu, în
vârst  de 28 de ani. În cartea la care lucr m: Eroii Neamului - Eroi
Ve nic Vii am relevat pe larg modul în care autorit ile franceze, ruse,
engleze, italiene etc. au procedat, pentru p strarea i comemorarea
demn  a memoriei prizonierilor din rile lor, deceda i în Polonia, inclusiv
în lag rele amintite. Din oct. 2007 de când am relatat pentru prima dat
despre calvarul românilor ajun i aici ace ti ani ci înregistra i n-au fost
de c tre cei chema i s  o fac , de aici i num rul foarte mic de români,
ca participan i sau mor i în cele dou  r zboaie mondiale. Nu în eleg de
ce nu ne putem manifesta, ca popor, ca na iune, a a cum ar tam c  o
fac Fran a, Marea Britanie, Rusia sau Polonia inclusiv în ara noastr .

Cu ocazia Centenarului unirii, Fran a ia comemorat eroii mor i
pe aceste meleaguri, ca i pe cei mor i în România, cu depunerea de
flori de ministrul francez la monumentul din Parcul Ci migiu din
Bucure ti, la Cimitirul Bellu i în alte locuri. La fel americanii, englezii,
ru ii inclusiv polonezii. Las pe distin ii cititori s  trag  concluziile de
rigoare. Nu pot s  nu m  întreb: oare când liderii români de la butoane
se vor trezi? Din 2007 to i sunt surzi. Surzenia a înv luit România -
este dictonul cu care m  adresez de 15 ani.

1 Fragmente din lucrarea cu acela i titlu ca al articolului, transmis  spre pu-
blicare Editurii Militare.
3 Nicolae Mare , Patria nerecunosc toare, în Ziua din 13 oct. 2007. Idem N.
Mare , Mari metropole române ti pe teritoriul polonez date uit rii, în Me-
moria nr. 105-106/2018-2019, pp. 50-55; idem publi. Oficiului Na ional pentru
Cultul Eroilor vol I i II din 2007, în care sunt ilustrate aspectele respective,
inclusiv Oglindirea, în memorialistica româneasc , a spa iului concentra-
ionar de pe fostele teritorii germane i austriece, încorporate dup  Tratatul

de pace de la Versailles în grani ele Poloniei, Buc. 2008, pp.113-120.
3 Z. Karpus - W. Rezmer, Tuchola. Obózjenców i internowanych 1914-1923,
Cz. I, Tuchola. Lag rul de prizonieri i interna i 1914-1923, Partea I-a,
Toru  1997; Z. Karpus - W. Rezmer, Tuchola. Obózjenców i internowanych
1914-1923, Cz. II, Chorobyzaka ne i walka z nimi (1920-1922),
przywspó pracy K. Klawona, Tuchola. Lag rul de prizonieri i interna i
1914-1923. Partea II-a, Bolile infec ioase i lupta cu ele (1920-1922), în
colaborare cu K. Klawona,  Toru  1998; Z. Karpus - W. Rezmer, S. Skribniak,
Tuchola. Obózjenców i internowanych 1914-1923, Cz. III, Tuchola. Lag rul
de prizonieri i interna i 1914-1923, Partea III-a, Condi iile de via  ale
prizonierilor interna i (1920-1922), Toru  2002;
4 Nicolae Mare , Raporturi româno-polone de-a lungul secolelor, Editura
TipoMoldova, Ia i, 2016, edi ia II-a, p.297; Waldemar Rezmer, Polskie-
formacjewojskowe w Rumunii /Forma iile militare poloneze în România,
comunicare sus inut  la Suceava în 2007, materialele sesiunii, pp. 113-127.
5 Nicolae Mare , Înc  Polonia..., Editura Colosseum & Prut Interna ional,
Bucure ti, 2008, pp.288-294
6 Nicolae Mare  - Jozef Pilsudski - monografie, ePublishers, Bucure ti,
2015, pp. 272-407
7 cf. arhiv  pers., coresponden  cu Archiwum Pa stwowe Bydgoszcz, p.7.
8 cf. www. once ro
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Nicolae B[lcescu - 202
Fiu vrednic al neamului românesc, la 202 ani de la na terea ta,

NICOLAE B LCESCU, în elegem cât  dreptate ai avut, con tienti-
zând c , în adev r, numai Prea Bunul Dumnezeu ne „d  o misie”, dar
i „puterea d-a o împlini” (1846).

Cercet tor asiduu al trecutului nostru istoric, cu prec dere, via a
lui Mihai Voievod, Martirul Românilor, merit  sl vit între filele Marii
Istorii a Românilor!

Evenimentele care au premers domniei Viteazului Mihai, precum
i anii ce i-au urmat, te-au determinat s  apreciezi c  „nu trebuie s

pierdem n dejdea” în credin a noastr  str bun .
Crezul acesta a fost exprimat ori de câte ori ai avut prilejul. Cert
rturie sunt frazele care au fost extrase atât din studiile, cât i din

coresponden a ta bogat .
i nu avem voie a ne îndoi de sinceritatea afirma iei tale c tre un

bun prieten, Ion Ghica, în anii înnegura i ai Revolu iei: „Dumnezeu
vegheaz  asupra României”. A a-i scria-i tu, din Bucure ti, la 16
iulie 1848.

E drept, c  unele dintre revendic rile asupra c rora pledai, precum,
existen a unei „armate na ionale”, „abolirea privilegiilor” i „emanci-
parea ranilor”, s-a lovit precum de un zid. Un gest legislativ greu
de împlinit (f  a formula calificative). Era nevoie de un alt m rit

tefan!
Orice revolu ie, spui tu, este „generoas ”, predicile  asemenea.

Dar e mai greu s  pui în practic  acest principiu moral: „ ranul i
boierul nu sunt oare f cu i din acela i lut, nu sunt oare liberi i egali
înaintea lui Dumnezeu, i nu trebuie s  fie asemenea i înaintea oa-
menilor?” (Reforma social  la români, capitolul 22).

Întorcând privirea spre epoca lui Mihai Viteazul - modelul suprem
[în fapt, modelul nostru suprem], din punctul t u de vedere - s-a vrut
în elegere a misiunii genera iei tale fa  de ar .

Modelul Mihai Viteazul a fost i r mâne valabil i ast zi. În adev r,

Livia CIUPERC{

Viteazul vitejilor a vrut s  ac ioneze în numele întregului s u popor
valah. Ba, chiar i al fra ilor tr itori în Moldova i Transilvania.

i nu a ac ionat singur. S-a sf tuit i cu boierii „mari i mici”. Era
convins c  la acel moment ara trebuia „izb vit ” din „mâinile turcilor”.

Era nevoie de sinceritate, de unitate, de credin . Dac  demer-
surile sale nu au izbândit, nu e vorba doar de strategiile întreprinse,
ci de ceva mai mult. Egoism i tr dare.

Nu putem spune c  cei implica i nu iubeau pe Dumnezeu. Îl iubeau.
Dar nu iubeau i pe „aproapele”. Când uneltirile i interesele perso-
nale sunt mai presus de cuvântul dat, s  ne a tept m la înfrângere i
dezam gire.

i-ar mai fi bine s  ne amintim c  un contemporan de-al t u,
Gheorghe Bibescu, voievod al rii Române ti, în perioada 1 ianuarie
1843 - 13/25 iunie 1848, a fost, carecumva „str tut de imperativele
ideii na ionale”.

Informa ii pre ioase survin de la istoricul Sextil Pu cariu care
scrie c , „în ziua instal rii pe tron, Gheorghe Bibescu a ap rut în cos-
tumul lui Mihai Viteazul”. i c  „acest gest ostentativ” nu a fost pe
placul nici al turcilor, nici al ru ilor.

i ce crede i? Un an mai târziu, acela i Gheorghe Bibescu se
duce la M stirea Dealu i se închin i s rut  piatra de mormânt a
Martirului Românilor. Dar nu-i deloc de neglijat s  ne amintim c  în
Moldova Mihail Sturdza propune suprimarea v milor între Moldova
i ara Româneasc . O conven ie care s-a încheiat abia la 31 martie

1847. Iat  un „act istoric premerg tor Unirii”.
i ceva mai mult, puncteaz  Sextil Pu cariu, „moldo-vlahii antici-

pau zollverein-ul [uniunea vamal ] german”, care, în fapt, se va realiza
abia la 1853.

Visul t u cel m re , Sl vitea Viteazule, se va contura, dar dup
îndelungi fr mânt ri.

La 1850, scriai în „Manualul bunului român”, c  „a venit vremea
ca morala ce se înva  în biserici în numele lui Hristos, s  intre în
adun rile oamenilor care cârmuiesc i fac legi”.

Din nefericire, dvs., genera ia patruze optist , care a i îmbr at
deviza „Dreptate i Fr ie”, nu a i reu it s  v-atinge i elul, pentru
care v-a i înh mat în lupt !

Modelul „Mihai Viteazul”, lupta vitejeasc  pentru „gloria lui
Hristos i mântuirea patriei” (Românii supt Mihai Voievod Viteazul)
nu s-a vrut îmbr are.

Regretabil! Dar, fost-a un model. i nu e pu in!
Vocea ta nu s-a vrut a fi auzit ?!
Cât  dreptate ai avut: „fiecare na ie are o misie evanghelic  a îm-

plini pe p mânt” (Românii supt Mihai Voievod Viteazul)!
Cu cât entuziasm te-ai documentat, pentru a ar ta cum erau Ro-

mânii „supt Mihai Voievod Viteazul”. Cu cât  implicare descrii, spre
exemplu, marea b lie, marea biruin  de la C lug reni, acolo unde
16.000 de români lupt  viteje te în fa a a 180.000 de turci i t tari. În
fapt, nu cifrele sunt relevante, ci credin a Ta - c  vei birui!Nicolae B lcescu
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Ai fost puternic impresionat, impresionându- i cititorii. Ai con ti-
entizat cât de dramatic  a fost dispropor ia dintre cele dou  armate
adverse. Impresionat c  Mihai a adoptat o tactic  amintitoare de cea
a Sl vitului tefan, alegând un loc „strâns i închis de ni te dealuri

duroase”, numit „Gârla Neajlovului”. Un loc „mocirlos”, Valea
lug renilor, cu un pod atât de strâmt, c  „abia înc pea un car în

rgimea lui”.
Descrierea realizat  de tine este într-atât de palpitant , încât vi-

zualiz m cum trece Mihai „podul în capul a 8000 de o teni i se arun-
 cu furie asupra osmanlâilor”!

Ei bine, la timpul descrierii tale, locul acela p rea c  nu mai spune
nimic contemporanilor t i. i e ti îndurerat, când afirmi: „Ast zi aceas-

 vale este întocmai cum o descriu anali ti ai timpului nesim itoare
la gloria na ional ”.

La vremea ta, sim eai, cu v dit  durere, c  exist  val de pasivitate
în jur, c  nu se realizeaz  c  acel p mânt pe care se calc , „e fr mântat
cu sângele p rin ilor lor i acoper  oasele vitejilor” anului 1595.

i în adev r, vor trebui s  treac  foarte mul i ani, pân  când, în
1913, sculptorul Oscar Späethe s  realizeze o Cruce. O Cruce a marii
jertfe.

Dar, i ea va înfrunta vijeliile timpurilor. Ast zi, se afl  la margine
de drum, chiar la intrarea pe pod.

i dac  totu i, va fi existând confra i de-ai no tri, care s-ar mira
cum a fost posibil ca Mihai Viteazul, Martirul tuturor Românilor, cu
ai s i pu ini o teni, în fa a valului vr jma , a biruit la C lug reni ( i în
multe alte locuri întru ap rarea rii), s i urm reasc  slovele, unde
scrii, cu litere de foc i sânge: La 13/23 august 1595, înainte de a
începe lupta, „Mihai r dic  împreun  cu o tenii s i rug ciuni c tre
Dumnezeu”.

Doar astfel au reu it: „Cu credin i n dejde în Dumnezeu”.
a c , dragilor, dac  dup  1990, Combinatul Romfosfochim (din

zona respectiv ) „a murit”, asemenea suratelor lui din diferite alte
col uri de ar , totu-i din necredin a noastr .

Biruin ele înainta ilor no tri s  ne fie c uz !
Doar prin CREDIN  vom învinge R ul!

 semnul Sfintei CRUCI, nimic nu va fi durabil pe-acest P mânt!
Nihil sine deo!

Doina DR{GU|

Oscar Späethe, 1913
Aceast  Cruce aminte te de C lug renii anului 1595,
dar i de anii cei-au urmat: Primul R zboi Mondial,
Marea Unire, vârtejurile lui 1940, i mai departe!...
Sf râmarea Crucii ar trebui s  ne pun  pe gânduri!

urcu  spre sine

bântuit de armonie
adaptat la ritmul cosmic
în urcu  spre sine însu i
devorat de întreb ri
el se caut  pe sine
într-un strop
din timpul s u

calea de reg sire

eliberat de orice ata are
i las  spiritul s  r ceasc

se desprinde apoi de corpul s u
i p se te orice form

lumini uri se desfac
în drumuri
apele se limpezesc
spre calea de reg sire
care este începutul

un om

 fii om este u or
 fii un om este mai greu

(un om între oameni)
las  întotdeauna un loc
cât de mic gre elii

nu trebuie s  fii perfect
ca s  fii profund
ieri, azi, mâine - sunt
cele trei zile
care conteaz
începutul i sfâr itul
coincid

aici i acum

strategia prelungirii vie ii
implic  adeziunea, ata area
într-un aici i acum
iar nu p sirea locului

cirea, epuizarea
într-un acolo i alt dat

plin tatea lumii

numai lumina permite
vederea în sine
i realizarea absolutului

via a nu trebuie tulburat
de dorin e
cuvântul este începutul
tuturor lucrurilor
eu nu m  simt exterioar  lumii
dar simt plin tatea lumii
în interior

Pablo Picasso - Cifre la mare
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Str[lucit omagiu Bardului de
la Mirce]ti - la dou[ veacuri

de la na]tere

Mihai CABA

Vasile Alecsandri, apreciat ca „personalitate marcant  a
Moldovei i apoi a României de-a lungul secolului al XIX-lea” i
considerat „unul dintre fondatorii culturii noastre moderne”, s-a

scut, potrivit consemn rii celor mai mul i dintre biografii s i, la 21
iulie 1821, la Bac u, în familia medelnicerului Vasile Alecsandri, tat l

u i a so- iei sale, Elena Kozoni, cu origini grece ti, mama sa, fiind
fiul mijlociu al acesteia, dup  sora sa, Catinca (n.1819) i înaintea
fratelui s u, Iancu (n.1826), primind la botez, conform obiceiului
str vechi, pre-numele tat lui s u.

Pe scara ireversibil  a Timpului se împlinesc, iat , 200 de ani de la
na terea lui, eveniment aniversar de prim  m rime închinat omagierii
lui Vasile Alecsandri, cel ce de ine recunoa terea ca poet, folclorist,
dramaturg, om politic, ministru i diplomat, membru fondator al
Academiei Române, creator al teatrului i dramaturgiei române ti,
la care se racordeaz  recunosc toare întreaga „suflare” a României
de azi.

Cetatea ie ean , potrivit tradi iei împ mântenite de a nu- i uita
momentele de mândrie i glorie traversate în toat  istoria sa str veche,
când vine vorba despre Vasile Alecsandri, de numele c ruia se leag
cu str lucire nenum rate împliniri ale „dulcelui Târg”, nu poate fi
mai prejos la aceast  distins  omagiere. Dimpotriv !

Astfel, anticipând luminoasa aniversare a „Bardului de la Mir-
ce ti”, la sfâr itul anului trecut a ap -
rut în Editura „Palatul Culturii”, apar-
in toare prestigiosului Complex

Muzeal „Moldova”, albumul omagial:
„Vasile Alecsandri - 200 de ani de la
na tere”, al c rui „Argument” edito-
rial a fost înscris pe minunata sa co-
pert  deosebit înf at , având pe
frontispiciu medalionul „V. Alecsan-
dri”, realizat de artistul italian Celeste
Fabio, aflat la Biblioteca Central  Uni-
versitar  „Mihai Eminescu” de la Ia i.

La elaborarea textelor albumului
aniversar a lucrat, cu minu ia abor-

rii, un grup de remarcabili muzeo-
grafi i exper i, din care au f cut parte:
dr. Monica Joi a, consilier la Arhivele
Diplomatice, dr. Silvia Irina Zimmer-
mann, cercet tor al Arhivei Princiare
de Wied din Neuwied, dr. Tudor-Radu
Tiron, heraldist la Academia Român ,
dr. Indira Sp taru, muzeograf la Mu-
zeul Na ional al Literaturii Române, cu
to ii afla i sub coordonarea dr. Sorin
Iftimi, muzeograf  la Complexul Muzeal
Na ional „Moldova”, Ia i.

Structurat în dou sprezece capitole, ce urm resc cursiv firul vie ii
i operei „Bardului de la Mirce ti”, pe care însu i Mihai Eminescu

îl considera „rege al poeziei”, albumul omagial „Vasile Alecsandri -
200 de ani de la na tere”, în cele 150 de pagini ale sale de format

rit, pe lâng  informa iile biografice de mare pre iozitate, mai cu-
prinde i numeroase „piese din colec iile Muzeului Unirii i ale Mu-
zeului de Istorie i imagini ale unor documente din colec iile Bibli-
otecii Academiei Române i Bibliotecii Na ionale a României .a.,
la care se mai adaug  obiecte, fotografii i documente din colec iile
unor institu ii publice ie ene”; toate acestea întregind în autenticitate
valoroasa „zestre” a acestui album.

Cu o fireasc  abordare a „r cinilor” istorice, albumul porne te
la drum urm rind „Familia Alecsandri, pe firul memoriei”, reu ind

 alc tuiasc , având „acoperirea” unor surse imbatabile, „arborele
genealogic al familiei Alecsandri”, întins de-a lungul a cinci genera ii,
început de la str bunicul Mihalache, zis Alexandru, „ba -ceau , c -
pitan de darabani, decedat la 1801” i terminat la Maria Alecsandri
(1837-1937), „fiic  din flori” a poetului, c torit  de dou  ori, mai
întâi cu Dimitrie A. Catargi, având dou  fiice, Elena i Margareta, i
apoi cu Gheorghe Bogdan, prefect, avându-l ca fiu pe Henri-Vasile
Bogdan, „care a urmat o carier  diplomatic ”. Sunt cuprinse aici i
informa ii biografice detaliate despre: tat l, ajuns vornic, Vasile Alec-

sandri (1792-1854), mama sa, Elena
Kozoni (1800-1842), „care a n scut
apte copii, supravie uind doar trei:

Catinca, Vasile (poetul) i Iancu”, fra-
tele s u, Iancu Alecsandri (1826-1884),
„maior i agent diplomatic la Paris”,
sora sa, Catinca Alecsandri (1817-
1857), „c torit  opt ani cu aga Cos-
tache Voinescu, cu care a avut patru
copii: tefan, Elena, Maria i Aglaia,
rec torit  la 1845 cu Costache Rolla,
prieten i tovar  de pribegie revolu-
ionar  al fratelui s u, ajuns la un mo-

ment dat, ministru al Instruc iunii Pu-
blice” i a unchiului s u, Nicolae N.
Alecsandri (1859-1931), „militant pen-
tru cauza Basarabiei, ajuns Pre edinte
al Sfatului rii de la Chi in u i se-
nator în dou  guverne ale României
Mari”.

Însemnate note biografice se mai
pot afla i din capitolul „Vechi portrete
ale familiei Alecsandri” reie ite în ur-
ma unor cercet ri aprofundate asupra
portretelor de epoc  ale acestei familii
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realizate de pictorul italian Niccolo Livaditti, cel „care a introdus
portretul de familie în arta româneasc  modern ; portretul familiei
vornicului Alecsandri (datat 1837) fiind «cap de serie»”. În acest
tablou, aflat la Muzeul Na ional de Art  al României, pictorul îl
înf eaz  pe Vasile Alecsandri  tat l, la 45 de ani, pe vremea când
avea rangul de sp tar, împreun  cu so ia sa Elena (37 ani), fiica Ca-
tinca (20 ani) i fiul Iancu (11 ani), într-o ambian  familiar , zugr vind
cu fine e detaliile vesti-menta iei protipendadei epocii. Lipse te din
tabloul respectiv fiul Vasile Alecsandri, aflat în acea vreme la studii
în Fran a.

Un al doilea tablou al lui N. Livaditti (datat 1845), aflat la pinaco-
teca din Ia i, îl reprezint  pe Vasile Alecsandri tat l, ajuns vornic,
înconjurat de fiii s i, Vasile i Iancu, la trei ani de la dispari ia so iei.
Dac  b trânul tat , „a ezat într-un fotoliu este înf at în straiul ori-
ental, în contrast cu el, tân rul Vasile, revenit de la studiile parisiene,
poart  frac negru, iar Iancu uniform  militar  bleumarin”. Pictorul,
uzitând un obicei iconografic, „pune pe sulul de hârtie din mâna
stângã a tatãlui îndemnul scris cu litere chirilice: Iubi ilor mei fii /
Vasile i Iancu, / urma i pov uirilor / ce v  îns mnez: / Pe Dumnezeu
i pe p rin i s  nu uita i, / Epitrop i cheza  s  nu v  face i. / S  fi i

credincio i patrii i neîmpotrivitori ocârmuirii. / Trebile de ast zi
 nu le l sa i pe a doua zi. / Pe s raci s -i milui i”. Dup  p rerea

autorizat  a unui specialist: „Lucrarea trebuie s  fi suferit o modificare
de ultim moment, prin care fiul cel mare, poetul Vasile Alecsandri, a
fost adus în fa a tat lui s u”.

Informa ii inedite despre însemnele heraldice ale începutului de
secol XIX le afl m din „Stemele lui Vasile Alecsandri”. Potrivit cerce-

rilor întreprinse, se afirm  c : „în toat  familia Alecsandri, de i
apar inea clasei boiere ti, nu se cunosc steme folosite de membrii ei
nici m car pe sigilii, ctitorii sau pietre de mormânt.” Singura lor
utilizare apar ine numai lui Vasile Alecsandri i aceasta fiind „mai
curând o arm  personal ”. Astfel, dup  un model francez, în perioada
Unirii, Vasile Alecsandri alc tuie te ad-hoc o stem  cu dou  mâni

strânse, ce simbolizeaz „unitatea, pacea i loialitatea, mâna din
dreapta având man eta albastr , iar mâna din stânga având man eta
ro ie, ambele proiectate pe un câmp de aur”, din care se desprinde
lesne „un în eles patriotic”. Alte steme ale lui Vasile Alecsandri
poart  o e arf  cu deviza „ÎN UNIRE, ÎNFLORIRE” sau fac trimitere
la florile de l cr mioare; volumul „Doine i l cr mioare” fiind ap rut
în 1853. Una dintre steme folosite de V. Alecsandri dateaz  din timpul
ultimii sale misiuni diplomatice (1885-1889), „care a fost preluat
dup  cea a familiei ducale d´Alessandro, cu numele apropiat de al
lui (cu care se credea înrudit), reprezentând leul peste care trece
banda cu trei stele”. Cu acest însemn heraldic, a a cum cerea „proto-
colul diplomatic”, Vasile Alecsandri i-a personalizat „c ile de vizit ,
plicurile de coresponden , tratatele interna ionale, ba chiar i plicul
cu Testamentul s u redactat în septembrie 1886”.

Pe cât de mare i-a fost harul s u poetic, recunoscut de Junimea,
tot pe atât de mare i-a fost i unionismul s u, a a cum rezid  din tex-
tul Revolu ia i Unirea (1848, 1859); „poetul Vasile Alecsandri, mai
totdeauna în mijlocul lucrurilor, fiind printre cei care le i gr besc,
le cheam , le determin , le preg tesc”.

Incluzând succinte note biografice din prima perioad  a vie ii i
a studiilor de la Paris (1834-1839), unde i-a cunoscut pe Alexandru
Ioan Cuza i pictorul Ion Negulici, textul detaliaz  apoi momentele
revenirii lui V. Alecsandri la Ia i, primind conducerea Teatrului Mare
de la Copou, împreun  cu C. Negruzzi i M. Kog lniceanu (1840), la
colaborarea sa cu  revista „Dacia literar ”, nou înfiin at , la preg tirea
punerii în scen  a piesei „Nunta neasc ” (1848), timp în care
„între culise se cloce te o revolu ie”. Vestea dat  de N. B lcescu
privind „izbucnirea revolu iei de la Paris”, îi inspir  poezia mani-
fest „C tre români”: (...) Scula i fra i de-acela i nume, iat  timpul
de fr ie!..., pe care o va intitula mai apoi „De teptarea României”.
La 27 martie 1848 s-a declan at i la Ia i „revolta poe ilor”, printr-o

Vornicul Vasile Alecsandri i fiii s i Castanul de la Vi an, aflat în 2002



întrunire la Hotelul Petersburg „care a ales o Comisie format  din 16
membri, ce trebuia s  redacteze cererile revolu ionarilor”. A doua zi,
în casele lui Costache Sturdza de la Copou, Vasile Alecsandri întoc-
me te Peti iunea Proclama ie a boierilor i notabililor din Moldova,
„principalul document al Revolu iei”. În ziua urm toare, la 29 martie
1848, „în casa Mavrocordat, tinerii revolu ionari au fost aresta i,
dar cei mai mul i dintre ei, printre care i V. Alecsandri, au luat ca-
lea exilului”. Dup  un refugiu de dou  luni la Bra ov, în care poetul
„ a publicat bro ura Protesta ie în numele Moldovei, a Omenirei i a
lui Dumnezeu adresat  românilor de pretutindeni”, Vasile i Iancu
Alecsandri s-au refugiat la Cern i, acolo unde, împreun  cu mai
mul i revolu ionari, între care: C. Negri, Alex. Cuza, Alecu Russo i
M. Kog lniceanu, s-au bucurat de ospitalitatea fra ilor Hurmuzachi
i au continuat s  militeze pentru unionism, publicând în revista

„Bucovina” articole i poezii mobilizatoare. Exilul a continuat un an
i la Paris; perioad  în care V. Alecsandri i D. Golescu „s-au consacrat

unei propagande scrise în favoarea moldo-vlahilor”.
Dup  urcarea lui Grigore Al. Ghica pe tron, exila ilor li s-a permis

revenirea la Ia i i în 1850 îl afl m pe poet la conducerea Arhivelor
Statului, timp în care „ i-a reluat crea ia literar , interesat de poezia
popular i folclor, dar i cea dramatic , prin piesa Cucoana Chiri a
în Ia i (9 apr.1850), care avea s  cunoasc  o mare celebritate”.

Firesc, chiar i în condi iile subversive din vremea „c im niei”
Moldovei, neuitatul vis de Unire s-a reaprins cu i mai mare putere,
astfel c , în duminica lui 26 mai 1856, unioni tii ie eni, strân i în jurul
lui M. Kog lniceanu, s-au adunat la „sfat de tain ” sub m re ia în
floare a unui castan de la Vi an, din m rginimea Ia ului, aflat în gr -
dina unionistului Petre Mavrogheni i au înfiin at Asocia ia de lupt
pentru Unire, la sfâr itul c ruia „au depus un jur mânt pentru
realizarea idealului Unirii”, al c rui text însufle itor a fost compus
ad-hoc de Vasile Alecsandri: „Sub acest m re  castan,/ Noi jur m
to i în fr ie/ Ca de azi s  nu mai fie/ Nici valah, nici moldovan.”

Nu mult dup  aceea, împrumutând „metrica” i „patosul” Jur -
mântului unionist, V. Alecsandri a compus i poezia „Hora Unirii”,
„publicat  în revista Steaua Dun rii, la 9 iunie 1856.”

Dup  mai bine de doi ani i jum tate de lupt  aprig  pentru
Unire, la 3 ianuarie 1859, la întrunirea unionist „acas  la Rolla,
dintre cei 38 de candida i înscri i pe list , Vasile Alecsandri, având
prima ans  s  devin  «Domnul Unirii», s-a retras din competi ie în
favoa-rea lui Costache Negri, apoi a lui Alexandru Ioan Cuza”.
Acesta din urm , la alegerile desf urate la 5 ianuarie 1859 în Palatul
Ocârmuirii, a devenit Domnul Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 a fost
ales i Domn al Munteniei, astfel c  Unirea Principatelor s-a înf ptuit
prin Alexandru Ioan Cuza, devenit astfel primul Domn al României!

Dar pân  la recunoa terea noului stat înscris pe harta Europei
mai era cale lung , iar aceast  important  misie i-a revenit lui Vasile
Alecsandri, uns Ministru de Externe, dovedindu-se, „un diplomat
modern avant la lettre”, dup  cum se i intituleaz  un capitol al
Albumului omagial. Sintetizându-l, n-a fost de mirare c  la întrebarea
din 1886 a lui Titu Maiorescu: „În ce st  valoarea unic  a diplo-
matului Alecsandri?”, indubitabilul r spuns a fost dat chiar de
întreb tor: „În aceast  totalitate a ac iunilor sale diplomatice!”

Opera poetic  a lui Vasile Alecsandri s-a manifestat de-a lungul
vie ii sale, ca un corolar al propriei expresii: „Românul s-a n scut
poet”, a a cum este înf at  detaliat în capitolul omonim intitulat. De
la primele sale crea ii literare în limba francez  din perioada studiilor de
la Paris (1838), continuate în Albina româneasc  (1843), atras mereu
de folclor, public „Balade adunate i îndreptate” (1853), urmate de
ciclul „Doine i L cr mioare”, dedicat „stelu ei pierdute”, Elena Ne-
gri, de ciclul„M rg rit rele” (1862), de minunatele„Pasteluri” (1867),
de „Legende i poeme istorice” (1870), „Imnul lui tefan cel Mare”

(1871), „Osta ii no tri”, inspirat de R zboiul de Independen  (1878),
„volum care i-a adus renumele de Bardul de la Mirce ti”.

Recunoscut înc  din timpul vie ii ca „Poet na ional”, Vasile
Alecsandri a cunoscut i o larg  recunoa tere interna ional , în 1878,
la Festivalul de la Montpellier, „unde i-a fost decernat marele trofeu
pentru poezia Ginta latin  pe care a înscris-o în concurs”.

Prima strof  dintre cele patru ale acesteia a fost înscris  cu ma-
juscule, purtând semn tura olograf  a poetului, pe ultima copert  a
Albumului omagial: Latina gint  e regin  / Într-ale lumii ginte mari;
/ Ea poart -n frunte-o stea divin  / Lucind prin timpii seculari. /
Menirea ei tot înainte / M re  îndreapt  pa ii s i. / Ea merge-n
capul altor ginte / V rsând lumin -n jurul ei. L udabil  idee!

Fire te, nu s-ar fi putut ca din acest Album s  lipseasc  înrâurirea
pe care opera Regelui poeziei române ti a avut-o asupra crea iei lite-
rare a Reginei Elisabeta, cunoscut  sub pseudonimul Carmen Sylva.
Despre aceast  „prietenie cultural ”, despre reciprocitatea traduce-
rilor, în german i român , ale multora dintre crea iile amândurora,
despre compunerea, la rug mintea ei, a Imnului Regal (1881) i despre
alte numeroase momente de venera ie prieteneasc , cititorul le poate
afla dintr-un capitol special inclus.

Ultima parte a vie ii sale Vasile Alecsandri a petrecut-o la conacul
de la Mirce ti, din lunca Siretului, pe care-l vedea: „mult dr la ,
chiar pus în compara ie cu castelurile cele mai feerice (...), fiind legat
de zidurile lui prin numeroase suveniruri scumpe inimii.”

Pe lâng  multe dintre crea iile sale compuse aici, în 1886, Bardul
i scrie i Testamentul u, prin care, „ca membru fondator al

Societ ii Literare, devenit  ulterior Academia Român , îi las
acesteia toate manuscrisele, precum i casa.”

Dup  o îndelungat  suferin , la 22 august 1890, Vasile Alecsandri
trece la cele ve nice, „fiind înmormântat cu onoruri în mausoleul
din curtea casei sale de la Mirce ti.”

Fapt inedit (n.n.), la înmormântare, sicriul Bardului a fost ridicat
la comanda lui ... Pene  Curcanul, pe numele s u adev rat, Constantin

urcanu, înfl ratul erou al memorabilei sale poezii: „Cei nou  din
Vaslui i cu sergentul zece... Ridica i!”

 îndoial , în forma lui minunat  de alc tuire i prezentare,
Albumul „Vasile Alecsandri - 200 de ani de la na tere” se constituie
într-un str lucit omagiu adus celui ce a fost, este i va r mâne în
posteritate Bardul de la Mirce ti.

Pablo Picasso - Femeie
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Sadoveniene
Preambul
Crea ia lui Sadoveanu, atât de bogat i divers , cuprinde dou

mari categorii de opere: opere în care domin  elementul originar-arhaic,
cosmicul i mitul. Scriptic ele îmbrac  haina povestirii i a eposului. i
operele în care lumea i omul vremurilor moderne sunt privite prin
lupa realismului. Scriptic acestea primesc ve mântul romanului.

Lumea din prima categorie este lumea arheurilor i a arhetipurilor,
o lume senin , solar , cu o existen  ritualizat . În aceast  lume de-
mocra ia cosmic  cu legile ei a coborât pe p mânt. Forma ei de orga-
nizare i vie uire este comunitatea/familia. În cealalt  categorie de
opere lumea e una înnourat , nelini tit  dezechilibrat , e o lume de
indivizi organiza i social în stat,în care fiecare are o existen i un
interes individual. În aceast  lume „democra ia” i legile sunt impuse
i discriminatorii. În prima categorie lumea este cosmocentric , în

care omul exist  ca fiin  exemplar ; în a doua, lumea e homocentric ,
în care omul exist  ca fiin  doar ca individ.

În cronologia operei sadoveniene se pot distinge trei etape, de-
sigur la modul relativ, deoarece cele trei etape interfereaz  - prima cu
a doua; a doua cu a treia. Prima este etapa operelor tinere ii scriito-
rice ti (de la debutul furtunos din 1904, cu cele patru plachete de
povestiri, la prima capodoper , Hanu Ancu ei, din 1928); a doua
etap  este a operelor maturit ii creatoare (de la Hanu Ancu ei la
Baltagul, Creanga de aur, Fra ii Jderi).

O oper  atât de vast  este, firesc, inegal , iar în interiorul aceleia i
categorii tematice exist  diferen e valorice. În dimensiunile ei „ciclo-
pice”, opera lui Sadoveanu este o arhiv  a poporului s u (Pompiliu
Marcea). Opera sadovenian  este cel mai complex univers (istoric,
social, psihologic, moral-caracterial i de în elepciune) din literatura
român , iar în literatura universal  are doar 3-4 concuren i.

În paginile de fa  ne îndrept m aten ia asupra unor opere, cam
neglijate de critic , pe care le socotim importante în cronologia operei
i pentru c  ilustreaz  în mod conving tor anumite aspecte ale speci-

ficit ii crea iei scriitorului.
Mai întâi purcedem la recitirea a dou  romane: Neamul oim -

re tilor i ria-Sa Puiul p durii. Vom urm ri, apoi, ca încercare de
sintez , chipurile, frecven a i semnifica iile unor toposuri devenite
proprietatea scriitorului i, în fine, prezen a În elepciunii i a în e-
lep ilor în opera marelui rapsod.

Neamul oim re tilor
- pentru o mai dreapt  cinstire -
O revizitare a operei lui Sadoveanu, cu aten ia îndreptat  asupra

perioadei dintre debutul furtunos din 1904 cu cele patru plachete de
povestiri i pân  la capodopera Hanu Ancu ei din 1928, ne arat  c
scriitorul a publicat o oper  important  în diacronia crea iei sale, pe
care critica a nedrept it-o, anume: Neamul oim re tilor (1915).

Suferin ele tân rului roman au fost inventariate i judecate de
exegeza sadovenian , îns  mai pu in meritele lui, de aceea ne propu-
nem s  punem în eviden  acele aspecte ale romanului care s  justifice
o mai dreapt  cinstirea a lui.

Evident c  este o oper , conform unei expresii, de raftul doi,

dar el nu trebuie scos din diacronia crea iei autorului s u, deoarece
el înseamn  început de drum sigur: „Cu  cortina cade peste o
etap ” (Constantin Ciopraga) i se ridic  peste o alta, nou .

Dup  gesta ia înceat i chinuit  (Samson Bodn rescu, V. A.
Urechia, Gh. Boerescu-Silva, Radu Rosetti, o excep ie - Cu palo ul,
i chiar Sadoveanu cu Fra ii Potcoav ) cu  se semneaz  certi-

ficatul de na tere al romanului istoric românesc. Chiar dac  e tributar
canonului romantic i modelelor ilustre (Walter Scott, Al. Dumas, H.
Sienkiewicz),  tempereaz  izbucnirea aproape dionisiac  a ima-
gina iei i a voca iei tân rului scriitor pentru evocarea istoric . Des-
prinderea de modele i p irea pe propriul s u drum se face treptat,
iar metamorfoza romanului de cap i spad  (romanul luptei atempo-
rale i aspa iale între glasul inimii i glasul datoriei, dintre Bine i

u) în roman istoric original, românesc, se face prin ancorarea, cu
subtil  art , într-un timp i spa iu bine definite istoric, social i spiri-
tual, prin introducerea, cu aceea i subtilitate, a câtorva ingrediente
specifice locului (rela ia omului cu natura, elemente de basm i balad ,
pl cerea povestirii) i frecven a unor motive, prin realizarea unei
structuri antropo-morale i o anumit  filosofie asupra istoriei. Toate
acestea î i încearc  diapazonul în . În ele identific m unele din
componentele structurale ale Weltanschuung-ului sadovenian.

O prim  pies  a concep iei scriitorului este vechimea. Dac  prima
este de natur  conceptual-filosofic , a doua, r imea (Oamenii

riei-Sale - ara), este de sens socio-politic. Pentru rapsodul nostru,
istoria, atât cea a documentului, cât i cea oral , d  m rturie despre
vechimea, permanen a, statornicia i n zuin ele unui popor, care îi
îndrept esc locul sub soare. În  înmuguresc viitoarele coordonate
ale romanului istoric ale marelui rapsod. Sinteza lor deplin , cu adânci
semnifica ii na ionale i universale, i expresia lor literar  se realizeaz
în capodoperele: Creanga de aur (1933) i trilogia Fra ii Jderi (1935,
1936, 1942). De asemenea,  anun  cele dou  mari teme din operele
cu subiect istoric: mitul vârstei de aur i paradisul destr mat (Fra ii
Jderi, respectiv Zodia cancerului ). Dou  propozi ii cu caracter de
apoftegm , scoase din romanul despre care facem vorbire aici, pot fi
puse drept motto acestei sec iuni a operei lui Sadoveanu: „Noi avem
sub brazd  mai mul i decât cei care tr iesc ast zi”; „Mor ii poruncesc
celor vii”.

Tematic i ideologic, romanele de evocare istoric  ale lui Sado-
veanu merg pe dou  direc ii: cele care zugr vesc „vârsta de aur” -
societatea patriarhal  a ob tii s te ti, stabil , bogat , armonioas , i
cea a descrierii „destr rii paradisului” (N. Manolescu). Cele dou
vârste unt prezente deja în .

Aici, credem, e necesar  o parantez . În multe studii despre ope-
ra lui Sadoveanu s-a încercat explicarea i chiar cosmetizarea s -

torismului scriitorului. Acest „s torism” a fost pus, printre
alele, pe seama apropierii de Nicolae Iorga i a colabor rii la „S -

torul”, revista marelui istoric. S torismul lui Sadoveanu nu
poate fi negat i nu are nevoie nici de cosmetizare, el are i alte ori-
gini i semnifica ii, mult mai complexe decât se crede în raport cu
curentul ideologic i literar cu acest nume. În primul rând demofilia,

Ionel POPA
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sub diferitele ei haine ideologice i stilistice, este o coordonat  a
literaturii noastre, putem spune, de la origini pân  la Marea Unire i
chiar dup . În aceast  tradi ie literar i-a petrecut Sadoveanu „anii
de ucenicie”. În alt  ordine de idei, „s torismul” îi este lui Sa-
doveanu ontologic (v. Anii de ucenicie i M rturisiri). Mihail Sado-
veanu se desparte de ideologia curentului i de confra ii s tori ti
prin faptul c  el nu face discriminare: boieri de neam, adic  p mânteni,
i boieri alogeni, pentru Sadoveanu boierimea nu e o categorie etnic ,

ci o clas  social . Apropierea de Iorga i colaborarea la revista ace-
stuia, precum i alte împrejur ri de via  au fost o „întâmplare”, un
adaos care i-au  oferit cadrul de manifestare.

Neamul oim re tilor e o nara iune romantic , care pune la lucru
toat  recuzita specific  romanului decap i spad : peripe ii, prietenii
i loialit i cavalere ti, lupte, r piri, aventuri amoroase, iubiri nefericite,

vicleni, uneltiri, tr ri, psihologie firav , schematic . Îns , imediat,
trebuie spus: Sadoveanu d  acestei specii de roman o nou  via i
o specificitate legate ombilical de un topos i o colectivitate uman
(neam) bine definite istoric i social. i scriitura, nararea faptelor, se
schimb  la scriitorul nostru: stilul (nara ia) aproape incolor i insipid
al romanului de cap i spad , de cvasi evocare istoric , devine la
Sadoveanu puternic i personal rapsodic, scriitura sa cap  un ton
de melopee, de neconfundat. Toate aceste schimb ri, anun ate de

, ating maxima realizare în atâtea povestiri, dar mai cu seam  în
capodoperele: Baltagul, Creanga de aur, Fra ii Jderi.

În urma b liei de la Cornul lui Sas, din 1612, victorios, cu ajutor
turcesc i t tar, tefan Tom a dobânde te scaunul Moldovei, înl tu-
rând pe Movile ti, filopoloni.

Tudor oimaru - protagonistul romanului -, e c pitan în oastea
lui Tom a. În urma luptei victorioase, între Tudor oimaru, boierul
Simeon Bârnov i t tarul Cantemir, beiul t tarilor veni i în sprijinul
lui Tom a, ca în romanul cavaleresc i basmul popular, se leag  o pu-
ternic  prietenie, devin „fra i de cruce”.

Dup  lupt , pentru credin i faptele de arme, Tudor nu cere lui
Vod  decât... o permisie pentru a merge în satul natal, de care l-a cu-
prins dorul. În drumul spre locul unde a v zut lumina soarelui e în-
so it de cei doi fra i de cruce. În drumul spre cas  Tudor i prietenii

i poposesc la hanul lui mo  Chiril , unde fac cuno tin  cu boierul
Stroie Orheianu i sunt implica i, ca adev ra i cavaleri viteji, în sal-
varea domni ei Magda, fiica boierului, r pit  de... zmeu, cazacul Vasca,
aflat în slujba Movile tilor. Lui Tudor îi cade drag  fata.

Ajuns la oim re ti, pe apa R utului, la poale de codru, str inul
este recunoscut de „mo  Mihu”, fratele lui Iona cu, tat l lui Tudor,
ucis mi ele te, pe când era el prunc, de boierul „cel mare de la Mur-
geni”, împotriva c ruia Iona cu s-a ridicat cu sabia pentru ap rarea
ob tii r ti. Tudor afl  c  uciga ul tat lui s u nu este altul decât

rintele fetei pe care a salvat-o din mâinile r pitorului i de care s-
a îndr gostit. Aflat în dureroas  cump  între chemarea inimii i
chemarea datoriei, pentru a limpezi apele, Tudor face drum în Lehia,
unde boierul i fiica sa s-au refugiat de teama lui Tom a-vod . Pe
Magda o întâlne te la balul de la castelul magnatului Coribut. Tudor
sufer  du ul rece al adev rului: Magda refuz  s -l recunoasc , iar
boierul Stroe Orheianu îl demasc  drept spion al lui Tom a. Tudor e
arestat, dar datorit  lui Bârnov i slujitorilor Ispas i Ilun-t taru, e
salvat i se întoarce definitiv la cuib.

Înso it de Mihu i având asupra lui vechi zapisuri de la vechii
voievozi, Alexandru cel Bun i tefan cel Mare, i de la Pertu Rare ,
Tudor se înf eaz  la divanul lui Tom a. Domnitorul le recunoa te
i le înt re te drepturile asupra p mânturilor str mo ti.

Dar, roata istoriei se învârte. Tom a, tr dat de boieri, pierde dom-
nia. Movile tii, reveni i pe tronul Moldovei, „repar  nedreptatea”

cut  de Tom a orheianului, slujitorul lor credincios. Acesta se în-
toarce la conacul de la Murgeni înso it de Magda, devenit  so ia

unui mare nobil polon. Înso it de solda ii ginerelui, boierul într  în
satul lui Tudor pentru a lua în st pânire, acum, toate p mânturile
oim re tilor. În lupta ce are loc, Tudor r pune pe boier i-l târ te

pe mormântul p rintelui s u, iar conacul de la Murgeni e dat focului
purificator i locul e arat (ca în Dumbrava ro ie, poemul în care
Vasile Alecsandri, evoc  un episod din domnia lui tefan cel Mare).
Magda i so ul ei sunt l sa i s  se întoarc  nev ma i în Lehia.

Din finalul pove tii („Orice istorisire are un sfâr it”), destul de pa-
tetic, conform re etei romantice, afl m c  „Domni a Magda i-a purtat
lumina ochilor ei prin ri str ine i pribeag  a r mas pân  la mormânt”,
purtând în suflet mireasma florii tinere ii, r mas  în „poiana t inuit ”.
Iar Tudor cu so ia Ani a, i Mihu, i ceilal i r i au fost urgisi i i pri-
goni i, dar s-au inut cu t rie. „Bunicii mei sunt str nepo ii acelor oa-
meni. i aceast  istorisire de acum trei sute de ani [...] am scris-o în
lini tea unei pris ci, având în inima mea r sunetul durerii lor.”

Chiar dac  romanul nu se remarc  printr-o construc ie deosebit ,
totu i sunt de semnalat câteva aspecte care în timp vor trece printr-
un proces de rafinare, primind pecetea sadovenianismului.

Scenariul epic e construit pe dou  „pove ti”: una a iubirii, cealalt
social , deci pe un conflict între glasul inimii i glasul datoriei. Odat
cu întoarcerea acas , glasul datoriei devine atotputernic, iar locul
erosului e luat de iubirea familial .

Deocamdat  epicul e liniar, întâmpl rile din care e construit  intriga
se succed liniar, cronologic; capitolele sunt scurte, condensate epic,
iar titlurile lor, calchiate dup  modelul cronicelor, sunt sugestive în
simbolistica i metaforismul lor. Limbajul, dialogurile, popasurile la
hanuri i descrierile de natur  dau primele semne de ceremonial,
ceremonial ce va deveni pecete sadovenian , începând cu capodo-
pera Hanu Ancu ei.

Placa turnant  a romanului e capitolul Crucea r ze ilor. Sensurile
lui ideologice, etice, filosofice vor fi reg site, dezvoltate i aprofun-
date în ria Sa Puiul p durii,Baltagul, Creanga de aur, Fra ii
Jderi i în c ile despre în elepciune: Divanul persian, Aventurile
ahului.

„Puiul se întoarce la cuib”. Întoarcerea acas  se face, urmând,
parc , un ritual. Sosirea în sat are loc într-o duminic , zi de s rb toare,
pe vremea pomilor în floare. Întoarcerea pribeagului e eveniment
pentru întreaga comunitate. Evenimentul e consfin it de sunetul clo-
potului bisericii. Locul de adunare a ob tii, agora satului, este biserica
i cimitirul .Tudor a ie it dintr-un spa iu profan i intr  într-un spa iu

sacru (Mihai Ungheanu).
„- Fra ilor, zise el, cuprinzând mâinile tovar ilor, acesta-i satul

meu!
- E un sat ca oricare alt sat... îi r spunse Cantemir.
- Se poate, dar acesta-i al meu i nu l-am v zut de dou zeci de ani.”
„Satul cu casele mari acoperite cu stuh, case curate, r ti, se

întindea într-o vâlcic , sub poal  de p dure. Apa R utului curgea pe
vale, sub ire i limpede, sc zut  de secetele verii. Nuci mari se ridicau
din vii, i un grangur cânta în pacea satului, în lumina dimine ii. Era
o zi de duminic i toaca începu s  sune în clopotni a bisericii albe c-
o duruire melodioas

oimaru se opri, î i descoperi capul cu plete scurte cre e, i- i
cu încet cruce.

- De înv tura asta veche a bunicului uitasem... zise el încet.”
Cei trei mu chetari desc lecar i pornir  spre biseric . Ceea ce

d este o adev rat  procesiune de ritual sacru.
„Femeile i fetele cu ca aveici de vulpe i cu fuste de lân , dungate

cu vârste galbene i ro e pe fond negru, veneau la liturghie. Femeile
aveau broboad  cafenie pe cap, fetele erau cu capetele goale g tite
cu flori de gr din . Unele erau frumoase i spionau cu priviri agere
pe cei trei o teni.

Veneau i r ii în urma lor, îmbr ca i în straiele cu care aveau
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obiceiul s  ias  la oaste: ciubote din piele ro , pantaloni largi i
încre i în jurul mijlocului dintr-un iac cafeniu i ilice negre cu
nasturi rotunzi de argint i cu mâneci largi.”

Nu e locul aici pentru un comentariu etnografic-sociologic al
textului, îns  e de re inut imaginea de icoan  a tabloului.

Judele satului d  bine e celor trei i îi întreab  cine sunt i pe
cine caut . „Pe mine m  cheam  Tudor oimaru”, r spunse Tudor.
Auzindu-i numele, din rândul r ilor se îndrept  spre el „un b trân

runt, îndesat, cu barb  scurt i epoas , cu ochii ascu i i aspri.”
trânul, Mihu îi era numele, îi pip i mâna i-l privi, recunoscu pe

feciorul lui Iona cu, fratele s u. Recunoscându-l, „mo  Mihu” îl tra-
se între mormintele cimitirului. În acele clipe „clopotele bisericii t cur ;
se alinar i vocile oamenilor; i sub cire ii s lbatici, care- i coborau

cinile între oasele mor ilor, se f cu în lumina dimine ii t cere.” Se
oprir  în fa a unui mormânt, îngrijit, acoperit cu flori:

„- Aici, b iete, gr i Mihu îndesat, odihne te p rintele t u Iona cu!
La mormântul lui noi îngenunchem cu to ii...

Ca prin farmec, clopotele pornir  iar, a treia oar  - i r ii înge-
nunchear . Cu ochii împânzi i de lacrimi, Tudor cetea slovele s pate
pe crucea de granit:

Aici este groapa
Unde zace robul lui Dumnezeu IONA CU
Din neamul OIM RE TILOR
Care s-a str mutat la ve nicele l ca uri
La anul de la zidirea lumii 7102…”

trânul Mihu îi „t lm ce te” epitaful - testament pentru Tudor:
„Aici este îngropat p rintele t u! Strig  la ureche b trânul Mihu.

A pierit ucis de buzdugan mi elesc, pentru c  s-a ridicat pentru
drepturile i ocinile noastre str vechi, sculând la r zboi toate neamu-
rile i toate a ez rile orheienilor!...

Clopotele t cur  iar . [...]
Cu ochii încrunta i cetea necontenit slovele mari de pe crucea

tat lui s u [...]
- Cine-i? strig  Tudor s rind sus cu ochii mânio i [...] Cine-i?

strig  în bu it oimaru.
- E boierul cel mare de la Murgeni! Stroie Orheianu cel plin de

averi i fal !... zise r ul Mihu întunecat i aspru.[...] Tudor oimaru
sese ca fulgerat, cu ochii rotunzi, înfrico i de groaz  l untric .

Abia avu putere s  se st pâneasc , înghi i de câteva ori i r mase
privind întunecos spre mormântul de dinaintea lui.[...]

- A venit vremea, Dumnezeu te-a trimis printre noi, i ai de înde-
plinit o datorie!”

Am apelat la multe citate pentru a sublinia, înc  o dat , importan a
i semnifica ia capitolului „Crucea r ilor”, pentru structura i

ideologia romanului i pentru destinul protagonistului.
În sufletul lui Tudor bântuia o furtun  groaznic . V zându-l zbu-

ciumându-se, prins ca într-un cle te, între iubirea pentru fata boierului
i datoria r zbun rii pe uciga ul p rintelui, Simeon îi spune vorb

în eleapt : „Când vor trece toate i se vor limpezi toate în sufletul
u, atunci te vei trezi i vei urma calea de la care nimica nu te poate

întoarce [...].Au s  te cheme înapoi amintirile i mor ii.”
Spusele fratelui de cruce se vor adeveri: „Peste sufletul lui gri izbit

i sângerat se a ez  o lini te -o hot râre. Dragostea lui îi p rea o r -
cire - i se hot râse s  cl deasc  iar casa risipit i s  ridice din paragin
livada lui Iona cu.” Despov rat, Tudor s-a întors definitiv acas .

Cu toate acuzele de idilism s torist i de paseism, paginile
care evoc  întoarcerea fiului r citor acas , la neamurile i mor ii

i, sunt pline de poezie i psihologie peste care fâlfâie o adiere tra-
gic . Nici nu se putea alt  imagine pentru vremurile evocate i nici
pentru cele când Sadoveanu î i scrie romanul, publicat ini ial în
1912, în foileton, în revista „Via a româneasc ”. În acela i spirit tre-
buie în eleas  m rturisirea scriitorului din finalul romanului, con-

siderat de comentatori hors text.
Sadoveanu e un filosof i un moralist în descenden a lui Miron

Costin. Opera lui e plin  de vorbe în elepte i de în elep i, încât aser-
iunea „Sadoveanu - Divanul în eleptului cu lumea” (Monica Spi-

ridon) este îndrept it . Cu fiecare oper , tot mai artist, Sadoveanu
transfer  în elepciunea, culeas  din cugetarea poporului i din c i,
personajelor sale. Chiar din  se poate extrage un buchet de ziceri
în elepte. Spicuim: „ i-un fir de iarb  î i are r cina lui”; „[...] legea
lui Mahomed, a lui Isaia i a lui Moise sunt date de Dumnezeu. El la
fiecare a spus: A ta-i legea cea bun . Dar care-i cea mai bun  numai
el tie. Toate-s bune, poate el a înzestrat pe fiecare semin ie cu legea
care i se potrive te.” Vorbele acestea ale lui Cantemir-bei sunt avan-
premiera sociogoniei cu care începe Baltagul. Alte exemple: „Ai spus,
dar nu puteai s tii”; „Fiecare din noi e un drum de pulbere”; „oa-
menii se deosebesc dup  rudenii i se adun  dup  prietenii”; „Fr iile
de r zboi se leag  repede, dar pretenia mai domol î i face loc dup
potriveala sufletului.”

i raportarea la tipologia uman  de pân  la 1915, anul public rii
romanului, i la cea care urmeaz ,  r mâne o born  în „Umanitatea
sadovenian  da la A la Z” (Pompiliu Marcea). În datele ei esen iale,
întâlnim în  gama personajelor sadoveniene c rora li se pot aplica,

 nici o restric ie, criteriile de clasificare i caracterizare folosite de
Pompiliu Marcea în monografia „Lumea operei lui Sadoveanu”.

Început ca „roman de cap i spad ”, primele lui pagini aduc în
prim-plan pe cei trei mu chetari: Tudor oimaru, Simeon Bârnov i
Cantemir-bei. În prezentarea celor trei „fra i de cruce”, Sadoveanu
se abate de la schema devenit  celebr  prin Cei trei mu chetari de
Al. Dumas. Scriitorul nostru nu atribuie personajelor sale doar cali-

ile tiute (vitejia, cavalerismul, prietenia, loialitatea), le atribuie,
dup  cum vom ar ta, i alte însu iri, dar mai ales celor tiute le d
alt  motiva ie i alte sensuri.

Astfel, pe soldatul aventurier-cavaler îl face o tean justi iar i
z-bun tor; Simeon Bârnov  e c rturar i filosof sceptic; nomadul
zboinic Cantemir-bei e înzestrat cu o puternic  cunoa tere i citire

a omului.
Începând cu capitolul doi „Unii cad, al ii se ridic ” aventura i

faptele de arme face loc problematicii sociale i politice, cu filosofia
adiacent . Tocmai pentru a sus ine acest aspect, moldoveanul/ro-
mânul Tudor i t tarul Cantemir sunt prezenta i într-o anumit  opo-
zi ie, care îns  nu le afecteaz  prietenia. Tudor întruchipeaz  stator-
nicia, leg tura cu p mântul i cu mor ii - M ria Sa ara; t tarul Can-
temir e nomadul r zboinic. Cantemir îl apreciaz  pe Tudor tocmai în
spiritul aceste opozi ii: „Eu n-am în eles niciodat , îndârjirea voastr
pentru p mânt, certurile i sângele v rsat pentru un col or de gr -
din , când lumea lui Dumnezeu e a a de mare [...] Voi sunte i ca i
codrii de la Orhei, care stau locului lor de-o mie de ani…”

În textura romanului mai exist  un aspect ce trebuie pus în lumin :
al turi de teza social  exist i una na ional . Sadoveanu i-a publicat
în foileton romanul tocmai în anul 1912, când se împlinea un secol de
la „pacea” în urma c reia Rusia r pe te Basarabia, teritoriu românesc
dintre Prut i Nistru. Ac iunea romanului e plasat  tocmai în acest
spa iu.

Pare un paradox, dar schematismul personajelor nu este tocmai
o neîmplinire. Reu ita const  în faptul c , dac  teza e transparent ,
totu i romanul nu cade în tezism. Scriitorul intuie te acele condi ion ri
istorice, sociale i psihologice care fac vii, verosimile personajele
sale. Sim ind, con tient/incon tient, c  p te spre o nou  etap
de crea ie, scriitorul î i schi eaz  în ni te tipare în care, ulterior,
va turna personaje complexe, dup  necesit ile impuse de specificul
fiec rei opere în parte: cârmuitorul în elept, domnitorul tiranul, r ul,

ran i o tean al rii, boierul demofil i boierul tr tor, tân rul
supus cre terii, în eleptul, domni a. Portretul este construit pe o do-
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minant  social  sau moral , de regul  rela ionate. Chipul e realizat
prin acumul ri de detaliu (înf are, vorbe, gesturi), care coroborate
cu statul socio-moral pun în relief locul i semnifica ia personajului
în trama romanului.

În general, comentatorii au neglijat modul cum scriitorul î i in-
dividualizeaz  personajele i le d  pregnan . Erau analizate i apre-
ciate doar în m sura în care ele pun în lumin  pe protagonist.

Tudor oimaru parcurge un drum existen ial dramatic. În anii
prunciei, în urma sângerosului conflict social în care tat l e ucis mi-
ele te de boier, înso te pe fratele s u mai mare în pribegie. Înva

me te ugul armelor i cutreier  meleaguri str ine. Pribegia printre
str ini, via a de cavaler, îi c le te bra ul i îi ascute mintea, dar în
suflet poart  un gol pe care îl simte tot mai des i mai puternic: dorul
dup  neamuri i locul unde a v zul lumina soarelui. Acest dor care îl
aduce acas i-l m rturise te fra ilor de cruce. Mirându-se de vorbele
lui Tudor, t tarul Cantemir îi replic : „Asta-i boal  moldoveneasc !
Da ce? N-ai cer necuprins pân  la Dumnezeu? N-ai step  f  hotar?
Omul trebuie s  fie ca pas rea v zduhului i ochiul lui nu trebuie s
încremeneasc  asupra unei pietre... Mormintele noastre t re ti, de
la hanul nostru cel mare, Timur, au r mas prin toate pustiet ile p -
mântului”. „Moldovenii, îi explic  Bârnov  lui Cantemir, sunt bleste-
ma i s  nu se poat  desp i de mo ia lor.” Fire tare i aspr , supus
„blestemului”, Tudor se salveaz  de primejdia dezr cin rii i în-
str in ri definitive. Vestea c  Tom a strânge oaste este prilejul care
îi gr be te întoarcerea la cuib. Întors în ar , oimaru tr ie te o ex-
perien  echivalent  unei ini ieri, cea a confrunt rii dintre „demonul
tinere ii” i imperativul „mor ii poruncesc celor vii”. Sub veghea b -
trânului Mihu, Tudor sufer  o adev rat  metanoia. Ilustrativ  este
scena cu viziunea fantomei tat lui. Secven a, având model scena si-
milar  din Hamlet-ul lui Shakespeare, este excep ional i organic
în structura romanului: Tudor „sta încremenit, i se a intir  ochii, i-n
umbra chiliei, i se ar  ie ind ca dintr-un mormânt r ul care-i era
tat , sângerat la frunte i cu ochii închi i. Era o umbr , plutea ne-
deslu it cu mâinile încruci ate pe piept ca un Hristos. oimaru gemu
de suferin  la vederea vedeniei aceasta, î i scutur  capul, î i trecu
mâna pe frunte i pe ochi - i i-o trase în jos muiat  de lacrimi ca de
un sânge al mortului.”

oimaru trece printr-o dubl  metamorfoz . El parcurge drumul de
la eros la iubirea familial  întemeietoare, care,prin genera iile viitoare,
duce mai departe istoria, i drumul de la r zbunarea sângelui la justi ie,
la z-bunare. În final Tudor reface casa p rinteasc  risipit i se ia
cu Ani a i continu  lupta pentru drepturile r ilor s i. Tudor se
des vâr te ca om al p mântului i va continua lupta vie ii. A a
cum l-a conceput scriitorul, Tudor oimaru este un simbol. Raportat
la personaje din viitoarele opere, el anticipeaz , de pild , pe Gheor-
ghi  din Baltagul, pe Ionu  din Fra ii Jderi.

trânul Mihu e exponentul r imii. E dârz, demn, cu sim ul
drept ii în sânge, în elep it de experien a de via . Unchie ul Mihu
e memoria pe care i-o redobânde te Tudor. Mihu, cel care conduce
bra ul i mintea lui Tudor spre îndeplinirea datoriei i spre des vâr-
irea lui ca m dular al oim re tilor, e viitoarea Vitoria Lipan, eroina

din Baltagul.
Contrar multor condeie critice, Magda nu este un personaj simplist

creionat, cu tendin a de a-i ilustra doar p ile negative. În raport cu
celelalte personaje feminine create de scriitor pân  la ea, Magda e
un personaj complex. Cu toate c  are doar trei apari ii efective, Mag-
da, fiica boierului cel mare i fudul de la Murgeni, are un rol impor-
tant în intriga romanului. Cele trei apari ii puncteaz  atât existen a ei,
cât i pe cea a lui Tudor, din momentul întoarcerii lui acas . Prima
apari ie - salvarea ei de c tre Tudor din mâinile zmeului r pitor, cazacul
Vasca - marcheaz  înflorirea erotic  a celor doi tineri. F  voin , se
supune imperativelor politice i sociale ale p rintelui, Magda î i

urmeaz  p rintele în refugiul în Lehia. La a doua apari ie - întâlnirea
cu Tudor, pornit pe urmele ei în Polonia - Magda refuz , mai mult
obligat , s -l recunoasc . Scena întâlnirii e subtil ambiguizat  de
scriitor, tocmai pentru a sublinia misterul „demonului tinere ii” i
complexitatea tinerei femei. A treia apari ie este în finalul romanului,
pe cât de patetic , pe atât de complex  în sensurile ei. Faptul c
Magda, cu tot comportamentul perfid fa  de Tudor, îl în tiin eaz
pe Tudor despre ceea ce preg te te tat l ei împotriva oim re tilor,
arat  c  Magda nu a uitat prima iubire. Ca un adev rat cavaler, Tu-
dor las  pe fosta domni i pe so ul ei s  p seasc  nev ma i co-
nacul boieresc, care e dat focului purificator. Din acel moment ea va
pribegi prin str in i pân  la mormânt, având în suflet durerea
adânc  a „tainei din poian ”.

Magda e o frumuse e aparte. Scriitorul îi face un portret sumar:
înalt , cu pielea alb , catifelat , p rul b lan, ochii mari alba trii cu
gene lungi negre. Acestea sun aspecte ce vor caracteriza pe multe
din eroinele scriitorului. Portretul Magdei e construit indirect prin
notarea impresiilor b rba ilor. R pitorul Vasca îi spune: „Fetele de la
noi sunt desprinse cu hr pirea. Noi asta numai din dragoste o facem,
i tu ai obraji i ochi frumo i, i trup ginga  de domni ... În toat

Ucraina nu este fat  ca tine... De aceea te duc ca pe o floare, s  te
desc în p mântul nostru...” Pentru Cantemir-bei este „frumoas

ca o st pân  de serai”. Tudor, cavalerul, îi declar : „Când te-am v -
zut, parc  mi s-a înf at o domni  ca-n istoriile cele frumoase i de
demult... De-acum via a mea nu mai însemneaz  nimica. O pun la
picioarele tale... porunce te-mi s  mor.”

Frumuse ea ei fizic  rece, marmorean , ascunde, totu i, o pasi-
onalitate. Magda e con tient  de frumuse ea ei pân  la narcisism i
cinism. În mod bizar, misterios, în ea î i dau întâlnire frumuse ea
rece, statuar i c ldura carnal , pasiunea, orgoliul i indiferen a; ea

i urmeaz  glasul inimii, dar destul de repede renun  la el i urmeaz
alt glas, al conserv rii sociale. Destinul unui personaj ca Magda
este unul nefericit. Portretul Magdei este una din primele mar izbânzi
din tipologia feminin  sadovenian , atât de bogat .

Stroie Orheianu este în imaginarul sadovenian imaginea deplin
a boierului tic los i tr tor. Portretul fizic (statura masiv , barb
uria , vocea i felul de a vorbi, impun tor în ve minte i gesturi,
mai ales când se afl  pe cal) sugereaz  o putere, ce e dovede te a fi
malefic . Boierul cel mare de la Murgeni cumuleaz  toate tr turile
negative care fac din el unul din factorii care duc la „destr marea
paradisului”. Moartea lui petrecut  în cimitirul din curtea bisericii
din oim re ti este simbolic . Pentru realizarea acestui personaj,
scriitorul s-a folosit de informa ii culese din cronic i de imagina ia
sa prodemofil , iar ca model literar l-a avut pe Mo oc din Alexandru

pu neanul, nuvela lui Costache Negruzzi.
O alt  figur  de uneltitor i tr tor de ar , o întrupare a vicleniei

i la it ii este Nicori , arma ul lui vod  Tom a, din prima lui domnie.
Fizionomia personajului e trasat  lavaterian: „nas ascu it”, „privire
iscoditoare”, „ochi de guzgan”. Pedeapsa lui Tom a (orbirea) e mai
crunt  decât lovitura de buzdugan sau t ul sabiei. Alegând pe-
deapsa, Tom a parc  a auzit dorin a unuia din rândul celor „pro ti,
dar mul i”: „- Doamne, m i! [...] ce i-a  face eu s  fiu ca Vod ! Eu nu
l-a  t ia, nu! Eu l-a  calici, ca s  tr iasc i s  se canoneasc ”.

Modelul lui Tom a creat de Sadoveanu este L pu neanul lui
Negruzzi. Personajul e creat în canon romantic, din însu iri contra-
dictorii: crud i melancolic; osta  viteaz, dar i setos de sânge; r zbu-

tor, dar i cu sim  politic; dornic de putere, dar i drept cu r imea.
Temperamental este un coleric (a se vedea dezl uirea isteric  de
gesturi, priviri, vorbe) Setea de putere i caracterul sângeros fac din
Tom a un tiran ce a l sat o pat  de sânge pe istorie.

Ani a lui Savin e un personaj pe nedrept neglijat de anali tii sa-
dovenieni. Cea care va fi so ia lui Tudor ilustreaz  iubirea statornic ,
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opus  erosului Magdei. Frumuse ea Ani ei este în primul rând a
sufletului, e cald i r bd toare. Prin iubirea ei naiv , dar profund ,
Ani a d ruie te oimarului lini te i fericire, împlinire i durat  prin
întemeiere de familie. Din momentul în care este introdus  în trama
romanului, Ani a mai are un rol însemnat. S  ne amintim de scena în
care, „fa  în fa ” cu Tudor, ea întreab i tot ea r spunde, reconsti-
tuind astfel întâmpl ri trecute i fragmente din biografia fl ului.
Ani a este rapsodul popular care prin poveste transmite istoria din
genera ie în genera ie. i sub acest aspect, Ani a e un început în
opera lui Sadoveanu.

Dup  cum se tie, spa iul este element de infrastructur i seman-
tizare a fabulei textului literar. O component  important  a spa iului
literar este drumul/c toria. Neamul oim re tilor este un bun
exemplu pentru a ilustra cele afirmate teoretic.

Dup  ani de pribegie prin str in i, purt torul de sabie Tudor
oimaru i-a înt rit bra ul i i-a ascu it mintea. Pe axa narativ  a

drumului oimarului spre satul natal i neamurile sale, scriitorul
construie te un conflict eroic-aventuros i erotic, i unul social. În

toria sa, eroul evolueaz  de la soldatul viteaz în slujba celui care
pl te te, la o teanul erou al neamului s u,lupt tor pentru ap rarea
drepturilor str bune, trecând prin ipostaza de cavaler care salveaz
o domni  din mâinile r pitorului.

Odiseea lui Tudor oimaru are dou  etape spa io-temporale:
prima pân  la întoarcerea acas , când  acesta e umbl tor pe drumurile
pribegiei, printre str ini (ucranieni, fran uzi, italieni, unguri), de cele
mai multe ori ostili. Pân  la revenirea în ar  el este un cavaler-mer-
cenar, consumându- i o existen  privat . În acest drum prin lume,
popasul la Buda este scrucea. Aici i acum Tudor în elege c  el
este moldovean/român i prin asta se deosebe te de lumea prin care
a umblat i a fost privit ca str in. Din acel moment, dorul, chemarea

mântului i a sângelui î i începe lucrarea. Drumul n-a fost u or.
Aceast  parte a c toriei este reconstituit  prin câteva m rturisiri
ale sale f cute fra ilor de cruce: Simeon Bârnov i t tarul Cantemir.

Cu momentul p sirii taberei lui Tom a vod , începe etapa a
doua a c toriei eroului. Drunul spre cas  cunoa te mai multe mo-
mente: de la individualitatea eroic i cavalereasc  la anonimatul în
comunitatea arhaic  a satului r esc, dar f  anularea persona-
lit ii. Într-o astfel de societate socialul încorporeaz  în el toate ce-
lelalte valori, iar asupra individului ac ioneaz  legea nescris : „Mor ii
poruncesc celor vii”, care, dup  cum spuneam, nu anuleaz  perso-
nalitatea, ci o poten eaz . La cap tul drumului, integrându-se în
comunitate, Tudor î i descoper  arhetipul, iar spa iul devine timp.
Tudor devine un segment din lungul drum al genera iilor ce vin din
timpuri str vechi pân  la întâiul oimar i de aici pân  la Tudor, iar
de la el pân  la rapsodul care spune povestea din : „Bunicii mei

sunt nepo ii acelor oameni. i aceast  poveste [...] am scris-o având
în inima mea r sunetul lor.”

Pe m sur  ce p trundem în trama romanului i semantica textului,
se înmul esc i se diversific  simbolurile i metaforele spa iale. Satul
în care se reîntoarce Tudor,dup  ani de r cire prin de ert, este -
mântul f duin ei. Satul oim re ti, la poale de codru, pe apa R -
utului, în acea zi de frumoas  de duminic , este spa iul sacru al lui
acas . Acest spa iu încapsuleaz  în el alte subspa ii cu valori sim-
bolice: biserica - comunicarea cu divinul; cimitirul - cultul str mo-
ilor, continuitatea moral ; casa - ocrotirea i rostuirea bunurilor i a

dejdilor; livada - permanenta regenerare; mântul, cuprins în
hotarele satului, - Magna Mater, care germineaz semin ele pentru
rod. Nomadului Cantemir îi este greu s  în eleag  dorul, iubirea lui
Tudor pentru acest loc, îi e greu s  priceap  de ce pentru moldoveanul/
românul Tudor, GLIA e Mam , SOARELE e Tat , CODRUL e Frate.

Nu numai Tudor c tore te (str bate un drum), ci i celelalte
personaje. Prin raportare la ACAS , drumul boierului Stroie i fiicei
sale, Magda, este al dezr cin rii, înstr in rii i tr rii. Grav este
faptul c  drumurile lor sunt voite, cu men iunea, c , de la un punct
încolo, drumul Magdei se deosebe te de cel al tat lui prin aceea c
ea i-a purtat lumina ochilor prin ri str ine pân  la mormânt având
în suflet „durerea în bu it ” a unei poieni.

Drumul structureaz  spa iul pe orizontal  prin succesiunea lo-
curilor str tute, i pe vertical  prin opozi ia str in tate/locul na-
tal, opozi ie coroborat  cu regimul temporal sub care sunt prezente
cele dou  spa ii. Spa iul i timpul str in ii au un regim nocturn.
Un exemplu edificator: sala de bal din castelul nobilului polon Cori-
bu , în care viermuie te o lume pestri , luminat  de „lumin ri de
cear  parfumat ”. Fe ele personajelor, gesturile i vorbele lor ascund
la parfumul lumân rilor:pref toria, orgoliul, mândria,pofta de putere
i alte visuri de arte. Lumea de acolo e una nocturn , destructurat ,

care amenin  lumea lui Tudor i a neamului s u.
Satul fiului de r , de la cel mai mic detaliu uman i de natur i

pân  la dimensiunea cosmic  în care se integreaz , e un spa iu diurn,
structurat, aflat sub puterea „ochiului soarelui”. Satul oim re ti e un
spa iu solar,sacru; castelul magnatului Coribu  e un spa iu-carnaval.

În opozi ie cu destinul lui Tudor, cel al pofticio ilor de m rire i
putere (Movile tii, Tom a, boierul Stroe) urmeaz  un drum nesta-
tornic, al în rilor i pr bu irilor. Motivului drumului îi e asociat
motivul norocului nestatornic Acestei asocieri de motive îi sunt al -
turate în elepciune sceptic  a c rturarului Simeon Bârnov i filosofia
sub ire a nomadului Cantemir, v ic relile panului hedonist Zubavski,

bdarea i speran a r ilor. La cap t de drum doar spiritul lui Bâr-
nov  va ajunge s  în eleag  ceva din mecanismul norocului schim-

tor, iar Tudor va cunoa te un moment de dreapt  cump . Fiec rui
moment de r scruce din drumul lui Tudor îi corespunde un spa iu

adecvat, expresiv i capabil s  pun  în lumin  ideile
romanului.

În plan stric literar,  nu este nici roman curat de
aventuri cavalere ti, nici roman de reconstituire docu-
mentar  a unui anume moment istoric, ci un mic roman
istoric vizionar. Calificativul de „roman istoric vizionar”
este aplicabil, cu asupr  m sur , romanelor: Creanga
de aur, Fra ii Jderi, chiar i Zodiei cancerului i Nicoar
Potcoav .

 nu numai cronologic, ci i ca valoare i semni-
fica ii, r mâne born  de început pentru specificitatea
romanului istoric sadovenian, în toate încheieturile lui.
Prin romanele amintite adineaori, Sadoveanu s-a impus
ca voce original  în romanul universal de acest gen.

Are întru totul dreptate Constantin Ciopraga când
afirm  c  este cortina care se las  peste o etap  de
crea ie i se ridic  pentru una nou .
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Ion POPESCU-BR{DICENI Silviu DOINA} POPESCU

Cartea de poezie i opera literar  în mi care

Studiul de fa  se vrea o introducere la o CARTE despre c i.
Eugeniu Sperantia o reboteaz  „Eflorescen  spiritual ”. În viziunea
acestui filozof al literaturii (antropolog, biolog, psiholog), conceptul
de CARTE (care s  stea sub semnul arghezianismului - n.m.) r spunde
nevoii de a citi i de a reciti poezia român  actual , una care nu-i de-
cât o form  special  a unor imperative axiologice. Func ia i destina ia
ei? Ei, da, s  se înf ptuiasc  precum o «carte ideal ». i de ce s  se
înf ptuiasc ? Ei, da, fiindc  trimiterea de dinapoia aparen ei e Ideea
încorporat , încovrigat , într-un concept construit „totalitar”, ca un
templu de pild  în care cei intra i (ca-n Bibliopolisul lui Diodor din
Sicilia) s  între in i s  celebreze periodic cultul C ii. Asta deoarece
- nu-i a a? - Cartea favorizeaz  reflec ia milenar . Poate c  într-adev r
natura ei e mi(s)tic , favorizând exclusiv re inerea elementelor deloc
rigide ale unei doctrine (în cazul meu este doctrina „curat revolu io-
nar ” a transmodernismului românesc autohtonizat  de pana mea
imanent i totodat  transcendent ) (Pavel, 1990, pp. 9-11).

Eugeniu Sperantia mizeaz  pe cartea-ca-atare (adic  propriu-zis
- n.m.). I-a  putea schi a un succint metapoem: „Cartea-i fântân  de
ap  vie,/ urn  de aur plin  cu man ,/ sân plin cu laptele vie ii,/ cor bii
semiotice care traverseaz / vastele m ri ale vremurilor.// Fiecare Carte-
i o fiol  care con ine cea mai bun / putere activ i cel mai pur extract
al spiritului./ Cartea bun  este sângele unui creator maiestuos, m -
iestru, lichefiat în litere i cuvinte./ Dar în acel Templu, Cartea-i u a
lui deschis  spre lume.”. C ci o oper  nu poate rezista decât ba în-
chis i urgent redeschis , ba deschis i din când în când închis
pentru a se transforma în feti . Uneori Cartea-i oglindirea zeilor, alteori
reflectarea chipurilor acestor divinit i campestre, fluviale, montane
ori marine pe partea scriitorului din lumina soarelui, de pe lotul s u
de p mânt semantic ce i s-a permis s-o câ tige cu sudoarea frun ii i
consumarea lumân rilor privirii sale dualiste (aripate ter inclusive
dac  lu m în calcul i al treilea ochi din frunte - n.m.). În semnele
umile ale C ii, zace ascuns  o for  imens  care trebuie scoas  la
iveal . Tentaculele ei s  se întind  în spa iotimp, în adâncimile sufle-
tului, întrucât - nu-i a a? - sufletul „e plin cu zei”, e „o entelehie «re-
alitat  în act», primordial ” (Aristotel, 1969, pp. 48-51).

Cartea trebuie prin urmare s  dibuie drumul înspre/ întru arhetip.
Ea încorporeaz  str dania de a deveni un soi de scrisoare adresat
dintr-un imens roi spiritului uman, de-o albin -trântor, deci de un
androgin melifer absolut superior în voca ia sa de a produce altceva
diferit/ diferant. Scrisoarea e prev zut  cu con inut, form i desti-
na ie. E un edificiu, sistem de gânduri. E „o explorare am nun it  a
razei de vedere desf urate dintr-un anumit unghi i întinzându-se

A book of poetry and the literary work in motion

The present study is intended as an introduction to a BOOK on
books. Eugeniu Sperantia renames it "Eflorescen  spiritual ". In the
vision of this philosopher of literature (anthropologist, biologist, psy-
chologist), the concept of a BOOK (which is under the sign of Arghe-
zianism - m.n.) responds to the need to read and reread current Roma-
nian poetry, one of which is nothing but a special form of some axio-
logical imperatives. What about its function and destination? Well,
yes, it should be made into an "ideal book." And why should it be
done? Well, you see, because the reference behind the appearance is
the incorporated, embedded Idea, in a "totalitarian" built concept,
that a temple, for example in which those who entered, (as in the
Bibliopolis of Diodorus of Sicily) to maintain and celebrate the cult of
the Book periodically. That's to say - isn't it? - that the book favours
millennial reflection. Perhaps its nature is indeed my(s)tical, favouring
exclusively the retention of the not at all rigid elements of a doctrine
(in my case it is the "purely revolutionary" doctrine of Romanian
trans-modernism naturalized by my immanent and at the same time
transcendent pen) (Pavel, 1990, pp. 9-11).

Eugeniu Sperantia relies on the book-as-such (i.e. proper - m.n.). I
could sketch a brief meta-poem for him: "His book is a fountain of
living water,/ a golden urn full of manna,/ a breast full of the milk of
life,/ the semiotic ships that cross/ the vast seas of the times.// Each
Book is an ampoule containing the best/ active power and the purest
extract of the spirit./ The good book is the blood of a majestic, master-
ful creator, liquefied in letters and words./ But in that Temple, the
Book is his open door to the world. ". For a work-of-art can only
withstand when it is either closed and urgently reopened, or open
and from time to time closed allowing it to turn into a fetish. Some-
times the Book is the reflection of the gods, at other times the reflec-
tion of the faces of these country, river, mountain or marine deities on
the side of the writer in the sunlight, on his lot of semantic earth that
he was allowed to win with the sweat of his brow and the candles of
his dualistic gaze (winged third inclusive if we take into account the
third eye in the forehead - m.n.).  In the humble signs of the Book, lies
an immense force that must be revealed. Let her tentacles extend into
space-time, into the depths of the soul, since - isn't it? - the soul "is
full of gods", it is a primordial "entelechy'' told it an act (Aristotel,
1969, pp. 48-51).

The book must therefore lead the way to / into the archetype. It
incorporates the effort to become a kind of letter addressed from a
huge swarm to the human spirit, from a drone bee, so from an abso-
lutely superior honey androgynous in its vocation to produce some-
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peste un larg teritoriu. Cartea nu poate fi o simpl  intui ie sau simpl
impresie, ci o bogat  salb  de intui ii sau impresii, alc tuind o unitate”
(Sperantia, 1984, pp. 36-37). Forma determin  tot o unitate: chiar pe
cea a con inutului simultan tranzitiv-reflexiv, denotativ-conotativ,
paradigmatic-sintagmatic, absolut-relativ. Silindu-se s  converteasc
arborescen a în succesivitate, autorul mai alunec , mai deviaz  de la
matca... ini ial . Dar limbajul poetic e abaterea de la norm , devierea
fiind semnul însu i al faptului stilistic. Adic  orice poetic  poate fi
definit  ca o stilistic  de gen, studiind i m surând  dup  cum arat
i Genette  „devia iile caracteristice... ale unui gen de limbaj” i ale

unei scriituri individualizate. Infrac iunea poeziei violeaz i trans-
greseaz  un cod prozaic fiind antiproz . Poeticitatea cre te mereu,
iar arta involueaz , apropiindu-se tot mai mult de forma sa pur ,
esen ial , paradiziac , unde fructul m r era doar în cuvântul m r, el
neavând nicio materialitate, unde arpele era doar numele de arpe
(ca urmare a nomoteticului gest al Demiurgului - n.m.): „Într-un m r
nu era m rul/ ci o imagine a lui/ o idee-adev rul/ c ruia nume s -i
pui/ c  tot ce exist -n lume/ nu-i substan  ci doar nume./ Într-un

r era un arpe/ care cum se unduia/ în cea muzic  de harpe/ sub irel
cum o nuia/ mai nimic nu pronun a:/ nici pe Nu i nici pe Da/ ci mai
mult c  o chema/ c tre dânsul pe femeie/ s-o încânte c-o ideie”.
Poezia, ei da, chiar este  cum afirm  acela i Genette - „din ce în ce mai
aproape de esen a ei, deci esen a ei este devierea”; sau „poezia este
din ce în ce mai mult deviere, or devierea este esen a ei, deci ea e din
ce în ce mai aproape de esen ”.

Când s  respir u urat, aflu c , spre a se elibera conota ia, trebuie
blocat  pur i simplu denota ia. Consecin a e uria i remarcheaz
inven ia capodoperei doar pe baz  conotativ . Dar nu exist  cono-
ta ia ideal , c ci dubla prezen  a denota iei i a conota iei între ine
ambiguitatea poetic , atât în imaginea modern / postmodern / trans-
modern / metamodern , cât i în figura clasic . Legând emo ionalul
de no ional, poezia exploateaz  expresivitatea stilului afectiv (con-
substan ial  cu limbajul vorbit de exemplu în poezia unor Geo Du-
mitrescu, Mircea Iv nescu, Liviu Ioan Stoiciu, Nora Iuga, Horia
Gârbea .a. - n.m.) dar mai ales r scump  defectul limbajului. „Ceea
ce înseamn  în acela i timp c  ea corecteaz  acest defect, c  îl com-
penseaz , i c  îl recompenseaz  (exploatându-l); c  îl împline te, îl
exprim i îl exalt : c  îl des vâr te. C  departe de a se abate de la
limbaj, ea se stabile te i se des vâr te în chiar defectul s u. În
chiar acel defect care îl constituie... Poezia ar fi atunci... antiproz i
reducerea devierii: deviere de la deviere, negare, refuz, uitare, tergere
a devierii, a acelei devieri care face limbajul, iluzie, vis, utopie necesar
i absurd  a unui limbaj f  deviere, f  hiatus  f  defect” (Genette,

1978, pp. 231, 239). Destina ia operei are dou  aspecte: func ie i
adres . În fine, de ipso et de facto, cartea ideal  nu exist  dar nimic
i nimeni nu-l împiedic  pe un poet veritabil s  aib  reveria ei (fie

dân ii Marin Sorescu, Gheorghe Grigurcu, Gellu Naum, Grigore Vieru,
Constan a Buzea, Petre Stoica, Ion Horea, Ana Blandiana .a.).

Ca oper  deschis , Cartea de poezie î i are propria ei poetic .
Îns  una „de consum”, predispus  la interpretare i execu ie, la acte
de libertate con tient . Critic, istoric, hermeneut, poetician, m  situez
în postur  de centru activ într-o re ea de rela ii inepuizabile, ispitit
de a instaura forma mea reinventiv  (ca reinventare a inven iei în
spiritul noului canon transmodern(ist), caracterizat de efervescen a
tiparului capodoperial în orizontul unui alt orizont alterotropist, al
unei strategii a imprevizibilit ii, al radicaliz rii viziunii, al manie-
rismului str limpezimilor transaparente, al magiei inspira iei, al paro-
diei duioase-ludice a stilurilor consacrate etc.) (Popescu-Br diceni,
2016, pp. 1-5).

Cea dintâi form  deschis  a fost cea baroc , ea fiind dinamic ,

thing different / differant. The letter is provided with content, form
and destination. It's a building, a system of thoughts. It is "a detailed
exploration of the radius of view unfolded from a certain angle and
extending over a wide territory. The book cannot be a simple intuition
or a simple impression, but a rich chain of intuitions or impressions,
forming a unity" (Sperantia, 1984, pp. 36-37). The form also deter-
mines a unity: even that of the simultaneous transitive-reflexive, de-
notative-connotative, paradigmatic-syntagmatic, absolute-relative
content. Forcing himself to convert the tree into succession, the au-
thor slips, deviates from the original queen. But poetic language is
the deviation from the norm, the deviation being the very sign of the
stylistic fact. That is, any poetics can be defined as a genre stylistics,
studying and measuring - as Genette shows - the "characteristic de-
viations" of a genre of language "and of an individualized writing.
The crime of poetry violates and transgresses a prosaic code being
anti-prose. Poetics is always growing, and art is evolving, getting
closer and closer to its pure, essential, paradisiacal form, where the
apple fruit was only in the word apple, it having no material form,
where the snake was only the name of a snake (as a result of the
nomothetic gesture of the Demiurge - m.n.): "In an apple was not the
apple/ but an image of it/ an idea-truth/ onto which to assign a name/
that everything that exists in the world/ is not a substance but only a
name./ In an apple was a snake/ which waved/ in the harp music/ thin
as a wand/ said nothing:/ neither No nor Yes/ but more than he called/
to him the woman/ delight her with an idea ”.Poetry, they say, really is
- as Genette himself states - "closer and closer to its essence, that is to
say its essence is deviation"; or "poetry is more and more a deviation,
or deviation is its essence, so it is closer and closer to its essence."

When I breathe a sigh of relief, I find that in order to release the
connotation, the denotation must simply be blocked. The conse-
quence is huge and highlights the invention of the masterpiece only
on a connotative basis. But there is no ideal connotation, because the
double present of denotation and connotation maintains the poetic
ambiguity, both in the modern/ postmodern/ trans-modern/ meta-
modern image, and in the classical figure. Linking the emotional with
the notional, poetry exploits the expressiveness of the affective style
(con-substantial with the language spoken for example in the poetry
of Geo Dumitrescu, Mircea Iv nescu, Liviu Ioan Stoiciu, Nora Iuga,
Horia Gârbea and others - but especially redeems the defect of lan-
guage. "Which means at the same time that it corrects this defect, that
it compensates it, and that it rewards it (exploiting it); that it fulfils it,
expresses it and exalts it: that it completes it. That far from deviating
from language, it is established and perfected in its very defect. In the
very defect that constitutes it... Poetry would then be... anti-prose
and the reduction of deviation: deviation from deviation, denial, re-
fusal, forgetfulness, erasure of deviation, of that deviation that makes
language, illusion, dream, necessary and absurd utopia of a language
without deviation, without hiatus - without defect" (Genette, 1978,
pp. 231, 239). The destination of the work has two aspects: the func-
tion and the address. Finally, de ipso et de facto, the ideal book does
not exist but nothing and no one prevents a true poet from having his
dream (be they Marin Sorescu, Gheorghe Grigurcu, Gellu Naum,
Grigore Vieru, Constan a Buzea, Petre Stoica, Ion Horea, Ana Blandiana
and others).

As an open work, the Book of Poetry has its own poetics. But a
"consumer" one, prone to interpretation and execution, to acts of
conscious freedom. Critic, historian, hermeneutic, poet, I position
myself as an active centre in a network of inexhaustible relationships,
tempted to establish my reinventive form as a reinvention of the in-
vention in the spirit of the new trans-modern(ist) rule, characterized
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apt  s  suporte o (dis)continu  transformare. Poeticile uimirii, ingeni-
ozit ii, metaforei tind s  stabileasc  aceast  misiune de inventivitate
a omului nou, care str vede în opera de art  un mister care-i musai a
fi (re)cercetat din eon în eon; iat  ce splendid  motiva ie i stimul
pentru vioiciunea imagina iei i a transimaginarului (poten ial, vir-
tual, utopic etc.). Explicit, poezia e o oper  a sugestiei, care se bazeaz
obligatoriu i pe aportul emotiv i imaginativ al interpretului/ inter-
pretantului. Opera deschis  presupune rezonan e/ consonan e i
personan e, c ci arhetipurile i metafizicile au acest har al refolosirii
simbolurilor ca form  de comunicare a indefinitului, a indetermin rii,
a ambiguit ii. Iat -l pe ucenicul lui Ivor Armstrong Richards, pe nu-
mele s u William Empson, speculând virtu ile i tenta iile analizei
verbale ca s  identifice vreo „ apte tipuri de ambiguitate” pe care le-
am putut g si aplicate în poezia român  actual  (la Petre Stoica,
Mircea Iv nescu, Marta Petreu, Ilie Constantin, Ion Horea, Ana
Blandiana, Aurel Pantea, Ion Pop, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Adrian
Popescu, Eugen Simion (în „Diminea a poe ilor” - n.m.) ori în cea
neomodernist  de prin anii 1955-1965. Mai exact, informa ii mai pre-
cise ofer  Iulian Boldea în opul s u exemplar, profesionist, un model
de receptare (meta)critic  „Poezia neomodernist ”. Iulian Boldea

rge te „canonul neomodernist, întresituându-l între tradi ie i no-
utate, ca s -l umple cu materie verbal , cu muta ii de viziune, cu vi-
talism, orfism, confesiune, accent etic, apel la mituri i la valen ele
istoriei. În demersu-i teoretic, sintetic i integrator, Iulian Boldea
înglobeaz  poezia anilor 1940-1970. Se ocup , pe rând, de remarcabilii
poe i Emil Botta (autor al unor c i memorabile precum: Întunecatul
April, 1937 i Pe-o gur  de rai, 1943); Gellu Naum (autor al unor c i
precum Copacul Animal, 1971, Athanor, 1968); Geo Dumitrescu (autor
al unor c i precum: Libertatea de a trage cu pu ca, 1946, Aventuri
lirice, 1963, Nevoia de cercuri, 1966, Jurnal de campanie, 1974, Versuri,
1981), dar le al tur pe  Ion Caraion (cu Omul profilat pe cer, 1945,
Cântece negre, 1947); tefan Augustin Doina  (cu Elegie în gam
major , 1944, Omul cu compasul, 1966); Radu Stanca (cu Versuri,
1966); Nicolae Labi  (cu Lupta cu iner ia, 1958); Nichita St nescu
(cu Dreptul la timp, 1965, În dulcele stil clasic, 1970, Opere imperfecte,
1979, M re ia frigului, 1977, Necuvintele (1969)); Marin Sorescu (cu
Tu i, 1970, Tinere ea lui Don Quijote, 1968, Moartea ceasului, 1966,
Poeme, 1965, Astfel, 1973); Cezar Baltag (cu R sfrângeri, 1967); Ana
Blandiana (cu Persoana întâia plural, 1964, C lcâiul vulnerabil, 1966;
A treia tain , 1969; Octombrie, noiembrie, decembrie, 1972; Somnul
din somn, 1977; Ochiul de greier, 1982); Leonid Dimov (cu 7 poeme,
1968; Versuri, 1966, Spectacol, 1979); Mircea Iv nescu (cu Poezii,
1970, Alte Poezii, 1976); Emil Brumaru (cu Detectivul Arthur, 1970,
Julien Ospitalierul, 1974, Cântece naive, 1976, Adio, Robinson Crusoe,
1978, Dulapul îndr gostit, 1980, Ruina unui samovar, 1983, Dintr-o
scorbur  de morcov, 1978); Ileana M ncioiu (cu Pas rea t iat ,
1967, C tre Ieronim, 1970, Inima reginei, 1971, Crini pentru domni oara
mireas , 1973, Ardere de tot, 1976, Sora mea de dincolo, 1980); Mircea
Dinescu (cu Invoca ie nim nui, 1971, Exil pe o boab  de piper, 1983,
Moartea cite te ziarul, 1990).

Sub fiecare titlu din în iruirea de mai sus se ascunde o mare carte
de poezie, una pentru care, ca s-o scrii, te sacrifici pe altarul crea iei,
manolic. Totodat  toate au - a a cum se pronun  Iulian Boldea - „o
alur  meditativ ”. Revelarea esen elor e considerat  din perspectiva
unei rostiri ce se caut  neîncetat pe sine, încearc  s i g seasc
rosturile i resorturile, s  se situeze pe sine într-un univers în per-
petu  metamorfoz . Aceast  liric  preponderent antropocentric  e
axat  pe problematica eului, situat/ statuat într-un spa iotimp privi-
legiat. Dar St nescu, Sorescu, Dimov, Iv nescu comut  semnul tu-
telar pe câteva imperative ontopoetice:

by the effervescence of the masterpiece in the horizon of another
alterotropist horizon, of a strategy of unpredictability, of radicalization
of vision, of the mannerism of transparent transparencies, of the magic
of inspiration, of the tender-playful parody of consecrated styles,
etc.) (Popescu-Br diceni, 2016, pp. 1-5).

The first open form was the baroque one, it being dynamic, able to
withstand a (dis) continuous transformation. The poetics of amaze-
ment, ingenuity, metaphor tend to establish this mission of inventive-
ness of the new man, who sees in the work of art a mystery that must
have been (re) researched from eon to eon; here is a splendid motiva-
tion and stimulus for the vivacity of the imagination and the trans-
imaginary (potential, virtual, utopian, etc.). Explicitly, poetry is a work
of suggestion, which must be based on the emotional and imagina-
tive contribution of the performer. Open work presupposes resonances/
consonants and characters, because archetypes and metaphysics
have this grace of reusing symbols as a form of communication of the
indefinite, of indeterminacy, of ambiguity. Here is Ivor Armstrong
Richards' disciple, named William Empson, speculating on the virtues
and temptations of verbal analysis to identify some "seven types of
ambiguity" that he could find applied in current Romanian poetry (by
Petre Stoica, Mircea Iv nescu, Marta Petreu, Ilie Constantin, Ion Horea,
Ana Blandiana, Aurel Pantea, Ion Pop, Gabriel Chifu, Vasile Dan, Adrian
Popescu, Eugen Simion (in "Diminea a poetilor" - m.n.) or in the neo-
modernist one from 1955-1965 More precisely, more precise informa-
tion provides Iulian Boldea in his exemplary, professional opus, a
model of (meta) critical reception "Poezia neomodernist ." Iulian
Boldea broadens "the neo-modernist canon, intersecting it between
tradition and novelty, to fill it with verbal matter, with mutations of
vision, with vitalism, orphism, confession, ethical accent, appeal to
myths and to the valences of history.In his theoretical, synthetic and
integrative approach, Iulian Boldea included the poetry of the 1940s
and 1970s, in turn dealing with the remarkable poets Emil Botta (au-
thor of memorable books such as: Întunecatul April, 1937 and Pe-o
gur  de rai, 1943); Gellu Naum (author of some books like Copacul
Animal, 1971, Athanor, 1968); Geo Dumitrescu (author of some books
like: Libertatea de a trage cu pu ca, 1946, Aventuri lirice, 1963, Nevoia
de cercuri, 1966, Jurnal de campanie, 1974, Versuri, 1981), but also
adding Ion Caraion (cu Omul profilat pe cer, 1945, Cântece negre,
1947); tefan Augustin Doina  (with Elegie în gamã majorã, 1944,
Omul cu compasul, 1966); Radu Stanca (with Versuri, 1966); Nicolae
Labi  (with Lupta cu inerþia, 1958); Nichita St nescu (with Dreptul la
timp, 1965, În dulcele stil clasic, 1970, Opere imperfecte, 1979, M re ia
frigului, 1977, Necuvintele (1969)); Marin Sorescu (with Tu i, 1970,
Tinere ea lui Don Quijote, 1968, Moartea ceasului, 1966, Poeme, 1965,
Astfel, 1973); Cezar Baltag (with R sfrângeri, 1967); Ana Blandiana
(with Persoana întâia plural, 1964, C lcâiul vulnerabil, 1966; A treia
tainã, 1969; Octombrie, noiembrie, decembrie, 1972; Somnul din somn,
1977; Ochiul de greier, 1982); Leonid Dimov (with 7 poeme, 1968;
Versuri, 1966, Spectacol, 1979); Mircea Iv nescu (with Poezii, 1970,
Alte Poezii, 1976); Emil Brumaru (cu Detectivul Arthur, 1970, Julien
Ospitalierul, 1974, Cântece naive, 1976, Adio, Robinson Crusoe, 1978,
Dulapul îndr gostit, 1980, Ruina unui samovar, 1983, Dintr-o scorbur
de morcov, 1978); Ileana M ncioiu (with Pas rea tãiat , 1967, C tre
Ieronim, 1970, Inima reginei, 1971, Crini pentru domni oara mireas ,
1973, Ardere de tot, 1976, Sora mea de dincolo, 1980); Mircea Dinescu
(with Invoca ie nim nui, 1971, Exil pe o boab  de piper, 1983, Moartea
cite te ziarul, 1990).

Under each title in the above line is hidden a great book of poetry,
one for which, in order to write it, you sacrifice yourself on the manolic
altar of creation. At the same time, they all have - as Iulian Boldea
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- acela al fic iunii, al valoriz rii referen ialit ii din perspectiva
fic ionalit ii i a literarit ii;

- acela al exigen ei morale, poate mult mai acut resim it i asumat
decât înainte;

- al voca iei esopice (opera literar  are dou  paliere de semnifica ii:
- unul de suprafa , de aparent conformism,
- cel lalt de adâncime, coroziv, de alur  critic ).

Cei mai importan i poe i ai Promo iei '70 (printre ei i Adrian
Popescu, erban Foar , Cezar Iv nescu, Daniel Turcea, Ileana

ncioiu .a.) au recurs la livresc, apelul la moralitate, dic iune,
artificiu verbal i urgen a metaforei cu nuan  eticist , manierism i
inser ie esopic ; toate aceste ambivalen e i ambiguit i structurale
au marcat fizionomia acestei promo ii.

Poezia român  contemporan i-a schimbat modelul, l-a înnoit,
pe direc ia nou  (s.m.): angajarea în lupta cu iner ia, inventarea de
noi teme i structuri, ruptura dialectic  de tradi ie, vitalitatea senzo-
rial , universalizarea lirismului, armonizarea de tendin e divergente
(apolinicul i dionisiacul, orfismul i narcisismul - n.m.).

Reîntemeierea limbajului poetic a început cu A.E. Baconsky i
Geo Dumitrescu, a continuat cu Nichita St nescu i Marin Sorescu,
în orizontul revolu ionat al reflexivit ii cultivate. Era s  uit, tot la
capitolul reîntemeietori, s-au aflat Gellu Naum, Leonid Dimov, Petre
Stoica, Mircea Iv nescu, Florin Mugur, Emil Botta (cu Întunecatul
april, Un dor f  sa iu, Pe-o gur  de rai).

Cât prive te suprarealismul radical ori moderat, Gellu Naum l-a
reprezentat ca transsuprarealist i maestru cu un Athanor de alchimist
propriu, lâng  Copacul animal i întru Torsiunea lui Möbius.

Opera deschis  presupune o dialectic  a ordinii i a aventurii. Ea
n-ar putea fi realmente în eleas  dac  interpretul nu o reinventeaz
într-un act de congenialitate cu autorul însu i. Deschiderea, devenit
instrument de pedagogie revolu ionar , colaboreaz  efectiv la facerea
operei. Fenomenul operei în mi care, cercetat i de Al. George, Lau-
ren iu Ulici, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Manolescu, Mihai Zamfir,
Eugen Negrici, Marta Petreu, Ilie Constantin, Gabriel Dimisianu, Dan
Cristea, Aurel Pantea, Ion Pop, Eugen Simion, Livius Ciocârlie, Mircea
Bârsil , Cornel Ungureanu, Alex tef nescu, R zvan Voncu, Daniel
Cristea-Enache, Nicolae Prelipceanu, Vasile Spiridon, Ion Simu  în
actuala situa ie cultural , se arondeaz  esteticii artelor vii: „Le vo-
lume, malgré l'impression fixe, devient, par ce jeu, mobile  de mort il
devient vie”. Ancora Cor biei operei unde s  o arunci? Într-un uni-
vers livresc i ideologic în continu  fuziune, care se reînnoie te ne-
contenit sub ochii cititorului, ar tându-i mereu noi aspecte ale naturii
poliedrice a capodoperei.

Opera în mi care e relativ i ea relev  „posibilitatea unui univers
finit al ei i totu i nelimitat” (Einstein, 2008, p.105) în „posibilit i”, în
deschideri c tre o varietate de hot râri personale i c tre o situa io-
nalitate i istoricitate a valorilor. Umberto Eco recomand  poeticii
contemporane principiul fizic al complementarit ii, în virtutea c ruia
se pot indica simultan diverse comport ri ale unei particule elemen-
tare, iar c , pentru a descrie aceste comport ri diferite, sunt valabile
diverse modele, care sunt juste când sunt utilizate la locul potrivit,
dar se contrazic între ele i se numesc, prin aceasta, reciproc comple-
mentare. Astfel - sigur unor ambiguit i ale operei îi sunt complemen-
tare unele ambiguit i de percep ie ca tot atâtea posibilit i, de a ne
situa dincolo de conven ionalitatea cunoa terii obi nuite pentru a
capta universul unei opere într-o prospe ime de posibilit i cuantice

i subcuantice chiar - n.m.). Empson detectase apte tipuri ale ambi-
guit ii: plurisemantism, semnifica ii alternative sau în simultaneitate,
combinarea acelor neconcordan e, concettismul, tautologia i ire-
levan a, valorile prin contradic ie. Virtu ile analizei verbale se vor

states it - "a meditative allure". The revelation of the essences is
considered from the perspective of a utterance that constantly seeks
itself, tries to find its joints and springs, to situate itself in a universe
in perpetual metamorphosis. This predominantly anthropocentric lyric
is focused on the issue of the ego, located/ stated in a privileged space-
time. But Stanescu, Sorescu, Dimov, Ivanescu commute the tutelary
sign on several onto-poetic imperatives:

- that of fiction, of the valorisation of referentiality from the per-
spective of fictionality and literature;

- that of moral exigency, perhaps much more acutely felt and as-
sumed than before;

- of the Aesopian vocation (the literary work has two levels of
meanings: - one of surface, of apparent conformity, - the other of depth,
corrosive, of critical allure).

The most important poets of the '70s Promotion (among them
Adrian Popescu, erban Foar , Cezar Iv nescu, Daniel Turcea, Ileana

ncioiu, etc.) resorted to books, the appeal to morality, diction,
verbal artifice and the urgency of metaphor with an ethical nuance,
mannerism and aesopial insertion; all these ambivalences and struc-
tural ambiguities marked the physiognomy of this promotion.

Contemporary Romanian poetry has changed its model, renewed
it, in the new direction (m.s.): engaging in the fight against inertia, in-
venting new themes and structures, dialectical rupture of tradition,
sensory vitality, universalization of lyricism, harmonization of diver-
gent tendencies (Apollonian and Dionysian, Orphism and narcissism
- m.n.).

The re-establishment of poetic language began with A.E. Baconsky
and Geo Dumitrescu, followed by Nichita St nescu and Marin
Sorescu, in the revolutionary horizon of cultivated reflexivity. I was
about to forget, adding to the chapter of re-founders, names like Gellu
Naum, Leonid Dimov, Petre Stoica, Mircea Iv nescu, Florin Mugur,
Emil Botta (with Întunecatul april, Un dor f  sa iu, Pe-o gur  de rai).

With regards to radical or moderate surrealism, Gellu Naum is one
of the main representatives of trans-surrealist and a true master with
an Athanor of his own alchemist, near Copacul animal and in the
Torsiunea lui Möbius.

The open work presupposes a dialectic of order and adventure. It
could not really be understood if the interpreter did not reinvent it in
an act of congeniality with the author himself. Openness, which has
become an instrument of revolutionary pedagogy, effectively col-
laborates in the making of the work. The phenomenon of the work in
motion, also researched by Al. George, Lauren iu Ulici, Gheorghe
Grigurcu, Nicolae Manolescu, Mihai Zamfir, Eugen Negrici, Marta
Petreu, Ilie Constantin, Gabriel Dimisianu, Dan Cristea, Aurel Pantea,
Ion Pop, Eugen Simion, Livius Ciocârlie, Mircea Bârsil , Cornel Ungu-
reanu, Alex tef nescu, R zvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, Nicolae
Prelipceanu, Vasile Spiridon, in the current cultural situation, round
up the aesthetics of the living arts: "Le volume, malgré l'impression
fixe, devient, par ce jeu, mobile  de mort il devient vie". Where could
one throw the anchor of the ship? In a book and ideological universe
in continuous fusion, which is constantly renewed under the eyes of
the reader, always showing him new aspects of the multifaceted na-
ture of the masterpiece.

The work in motion is relative and it reveals "the possibility of a
finite and yet unlimited universe" (Einstein, 2008, p.105) in "possibili-
ties", in openings to a variety of personal decisions and to a
situationality and historicity of values. Umberto Eco recommends to
contemporary poetics the physical principle of complementarity, by
virtue of which various behaviours of an elementary particle can be
indicated simultaneously, and that, to describe these different
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reactivate i în „tratatul de literatur  român  contemporan ” propus
de mine: câte poten iuni atâtea noi sensuri, câte orizonturi de lectur
atâtea recept ri. Wolfgang Iser admir  libertatea lecturii în func ie de
dualitatea: structura de apel a textului i rolul cititorului/ recititorului.

Structura de apel a textului este o „indica ie” plural , un rezervor
transfinit de imagina ie i de poeticitate. Ea se actualizeaz  în dife-
ren / diferan  de c tre cititori, în func ie de cele mai diverse a tept ri
i nea tept ri, reprezent ri fanice cu dedesubturi criptice, interese

privind opera aflat  neîntrerupt într-o mi care perpetu . „Structura
de apel a textului poetic (ca facere i ca produs estetic - n.m.) are un
statut paradoxal: ea e înscris  în text o dat  cu acesta, f  a ap rea
totu i vreodat  în clar, pentru c  nici o oper  nu î i con ine i modul
de întrebuin are, prin care s  afl m când i unde sunt necesare relu ri
sau anticip ri, asocieri i disocieri etc. Structura de apel e îns i în-
scris  textului de c tre cititorul care o identific  într-un mod particu-
lar.”. Mi-am asumat deci aceast  imens i p toas  misiune, de-
construind-o i reconstruind-o, i iar deconstruind-o i iar reconstru-
ind-o, sisific i inocent, abilitat hermeneutic, vr jit i autodezvr jindu-

 prin competen  metodologico- tiin ific . Astfel - îl citez iar pe
Iser - interpretarea literar  orientat  de estetica efectelor are în vedere:

- func ia pe care o au texte în contexte;
- comunicarea prin care textele transmit experien e, care, de i

nefamiliare, sunt totu i inteligibile;
- prelucrarea de text, prin care iese la iveal  „indica ia de receptare,

precum i capacitatea i competen a cititorului reclamate de aceasta”
(Iser, 2006, p.41);

- iar prelucrarea textului are loc în lectur ; textul este un poten ial
de efect, care va fi actualizat în procesul lecturii.

Polul text i polul cititor interac ioneaz  ca s  instituie, în termenii
unei triade dialectice, efectul estetic (acel wirkung = esere de pânz
i de stare în jurul con tiin ei receptoare, de joc împreun  al textului

behaviours, various models are valid, which are correct when used in
the right place, but they contradict each other and are thus called mu-
tually complementary. Thus - certainly some ambiguities of the work
are complementary to some ambiguities of perception as many possi-
bilities, to situate ourselves beyond the conventionality of ordinary
knowledge to capture the universe of a work in a freshness of quan-
tum possibilities (and even sub-quantic - m.n.). Empson had detected
seven types of ambiguity: pluri-semantics, alternative or simultaneous
meanings, the combination of the uncoordinated, conceptualism, tau-
tology and irrelevance, contradictory values. The virtues of verbal
analysis will be reactivated in the "treatise on contemporary Roma-
nian literature" proposed by me: how many potencies so many new
meanings, how many reading horizons so many receptions. Wolfgang
Iser admires the freedom of reading according to the duality: the
appeal structure of the text and the role of the reader / reciter.

The appeal structure of the text is a plural "indication", a trans-
finite reservoir bounded by imagination and poeticity. It is updated in
difference / differance by the readers, according to the most diverse
expectations and expectations, fanatical representations with cryptic
undertones, interests regarding the work that is constantly in a per-
petual movement. "The appeal structure of the poetic text (as creation
and as an aesthetic product - m.n.) has a paradoxical status: it is
inscribed in the text with it, without ever appearing clearly, because
no work contains its mode for use, through which to find out when
and where resumes or anticipations, associations and dissociations,
etc. are necessary. However, the appeal structure is also written in the
text by the reader who identifies it in a particular way.”. So, I under-
took this immense and sinful mission, deconstructing and rebuilding
it, and again deconstructing it and rebuilding it, sisific and innocent,
hermeneutically rehabilitated, enchanted and self-defeating myself
through methodological-scientific competence. Thus - I quote Iser
again - the literary interpretation choreographed by the aesthetics of
the effects considers the following:

- the function that texts have within contexts;
- the communication through which the texts transmit experiences,

which, although unfamiliar, are nevertheless intelligible;
- word processing, which reveals the "indication of reception, as

well as the capacity and competence of the reader claimed by it" (Iser,
2006, p.41);

- and the processing of the text takes place in the reading; the text
is a potential effect, which will be updated in the reading process.

The text pole and the reading pole interact to establish, in terms of
a dialectical triad, the aesthetic effect (that wirkung = weaving of
cloth and a state of mind around the receiving consciousness, of
playing together the text and the reader). The combined efforts of the
author and those of the reader contribute to the birth of the concrete
and imaginary object which is the work of the spirit. Art can exist only
for and through the other.

I can only admit, like Empson, that "the analysis of a poem can
only be a long way from saying what is said by the poem anyway"
(Empson, 1981, p.376). Indeed, normal sensitivity is a fabric of what
has been the conscious theory that has become commonplace and
turned into conditions of pre-consciousness and simple intuition. As
a result, the conscious theory can increase sensitivity even if it does
not yet draw any conclusions, does not formulate any general theory
in the scientific sense that reconciles and makes available quickly the
results it describes, and Empson also states that such progress in the
mechanism the description makes the reader feel stronger in his inher-
ent appreciations, even obligatory to be enunciated and highlighted
to the general public. As I had the opportunity, I sought to distin-
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i cititorului). Str daniile combinate ale autorului cu cele ale cititorului
contribuie la na terea obiectului concret i imaginar care este opera
spiritului. Arta nu poate exista decât pentru i prin cel lalt.

Nu-mi r mâne decât s  recunosc, ca i Empson, c  „analiza unui
poem nu poate fi decât un lung drum de a spune ceea ce este oricum
spus de poem” (Empson, 1981, p.376). Într-adev r sensibilitatea
normal  este un esut din ceea ce a fost teoria con tient  devenit
obi nuit i întoars  în condi ii de precon tiin i de simpl  intui ie.
Drept urmare, teoria con tient  poate spori sensibilitatea chiar dac
nu trage înc  nici o concluzie, nu formuleaz  nici o teorie general , în
sensul tiin ific, care reconciliaz i face rapid disponibile rezultatele
pe care le descrie, i mai afirm  Empson c  un asemenea progres în
mecanismul descrierii îl face pe cititor s  se simt  mai puternic în
aprecierile sale inerente, ba chiar obligatoriu de a fi enun ate i
reliefate publicului larg. Cum am avut prilejul, am c utat s  deosebesc
particularul de general, repetabilul de irepetabil, mai încrez tor ca în
alte d i în realitatea (adic  transrealitatea - n.m.) experien elor mele.
Sper s  fi izbutit!

Poezia r mâne i azi - m  refer la poezia major  (ci nu la cea mi-
nor  - n.m.)  fic iune, simbol, imagine, arhetip, monad , mit, analogie
suveran , ironie, epos, retoric , specificitate poetic . Frye ar interveni
ca s i imprime sigiliul autoritar: „analogiile inocen ei i experien ei
reprezint  adaptarea mitului la natur . Iar poemele monumentale nu
pot fi decât structuri de identitate/ nonidentitate metaforic / trans-
metaforic / pur i sugestiv ” (Frye, 1957, p. 197).
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guish the particular from the general, the repeatable from the unre-
peatable, more confident than at other times in the reality (ie trans-
reality - m.n.) of my experiences. I hope you succeeded!

Poetry remains today - I mean major poetry (but not minor - m.n.)
- fiction, symbol, image, archetype, monad, myth, sovereign analogy,
irony, epic, rhetoric, poetic specificity. Frye would intervene to im-
print his authoritarian seal: "the analogies of innocence and experi-
ence represent the adaptation of myth to nature. And monumental
poems can only be structures of metaphorical/ trans-metaphoric/ pure
and suggestive identity/ non-identity". (Frye, 1957, p. 197).
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 Despre trecerea lui Bernstein de la neomarxism la
neokantianism

Dup  Plehanov, Bernestein ar fi trebuit s  fie imediat exclus din
partid. Dar Kautsky, pe care îl admira atât de mult, de ce nu îi sus inea
aceast  p rere, a unor m suri politice radicale i imediate? Cum per-
misese dragul i versatul tovar  Kautsky publicarea unor materiale

a de mizerabile? „Libertatea de opinie în partid poate i trebuie s
fie limitat  tocmai pentru c  un partid este o uniune liber consim it
între oameni împ rt ind idei comune. Odat  ce unitatea dispare,
schisma devine inevitabil .” Tendin a ruseasc  de dup  1830 era de
a acorda doctrinei atributele de apartenen i loialitate, de aceea
doctrina obliga, în limitele unei permisivit i riguros controlate. Bern-
stein, nemaifiind un dogmatic marxist, urma în judecat  maniera epi-
stemologilor timpului s u, care erau neopozitivi ti i neokantieni.
Dar trecerea lui Bernstein de la neomarxism la neokantianism nu
reprezenta o apostazie, nu reprezenta acea tr dare a ie irii din ideo-
logic ca o adeziune la o ideologie contrar , sus inut  de Plehanov i
apoi de Lenin. Era vorba, de fapt, despre o perfec ionare a sistemului

u de gândire, iar raporturile cu sistemele de gândire neokantiene
i neopozitiviste nu erau acelea i pe care le avusese cu marxismul.

Dar acest lucru nu era v zut de inchizitorii din exterior, care îl consi-
derau a fi prad  unor germeni doctrinari ce nu proveneau din sisteme
marxiste, c ci pe acesta Bernstein îl abandonase.

Plehanov i materialismul ortodoxiei social-democrate

Cel mai mult, Plehanov, ine la materialism. Contribu ii la istoria
materialismului trebuia s  apar  în Neue Zeit, dar în ciuda promisiu-

nilor lui Kautsky, acest lucru nu s-a întâmplat. În schimb, cartea a ap -
rut, în edi ie german , în 1896. Interesant este faptul c , dup  ce este
elogiat printr-o ampl  istorie a materialismului din secolul al XVIII-lea
(d'Holbach, Helvetius), i se repro eaz  apoi, la final, c  este „static”:
„Materialismul metafizic nu era revolu ionar decât pe jum tate”. Despre
Hegel spune, ca i Engels, c  este cel care introduce devenirea ima-
nent  (dialectica): „Metoda metafizic  a materiali tilor francezi, este,
fa  de metoda dialectic  a idealismului german, ceea ce matematicile
elementare sunt fa  de matematicile superioare”. Expunerea materia-
lismului dialectic i istoric al lui Marx, cu exemple, se face în liniamentele
ortodoxiei social-democrate. De la nevoie, la for e de produc ie, la
rela ii de produc ie, la drept, la regim politic, la moral  - mecanismul
descrie, practic, „interac iunea”. Aceast  serie reprezint  o ordine a
factorilor propulsori i între in tori ai sistemului social. For ele de
produc ie de la un moment condi ioneaz  raporturile sociale de la acel
moment. Plehanov conchide: „Ceea ce se nume te ideologie este numai
reflectarea multiform  în spirit a acestei istorii, una i indivizibil ”.
Ideile prezente în aceast  carte nu sunt originale, dar sunt prezentate
într-o manier  irepro abil . Erudi ia lui Plehanov acumuleaz  din istorie
noi dovezi pentru hr nirea certitudinilor viziunii sale globaliste. De
aceea, zdruncinarea acestei credin e de c tre Bernstein îi provoac
furie, indignare, am ciune, care se acumuleaz  în cele trei sute de
pagini cu care Plehanov r spunde apostaziei bernstei-niene.

Glisarea de la filozofie la ideologie
prin sus inerea unui materialism istoric unic

Articolul Bernstein i materialismul, din Neue Zeit, pasional,
sus ine c  Bernstein a tr it ani lungi în intimitatea lui Engels f  a-

Rusia ideologic[, @ntre
determinismul social-democrat
]i bol]evismul revolu\ionar (II)

Drago] NICULESCU
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i în elege filozofia. De asemenea, c  materialismul lui Marx i Engels
s-a manifestat nu numai prin acoperirea studiilor istorice, ci i a no-
iunii prin care ei definesc raporturile spirit-materie. Apoi urmeaz

demonstra ia acordului dintre materialismul lui Marx i Engels i -
cum spune el - „materialismul” lui Spinoza (!). De altfel, el sus ine
aceast  identitate materialist  de valori între Spinoza, La Mettrie,
d'Holbach i Diderot: „Eu nu v d absolut nici o diferen  fundamen-
tal  între spinozism i materialismul lui La Mettrie”. Nu este aici
nimic altceva decât glisarea de la filozofie la ideologie. Coloratura
fix , lipsit  de nuan e i mister a ideologiei permite ca între Spinoza
i La Mettrie s  nu fie nici o diferen . Plehanov chiar vorbe te des-

pre „spinozismul” lui Marx. În acest sens, el sus ine drept dovad :
„În 1889 am avut pl cerea, timp de o s pt mân , încheiat  s  am cu
el (Engels) lungi conversa ii asupra diverselor subiecte teoretice i
practice. Într-o zi, conversa ia se purta asupra filozofiei i Engels
critica cu putere ceva ce Stern nume te, foarte neinspirat, „materia-
lismul fizic”. „Astfel, deci, întrebai eu, b trânul Spinoza avea dreptate
când afirma c  gândirea i întinderea nu sunt altceva decât dou
atribute ale uneia i aceleia i substan e!”. „Cu siguran , îmi r spunse
Engels, b trânul Spinoza avea în întregime dreptate”. Plehanov ci-
teaz  chiar doi martori ai discu iei: chimistul Schorlemmer i Axelrod.

Omul este opera naturii. Pozi ia critic  submineaz
determinismul ac iunii revolu ionare

Ceea ce este interesant este p rerea lui Plehanov c  pozi ia critic
nu sprijin  ideologia, ci, din contr , o submineaz , pentru c  submi-
neaz  puterea de necomb tut a cunoa terii absolute, din care ideo-
logia î i revendic  substan a. În calitate de revolu ionar, el respinge
pozi ia critic  pentru c  ea submineaz  determinismul care st  la
baza ac iunii revolu ionare i distruge responsabilitatea individual ,

ezând pe acela i nivel al determina iilor natura material i omul.
Afirmarea omogenit ii naturii i a omului este esen ial . Lucrul în
sine, neatins de cauzalitate, conform p rerii lui Kant, este o gre eal ,
consider  Plehanov, c ci una dintre formele esen iale ale lucrului în
sine este chiar gândirea noastr , verificat  de experien a în care de-
terminismul cauzal î i joac  un rol evident i incontestabil. D'Holbach
chiar sus inea: „Omul este opera naturii; el exist  în natur ; este su-
pus legilor sale; nu se poate elibera de ele; nu poate nici chiar în
gând s  ias  din ea”. De la „pentru sine” la „în sine”-ele proceselor
din natur , cercet torul tiin elor naturii se situeaz  pe acela i nivel
cu cercet torul tiin elor sociale (revolu ionarul), obiectul cercet rii
materialiste fiind natura i istoria uman .

Kant, în calitate dubl : pericol i instrument
manipulator al proletariatului

Atât Bernstein, cât i Conrad Schmidt îl consider  pe Kant un
mare pericol la adresa proletariatului, c ci el este cel care îl otr ve te
cu opiumul formulei: „Trebuie deci s  distrug cunoa terea pentru a
face loc credin ei”. Burghezia îl folose te pe Kant, ac ionând rafinat
i perfid la coruperea proletariatului, la smintirea lui, la vl guirea

for ei lui, esen ial  planului revolu ionar. La Plehanov, filozofia i
politica se îngem neaz , dar, pentru a le permite jocul, trebuie strunit
ideologia astfel încât s  îl blocheze pe adversar într-un spa iu strâmt,
impropriu r spunsului i ap rii. Bernstein merge de la emanciparea
politic  la emanciparea spiritului, Plehanov merge invers, de la eman-
ciparea spiritului la emanciparea politic . i totul se termin  cu „lupta
de clas ”. Procesul ideologic este mai subtil decât procesul inchi-
zitorial, c ci este st pân pe instrumentul teoretic, folosit oricând în
manier  explicativ i anihilatorie, pe când judec torul inchizitorial
nu are acest instrument, el se lupt  cu mai nimic în putere ca s  des-
copere erezia i s  conving  de existen a ei.

Invizibila schism  bol evic-men evic  din 1903

Ideologia trebuia s  ocupe pozi ia central , ea trebuia s  resta-
bileasc  continuum-ul în cunoa tere i, în final, ea s  ocupe tot te-
renul. Pentru acest mod de lucru, Plehanov a primit de la Lenin cele
mai mari elogii, c ci ea nu este altceva decât metoda bol evic . Cu
toate acestea, Plehanov îi p se te pe bol evici, devenind, în 1904,
men evic i chiar, dac  se poate spune astfel, cripto-cadet. Plehanov,
în calitate de maestru al lui Lenin, primea toat  admira ia discipolului

u i chiar mai mult - dac  se poate spune a a - voalata propunere
(sau posibilitate) de a deveni ef de partid. Dar poate doar Plehanov
putea s  gândeasc  la o astfel de propunere, c ci Lenin nu avea de
gând, în fapt, s -i lase conducerea partidului. Dar ei au colaborat, în
pofida atmosferei continuu accidentate ba de umori, ba de orgolii
înc  de la Ce-i de f cut?, care apare în 1902. Iar la celebrul congres
de la Bruxelles i Londra (1903), care a deschis marea schism i a
marcat cre terea bol evismului, Plehanov a r mas, nu f  ezit ri, de
partea lui Lenin. Dar, foarte curând (1904), Plehanov devine oripilat
de ororile din Ce-i de f cut?, realizând c  prima lectur  a materialului
a fost superficial . Acum regretele erau tardive, denun ul trebuia

cut atunci...
Dar schimbarea lui din 1904 a permis premoni ii anterioare acelora

ale lui Tro ki i ale Rosei Luxemburg: referitor la Congres, ea preve-
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ste te glorioasele congrese ale erei staliniste. Fermitatea lui Plehanov
le te apoi, men evicii se manifest  ca revolu ionari de rând, i nu

ca reformi ti, a a cum ar fi trebuit. Ba mai grav: f ceau tot ce puteau
pentru a se convinge pe ei în i de acest lucru. De aceea, literatura
social-democrat  prezint  o schism  bol evic-men evic  invizibil ,
cu declara ii publice similare. Singura diferen  dintre cele dou  frac-
iuni nu r mâne, în aceste condi ii, decât una singur : Lenin.

Oscilarea lui Plehanov între bol evici i men evici.
derea în obscuritate

Plehanov oscileaz  între bol evici i men evici. Era suficient ca
vreun colaborator s  nu-i prezinte a a cum se cuvine rolul i atributele
personale pentru ca Plehanov s  îl amenin e c  se asociaz  cu Lenin
i îi denun  pe „lichidatori ti”. Ba chiar Plehanov i-a discreditat pe

men evicii ru i în ochii social-democra ilor germani, neini ia i în pro-
blemele ruse ti, dar care îl respectau. Din 1914, Plehanov este aruncat
în obscuritate ca „defensist”. Plehanov se îndep rta lent de politica
activ ; el î i d dea aere de erudit i de istoric. Dar r sese, în esen-

, revolu ionar. Adept în continuare a celor dou  etape revolu ionare,
burghez i proletar , el reamintea continuu prevenirea lui Engels
asupra faptului c  luarea prematur  a puterii ar expune proletariatul
la cele mai grave pericole. Viziunea lui Plehanov se întâlne te în lu-
cr ri, foarte apropiat, cu concluziile colii istorice liberale, al c rui
curent preg tea activ etapa revolu ionar  burghez , pentru cealalt
etap  r mânând mai mult timp disponibil.

De la o societate civil  strivit  tot timpul de statul despotic, eu-
ropenizarea întreprins  de Petru cel Mare cu mijloace asiatice a marcat
trecerea la etapa modern , sprijinit  de abolirea iob giei i de inten ia
dezvolt rii de tip european. În acest context, proletariatului îi revine
un rol capital - acela de a des vâr i procesul de occidentalizare a Ru-
siei i de o smulge astfel despotismului oriental. Remu rile lui Ple-
hanov s-au f cut sim ite i au atins propria-i persoan i calitatea res-
ponsabilit ii sale la sfâr itul vie ii, când a fost nevoit s  asiste la în-
toarcerea brutal , sub Lenin, la despotismul oriental. În acord cu justi-
ficare tro kist  a e ecului revolu iei prin circumstan e externe i mediul
defavorabil, el se întreab : „N-am început noi oare s  r spândim mar-
xismul prea devreme, într-o Rusie înapoiat , semi-asiatic ?”

Plehanov nu se poate rupe complet, iar Lenin blameaz  continuu
- fac-torul comun celor doi fiind viziunea asupra doctrinei. L m la
o parte diferen ele de caracter dintre cei doi, ca secundare. În acest
sens, linia ortodox  kautskian  nu a putut fi abandonat  de nici unul
dintre ei pân  la r zboi. Plehanov credea în doctrin  prin identifica-
rea sau similaritatea termenilor ei de for  cu în elesurile pe care ei le
au în accep iunea lor comun , firesc existen ial , ceea ce ar putea fi
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catalogat drept un mod naiv de abordare doctrinar : „popor”, „demo-
cra ie”, „proletariat”, în accep iunea marxist , nu au alt în eles decât
„popor”, „democra ie”, „proletariat” în utilizarea curent  sau în cea
de dic ionar. Marxismul pentru Plehanov are o valoarea de adev r
universal . Pentru Plehanov, clasa muncitoare nu a reprezentat nicio-
dat  ceea ce a reprezentat pentru Lenin; la fel i mi carea muncito-
reasc , el neparticipând niciodat  la o grev i nepunându- i niciodat

dejdea în aceast  structur  social . Este un subiect f  vibra ie
concret , ci doar ra ional . El nici nu i-a întâlnit reprezentan ii genuini,
mai ales c  a plecat în str in tate  ci doar elegan ii ei reprezentan i
social-democra i, îmbr ca i în redingot i purtând pe cap melon. În
schimb, el î i însu te elementele democratice i „occidentaliste”
ale doctrinei, î i însu te o parte a viziunii pe care Marx o avea
asupra Rusiei.

Societatea civil  ruseasc  mai puternic  decât statul
- condi ie a salv rii socialismului

În Introducere la istoria social  a Rusiei el trateaz  curentul
occidentalist al istoriografiei ruse, care este, în majoritate, fie liberal,
fie liberal-conservator (Soloviov), fie liberal de stânga (Miliukov).
Dac  societatea civil  în Rusia nu va deveni mai puternic  decât
statul, trecerea la socialism va declan a o form  de socialism care va
fi o form  a unui despotism asiatic ve nic. Având în vedere accentul
deosebit pe care Plehanov îl pune pe modific rile concrete pe care
revolu ia liberal-burghez  trebuie s  le introduc  în societatea rus ,
Plehanov acord  mai mult  aten ie decât Lenin pe realizarea progra-
mului revolu ionar în cele dou  etape: liberal-burghez i social-
proletar . Prin revolu ie, Plehanov a teapt  introducerea în Rusia a
liberalismului burghez, a dezvolt rii economice burgheze, a maturiz rii
clasei muncitoare. În timp ce pentru Plehanov revolu ia este un mijloc
de atingere a acestor deziderate, pentru Lenin revolu ia este, în între-
gime, un scop. Lenin folose te aplecarea popula iei ruse c tre libera-
lism i aspira ia sa la dezvoltarea economic  drept teme de agita ie i
propagand , drept mijloace politice.

„Revolu ie”, „burghez”, „proletar” sunt pivo ii între care, depla-
sându-se, marxismul î i schimb  sensul. Partea liberal  a mo tenirii
marxiste este cea care suscit  orientarea, interesul i preferin a doctri-
nar  a lui Plehanov la b trâne e. Dar ea este legat , în continuare, de
materialism, precum atitudinea revolu ionar  este legat  de doctrin .
Materialismul este cel care determin  credin a lui Plehanov în for ele
economice, în structura i ponderea claselor sociale, neîncrederea
în for area brutal  a timpului i gre ita plasare temporar  a etapelor
istorice, în posibilitatea întâlnirii for elor obiective ale istoriei i
naturii. Materialismul cel atât de potrivnic adev ratei filozofii, cel
reduc ionist, opac i ofensiv, a hr nit la Plehanov tot ceea ce natura
lui ra ional i etic  era capabil  în materie de filozofie.

Materialismul plehanovist ridicat calitativ de spinozism

La moartea sa, spinozismul pe care îl profesase în luptele cu
Bernstein confer  baza cvasireligioas  a substan ei i profilului mate-
rialismului s u. Murind, Plehanov îi spune so iei sale înl crimate:
„Tu i cu mine suntem vechi revolu ionari, noi trebuie s  fim fermi. i
ce este moartea? Vezi pe fereastr  mesteac nul acela care se înclin
tandru c tre brad? i eu voi fi, poate, transformat într-un mesteac n
asem tor. Ce este r u în asta?”. Panteismul este deci religia care
tinde mereu s  îi ridice materialismul la un nivel superior. Materialismul
ofensiv, revolu ionar i violent al unei întregi jum i de secol se li-
ni te te la Plehanov în amurgul netezirii oric rei pasiuni, al în eleptei
contempl ri i al pruden ei.



(XXVI)

Filozofia, Religia, }tiin\a,
Politica - Auguste Comte

Vavila POPOVICI
(Carolina de Nord)

„Ideile conduc lumea sau o arunc  în haos; cu alte cuvinte... întreg
mecanismul social se bazeaz  pe opinii” (Auguste Comte)

Auguste Comte

Germania, ar  aflat  în centrul Europei nu numai din punct de
vedere geografic ci i din punct de vedere economic, politic i cul-
tural, cu oamenii, limba i tradi iile care fac cultura german  s  fie
unic , a fost influen at i modelat  de-a lungul istoriei, de când ara
avea s  fie parte a Sfântului Imperiu Roman, pân  când a devenit
una dintre cele mai mari for e economice mondiale. A fi german în-
seamn  a fi punctual, corect i onest. Germania are o lung  istorie de
contribu ii majore la cultura lumii. Germanii au dominat muzica clasic
cu Bach, Beethoven, Haendel, Brahms, Mendelssohn i Wagner, iar
num rul filozofilor germani este la fel de impresionant incluzându-i,
i îi men ionez doar pe câ iva: Kant, Hegel, Schopenhauer, Comte,

Nietzsche i lista poate continua.
Ultimul despre care am vorbit a fost Schopenhauer. Ast zi - despre

Comte.
Auguste Comte (1798-1857) a fost un sociolog i filozof francez,

fondator al colii de filozofie cunoscut  sub numele de pozitivism,
care a dat na tere la utilizarea metodei tiin ifice în studiul societ ii,
în timpul secolului al XIX-lea. Ca orice filozof - cercet tor al concep-
telor, legiuitor al ra iunii umane, dasc l al idealului -, Comte a fost cel
care a inventat termenul „sociologie”, împrumutând concepte din
fizica social i tiin ele naturii (de exemplu, static i dinamic ).
Teoriile sociale ale lui Comte au culminat cu lucrarea „Religia umani-

ii” care a prevestit dezvoltarea organiza iilor umaniste - religioas
i umanist  secular  non-teist . Este posibil ca el s  fi inventat i cu-

vântul „altruism”.
Isodore Marie Au-

guste Francois Xavier
Comte s-a n scut în
Fran a, la Montpellier.
A crescut i a urmat
cursurile universit ii
din ora ul natal, Mont-
pellier, care fusese în
centrul r zboaielor re-
ligioase dintre prote-
stan i i catolici, fort -
rea  a contrarevolu-
iei. Dup  ce a excelat

la liceul s u, a studiat
cu Daniel Encontre,
un profesor de mate-
matic  str lucit i te-
olog protestant. Cu
timpul, pierzându- i

credin a în Dumnezeu, Comte nu mai împ rt ea credin a religioas
a profesorului s u. Cu toate acestea era impresionat de insisten a cu
care Encontre dorea s  creeze o societate republican  dreapt . În
plus, Encontre era familiarizat cu tiin ele, cu literatura i cu teologia,

a încât Comte aprecia gândirea lui larg i abordarea filozofic i
enciclopedic  a cunoa terii. În 1814 a fost admis la „École polytech-
nique” din Paris. Deoarece în 1816 institu ia s-a închis pentru reor-
ganizare, Comte i-a continuat studiile la o coal  medical  din
Montpellier. La redeschiderea colii din Paris, nu a mai solicitat
reînscrierea la cursuri. Unii au spus c  a fost expulzat de la „École
polytechnique” pentru insubordonare.

Dar, la întoarcerea în ora ul natal, a remarcat diferen e între ideile
proprii i convingerile catolice i monarhiste ale familiei sale. R zvr -
tindu-se împotriva p rin ilor, el a devenit devotat tiin elor, pe care
revolu ionarii francezi i Napoleon le promovaser  pentru a combate
influen ele religioase, astfel c  s-a reîntors la Paris, pentru a- i câ tiga
existen a din diverse slujbe m runte.

În perioada 1817-1824 a fost secretar al lui Henri de Saint-Simon,
un teoretician i om de afaceri, politician, economist i socialist, a

rui gândire a avut o influen  substan ial  asupra politicii, eco-
nomiei, sociologiei i filozofiei tiin ei. El a creat o ideologie politic
i economic  cunoscut  sub numele de Saint-Simonianism care sus-
inea c  nevoile unei clase industriale, pe care o considera drept

clas  muncitoare, trebuie recunoscute i îndeplinite pentru a avea o
societate eficient i o economie eficient . Ideologia sa politic  a
inspirat i a influen at apoi socialismul utopic, precum i marxismul
cu reprezentan ii lui de seam  - Karl Marx i Friedrich Engels.

Dezvoltarea intelectual  a lui Comte î i datoreaz  r cina în
asocierea cu Henri de Saint-Simon din acea perioad , pân  când
gândirea fiec ruia a luat calea sa. În mod curios, înclina ia sa tiin ific
a fost strâns între esut  cu dorin a de a vedea progresul în societate,

cându-l, chiar un reformator înfl rat. A v zut societatea ca una
în care indivizii „puteau tr i în armonie i confort”, de fapt o utopie
sus inut i de socialism. Henri de Saint-Simon a fost cel care a în-
trebuin at pentru prima oar  termenul de „filozofie pozitivist ”, îns ,
lui Comte i-a revenit meritul de a fi elaborat un sistem coerent, cu o
logic i o baz tiin ific  superioare fa  de Saint-Simon.

Comte i-a împ rt it lui Saint-Simon îngrijorarea fa  de faptul c
oamenii de tiin  erau incapabili s  lucreze împreun  pentru binele
mai mare al societ ii. Într-una dintre primele lucr ri pe care le-a scris
pentru Saint-Simon, Comte a atacat oamenii de tiin  pentru c  nu
au o filozofie comun i s-au scufundat atât de complet în specialit ile
lor, încât nu au putut discuta cu cercet tori din afara propriului do-
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meniu. În alte lucr ri scrise în acea perioad , el a ridiculizat oamenii
de tiin , în special matematicienii, pe care i-a acuzat de la itate,
egoism i r ceal . Dificult ile sale ulterioare cu oamenii de tiin
nu au f cut decât s -i intensifice dezgustul fa  de îngustimea lor i
i-au înt rit dorin a de a uni societatea încurajând cooperarea social
i reunind toate ideile ca modalitate de a crea un consens intelectual.

În proiectul s u dur, pe care nu l-a rafinat niciodat , el a subliniat c
filozofia a fost „viziunea asupra întregului” i c  filozofii întregului
aveau „abilit i” diferite fa  de oamenii de tiin  care cultiv  detalii.
A echivalat specializarea tiin ific  cu egoismul moral i îngustimea
intelectual i filozofia general  cu puternicul sentiment social i cel
al sensibilit ii. Comte a îndemnat la formarea unor filozofi pozitivi,
care s  se specializeze în „studiul generalit ilor tiin ifice”, inclusiv
în cele referitoare la sociologie, noua tiin  pe care a creat-o. Ace ti
filozofi ar constitui noua putere spiritual , care ar înlocui clerul. Al i
oameni de tiin  ar înv a munca acestor generali ti, astfel încât
propriile lor specialit i s  profite din cunoa terea întregului, indi-
ferent dac  este vorba despre gama larg  de cuno tin e tiin ifice
sau de nevoile întregii societ i. În acest fel, filozofia pozitiv  ar asi-
gura unitatea cunoa terii umane, lucru pe care oamenii de tiin  au
dorit întotdeauna s  îl realizeze. Mai mult, Comte a insistat c  geniile
tiin ifice trebuiau controlate de obiective morale pentru a preveni

apari ia „vanit ii lor nesociabile” i a „preten iilor lor absurde de
a domina lumea în numele abilit ilor”.

Via a intelectual  a lui Comte a fost în contrast cu via a sa per-
sonal . A tr it i a murit ca un avar, a experimentat o nebunie, a di-
vor at de prima so ie, a devenit v duv în timpul rec toririi cu o alt
femeie. A fost considerat arogant, violent, o fire care se „aprindea”

or. A murit la Paris i a fost înmormântat la Cimitirul Père-Lachaise,
cel mai mare cimitir din Paris, unul din cele mai renumite din lume.

Lucr rile lui: „Sommaire appréciation de l'ensemble du passé
moderne” (1820); „Considérations sur les sciences, les savants et le
pouvoir spirituel” (1825); „Considerations philosophiques sur les
sciences et les savants” (1825); „Considerations sur le pouvoir spiri-
tuel” (1826); „Cours de philosophie positive”, 6 vol. (1830-1842);
„Traité élémentaire de géométrie analitique” (1843); „Traité philo-
sophique d'astronomie populaire” (1844); „Système de politique
positive ou Traité de sociologie instituant la religion de l'humanité”,
4 vol. (1851- 1854); „Catéhisme positiviste” (1852). Publicate postum
au fost: „Confessions et testament d'Auguste Comte” (1884 i 1902-
1905).

Sistemul s u pentru realizarea „progresului” în societate este
prezentat în „Cours de philosophie positive” (1830-42), lucrare în
care Comte analizeaz  rela ia evolu iei sociale i etapele tiin ei. La
fel ca al ii din vremea sa, Comte a fost foarte influen at de analiza
schimb rilor în moda scenic  a vie ii. De exemplu, el a v zut dezvol-
tarea intelectual  a omului în trei etape: teologic , în care evenimen-
tele au fost în mare parte atribuite for elor supranaturale; metafizic ,
în care se credea c  fenomenele naturale rezult  din energii sau idei
fundamentale; pozitiv , în care fenomenele sunt explicate prin obser-
va ie, ipoteze i experimentare. Datele experimentale nu sunt îns  o
simpl  adunare de date, ci tind s  descopere legile ce le guverneaz ,
date i fapte ce corespund diferitelor tiin e fundamentale.

În Discursul s u asupra spiritului pozitiv Comte consider  po-
zitivismul ca fiind ultima etap  a dezvolt rii umane, a studia ceea ce
este pentru a conclude ce va fi, dup  dogma general  a invariabilit ii
legilor naturale: „Voir pour prévoir, prévoir pour prévenir” (A vedea
pentru a prevedea, a prevedea pentru a preveni) fiind scopul tiin ei
pozitive. Tot în aceast  lucrare vorbe te despre Ordine i Progres,
men ionând c „exigen ele intelectuale, relative, ca toate celelalte
reclam  întotdeauna o fericit  combina ie de stabilitate i activitate,

de unde rezult  trebuin ele simultane de ordine i de progres, sau
de leg tur i de extensiune. (...) Dar, ansamblul filozofiei demon-
streaz  din plin, dup  cum se poate vedea, c  aceast  perfec ionare
consist  în mod esen ial, fie pentru individ, fie pentru spe , în a
face s  prevaleze din ce în ce mai mult eminentele atribute care
disting cel mai mult umanitatea noastr  de simpla animalitate, ceea
ce înseamn , pe de-o parte inteligen a, pe de alt  parte sociabili-
tatea, facult i solidare în mod natural, care î i servesc reciproc ca
mijloc i ca scop”.

Scopul pozitivismului, afirm  el, este de natur  practic , realizat
printr-o m sur  educativ ; o reform  sufleteasc  în sensul spiritului
pozitiv. Sentimentul social este cel prin care altruismul ia locul ego-
ismului, i el trebuie dezvoltat.

Anumite p i ale lucr rilor sale au fost considerate în afara ti-
in ei, iar concep ia sa, conform c reia sociologia reprezint  baza
matematicii tuturor tiin elor, nu a fost apreciat . Doar faptul c  a
acordat matematicii un loc important în luarea deciziilor a fost acceptat
i reprezint i ast zi fundamentul no iunii moderne de pozitivism.

Comte a clasificat tiin ele în sine inând seama de condi ia isto-
ric  a ordinei lor de apari ie i de condi ia dogmatic . Aceasta cuprinde
criteriul „generalit ii i independen ei descrescânde” i pe cel al
„complexit ii crescânde”. Astfel: „Matematic , astronomie, fizic ,
chimie, biologie i sociologie. Fiecare tiin  depinde cel pu in
par ial de tiin a care o preced ”. Prin urmare, to i contribuie la
sociologie. Orice educa ie intelectual  bun , trebuie, dup  el, s  în-
ceap  cu studiul matematicii, pentru a sfâr i cu cel al fizicii sociale
(sociologia). O sociologie dezvoltat  prin metodele pozitivismului
ar putea atinge scopurile armoniei i bun st rii.

În lucrarea „Le Système de politique positive” (1851-54) a plasat
religia deasupra sociologiei. Cu toate acestea, viziunea sa asupra
religiei este scutit  de implica ii metafizice. El a plasat umanitatea ca
obiect de închinare. Spiritualitatea lui Comte i-a descurajat pe mul i,
deoarece îl tiau c  era un „ateist” declarat, de i a fost crescut într-
o familie cunoscut  pentru devotamentul s u fa  de catolicism.

Auguste Comte a urm rit, deci, crearea unei filozofii pozitiviste,
corespunz toare ultimului stadiu la care omenirea trebuia s  aspire
în viziunea sa, dup  ce a trecut prin faza teologic i acea metafizic ,
care erau considerate drept faze necesare în dezvoltarea omenirii de
la copil rie spre maturitatea din cea de a treia faz , a spiritului pozitiv.

Comte a fost i este considerat drept unul dintre primii mari filozofi
occidentali moderni, întrucât a acordat o importan  deosebit  inter-
conexiunii elementelor sociale, reprezentând premisa cre rii func i-
onalismului modern. Cu toate acestea, anumite elemente ale lucr rilor
sale au fost adesea considerate excentrice sau în afara tiin ei, iar
concep ia sa, conform c reia sociologia reprezint  baza tuturor tiin-
elor, nu s-a bucurat de efectul scontat. Totu i, accentul acordat

componentei cantitative, matematice, în luarea deciziilor este i ast zi
acceptat, reprezentând fundamentul no iunii moderne de pozitivism.

Auguste Comte fiind primul care a dezvoltat conceptul de „so-
ciologie”, a definit sociologia ca o tiin  pozitiv , pozitivismul fiind
„c utarea legilor invariante ale lumii naturale i sociale”. Comte
a identificat trei metode de baz  pentru descoperirea acestor legi in-
variante: observa ie, experimentare i compara ie. El este, de ase-
menea, renumit pentru Legea celor trei etape, men ionate mai sus:
teologice, metafizice i pozitiviste. Scopul s u major a fost s  uneasc
teoria cu practica. El dorea progresul umanit ii, pe care o iubea cu o
pasiune mistic . Progresul îl vedea realizat printr-o reform  sufle-
teasc  în sensul spiritului pozitiv; dezvoltând sentimentul social,
altruismul va lua locul egoismului. În fine, etica pozitiv  o considera
mult mai eficace decât cea teologic , ducând la bun stare i fericire.
Din acest „Grand-Etre” a derivat profe ia sa în leg tur  cu Religia
umanit ii.



Comte a dezvoltat o doctrin  social  bazat  pe principii tiin ifice.
În 1826, a început s  prezinte o serie de prelegeri unui grup de inte-
lectuali francezi distin i. Cu toate acestea, la aproximativ o treime
din parcursul seriei de prelegeri, a suferit o criz  nervoas . În ciuda
spitaliz rii peri-odice în urm torii 15 ani, el a produs lucrarea sa ma-
jor , Cursul de ase volume de filozofie pozitiv , lucrare în care a
sus inut c , la fel ca lu-mea fizic , societatea func ioneaz  sub propriul
set de legi.

De i Auguste Comte este recunoscut în mod conven ional ca
unul dintre fondatorii sociologiei i ca un reprezentant cheie al pozi-
tivismului, se constat  c  pu ine edi ii noi ale scrierilor sale au fost
publicate în acest secol, astfel el a fost disociat, sus in unii, de isto-
ria pozitivismului modern i de cele mai recente dezbateri despre
acesta.

Dr. Gertrud Lenzer, director fondator al Centrului de studii pentru
copii i sociologie din Brooklyn Colege, spune c  pân  acum socio-
logia copiilor ne vorbea despre copil ria lor, iar în prezent sociologia
copiilor este reprezentat  puternic în lumea academic  din Statele
Unite, Canada, rile europene i în multe p i ale globului. Ea mai
sus ine c „opera lui Comte este, în bine sau în r u, esen ial  pentru
în elegerea perioadei moderne a pozitivismului”.

Ast zi, o mare parte din activitatea obi nuit  a disciplinelor aca-
demice se desf oar  sub presupunerea c  domeniul tiin ei este în
esen  separat de domeniul politic. O lectur  atent  a lui Comte va
dezv lui cât de adânc astfel de idei i teorii actuale au fost ini ial
încorporate într-un anumit context politic. Unul dintre principiile
sale metodologice centrale a fost acela c  teoria societ ii trebuia
eliminat  din arena practicii politice, tocmai pentru a controla acea
practic  prin intermediul acelora i tiin e.

Auguste Comte ?i pozitivismul poate fi important  pentru
activitatea filozofilor, sociologilor, teoreticienilor politici ?i istoricilor.

„Religia umanit ii” pe care a dezvoltat-o în ultimii ani de via
este o religie secular . A fost dezvoltat  dup  rela ia platonic  a lui
Comte cu scriitoarea Clotilde de Vaux, pe care a idealizat-o dup
moartea ei, recunoscând-o drept muza sa, impresionat fiind de înalta
sa moralitate care i-a oferit cheia în elegerii dimensiunii religioase a
condi iei umane. Credin a lui Clotilde l-a convins s  creeze o religie
pentru societ ile pozitiviste, convins c  valorile feminine întruchi-
peaz  triumful sentimentului i al moralit ii. Credin a sa în acel mo-
ment era c  într-o societate pozitivist  bazat  pe tiin  ar trebui s
existe i o religie care s  aib  putere numai în virtutea for ei morale.
Ast zi, adep ii acestei religii au construit capele ale Umanit ii în
Fran a i Brazilia. În Statele Unite i Europa, ideile lui Comte i-au
influen at pe al ii i au contribuit la apari ia societ ilor etice i a
„bisericilor etice”, ceea ce a dus la dezvoltarea culturii etice, a or-
ganiza iilor umaniste congrega ionale i a organiza iilor umaniste
seculare.

Una dintre predic iile lui Comte f cut  în cartea sa „Filozofia
pozitiv ”, s-a dovedit a fi eronat , anume c  oamenii nu vor înv a
niciodat  compozi ia chimic  a stelelor, o predic ie gre it  cu privire
la limitele umane în tiin . Spectroscopia astronomic  fiind unul din
principalele mijloace folosite de astrofizicieni la studierea Universului.
În 1835 Comte afirma acest lucru, mai precis despre compozi ia chimic
a soarelui care va r mâne în afara cunoa terii umane. Ori în 1865, doi
savan i germani, Robert Bunsen i Gustav Kirckhoff, au analizat
lumina Soarelui care s  le permit  determinarea compozi iei lui chi-
mice. Spectroscopia astronomic  progreseaz , iar spectroscoapele
fac parte integrant  din toate observatoarele astronomice din lume.
Analiza unui spectru ne aduce informa ii despre sursa care a emis
lumina, i despre materia care se afl  între noi i acea surs . Ast zi,
oamenii au început s  înve e compozi ia stelelor prin spectroscopie.

Dar, s  avem în vedere c  de multe ori „ce un secol ne zice ceilal i o
dezic”.

Noi oamenii avem diferite st ri determinate de diferite gânduri,
împ ciuitoare i altele pline de contradic ii; i ne întreb m continuu,

ut m r spunsuri, deliber m pozitiv sau negativ. Comte a conside-
rat, probabil, inutile eforturile f cute în acest sens al cunoa terii, i

 a „prevedea”, iat , utilitatea acestor cercet ri i descoperiri ale
tiin ei, a deliberat negativ: „compozi ia chimic  a soarelui va r mâne

în afara cunoa terii umane”.
Constantin Antoniade (1880-1954), istoric i filozof, politolog,

moralist i diplomat român, era de p rere c „dintre toate incursiunile
cute în filozofia postkantian  pentru vânarea iluziilor realiste,

cea mai interesant  ne apare aceea în filozofia lui Auguste Comte,
rintele pozitivismului, c ruia i se repro eaz  p catul capital c

filozofia sa nu este un fenomenism pur, deoarece nu neag  existen a
absolutului, ci numai cognoscibilitatea lui”. Între p rerea c  socio-
logia ar fi suma tiin elor sociale, particulare (Comte) i p rerea c  ea
ar reprezenta sinteza, generalizarea lor, el se pronun a în favoarea
celei din urm . Concep ia lui Antoniade se înrude te cu pozitivismul
scientist, con inând de asemenea, teze materialiste i încrederea în
puterea de cunoa tere a ra iunii umane. El afirm  c  sub raport dia-
lectic, aspectul cel mai important la Comte este sublinierea caracte-
rului istoric al cuno tin ei.

Petre P. Negulescu (1872-1951), filozof, om politic român, membru
titular al Academiei Române, analizând problema progresului „în lu-
mina faptelor pozitive”, sus inea c  progresul, drumul omenirii „nu
a urmat o linie dreapt i uniform ”, ci el s-ar putea reprezenta
grafic printr-o linie sinuoas  cu maxime i minime, i c „tot astfel se
va înf a i în viitor, progresul fiind totu i o certitudine”.

Cred c  important este s  afl m cu exactitate punctul în care ne
afl m pe sinusoid  (matematic fiind curba care reprezint  grafic va-
lorile func iei sinus, i care are caracter repetitiv) sau, punctul pe si-
nusoida vie ii „de pe dealurile bucuriilor, în v ile necazurilor”,
cum spunea P rintele St niloae, autoritate proeminent  a teologiei
euro-pene din secolul XX i cel mai mare teolog român al secolului
trecut.

Filozoful, logicianul, pedagogul i jurnalistul român Nae Ionescu
(1890-1940), în Cursurile lui de Metafizic , ar ta c  tipul tiin ific de
cultur  s-a impus începând cu Rena terea, mai ales în lumea Europei
Occidentale, ca „centru de polarizare i iradiere, cel ce d  legi i
mânuie te universul în func ie de interesele i dorin a sa de a fi feri-
cit, de a înl tura durerea (...) orizontul omului se îngusteaz  la cum
este i cum se descurc  omul în cadrul acestei lumi. (...) Spiritul se
transform  la Comte, tiin a trebuie s  fie folositoare. Scopul omului
este fericirea, iar tiin a i tehnica devin c ile de atingere a acesteia,

ci fericirea este acum redus  la confort (...) i omul nu mai viseaz
la alt  lume cu tainele ei. (...) Individualismul devine homo homini
lupus, iar arbitrarul domin  societatea”.

Tot Nae Ionescu d dea l muriri originale asupra în elesului tiin ei
în viziunea lui Comte (a vedea pentru a prevedea): tiin  face
fiecare om, fie c  a înv at carte, fie c  nu, seara când se culc , trage
perdelele la fereastr , pentru ca nu cumva soarele de diminea  s -
l scoale înainte de vreme. Aceasta este tiin . El tie ce are s  se
întâmple i ia m suri în vederea acestui lucru”.

Cred îns  c  depinde de puterea de penetrare a gândului fiec ruia
dintre noi... Dac  omul nu se gânde te la diminea a care va urma nop-
ii? Poate este necesar s tim c  a te str dui a cunoa te i a ti, pentru

a ajunge cu adev rat a cunoa te i a ti, este scopul principal al ti-
in ei care se face de c tre om. Concluzia ar fi c tiin a are responsa-
bilitatea prevederii celor ce vor urma dup  descoperirile sale, iar omul,
responsabilitatea de a nu le ignora. Iubindu- i via a, omul va trebui s
fie paznicul ei.
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Nikos Kazantzakis este supranumit „Homer al epocii contem-
porane” pentru monumentala sa epopee „Odyseea”. Scriitorul grec

rturisea: „Opera mea este Odyseea, celelalte sunt doar accesorii.”
Poemul epic care con ine 33.333 de versuri în 24 cânturi cuprinde
plecarea eroului din Itahaca într-un lung periplu prin lume. Hr nit de
legend , de miraculosul homeric, eroul se afl  într-un context cul-
tural etern, devenind un model al unei structuri simbolice. Înzestrat
cu voin  extraordinar , c lit  în lupta cu marea, cu oamenii i cu
Dumnezeu, Odiseu porne te s  cucereasc  spa iul i timpul cu fluen a
luminii spiritului s u. El se las  în voia unor exerci ii spirituale contem-
plând sinele, neamul, umanitatea, universul. Ochiul s u l untric este
privirea cretan , c ci Creta se afl  la r scrucea între Europa, Asia i
Africa. Aceast  privire este o viziune lipsit  de team , eroul r mânând
mândru i drept, chiar când este pe „marginea pr pastiei”.

Poemul este un torent vijelios, impresionând cititorul prin stil i
prin portretul elaborat al eroului, autorul identificându-se cu el. „Am
creat un Odysseus care înfrunt  abisul cu lini te i, creându-l, m-am
str duit s  sem n cu el”, m rturise te Kazantzakis. Apoi explic  atrac-
ia sa pentru mit, pentru timpul colectiv, pentru istorie: „Tu erai, cum

 fi putut s  nu te recunosc, o, c pitan de corabie al Greciei, p rinte,
iubit str bun, fermec tor i înc ânat, suprem amestec de pruden
uman i de divin  nebunie, stând drept i mândru pe corabia Greciei,
nep sind cârma de atâtea veacuri trecute i tot atâtea veacuri viitoare.”

toria lui Odysseus cuprins  în cele 24 de p i, aidoma unor
teme muzicale, alc tuie te o biografie înalt regizat , formeaz  o sim-
fonie a destinului i exprim  o viziune monumental  asupra vie ii.
Eroul cunoa te iubirea, justi ia, foamea, cetatea ideal , asceza, elibe-
rarea total , comuniunea cu Dumnezeu i sufer  o regenerare spiritu-
al  prin efervescen a min ii sale i prin luciditatea privirii sale l untrice.

La cap tul c toriei, la sfâr itul vie ii, eroul moare eliberat de sclavia
speran elor i a îndoielilor, vegheat de Soarele, i el personaj, ce-l
înso ise mereu în ispr vile sale i care avea acum „ochii plini de lacrimi”.

Urm rindu-l pe Odiseu, autorul degaj  o for  cu rezonan e ini-
iatice, c ci el însu i a c torit mult, c utându-se pe sine. Prin eroul

u, Kazantzakis a încercat s  creeze arhetipul omului bântuit de ar-
monia universal , fr mântat de doruri i vise, devorat de întreb ri

rora le caut  r spuns. În fiin a sa, el poart  con tiin a unui neam
de oameni puternici, lupt tori vesti i pentru libertate, ata i de Creta,

mântul str mo ilor lor.
Scriind acest poem mândru i disperat (l-a scris i rescris de apte

ori) scriitorul m rturisea: „Trebuie s  ne împ m eroic cu ideea c
pacea, bucuria, lipsa de griji, tot ce se cheam  fericire, apar in unei
alte epoci, trecute sau viitoare, dar nu vremii noastre. E mult  vreme
de când epoca noastr  a intrat în constela ia nelini tii”. Într-adev r,
un vânt de nebunie „b tea asupra umanit ii” - se preg tea al doilea

zboi mondial.
Dar Nikos Kazantzakis, pe rmul m rii cretane, aplecat asupra

hârtiei, imagina omul viitorului bântuit de vise, considerând c  supre-
ma binefacere pentru el este Timpul. Dorea s  scrie, s  creeze un mit
dinamic spre a valoriza Omul i a-i redescoperi demnitatea. În acest
sens, el explica: „Sim eam nevoia s  m  a ez la col  de strad i întin-
zând mâna ca un cer etor, s  cer: Fie-v  mil , oameni buni, da i-mi
un strop din timpul vostru pe care îl pierde i, numai un ceas, dou ,
da i-mi cât vre i!”

Scriitorul simte marea sa responsabilitate într-un astfel de mo-
ment „de distrugere i recompunere universal ”. El este chinuit de
destinul dramatic al vremii sale i în tihna casei sale reflecteaz  la
rolul scriitorului „de a t ia o albie cu pana sa” „prin care curge reali-
tatea” „c ci la început a fost Cuvântul, înaintea faptei este Cuvântul.

i el, Cuvântul, este s mân a care a creat ambele lumi, pe cea v zut
i pe cea nev zut ”.

Strig tul, gândirea, care angajeaz  cuvântul, este la Kazantzakis
un manifest spiritual i moral de o extraordinar  densitate. Cuvântul
este înc rcat de lumina originar , universul tot este „un pom în fl ri”
al c rui fruct este Lumina, sufletul omului este o flac , o pas re de
foc care strig : „nimeni i nimic nu m  poate stinge, strig tul de li-
bertate nu moare niciodat !”

„Mergi pân  acolo unde po i” sau „pân  unde mai po i” spune
un proverb cretan a c rui în elepciune a utilizat-o scriitorul când a
îndemnat oamenii s i construiasc  libertatea din speran i dis-
perare, s  lupte pentru a transforma materia în spirit, s  se des vâr-
easc  continuu, având încredere în via . C ci Dumnezeu este fla-
ra care arde în om, f cându-l s i dep easc  limitele, s  urce me-

reu spre un ideal „f  s  se aplece sub poveri” spre a- i descoperi
locul în sânul crea iei.

Kazantzakis propune umanit ii dou  tipuri ideale: eroul i sfântul.
El va închina pagini emo ionante lui Hristos, care întruchipeaz  un
caracter sublim, un model de împlinire prin triumful vie ii asupra
mor ii, un semi-zeu. Îns , nu poart  doar frumuse ea iubirii i str lu-
cirea sfin eniei, dar i „focul i spada” fiind lupt torul preg tit de sa-
crificiul suprem.

În „Hristos r stignit a doua oar ”, Domnul devine grec, î i tr ie te
patimile, se las  r stignit într-un sat de p stori din Creta, pref când
comunitatea satului într-o biseric  vie, tr itoare.

Într-un interviu acordat în 1957 la Radio France, scriitorul grec
explic  de ce eroii s i î i g sesc moartea adeseori, în ziua de Pa ti:
„Moartea i învierea sunt dou  acte care se succed. Moartea e nece-
sar  ca eroul s  poat  învia. Singur  moartea îi asigur  consacrarea
suprem i face din omul trec tor un simbol care înfrunt  timpul.”

Romanul prezint  satul Lycovrissi unde un ag  turc reprezint
autoritatea local . O veche tradi ie cere s tenilor ca odat  la apte
ani s  reitereze S pt mâna Patimilor. Popa Grigoris împreun  cu sfatul

trânilor aleg interpre ii cu un an înainte, pentru a- i interioriza

Lucia Cosmina VLAD

Incursiune @n universul
uman al scriitorului
Nikos Kazantzakis
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rolul mental i emo ional, cât mai bine. P storului Manolios îi este
încredin at rolul lui Hristos. El va tr i o experien  deosebit , asu-
mându- i menirea de a c lca pe urmele Mântuitorului. Cuprins de
bucurie i team , de umilin i emo ie, el abordeaz  o nou  min i
un nou comportament.

Considerând c  un popor care sufer  are nevoie de eroi, Kazan-
tzakis integreaz  în panteonul personajelor sale un lupt tor - c pitanul
Mihalis i un preot care întruchipeaz  în „Fratricizii” valori eroice
fundamentale. Ac iunea romanului se petrece în S pt mâna Patimilor
iar p rintele Ianaros implor  s tenii dezbina i de idei fasciste i prin-
cipii comuniste s  se uneasc  sl vind împreun  Învierea lui Hristos.
Încercarea lui de a pune cap t luptelor fratricide e zadarnic . Efortul
uman de a realiza fraternitatea se dovede te mai slab decât „crima
uciga ” care, de la p catul biblic, a r mas o nevoie omeneasc .

Mesajul romanului este simplu i adev rat: „Pute i ucide ultimul
om liber, dar nu pute i ucide libertatea!”

i în c pitanul Mihalis, eroul romanului cu acela i titlu, Kazan-
tzakis întruchipeaz  obsesia vie ii lui. Prototipul eroului este tat l
scriitorului, care, în copil rie, i-a transmis ideea libert ii ca fiind ori-
ginar  din Grecia. El recunoa te: „n scându-m  din întâmplare în
Creta, într-un moment de r scruce, când se purta lupta pentru
libertate, am în eles foarte de timpuriu c  pe lume exist  un bun mai
de pre  decât via a, mai dulce decât fericirea: libertatea”.

Romanul se impune prin arta nara iunii i prin scene memorabile
care evoc  ura de veacuri dintre greci i turci. De asemenea, lanseaz
ideea kazantzakian  potrivit c reia fiecare om, înainte de a muri, trimite
în spa iu strig tul s u, chiar dac  nimeni pare c  nu-l aude. Dar „stri-

tul crucificat” al C pitanului Mihalis: „Libertate sau Moarte” este
al întregii Crete. Visul c pitanului r mâne neîmplinit, dar con tiin a
sa atinge înaltul pisc al d ruirii de sine, al sacrificiului suprem pentru
ar , murind f  fric , liber. Însu i turcul Nouri Bei prive te cu admi-

ra ie curajul c pitanului în fa a mor ii i exclam : „Fericit cel ce d
fa  cu un astfel de du man!”.

Dar viziunea scriitorului asupra lumii trece dincolo de sistemele
politice i religioase. Hristos, Buddha, Lenin au fost repere i opriri
pentru a reu i s  atrag , în capcana spiritului, strig tul timpului s u.
El m rturise te: „Dac  în via  s-ar fi pus problema alegerii unui
mentor spiritual, al unui guru cum spun hindu ii sau a unui p rinte
cum spun c lug rii de pe Muntele Athos, în mod sigur c  l-a  fi ales
pe Zorba, care avea for a de a vedea lucrurile mereu ca în prima clip ,
avea for a de a da virginitate elementelor eterne i celor de fiecare zi:
vântul, marea, focul, femeia i pâinea.”

Zorba, eroul romanului cu acela i titlu, este magnific, c ci ne cu-
cere te prin taina vie ii sale. El tr ie te plenitudinea clipei cu deta are,
iube te totul, este r bd tor, este încrez tor, iar privirea lui care „se
hr nea ca s geata din în imi” ne aminte te de crezul buddhist: nir-
vana, beatitudinea absolut .

Dansul lui Zorba relev  „eterna fa  a iubirii”, c ci, c tând
propor ii dionisiace, elibereaz  omul de povara materiei, deschide
vechi izvoare înl untrul s u, treze te speran e. Vârtejul dansului în-
seamn  delir i frenezie, r spunzând elanului vital al fiin ei umane. El
este înainte de toate un ritual care celebreaz  via a, trecând dansatorul
într-o alt  dimensiune a existen ei, adaptându-l la ritmul cosmic.

„Alexis Zorba” este un roman de maturitate, scris în 1941, în
timpul celui de-al doilea r zboi mondial. El este un manifest existen ial
în care dionisiacul ocup  un rol preponderent. În fa a orizontului
sumbru al r zboiului, autorul descoper i subliniaz  în acest roman,
miracolul existen ei.

„S racul lui Dumnezeu” este romanul - r spuns la pasiunile scri-
itorului. El explic : „Prima mea pasiune a fost dorul de libertate, a
doua a r mas tainic în mine, tulburându-m  mereu, a fost dorin a de

sfin enie.”
Sfântul Francisc de Assisi numit „S racul lui Dumnezeu” îl atrage

pe Kazantzakis prin energia i exigen a sa spiritual , prin asceza i
revolta sa salvatoare, prin iubirea sa pentru omul care sufer , pentru
toate creaturile, închinându-se crea iei divine. Scriind opera, scriitorul

rturisea: „lacrimile îmi umezeau manuscrisul, iar oriunde m  aflam
sim eam prezen a lui nev zut ”.

Sfântul Francisc este prezentat cu venera ie de Kazantzakis, drept
omul care i-a împlinit datoria, omul care printr-o lupt  amarnic  a
dus pân  la cap t îndatoririle sale. El dovede te c  mai presus de
moral , de adev r i frumos este datoria pe care i-o încredin eaz
Dumnezeu, aceea de a preface în spirit materia.

Kazantzakis este o personalitate cu multe fa ete, aidoma lui Odys-
seus, având un parcurs sinuos, contradictoriu, în efortul mereu reîn-
noit de a pune în armonie antagonismele, creînd sinteze, incitând la
plenitudine, p strându- i libertatea de gândire: „ i infidelit ile mele
fa  de marile idei pe care le-am abandonat, dup  ce am fost rând pe
rând fascinat i deziluzionat, luate împreun  constituie, în fond, o
credin  de neclintit fa  de esen .” Aceast  m rturie din opera
„Raport c tre El Greco” vorbe te despre urcu ul continuu spre el
însu i, creând fiin a care vroia s  fie. De altfel, prin toate scrierile
sale s-a str duit s  prefac  „întunericul în lumin ” purtând o lupt
aspr , nemiloas , f  r gaz.

În aceast  ultim  oper  prezint  leg tura cu p mântul Cretei adânc ,
visceral  chiar, o surs  de emo ie, de bucurie, de sete nestins : „Cred

 omul nu simte o venera ie mai sacr , mai genuin i mai profund ,
decât cea pe care o simte, când p te pe p mântul str mo ilor, pe

cinile sale.”
Orice revenire în Creta este asemenea „întoarcerii fiului risipitor”,

ci simte nevoia s  dea seam  „p mântului p rintesc”: „Este o comu-
niune mistic  între p mântul în care ne-am n scut i sufletul nostru.

a cum r cinile îi trimit pomului porunca tainic  de a înflori i a
rodi pentru a- i justifica menirea i a ajunge la cap tul c toriei, tot
astfel p mântul str mo esc încredin eaz  roluri dificile sufletelor

rora le d  via . Sufletul i râna par a fi din aceea i substan ,
pornesc spre acela i asalt; sufletul nu este decât cap tul cel mai în-
dep rtat al victoriei.”

Apoi, el adaug : „Eu nu sunt în romanele mele un hagiograf, un
pictor de icoane. Nu creez sfin i elibera i de ceea ce este p mântesc.
Eroii mei nu sunt înc  sfin i, sunt lupt tori, iar lupta e f  încetare.
Virtutea se cere înarmat .”

„Raport c tre El Greco” este un roman-eseu relatând c toria
scriitorului printre oameni, pasiuni i idei. Urcu ul se face printre ex-
perien e umane - Zorba, livre ti - Homer, Dante, filosofice - Bergson,
Nietzsche, Lenin, religioase - Hristos, Buddha i mitice -  Odysseus,
hr nindu-i spiritul i creându-i o for  l untric  cople itoare.

Deslu ind în pictorul El Greco str bunul pe care l-a c utat toat
via a, lui îi încredin eaz  bucuriile i triste ile, dorurile mistice i
donquijote ti ale tinere ii, r fuiala cu oamenii, orgoliul s lbatic al

trâne ii. El spunea: „Îmi rechem amintirile, îmi adun via a spulberat
în cele patru vânturi, stau ca un soldat în fa a generalului meu i îmi
prezint raportul lui El Greco, pentru c i el e pl dit din acela i

mânt cretan ca i mine i m  poate în elege mai bine decât orice alt
lupt tor care tr ie te sau a tr it.”

torind prin Spania, pe urmele marelui str bun, autorul ne co-
munic  emo ia sa în fa a artei pictorului: „În toate tablourile lui El
Greco, lumina izbe te aerul ca t ul puternic al unei spade. Are ceva
devorator i inexorabil, ca Duhul Sfânt pogorând asupra apostolilor...”

când elogiul artei, Kazantzakis se întreb  ce ar fi devenit Elena
„dac  suflarea lui Homer nu ar fi trecut pe deasupra ei”. C ci arta,
dup  el, este privilegiu divin: „lupt  s  transforme ceea ce e efemer
în ceva etern i s  prefac  suferin a omului în frumuse e”.
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I. L. Caragiale & muzica

Marin I. ARCU}

I.L. Caragiale a r mas în con tiin a posterit ii ca unul dintre marii
no tri scriitori clasici, al turi de M. Eminescu, I. Creang , I. Slavici.

Opera sa literar  este cunoscut , dar, pentru publicul larg, poate
este mai pu in cunoscut  predispozi ia i dragostea sa nem surat
pentru arta sunetelor. „Nu este art  mai mare ca cea muzical ” -
afirma marele dramaturg, care iubea i avea nevoie de muzic  exact
pe m sura dragostei fa  de eroii s i.

În anul 1893, în Moftul român î i preciza unele particularit i:
„meloman, ureche, memorie i gust muzical bine dezvoltate”. Marele
scriitor era mândru de aceste particularit i pentru c  în elegea adânc,
molecular, locul artei sunetelor pentru înnobilarea fiin ei umane. Între
scriitorii i arti tii care au explorat i aceast  dimensiune a vie ii i
activit ii autorului Scrisorii pierdute au fost: erban Cioculescu
(Caragealiana), Viorel Cosma (Revista Muzica nr. 6/1962), Octavian
Laz r Cosma (Hronicul muzicii române ti, vol VI, capitolul I.I.L.
Caragiale - cronicar muzical), Paul Zarifopol (coresponden a cu
marele scriitor), Cella Delavrancea (memorialistica) i al ii.

De fapt, ce preferin e muzicale avea marele „Car”?
În anii tinere ii î i manifestase ata amentul fa  de anumite zone

ale muzicii populare, îns  melomania lui nenea Iancu este legat  mai
cu seam  de valorile clasice ale muzicii instrumentale i lirice. Idolul

u era L.v. Bethoven. „Pentru mine - afirma Caragiale - nu exist
decât Beethoven! Dup  cum arat  arhitectonica greac , compus
din linii drepte, a r mas i r mâne de-a pururi stilul perfect i neîn-
trecut în frumuse e, tot a a Adagio-urile lui vor r mâne, ca Acropole
i Pantheonul, neîntrecute.”

A vizitat casa-muzeu a compozitorului de la Bonn, pe care l-a
numit Bethleiemul de pe Rin, la 1 iunie 1906, despre care Zarifopol

scria: „De-abia a tept s
 închin”. În leg tur

cu acest memorabil eve-
niment, Ecaterina C.I.
Logadi, fiica sa, a furni-
zat muzicologului Viorel
Cosma urm toarea con-
fesiune: „Mi-l amintesc
cum a p truns solemn în
cas , i-a scos p ria i
apoi, pe vârful picioare-
lor, a p it primul în în-

perea scund , t cut i
desprins de noi... L-am

sat s i încerce sin-
gur marea emo ie. El s-a
dus direct la marea mas
mortuar  a lui Beetho-
ven, alb , încununat  de
lauri i care se desprin-
dea pe un ton închis de

catifea ro ie. A stat acolo îndelung i a privit nemi cat. Întors la Ber-
lin p stra înc  semnele unei adânci r scoliri”.

Sufletul lui Caragiale era îndreptat continuu spre muzic ; arta
sunetelor f cea parte din mijloacele prin care cuno tea lumea, oame-
nii, cu inegalabilul s u spirit al observa iei directe. Fredona pagini
întregi din opere, din simfonii. Sim ea mereu nevoia de a avea pianul
în preajma sa. i-a transportat pianul la Berlin, unde chema adesea
pe Pul Zarifopol pentru lecturi pianistice.

Doctor în filologie la Hale (1904), criticul i eseistul Paul Zarifopol
era i un bun pianist, descifra cu u urin  extraordinar , transcria
dup  ureche i se pricepea la impromptiuri. Unul din secretele priete-
niei cu I.L. Caragiale era pasiunea comun  pentru muzic . Sorbind
prin to i porii muzica, marele dramaturg era torturat de semnele mu-
zicale pe care nu le putea scrie. Într-un rând a ascultat o gavot  pe
care o tia aproape pe de rost, îns  era mâhnit c  nu tia compozitorul.
Scriind lui Zarifopol ar ta: „Înclin s  cred c  este Haendel, dar nu m-

 prinde... Nu pot s  scriu note muzicale, i-a  scrie-o întreag ... Al
dumitale, Car”.

Coresponden a cu Paul Zarifopol lumineaz  eforturile pe care
ani în ir le-a f cut Caragiale pentru a asculta muzic  într-o vreme
când înregistr rile nu erau în uzul curent. De la Berlin f cea drumul
pe calea ferat  la Leipzig, unde locuia Zarifopol, pentru a participa la
concerte i asculta pe marii arti ti ai Germaniei timpului i nu numai.
În afar  de frecventarea cu regularitate a concertelor muzicale, la
Berlin casa sa era deschis  muzicii. Dimitriu, Barozi, Nottara, Cella
Delavrancea cântau mereu în salonul muzical al lui Caragiale.

Avocatul s u în procesul Caion, scriitorul Barbu tef nescu
Delavrancea l-a invitat s  se instaleze la Paris, dar Caragiale a preferat
Berlinul pentru lini te. Împ carea a survenit plângând amândoi la un
concert unde se cânta Simfonia V de L.v. Beethoven.

Adeseori, Cella Delavrancea îi cânta lui Caragiale la pian muzic
clasic , pe care o asculta cu religiozitate. În anul 1907, Cella nota:
„Ascult  cu capul aplecat pe um r. Preludiile i fugile lui Bach erau
pentru el pâinea cea de toate zilele”.

Interesant, acelea i vorbe le-a rostit i marele Enescu în perioada
anilor de formare la Viena despre muzica patriarhului din Eisenach.

În postura de meloman autentic - noteaz  în continuare Cella -
Caragiale surâdea duios la intrarea temelor muzicale, le modela cu
degetele r sfirate în aer. În leg tur  cu Appassionata beethovenian
spunea: „Nu exprim  pasiunea omeneasc , este tumultul naturii în-
tregi”. În sonatele cu varia ii de mar  funebru îmi semnala o fraz :
„Auzi tu, aici, sl virea eroului, trompetele gloriei? Adu- i tu aminte
de basoreliefurile de pe sarcofagele din Rena terea florentin ... îngeri
cu aripi desf urate suflând în trompetele lungi”.

Pentru Caragiale, frumoasa Cella era ciob na ul din Mun ii Vran-
cei care cânta în capitala Germaniei pentru publicul cel mai preten ios
din lume.

I.L. Caragiale a vizitat pe Octavian Goga la R inari, sub poal  de
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munte. Nu în sala de concert, ci în mijlocul naturii ar fi vrut Caragiale
 asculte celebra Sonat  a lunii sau Sonata fanteziei op. 27, nr.2 în

do diez minor care reprezint  cre terea n valnic  a unei pasiuni ce
atinge limitele unei adev rate furtuni suflete ti. În anul 1896 Caragiale
scria: „Str lucit-au vreodat  a a de dumnezeie ti razele reci ale lunii
cum str lucesc aceste luminoase i calde sonorit i? A înaintat vreo-
dat  discul ei pe calea eterat  cu solemnitatea cu care curg valurile
cânt rii acesteia?”

Al turi de Bach i Beethoven, Caragiale pre uie te pe Mozart i
Haydn - „b trânii aceia totdeauna tineri”.

Situat la confluen a dintre clasicism i romantism, titanul de la
Bonn îi deschide b trânului meloman, z mislit pe p mânt str bun
(Haimanale-Ploie ti), calea spre muzica romantic  a lui Schubert i
Schumann, îndr gi i pentru „delicatesele lieduri, cur enia i parfumul
lor f  prihan ”. Urmeaz  Ed. Grieg, „irezistibil în dansurile norve-
giene”, Fr. Chopin, C. Franck, Brahms, Wagner cât i compozitori
români precum Eduard Caudella, Ed. Wachman, G. tef nescu sau
interpre ii D. Dimitrie Socrate (pianist), Barozzi (violonist), C. Nottara,
Florica Muzicescu, Cella Delavrancea .a.

Pentru I.L. Caragiale poezia i muzica sunt dou  siameze divine.
Aidoma marilor gânditori i esteticieni, Caragiale sim ea leg tura
adânc  dintre verb i sunet. Poezia muzicii i muzica poeziei - o tem
demn  de investigat!

Autorul Momentelor i schi elor - comedii în miniatur  - a fost
nu doar un împ timit iubitor al domeniilor Eutherpei, ci i un cronicar
muzical autentic, asemenea autorului Ciocoilor vechi i noi sau marele
critic i istoric literar George C linescu. Cronicele sale muzicale au
fost publicate la Ghimpele, Telegraful, Epoca, Moftul român .a.

I.L. Caragiale nu a fost doar melomanul cu „ureche, memorie i
gust muzical”, ci i un gânditor de larg orizont intelectual în elegând
imperativele i destinul culturii române ti, un ctitor cultural care a
în eles c  nu poate exista via  intelectual  f  cea mai spiritualizat
dintre arte - MUZICA.

Addenda
Unele capodopere caragialiene au constituit surse de inspira ie

pentru compozi ii vocal-simfonice. Opera i baletul O noapte furtu-
noas  au  fost  compuse  de  Paul  Constantinescu,  Sabin  Dr goi  a
realizat drama muzical pasta i opera comico-fantastic  în cinci
tablouri Kir Ianulea, iar compozitorul Ion Dumitrescu a scris muzica
de scen  pentru comedia D-ale carnavalului.

ind pe o frunz  de cristal
eam pe o frunz  f cut  din cristal
eam cu grij , inându-m  departe de margine.

Sunetul pa ilor mei se aduna în melodii, r sunând ca un glocken-
spiel
Una mai frumoas  ca cealalt
Frunza se putea rupe în orice moment, aruncându-m  înspre
moarte...
Dar sunetul pa ilor mei va suna pentru un timp,
Uneori fericit, adeseori tragic.
Al ii, pu ini, îl vor auzi
Amestecându-se cu sunetul propriilor lor pa i.
Dar Tu..., Tu mi-ai zis:
Acest sunet, îl voi ine pentru Mine.
Acest sunet, Mi-l voi aminti pe veci, cu dulcea a i am ciunea lui.
Acest sunet cristalin se va armoniza odat
Cu sunetul pa ilor multor altora,
În armonie cu sunetul universului.
Nu vei mai c lca îngrijorat pe marginea sub ire a unei frunze de
cristal...
Ci vei p i pe str zile Mele de aur, i pe trotuarele Mele de diamant.
Atunci cântecul t u va r suna din infinitul luminii,

i din ecoul bucuriei îngerilor.

Arm sarul auriu
scându-mi nutre ul pe colinele tale

Pe vremea când i-eram arm sar auriu
Te-a teptam frem tând pe miri ti sau pe cale,

i-apucasem s  uit de amoruri banale,
Când în a te goleai de un caftan str veziu.

 f cuse i po ta  între mâine i ieri,
Peste toamne împ ind jur minte de arte,
Pe la alte caftane ale altor muieri,

es late dorin e peste dulci prim veri,
Galopând înspre via , galopând c tre moarte.
Iar din goana-mi nebun  de comis-voiajor
Sub copite scrâ nindu-mi, apucate pe-un h u,

 opream prosternat peste aprinsu- i bujor,
Nechezând dup  nop i i-amintirile lor,
Ca s  pasc roua sfânt  peste pântecul t u.
Azi îmi mestec nutre ul ferit de regrete,
Amintindu-mi de fata cu caftan str veziu
Peste olduri i umeri, c rind pe-ndelete,
Ce-i eram roib discret prin poieni indiscrete

i-mi a tept f  lacrimi galopul târziu.

Daniel IONI|{
(Sydney, Australia)

Pablo Picasso - Fatbrica de c mizi din Tortosa
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Al Florin |ENE

Persist  o întrebare între oamenii politici, sociologi i filozofi: care
sunt motivele ca afinit ile culturale s  înlesneasc  cooperarea i coe-
ziunea între oameni i popoare, iar diferen ele culturale s  faciliteze
divergen ele i conflictele, chiar armate.

Fiecare popor, neam, trib i om au identit i multiple, care, a a cum
s-a dovedit de-a lungul istoriei, pot rivaliza sau se pot completa reci-
proc, sau cel pu in tangen ial în unele cazuri. Aici, fiind vorba de ru-
denie, domeniul profesional, cultural, teritorial, institu ional, educa-
ional, ideologic, partizan etc. Identific rile dup  o dimensiune sau

alta pot intra în conflict cu cele dup  o alt  dimensiune. În istoria rii
noastre pot s  dau un exemplu: în 1918, dup  Marea Unire, maghiarii
au trebuit s  aleag  între identificarea etnic  cu neamul românesc din
Ardeal i identificarea na ional  cu poporul României Mari.

În prezent, lumea contemporan  este interesat  de identificarea
cultural  ce dobânde te o importan  mai mare i în evolu ie, în com-
para ie cu alte dimensiuni ale identit ii. Individul prive te identitatea
ca cea mai semnificativ  la nivelul s u de persoan . Am constatat c
identit ile mai restrânse nu intr  în conflict cu cele mai largi. Un scriitor,
sau ziarist se poate identifica institu ional cu organiza ia din care face
parte. De asemenea, o persoan  poate s  se identifice cultural cu fami-
lia, cu clanul, etnia, na ionalitatea, religia i civiliza ia din care face par-
te. Importan a sporit  a identit ii culturale la niveluri inferioare îi poate
cre te importan a la niveluri superioare. Dup  p rerea mea, dragostea
pentru întreg nu este anulat  de preferin a pentru o parte. Ata amentul
fa  de o subdiviziune, dragostea fa  de mica organiza ie, este prin-
cipiul afec iunii pentru societate, în ansamblu. Într-o lume cuprins  de
globalizare în care cultura este apreciat i conteaz , organiza iile de
care vorbeam sunt triburile i grupurile etnice, ansamblurile sunt na-
iunile i rile sunt civiliza iile. Se observ  c  la începutul secolului

XXI oamenii se diferen iaz  mult mai mult dup  principii culturale,
ceea ce înseamn  c  tocmai conflictele dintre grupuri culturale sunt
din ce în ce mai importante; civiliza iile sunt entit i culturale cele mai
mari; prin urmare, conflictele dintre grupuri apar inând unor civiliza ii
diferite devin centrale în politica global . Un exemplu din ara noastr :
un maghiar poate s  se identifice cultural cu religia, etnia, civiliza ia i
tradi ia din care face parte sau un igan din clanul s u. Se observ  c
oamenii se diferen iaz  mai mult în acest secol dup  principii culturale,
civiliza iile sunt entit ii culturale cele mai mari, conflictele dintre
grupurile de care am f cut vorbire devin centrale în politica global .

De-a lungul istoriei, rela iile dintre state sau dintre alte entit i din
aceea i civiliza ie au fost diferite de rela iile dintre state sau dintre en-
tit i apar inând unor civiliza ii diferite. S-au aplicat coduri diferite fa
de cei care erau ca „noi” i fa  de „barbarii” care nu erau ca noi. În is-
toria noastr  t tarii sau popoarele migratoare, inclusiv otomanii, nu
erau ca noi, le consideram barbari, ca noi au fost romanii, apoi francezii.
Rgulile care au guvernat rela iile dintre rile cre tine au fost diferite
de cele aplicate în rela iile cu turcii i al i p gâni.

Diferen a între grupul „noi” civiliza ional i grupul „ei” extracivi-
liza ional este o constant  în istoria omenirii. Aceste diferen e de com-
portament intra i extraciviliza ional ce deriv  din: sentimente de su-

perioritate, uneori de inferioritate fa  de oameni considera i foarte
diferi i. La noi se întâmpl  cu etnia iganilor. O alt  problem  este ne-
încrederea fa  de ace tia. Urmeaz  apoi dificult ile de comunicare
provocate de diferen ele de limb i de cod de comportament social.
Exemplu fiind ru ii care s-au comportat ca ni te criminali cu poporul
român. Iar ultimul punct este necunoa terea principiilor, motiva iilor,
rela iilor i practicilor sociale ale altora.

În prezentul secolului XXI progresele din transport i comunica ii
au permis interac iuni mai frecvente, mai intense, mai echilibrate i mai
pu in exclusive între oameni apar inând unor civiliza ii diferite. Aceast
la-ur  este un element ce contribuie la globalizare. Francezii, germanii,
belgienii, olandezii i românii se consider  din ce în ce mai mult europeni.
Musulmanii din Orientul Mijlociu se identific  cu bosniacii i cu cecenii
i se raliaz  în sprijinul lor. Chinezii din toat  Asia de Est consider  c  in-

teresele celor din China continental  sunt i ale lor. Ru ii se identific  cu
sârbii i cu al i ortodoc i i îi sprijin . Aceste niveluri superioare de iden-
titate civiliza ional  implic  o con tiin  mai profund  a diferen elor dintre
civiliza ii i a necesit ii de a proteja ceea ce ne distinge pe noi de ei.

Sursele conflictelor dintre state i grupuri apar inând unor civiliza ii
diferite sunt, în mare m sur , cele care au generat întotdeauna conflicte
dintre grupuri: dorin a de a controla oameni, teritorii, bog ii i resurse,
inclusiv de a dobândi putere relativ . Asemenea animalelor care î i
ap  teritoriul, cucerind i alte spa ii. Conflictele dintre grupurile cul-
turale pot implica probleme culturale. Diferen ele ideologice dintre
marxism-leninism i democra ia liberal  pot fi cel pu in dezb tute, dac
nu rezolvate. Diferen ele de interese materiale pot fi negociate i adesea
rezolvate printr-un compromis. Hindu ii i musulmanii nu vor solu iona
o disput  legat  de construirea unui templu sau a unei moschei la Ayod-
hya construind i una i alta, neconstruind nici una sau construind o
cl dire sincretic , care s  fie utilizat  atât ca moschee, cât i ca templu.

A urî este universal, intr  în psihologia omului, astfel apare
conflictul universal. Pentru a se defini i a se mobiliza, probabil, i
asta face parte din firea omeneasc , de a avea du mani, dac  nu-i
are, omul i-i creeaz . Ace tia sunt: concuren i în afaceri, rivali în
carier , opozan i în politic .

Omul, în firea lui, este neîncrez tor fa  de cel care este diferit i
care are capacitatea de a îi face r u, pe care îl consider  poten ial du -
man. Rezolvarea unui conflict i dispari ia unui du man genereaz
for e personale, sociale i politice care fac s  apar  noi du mani i noi
conflicte. Ali Mazrui spunea: „Tendin a noi contra ei este aproape
universal pe scena politic ”. În lumea de azi, este din ce în ce mai pro-
babil ca ei s  apar in  altei civiliza ii. Sfâr itul R zboiului Rece nu a
pus cap t conflictelor, ci, mai degrab , a dat na tere unor noi identit i
înr cinate în cultur i unor noi tipuri de conflicte între grupuri din
culturi diferite care, la nivelul cel mai larg, sunt civiliza ii. Oare, cultura
în loc s  umanizeze popoarele, contribuie la divizarea lor?

Concluzionez: cooperarea economic , am observat, î i are r cinile
în comunitatea de cultur . Alian ele militare i asocia iile economice
necesit  cooperare între membrii lor, iar aceasta depinde de încredere,
care izvor te în primul rând din comunitatea de valori i de cultur .

Viitorul omenirii va consta
@n coeziunea dintre \[ri

pe afinit[\i culturale
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Blaga ]i ultima lui muz[

Rodica Gabriela CHIRA

Anca Sîrghie, Lucian Blaga et sa dernière muse,
Ed. Tehno Media, Sibiu, 2020, 316 p.

Anca Sîrghie, Lucian Blaga et sa derni-
ère muse. Version française, avec annotati-
ons supplémentaires par Sorina erb nescu.
Préface par Ovidiu Drima. Postface par An-
to-nia Bodea. Sibiu, Techno Media, 2020.
(Lucian Blaga i ultima lui muz . Versiune
în limba francez , cu adnot ri suplimentare
de Sorina erb nescu. Prefa , Ovidiu Drima.
Postfa , Antonia Bodea)

Cititorul francez sau francofon interesat
de cultura român i marii s i creatori este
pus în fa a unui volum menit s  l rgeasc
cuno tin ele asupra poetului, dramaturgului
i filosofului Lucian Blaga i a personalit ilor

prezente în via a sa. Într-adev r, descoperim
 centrul de interes al c ii se învârte în ju-

rul detaliilor referitoare la crea ia autorului i
a mediului s u, a condi iilor sociale, politice
care au marcat ultimii ani ai vie ii sale. Toate
acestea prin m rturia Doamnei Elena Dani-
ello, cea care devenise muza lui Lucian Blaga
pentru mai bine de zece ani, c tre sfâr itul
vie ii sale. La acestea se adaug , la sfâr itul

ii, o list  selectiv  a lucr rilor traduse mai
ales în limba francez  (realizat  de Anca Sîr-

ghie), o trecere în revist  a vie ii i operei au-
torului adus în discu ie, precum i explica ii
succinte asupra personalit ilor i a societ ii
române a epocii - Sextil Puscariu, Leon Dani-
ello, Constantin Daicoviciu, Ana-Dorica
Blaga, Coriolan Brediceanu, Nicolae Titu-
lescu, George Enescu, Emil Cioran etc., dar
i ARLUS, Mémorandumul Transilvaniei etc.

(realizate de Sorina erb nescu).
Dintre cele trei dialoguri puse în pagin

de Anca Sîrghie, conferen iar la Universita-
tea „Lucian Blaga” din Sibiu, dou  relateaz
întâlniri cu Elena Daniello, în vârst  de 86-88
de ani pe vremea aceea, întâlniri filmate ale

ror dialoguri, înregistrate începând cu 7
iulie 1998 i transcrise ulterior, au devenit
surs  de informare. Astfel, primul „dialog pe
paliere”, intitulat „La «Petite cigale» des vers
de Lucian Blaga” („«Greeru a» versurilor lui
Lucian Blaga”), se axeaz  pe familia acestei
femei deosebite precum i pe detalii ale vie ii
agitate i periculoase a epocii, epoc  în care
crea ia lui Lucian Blaga fusese pus  la in-
dex. N scut  într-o familie de preo i i dasc li,
num rându-l pe Sextil Puscariu printre cei
cu care avea înrudiri de familie, Elena Daniello
i-a petrecut copil ria la Bretcu, în jude ul

Covasna, a studiat medicina la Paris, apoi la
Cluj, unde s-a instalat în cele din urm , în ca-
litate de so ie a lui Leon Daniello, medic i
membru corespondent al Academiei Române,
într-o cas  în care î i va deschide propriul
cabinet de stomatologie. Iubirea dintre Lu-
cian Blaga i Elena Daniello, o iubire marcat
de în elepciunea vârstei, a fost, de la un ca-

t la altul, impregnat  de interesul pentru
cultur , pentru binele rii zdruncinate de
regimul comunist înc  în fa , de dificult ile
personale pe care le implica aceast  schim-
bare de paradigm  politic .

Cel de-al doilea dialog pe paliere, cu titlul
generic „O var  de noiembrie” („Un été de
novembre”), este înregistrat la Sibiu, în anul
2000, cu ocazia unei vizite a Elenei Daniello
în casa Anc i Sîrghie. Sunt evocate momente
ale trecutului din care reiese înainte de toate

faptul c  Elena Daniello fusese con tient
de geniul lui Lucian Blaga i de importan a
ascunderii i p str rii cu grij  a manuscriselor
sale, ajungând uneori pân  la copierea lor.
Principiul de baz  al acestei rela ii, enun at
de Lucian Blaga însu i, era „Orice dragoste
care duce la crea ie î i dobânde te legitimi-
tatea” (73). Sunt evocate vacan ele „mai mult
sau mai pu in lungi” la Gura Râului (comun
devenit  mai târziu refugiu pentru vacan ele
de crea ie) din anii 1945-1946, când Uni-
versitatea din Cluj se refugiase la Sibiu în
urma Dictatului de la Viena. Rememor rile
aduc în prim plan lumea transilv nean  ce

stra un echilibru între etnii pân  la eveni-
mentul din 1940 care a dat totul peste cap.
Alte întoarceri în timp marcheaz  integritatea
intelectual i moral  a Elenei Daniello, femeia
aceasta pe bun  dreptate v zut  ca ultima
muz  a lui Lucian Blaga i plecat  dintre noi
în anul 2010, la vârsta de 99 de ani.

Ultimul dialog pe paliere, bazat pe lecturi
i cele dou  dialoguri care îl preced, este ima-

ginar. Este datat decembrie 2014 i îl are ca
partener pe Lucian Blaga însu i. Pentru a
sus ine dialogul, cartea din care au fost ex-
trase majoritatea citatelor-r spunsuri ale filo-
sofului este Luntrea lui Caron.

Volumul acesta vine cu o documenta ie
ampl i pasionat  a autoarei, cu o capaci-
tate de a face conexiuni între m rturiile directe
i erudi ie, cu înclina ia de a tr i istoria lite-

raturii prin întâlniri cu autorii sau cu cei care
le-au fost apropia i. Prin cartea sa, redesco-
perim mai ales lumea de dup  cel de-al Doilea

zboi Mondial, lume generatoare de multe
îngrijor ri, dar care purta deopotriv  semnul
înaltei culturi, al calit ii autentice. Este vorba
despre un document interesant care se poate
constitui în instrument de cercetare.

Se cuvine s  salut m, de asemenea, mun-
ca meritorie de traducere a acestei c i care,
în versiunea original , a fost recompensat ,
în anul 2015, cu Premiul Octavian Goga venit
din partea  Uniunii Scriitorilor din România,
Filiala Sibiu.
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Ion POPESCU-BR{DICENI

Expresivitatea “#ngerului
cronicar” - @ntre poesis

]i social
George Dr ghescu este posesorul vizi-

onar al unei intensit i radiante care manifest
cathartic, în mod perceptibil, esen a luminoa-

/ numinoas  a lucrurilor. Filozofic vorbind,
acest matur poet gorjean i-a însu it o anumi-

 metafizic  a luminii generoase; concep ia
lui despre (meta)realitate/ (trans)realitate se
refer , i ezoteric i exoteric, la revela ii/ epifa-
nii fulgurante avute cu diverse kairicit i.

a se comport  acest triadic autor deja
de vreo dou  decenii c ci credin a-i în pute-
rea de evocare a imaginii instantanee e soli-
dar , ei, da, cu o metafizic  a libert ii reveri-
ante i obligatoriu motivante într-un vortex
augustianian; dar, fiind nevoie de-o hermene-
utic  asumat  metodologic, s  precizez c
emo iile sale poetice cap  un sim mânt al
cosmosului i-l face receptiv la propria-i...
imortalitate.

Oricum, (re)lectura-mi la „Înger Cronicar”
se nutre te din credin a poe ilor pe deplin a-
utentici c  natura exact  a percep iei la pro-
priu a zeilor (a se citi: a arhetipurilor originare

- fondatoare de avatare transmitice - n.m.)
este extazul care, judicios interpretat, implic
pe „UNU des vâr it”; iar „Emo ia este o rug -
ciune abstract ”.

Preluarea metodei clarit ii i - precizez -
ci despre ea era vorba mai înainte - de la

Gustave Flaubert dar contând i pe metoda
„detaliilor luminoase” de la G.M. Hopikns i
Ezra Pound, acest prea autoexigent „creator
antisistem”, solid ancorat pe cont propriu
într-un „reductio in integrum” flamboyant,
se revendic  (emit o supozi ie posibilist )
din fuziunea perfect  între form i substan-

, între lefuirea/ polisarea, în exces benefic
totu i, semantopragmatic i în esopicitate
scurtissim i elocvent  matricial; astfel „în-
gerul cronicar” ne încredin eaz  de a fi desco-
perit „sub orice frunz  de pe p mânt... un
mormânt al p rii Phoenix”; c  „la magazinul
din col  se vând licurici pentru fiecare C tor
care moare” i c  (nici nu m  îndoiesc de a-
ceast  iluzie a sacrului - n.m.) „un ran (e)
mai înalt ca o biseric ”.

(In)voluntar uneori ungarettian, George
Dr ghescu aspir  la o dic iune care se poate
defini prin fiin a textului ca fiind distinct ,
de i de nedesp it de rostirea lui. Rematici-
tatea micropoemelor, haikuurilor i reflec iilor
din „Înger cronicar” este totuna cu intranzi-
tivitatea capacitat  s  emit  o etic  transima-
nent . O asemenea scriitur  e complicat  fi-
indc  resemnific  metafora topic  din falie,
fiind imaginea ce m  captiveaz i m  cap-
tureaz  pe mine, intentio lectoris, m  atinge
cu adev rat ca subiect cogitant i reflectori-
zant, în conformitate cu întreaga mitologie a
Imaginii Magice. Devo iunea pentru litera-
tura de transgresare a celor trei coduri abo-
le te diferan ele i de expresie i de accent
axiologic. Îl urm rim pe îngerul cronicar afec-
tat emo ional de „cer etorul din fa a bisericii
cerând o bucat  de pâine” i „stând la mas
cu Dumnezeu”; ori întrebându-se „cine-l mai
plânge... pe câinele vagabond care moare pe
maidane” ori „în care vis s  mai cread ”? O
dialectic  în oglinzi r sucite transpune un

psalm în regiunea oniric  pascalian , cu tim-
bru oximoronic (vezi „Oarecum, psalm III”),
iar în acela i orizont al antiteze un „Tablou
de iarn ” se înnobileaz , repet, ungarettian
„Un copil a aprins/ o p dure/ ca s  înc lzeas-

/ un om de z pad ”.
George Dr ghescu e adeptul expresionis-

mului îndr gostit de umanitarism c ci el - ca
i Roland Barthes - redistribuie preaplinul

cu aceea i încordare paradoxal , cu aceea i
teorie istoricosocial  a singularului, a Eroului,
a Valorii transgresive, a S rb torii. Haikuurile
sale tr deaz  tandre e, senzualitate seman-
tic , idealitatea Eului care oblig  Oglinda la
a- i tr da Vocea ambigu  dar privilegiat .
Func ia metaforic / metonimic  se ata eaz
de eviden e pe care le men ine la gradul admis
al patosului liricoreflexiv donator de mesaj,
altitudinal-social-cathartic. Permut rile sale
încununeaz  un efort al ideii simple i pro-
funde. În ciclul „Cine-mi lumineaz  visul” po-
etul î i ese pânza din cuvinte a c ror echidi-
stan  logocentric  ilustreaz  mai degrab
aforismul poetic, manier  benefic  inefabili-

rii microdiscursului autotelic. Fiecare triad
versural  ne trimite la elemente estetice pre-
cum „pictura naiv ”, „gra ia”, „puful de p -
die, u or i sporificat”, „prietenia”, „joaca
pe cer”, locuirea în poem (ca la Martin Hei-
degger - n.m.), „mersul pe j ratic” (ca la hin-
du i, ca s i demonstreze nevinov ia i s -
i probeze veritatea afirma iilor - n.m.).

În definitiv „reflec iile” acestui alchimist
al distil rii esen iale nu preget  s  înlocu-
iasc  scriitura cu albul pur al colii editoriale.
De l-ar fi citind, bun oar , ca mine, într-un
cr pat de zori, Giuseppe Ungaretti, limbajul
de care omul se folose te cât e pe p mânt
poate con ine revela ii, i astfel termenii expe-
rien ei istorici intr  în conversia spre antino-
mia transfigurat  a lui Lucian Blaga, i el au-
tor str lucit de asemenea judec i sobre, in-
finite i simultan anabazice - catabazice. Un
premiu «Opera Omnia Scriitori gorjeni» al
Festivalului „Tudor Arghezi” ar fi binevenit,

ci i s-ar cuveni cu asupra de m sur .

George Dr ghescu, Înger cronicar, Ed. EIKON, 2021, 64 p.
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tefania Oproescu (pseudonim pentru
Dorina- tefania Cristea, n scut  la 1 I 1949,
în com. P târlagele, jud. Buz u), scriitor poli-
valent (public  poezie, proz  scurt , eseu),
cu studii universitare la Institutul de Medi-
cin i Farmacie Ia i, a debutat în revista
„Porto Franco” 1990, cu poezie care r mâne
deminanta consecvent  a pereocup rilor sa-
le estetice. Dup  debutul editorial tot cu po-
ezie, Na tere perpetu , Ed. „Zedax”, Foc ani,
1996, urmeaz  alte volume la aceea i editur :
Potcoave de catifea (2001) i Singur tatea
nisipului (2004). Bibliografia se împline te,

 s  fie foarte bogat , cu Delir în curcubeu,
Ed. Valman, 2009 i Nop i în Clepsidr , Ed.
Tipo Moldova, 2011. Volumul de proz  scurt

pada Neagr  (Ed. Valman, Rm. S rat, 2007)
nu e un simplu accident, autoarea public ,
în paralel, texte de diverse genuri i specii,
nu întotdeauna compatibile unele cu altele,
dar marcând disponibilitatea de scriitor to-
tal, care îns  include i un anume amatorism.

Despre c ile dnei tefania Oproescu au
scris personalit i ale literaturii actuale, nu
neap rat criticii profesioni ti, i (cu o singur
excep ie) to i din zona r ritean  a terito-
riului na ional.

Din câte îmi dau seama, nu exist  inega-
lit i între volume i nici o evolu ie interioar

Aureliu GOCI

a timbrului specific. Argumentul nu este o
prefa , ci o revela ie auctorial : „Totul a înce-
put cu un vis. Aflându-m  într-o biseric , o
pas re cu un penaj multicolor, fluorescent, de
nic ieri venind, mi s-a a ezat în palm . Rece i
sticloas  a început s  se topeasc , în timp ce
o priveam neputincioas  cum se transform
în ap  curat , picurând pe covor, f  s  lase
vreo urm , un vis frumos, umbrit de nedume-
rire. Ca orice vis, a r mas în uitare. Peste câteva
zile, un eveniment m-a adus într-o biseric
real . i, în timp ce preotul oficia slujba, am

zut o pas re mic  zburând haotic prin cu-
pola bisericii, lovindu-se de geamuri în c u-
tarea ie irii. Era prea sus, nu se putea face ni-
mic pentru ea. Nu interesa pe nimeni. Nimeni
n-ar fi întrerupt ceremonia ca s  lase cale liber

rii n ucite. Visul acela, trecut din somn în
realitate, l-am numit Pas rea de ghea .”

Se poate observa nu numai aten ia auto-
rului de a structura o carte unitar , armoni-
oas , ci i inten ia de a construi o arhitectur
i o evolu ie interioar  interesant , descen-

dent  pentru c  volumul începe cu poemul
Moartea p rii de ghea i se încheie cu
Pas rea de ghea . În acela i sens, pledeaz
i un Argument, mai degrab  narativ, decât

confesiv. Interoga ia sau, m  rog, îndoiala
de a începe un volum de poezie cu un titlu
întunecat - formulat  în cuvântul înainte - nu
e de ordin estetic, ci marcheaz  mai degrab
orizontul specific, dominant  tipologic  a
crea iei. În plus, versurile se genereaz  dintr-
o proiec ie oniric , fic ional , care accentu-
eaz  obscuritatea dintr-o poezie, altminteri,
vitalist , dinamic  în es tura ei interioar .
Asociate cu aceste date de semnifica ie spe-
cific , ilustra iile florale, ni te construc ii ike-
bana, foarte elaborate, nu se potrivesc.

Se poate remarca de la început frecven a
cuvântului zbor i a cuvintelor din acest câmp
semantic: pas re, arip , plutire, cuib, pui pl -
pând, .a. care confer  unitate stilistic i den-
sitate semantic  universului imaginar. Visul

mâne principalul instrument poetic ca aspi-
ra ie simbolic  dar i prin faptul c  este opozi ie
la presiunea cotidianului devastator i la „me-
tastaza adev rului”. O referin  intens  o re-
prezint  chiar invoca ia cuvântului, cuvântul
fiind i el o crea ie a lui Dumnezeu.

Totu i, religiozitatea nu este dominanta

cea mai subliniat  a personalit ii poetice a
autoarei, cum, de altfel nici celelalte categorii
poetice prezente în carte, nu sunt exclusive.

Primul text, Moartea p rii de ghea
este o art  poetic  explicit  în care se inter-
fereaz  elemente de poezie erotic , religioas
i filosofic  f  o ordine axiologic  ori canti-

tativ : „Pas rea de ghea  învelit -n culori,/
cit  din roiul visului/ m-a ales s -i alin

plecarea din clip /cu basmul focului sacru./
Mi se topea în palm  transparen a culorilor/
i curgea în buza umed  a nop ii,/ i se împu-
ina trupul,/ fluturi negri bezmetici cu pânte-

cul greu/ se izbeau de zidurile bisericii/ l -
sând pete întunecate/ în neostenita capcan
a mi rii,/ pân  când diminea a a înflorit/
vitraliile de deasupra altarului/ i am v zut
pas rea cealalt  de sânge/ r cit  în zbor,/

utându- i ie irea din fereastr  în fereastr ,/
sub privirea indiferent  a îngerilor.”

De la aceast  ipostaz , de contempla ie i
stare morbid  ajungem, în ultimul poem al vo-
lumului, Pas rea de ghea , la imaginea tra-
gic i mistic  a unei întâmpl ri incredibile:

i iar v d pas rea zburând/ prin cupola bise-
ricii goale./ Nici un sfânt nu bate din aripile/
pictate pe ziduri,/ s -i înso easc  întoarcerea./

ce te prin culori de vitralii,/ love te ne-
cunoscute orizonturi dure,/ aude doar pocne-
tul ca de grindin / al trupului ce-i desparte me-
moria/ de relieful necunoscut al prezentului,/
pe care ghearele nu reu esc s -l aga e;/ clipele
de odihn  îi alunec / pic tur  cu pic tur  din
trup./ Pe altar, diminea a, o pas re moart .”

Spa iul sacru devine locul unei întâmpl ri
nefericite dar care devine o tragedie cosmic ,
cu efecte directe i în sufletul credinciosului,
dar cu rezonan e pân  la tronul lui Dumnezeu.

Rar mi-a fost dat în ultimul timp s  în-
tâlnesc un asemenea volum unitar, simetric,
structurat coerent, cum se f ceau c ile in-
terbelice de poezie: Cuvinte potrivite, Joc
secund, sau toate volumele lui Lucian Blaga:
cu o poetic  explicit , un cuprins de varient ri
tematice i un poem final, concluziv, ori cu o
moral  implicit , într-un cuprins rotund.

De aceea cred c  doamna Oproescu are
coala veche, tradi ional , sobr , foarte ela-

borat , a scrisului care echivala poezia cu
adev rul sufletesc i rezolu ia moral  a unei
con tiin e cre tine.

tefania Oproescu, Pas rea de ghea , Ed. Atec, Foc ani, 2015

Arhitectura visului
@n universul cotidian



Bunul meu prieten i partener de exerci ii
colocviale, Cornel Galben, m-a onorat cu cel
de al 8-lea volum din seria Personalit i b -

uane, care con ine medalioanele a 50 de
clieri ai spiritului b uan descin i din acest

spa iu generos i furniza i culturii na ionale.
Menirea acestui volum, recunoa te i autorul
în succinta sa prefa , este s  întregeasc
galeria deja configurat  în cele apte volu-
me anterioare i s  anun e, precum buzdu-
ganul zmeului din poveste, car înc  dou
volume pentru a rotunji astfel proiectul înce-
put în anul 2000, unic deocamdat  în area-
lul b uan.

Cunosc trudnicia acestui gen de demers
uzual, consumator de timp i resurse, l-am
încercat i eu în ultimele dou  decenii de co-
nectare la spa iul cultural tecucean i nu pot
spune c  travaliul mi-a furnizat prea multe
satisfac ii. M-a  bucura s tiu c  ceea ce
este valabil pentru mine nu se potrive te i
istoricului literar b uan, c  s-a bucurat de
alt tratament i de alte recunoa teri, altfel
meritate cu asupra de m sur .

Dou  aspecte a  dori s  subliniez în pre-
ambulul acestor comentarii; în primul rând

faptul c  autorul face radiografia personalit -
ilor b uane, f  s  precizeze c  este vor-

ba doar de personalit ile ce s-au remarcat
în planul vie ii culturale, ceea ce înseamn

 în acest cadru generos intr i eroii i cele
ce s-au remarcat în alte domenii, bun oar  în
sport sau în via a militar . Regretatul Traian
Nicola din Bârlad, care a radicalizat acest gen
de abordare a mai multor arealuri geografice
- Bârlad, Vaslui, Tecuci, etc. - opera cu criterii
foarte exacte în evaluarea unor spa ii geogra-
fice, bine delimitate. Considera împlinit  o
cercetare în profil geografic numai dac  a
identificat: câ i generali, câ i academicieni,
profesori universitari i cercet tori tiin ifici,
i chiar mini tri au descins din arealul geogra-

fic respectiv. Or, faptul c  d-nul Cornel Gal-
ben nu precizeaz  natura personalit ilor ana-
lizate în cele opt volume de dispuneri istorice,
înseamn  c  este loc pentru toate categoriile
men ionate de regretatul cercet tor bârl -
dean, ceea ce e foarte bine. Cine, bun oar ,
vorbind despre One ti poate s  nu aminteas-

 despre Nadia Com nici? N-ar fi ca i când
s-ar vorbi despre Ipote ti f  s  se aminteas-

 de Eminescu, sau de R inari f  a aminti
de Goga i de Cioran?

Cel de al doilea aspect care trebuie cla-
r0ificat în prealabil îl constituie definirea cât
mai exact  a no iunii de personalitate. Consi-
der m c  cineva, oricine, a trecut de la per-
soan  la personalitate i-a ie it din pânte-
cosul anonimat doar atunci când s-a afirmat
într-un anumit domeniu de cunoa tere sau
de via  social . A da seama despre persona-
lit ile unui areal geografic înseamn  a da
seama despre tot ce s-a procesat important
în interiorul lui. Or, în acest tot intr i ceea
ce poart  semnul diletantismului. Grani a
care desparte persoana de personalitate este

a de aproximativ i de imprecis  c  de
multe ori este îng duit în teritoriul împrejmuit
i supus proces rii facilul, amatorismul i

chiar mediocritatea i nu-i deloc o fericire
lecturarea lor. E un risc pe care cercet torul
i l-a asumat prin voie vegheat , dar în elege

oricine c  nu-i deloc o prea mare fericire s -
i irose ti timpul lecturând literatur  îndo-

ielnic  .

Înc  ceva. A fost o vreme - cea interbelic ,
dar i înainte de Întregire - când abordarea
problemelor de cultur  în profil teritorial avea
mare trecere printre anali ti, când fiecare uni-
tate administrativ-teritorial  ( i erau 72 de
jude e), în competi ia dintre ele, voiau s i
sublinieze cât mai ap sat contribu ia la cons-
tituirea patrimoniului na ional de valori, prin
inventarierea cât mai exact  a num rului i a
importan ei personalit ilor pe care le-a ge-
nerat. Între timp mi se pare îns  c  interesul
pentru acest gen de lucr ri s-a mai diminuat.
N-a disp rut, dar a intrat într-un plan secund.

Revin la carte. M rturisesc c  lectura ei
mi-a indus un sim mânt de complexare. Mi-
am dat seama cât de eliptice sunt cuno tin-
ele mele despre contribu ia spa iului b -

uan la zestrea spiritual  româneasc i ce
serioas  este investiga ia autorului pentru
depistarea tuturor efigiilor înregimentate în
acest demers.

Ar trebui totu i, înainte de toate, s  preci-
m c  grani a care delimita jude ul Bac u

de fostul jude  Tecuci a cunoscut, de-a lun-
gul timpului, atâtea muta ii c  mul i dintre
scriitorii men iona i de Cornel Galben în car-
tea sa figureaz i în eviden ele celor ce s-au
ocupat de evolu ia spiritului tecucean. Pe
Ion Florea Zeletin, bun oar , l-am cunoscut
bine, a frecventat o vreme cenaclul de care

spundeam ca salariat al Casei de Cultur
din Tecuci, era autorul unui volum de versuri
De la brazd , editat înainte de ultimul r zboi,
i colabora, sporadic la ziarul local Curierul

Tecuciului, care era editat de Gheorghe Ghi-
ulescu i-a ap rut la Tecuci pân  în 1946. N-

a avut un fecior, ci doi, pe Valeriu (prof. de
sport) i pe Maricel (excelent prof. de fizic )
deceda i amândoi înainte de vreme. Nu-i o
dram  c  este revendicat cu egal  îndrept ire
de ambele jude e, doar c  trebuie motivat
în vreun fel aceast  ambiguitate. C ci ceea
ce s-a întâmplat cu Ion Florea Zeletin s-a  în-
tâmplat cu to i din Corbi a i cu mul i din
fosta plas  St ni ti. Iar observa ia r mâne
la fel de valabil i în cazul lui Vasile Pârvan,
a Georgetei Mircea Cancicov i a altor per-
sonalit i descinse de pe Valea Zeletinului.

Ionel NECULA-TECUCI

Cornel Galben - cronicarul
@nvolbur[rilor b[c[uane

Cornel Galben, Personalit i b uane, Ed. Corgal Press, Bac u, 2020
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Cum spuneam, istoria este plin  de ase-
menea echivocuri. În memoriile sale, Ion Pe-
trovici poveste te cu mult haz cum filosoful
Descartes este revendicat deopotriv  de ora-
ele Poitiers i Tours, ambele sus inându- i

afirma ia prin Case memoriale bogate în do-
vezi i documente.

În general, cele 50 de medalioane con i-
nute în acest al 8-lea volum p streaz  struc-
tura triadic  unanim folosit : via a, opera
(bibliografia) i referin e. Deplin l muritor,
spre exemplu, mi s-a p rut medalionul despre
Constantin Micu-Stavil  - un nume mai pu in
cunoscut în România, dar care s-a remarcat
în cadrul exilului parizian ca o important
personalitate a filosofiei contemporane. Ca
fost ef de cabinet al lui Ion Petrovici, în vre-
mea când acesta era ministru la culte i in-
struc ie, a preg tit vizita de r spuns a dele-
ga iei române în Germania, în plin r zboi, în
1943. Apoi, dup  instalarea regimului de dic-
tatur  proletcultist  a trebuit s  treac i el
prin pr stiile Gulagului comunist, fiind eli-
berat prin Decretul de amnistie din 1964.  A
fost unul dintre primii exege i ai filosofiei lui
Petrovici i-a insistat mai ales asupra filo-
nului cre tin din filosofia lui. A refuzat orice
colaborare cu regimul comunist i i s-a apro-
bat cererea de exil în Fran a numai dup
interven ia lui De Gaule pe lâng  conducerea
statului român. C. Micu-Stavil  este unul din-
tre gânditorii români pentru care nu s-a în l-
at înc  soclul pe care îl merit . Sper ca în va-

ra aceasta s  ajung la CNSAS, s  studiez
dosarul întocmit de fosta securitate pe nu-
mele lui i s  v d dac  nu cumva se face de-
o carte cu acest subiect tulbur tor.

Consistente i deplin mul umitoare sunt
i medalioanele consacrate lui tefan Mun-

teanu - un nume pe care îl in în gra ii recep-
tive de mult  vreme - i prolificului scriitor
Viorel Savin, de care m  leag  mai multe amin-
tiri comune. Cum se vede am smântânit doar
câteva repere din aceast  carte, dar, se vede
de departe c  pentru o imagine complet  a
ceea ce s-a procesat în arealul de la mijlocul
Moldovei trebuiesc lecturate toate cele opt
volume, - veritabile instrumente de lucru pen-
tru istoricii literari i pentru to i cititorii din
spa iul de suflet b uan. Îl felicit sincer pe
autor pentru aceast  trudnic i complex
isprav  literar i a tept cu interes nesc zut
viitoarele dou  volume anun ate. S  tr ie ti,
Cornel Galben i s ii aceea i ritmic i pen-
tru proiectele ce- i a teapt  procesarea în
continuare. Povestea trebuie continuat  cel
pu in pân  când Craiul cu barba-n noduri
nunte te pe toate cele zece fiice i le înze-
streaz  cu ceea ce are mai scump - istoria lo-
cului unde s  locuiasc  în chip poetic. Am
scris aceste rânduri cu o bucurie nepref cut
i-am folosit o frezie în loc de pix pentru a

imprima verbelor o mirozn  de prim var
senin .

Mihai MERTICARU

Copil rie
Copil rie, felie de soare,
Diafan clipocit de izvoare,
Ne rmurit  paji te-nverzit ,
Cald  suflare îndumnezeit .

Copil rie, ocean de lav ,
Anii i-s ca florile-n dumbrav .
Copil rie, galaxie de sori,

scut  din triluri de privighetori.

Copil rie, fluviu de candoare,
Clipa nu te frânge, nici nu te doare,
Pe toate c rile alearg  pa ii t i,
Dorurile- i albastre ard în vâlv i.

Delt
În delta fluviului meu de sânge
cea mai mare din sud-estul
inimii mele
cresc nuferi galbeni
lebede albastre i
pe ti zbur tori peste
plavii de dorin e

în cea mai frumoas  delt  din lume
apele fierb în adâncuri
dar la suprafa  sunt limpezi
ca o electrocardiogram  de nou n scut

în cea mai frumoas  delt
a sufletului meu
fiecare soare ce r sare

e o minge pe care Dumnezeu
mi-o ridic  la fileu...

Spovedanie
rinte
am furat o scânteie
din t riile celeste...
voi avea vreodat  iertare?

fiule
foc ai furat
focul te va purifica...
arzi
i cenu a î i va fi viscolit

pân  la stele...

oapt
Izbe te-te de toate pietrele
izbe te-te de toate zidurile
izbe te-te de toate col urile
cuvântului!
izbe te-te cu încrâncenare
i poate vei g si u a secret

prin care s  intri în altarul sacru
unde s  te rogi cu pio enie
pân  ce i se vor afunda genunchii
în piatr !..
atunci poate se vor deschide
cerurile albastre
inundate de ploile de stele
care s  te c uzeasc
spre deslu irea
semnului
atunci
poate atunci

O clip  unic
Fulgerele lumineaz  o secund
miraculoasa tâmpl  a nop ii
cât s  încerci s  descifrezi
scrierea cuneiform

pat  adânc în marmura ei neagr
în care i se dezv luie c
divinii constructori
ai celor apte minuni ale lumii
i ai sublimelor catedrale

s-au inspirat mereu din arhitectura sacr
a clipei unice în care te-am z rit
prima oar ...Pablo Picasso - Visul
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La firul ideii de la firul ierbii

Con tientizând cu momentele zilei i ale
vie ii, cu r rit, cu apus i cu anotimpurile,
omul î i caut  plutirile cât mai eficiente, pen-
tru a nu ajunge la scufund ri riscante. În pli-

 contradic ie cu inerentele inep ii ale sor ii,
recurgând la determin ri precise, acela i om

 frâu liber unei efuziuni de expresie marcate
de tr iri profunde, în mare parte r ni i alin ri,
lumini i umbre, meditative ori imaginative
în alternativa vie ii imediate.

Sunt „Confesiunile lirice” ale lui Ioan
Ciprian Marian, cea de-a treia carte de poezie,
ce denot  un amplu obiectivism, îns  dur se-
lectiv, înso it de o necesar  doz  de maturi-
tate pe fondul oscila iilor experimentale de
dinainte.

Vom începe a exemplifica, în inten ia de a
creiona o imagine cât mai clar  asupra acestei
noi izbucniri de lirism sincer îns  controlat.

i vom începe cu o respirare ce pare a aduce
cu schimb rile vremii i vremurilor... „Pa i
tri ti de oglind ,/ Lume umed ,/ Solitudine
serbat / În fastul legii bucuriei./ Cameleon
inocent/ Pe str zile pustii…/ Sfâr it conti-
nuu...” (Cameleonul).

Totul ine pân  la urm  de îndr zneala
clipei, de asumarea acesteia dimpreun  cu a
consecin elor. De regul  lipsesc certitudinile

Ioan Ciprian Marian, Confesiuni lirice, Ed. studIS, 2021

Daniel MARIAN

pân  la aflarea emo iei ce începe a cuprinde
larg firea, dup  un net cât de prelung...
„P rea o furtun  de sim minte/ În cugetul

scolitor./ Ador  norul din care plou / De
trei ori pe s pt mân ./ O lume e sfâr itul
multiversului,/ Nu tim s  r bd m durerea,/
Bucuria-i izvor nesecat de premii,/ Rupe t -
cerea/ Un capriciu al vremii…” (P rea...).

Avem parte de unele concepte i imagini
reu ite, de aceea le subliniem... „Se r zboiesc
în mali ioas  cas / Un c runt cu fratele lui
verde/ s-ajung  în odaia solitar ./ O tirea
le e ambi ia scabroas ,/ Întoars  fil  cu fi-

…/ Vecinul orei întârziate/ E împlinit în
vremea/ Revolu ionarilor prea ocupa i/ S
vad  c  nu se mai g se te/ Cerneal  pentru
adev r.” (Verdict); „În fapt de sear , prezen-
tul,/ O petal , un grai în scânteia/ Îndr z-
nelii,/ Petal  infatuat …/ O mie de fe e/ În
feciorelnicia fericirii.” (Portret); „Fotografie
rotund ,/ R scolitoare agita ie,/ R suflare
vie/ În m rg ritare,/ În gur  de viper ,/ O
respira ie salin .” (În loc de viziune).

Destul de îndr zne e, a  spune, aceste
mai degrab  fulgur ri cât de scurte dar uneori
adânci umbre pe fruntea cea de tain  a min ii.
Exist  îns i o alt  latur  a texturii lui Ioan
Ciprian Marian, în care sunt preferate obser-
va ia critic , pilduirea, moralismul, doze dis-
crete de psihologie. Astfel: „Poate purta ori-
ce nume.../ Dar unul dintre ele e... poliva-
lentul./ Nu, nu are abonament la sala poliva-
lent ./ La prima or  se ofer  s i spun  bu-

 diminea a/ cu un zâmbet jovial, crezând
 te mai poate/ re ine ore în ir, dar bârfele

nu sunt/ printre hobby-urile sale./ Face cum-
turi pentru locatarii în vârst / care au

uitat numerele de telefon ale rudelor/ i adu-
ce coresponden a dup  o lun ./ Afli de la el
ultimele nout i/ înainte s  deschizi televizo-
rul;/ în ritmul sta,  jurnalele de tiri/ vor da
faliment în curând./ Te exaspereaz , te bine-
dispune,/ te plictise te, te face de râs,/ te bâr-
fe te, e polivalent./ Dar s -l vede i i s -l
auzi i/ în weekend… e o ocazie unic / s -i
auzi sculele care g uresc, sparg…/ cred c
i-ar sta foarte bine/ în postura  de DJ la Noise
Club.../ Ar putea scoate o carte în care/ co-

mentariile la meciurile de fotbal/ i p rerile
avizate despre muzic ,/ politic , educa ie,
filme l-ar obliga/ s  mai scoat  un volum.../

 n-a epuizat subiectul…/ De curând i-a
luat smartphone/ cu o mie de aplica ii inu-
tile.../ E sufletul petrecerii la orice ocazie./
i când zici orice ocazie, chiar a a e:/ nunt ,

botez, parastas, majorat./ Ce s  mai, nicio
somitate cultural / n-ar fi ajuns pe culmile
gloriei/ dac  n-ar fi existat el./ Dac  îl întrebi
cine a fost Picasso,/ s-ar putea s  afli c i
conservele de pe te/ se pricep la pictur . V
place pe tele?/ Te-ar face membru în orice
organiza ie/ pentru o bere i un mic./ E plin
de surprize, chiar dac / asta înseamn / s
modereze talk-show-uri/ zilnice/ pe holul
sc rilor i pe b ncile/ de lemn/ din parcul
amenajat în apropiere./ Se hot te greu

 plece într-o excursie,/ dar când o face, se
întoarce cu o diplom / de ghid turistic./ Ori-
ce asem nare cu realitatea/ e pur întâmpl -
toare” (Cronica vecinului polivalent).

Combinând ambele ipostaze, avem, iat ,
înc  o apari ie editorial  notabil , c reia îi
dorim aten ia cuvenit !

Pablo Picasso - B
iat cu pip
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Corneliu VASILE

Un motto scris de specialista în lingvisti-
 Paula Diaconescu eviden iaz  bog ia su-

fleteasc  pe care o ofer  scrisorile, iar pre-
fa atorul c ii, istoricul literar Nicolae Scurtu,
eviden iaz  diversitatea i reu ita activit ilor
culturale întreprinse timp de patru decenii
de c tre autor, precum i  importan a excep io-
nal  a acestui document de istorie literar .

Autorul c ii prezint , în Argument, tra-
seul s u cultural, începând cu încerc rile i
publicarea unor poezii, continuând cu o bo-
gat  activitate în domeniul culturii i al cerce-

rilor de istorie literar : festivalurile i con-
cursurile „Marin Preda” i „Zaharia Stancu”,
Salonul c ii cu autograf, periodicele tele-
orm nene, din care men ion m în special re-
vista „Meandre”, înfiin at  în anul 1998, mo-
nografiile, antologiile, c ile, între care  „Dic-
ionarul scriitorilor i publici tilor teleorm -

neni” i studiile cuprinz toare i temeinic
documentate dedicate scriitorilor omagia i la
festivaluri, lui Mihai Eminescu, Constantin
Noica .a. Cercet torul Stan V. Cristea, absol-
vent al Facult ii de istorie-filozofie i al unui
masterat la Universitatea din Bucure ti, di-
rector executiv al Direc iei  Jude ene de Cul-
tur  Teleorman mai mul i ani, a primit Premiul
special al Filialei Bucure ti - Critic , eseistic

i istorie literar  a Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia, dup  apari ia volumului „Marin Preda.
Portret între oglinzi” (2015). Cuvintele filozo-
fului Constantin Noica l-au condus la impor-
tantele succese culturale i literare: „S i a-
dânce ti cât mai cu bog ie priceperea întru
descifrarea lumii tale, astfel încât, localnic
fiind, s  po i deveni universal, ridicând cu
tine spre în imi i spiritualitatea p ii tale
de cer”. Cele 611 scrisori, de la 156 de cores-
ponden i, sunt trimise prin po ta clasic  sau
prin po ta electronic , unele sunt prezentate
în facsimil, fiind înso ite de prezentarea suc-
cint  a expeditorilor, de reproducerea unor
autografe i de alte elemente de istorie lite-
rar . Argumentul se încheie, întâmpl tor sau
nu, cu secven a amintind  titlul c ii lui Ioan
Slavici: „lumea prin care am trecut...”

În aceast  carte, sunt coresponden i care
apar cu peste zece scrisori, cum este etnolo-
gul, istoricul i criticul literar Iordan Datcu,
doctor în filologie i cercet tor tiin ific, au-
tor al unor dic ionare i lucr ri ca „Dic io-
narul etnologilor români”, „Cartea de etno-
logie”, „Pagini de istorie literar i etnologie”,
autor prezent i în paginile revistei „Mean-
dre” i ale altor publica ii de nivel na ional,
regional  i local. Câteva scrisori se refer  la
personalit i culturale din Teleorman, ca Geor-
ge Gan  Mircea Scarlat, Gheorghe I. Neagu,
înregistreaz  cu satisfac ie apari ia c ilor lui
Stan V. Cristea i î i exprim  mul umirea pentru
primirea premiului „Constantin Noica” la Ale-
xandria, dup  ce mai primise premiul „Timotei
Cipariu” la Academia Român .

Cunoscutul profesor i istoric literar Nae
Antonescu de la Satu Mare, fost coleg de
coal  normal  cu Marin Preda, autorul lu-

cr rilor „Scriitori uita i”, „Reviste din Tran-
silvania”, al monografiei „Revista Funda iilor
Regale”, se ocup  în coresponden a sa de
Ion Pena, Anton Davidescu, George A. Pe-
tre, originari din  Teleorman, apreciind lucr -
rile primite de la Stan V. Cristea împreun  cu
revista „Meandre”.

Stelian Vasilescu, editor, redactor la revi-
stele „Familia” i „ ara Cri urilor”, folclorist,
scrie de la Oradea i dintr-o c torie la Tbilisi

despre numeroasele demersuri dinainte de
1989 pentru a publica o carte, despre resim i-
rea ocului financiar la pensionare i î i ex-
prim  ata amentul pentru jude ul natal.

Constantin Cuble an, critic i istoric lite-
rar, director la diferite reviste i edituri arde-
lene, apreciaz  lucr rile pe care le-a primit prin
po , îndeosebi cele despre Constantin Noi-
ca, Marin Preda, Mihai Eminescu i Gala Ga-
laction, fiind interesat de edituri i publica ii.

Alt corespondent, Lucian Teodosiu, po-
et, eseist i redactor, î i aminte te, de la Ia i,
cu nostalgie, de Teleormanul natal, men io-
nând c  nu publicase în sud, unde vrea s  le
spun  „oamenilor mei de acas  c  nu i-am
uitat, c  îi iubesc, c  orice semn din Câmpia
Dun rii îmi umple inima cu o vie, adânc i
nesfâr it  suferin : iubirea, Dorul de acas !

Critic literar, eseist i traduc toare, Delia
Muntean, profesoar , doctor în filologie i
redactor la Baia Mare, trimitea scrisori de pe
când se preg tea pentru intrarea în Uniunea
Scriitorilor din România, apoi relatând despre
recenziile scrise la c ile „distinsului coleg”
Stan V. Cristea.

Multe scrisori a trimis i Ion Georgescu,
profesor,  poet, prozator i publicist, care a
urmat liceul la Ro iorii de Vede i la Alexan-
dria, apropiate de comuna natal  din jude ul
Olt, unde a activat în înv mânt. Autor de
versuri i romane, membru al Uniunii Scriito-
rilor, scrie despre articolele i recenziile sale,
dedicate zonei Teleormanului, despre c ile
i dic ionarele semnate Stan V. Cristea i des-

pre revista „Meandre”, la care a colaborat.
Al i coresponden i consecven i sunt Ion

Dun , erban Tom a, Spiru Vergulescu, Cons-
tantin Coroiu, Ion Hangiu (autor al unui dic-
ionar al revistelor), R zvan Theodorescu

(vicepre edinte al Academiei Române), Horia
Gârbea (scriitor,dramaturg, pre edintele fili-
alei Bucure ti - Poezie a Uniunii Scriitorilor),
Marin Iancu (autor al unor c i despre ope-
ra i personajele romanelor lui Marin Preda),
Rodica L rescu (doctor în filologie i re-
dactor- ef al revistei „Pro Saeculum” din Foc-
ani), Adrian Bucurescu (adresându-se în sti-

Istorie literar[ promovat[
prin genul epistolar

Stan V. Cristea, N-am fost singur. Scrisori primite: 1987-2020, Ed. Aius, 2021
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lul ornamental, arhaic, al cronicarilor), tefan
Dinic  (scriitor n scut, ca i Marin Preda, la
Sili tea-Gume ti), Petre Isachi (profesor, cri-
tic, redactor- ef al revistei „13 Plus” din Ba-

u), Baru u T. Arghezi, Titi Damian, erban
Codrin, Ana Dobre, Nicoleta Milea, Gheor-
ghe Zbârcea, Theodor Codreanu, Radu Voi-
nescu, George Vulturescu (poet, redactor-
ef al revistei „Poesis” din Satu Mare) i mul i

al ii, scriitori, istorici, actori, profesori, filozofi,
oameni de cultur , originari din jude ul Tele-
orman sau lega i într-un fel de aceast  zon .

Unele scrisori sunt prezentate i în forma
lor original , scrise de mân  sau nu, altele în
facsimil, iar la sfâr itul lucr rii un indice de nu-
me faciliteaz  g sirea fiec rui corespondent.

Cartea este o nou  apari ie editorial  vo-
luminoas , documentat  cu migal i inclu-
zând un num r foarte mare de oameni de cul-
tur , la fiecare corespondent, dup  prezenta-
rea succint  a biografiei, aflându-se note i
bibliografie. Aici g sim date despre reviste i

i care nu se mai g sesc pe pia a cultural ,
date biografice inedite, referiri la evenimente
i personalit i despre care se tia mai pu in.

Transpar chiar i rela iile dintre scriitori, dintre
ace tia i publica iile la care au colaborat, in-
clusiv cu revista „Meandre”, editat  de Stan
V. Cristea. Atmosfera de înalt  emula ie cultu-
ral  determinat  de apari ia i colabor rile la
aceast  revist , poate unic  în peisajul publi-
cistic românesc, nu numai din afara Capitalei,
este legat i de numeroasele semnal ri i re-
cenzii din publica ii aflate la sute de kilometri
dep rtare. La fel, de prezentarea c ilor pu-
blicate de Stan V. Cristea, c i de istorie lite-
rar , de restituiri culturale, dedicate folclorului,
monumentelor istorice i de art , dic ionare
literare, antologii i volume de versuri.

Pentru rezultatele imensului efort depus,
autorul merit  dictonul, cunoscut din opera
lui Seneca: „Per aspera, ad astra”.

M o t t o :  Î n  t i m p u l  î n  c a r e /

sut  de pâini,/ am scris o poezie.../ Apoi am
mai scris/ peste o sut  de poezii/ de dorul
pâinii... (Vasile Dan Marchi , „Medita ie
extrem ”)

În crea ia poetic  semnat  de Vasile Dan
Marchi , g sim, i mai ascuns, i mai la vede-
re, un tot de inteligen . Poeziile se prezint
drept deschideri filosofice, fie c  autorul pro-
pune, undeva, o problem , fie c  prezint ,
altundeva, o solu ie la (alt ) problem , în am-
bele cazuri cititorul având de aici încolo câmp
liber pentru exerci iul propriei gândiri. S-ar
putea extrage fragmente i alc tui volume
de aforisme (un singur exemplu: Aprecierile
de o via  / Sunt de prisos... în via a de apoi
- „Examenul de credin ”).

În ce prive te prozodia, versurile lui Vasile
Dan Marchi  sont eliberate de canoane, iar
stilistic, se disting prin sobrietate, poetul ne-
folosind material de pavoazare, nescriind e-
dulcorat, nef când nimic s  seduc . El pre-
zint  cititorului direct construc ia de idei, în
sonoritate expresiv-neutr . i mai i dând de
gândit. Ceea ce nu e comod... De aici, des-
cump nirea unora în fa a scrisului s u - prea
dificil i nu tu inimioare, nu tu ghirlande figu-
rative, nu tu falduri hiperbolice, nu tu dr gu e
epitete, nu tu metafore în culori fascinante i
cu sclipiri de lumini e multicolore - nimic

rb toresc, s  te mai desfe i i tu, cetitoriul.
Ce e asta? - î i vor fi zicând. Doar zid tare, de
gând, de judecat , de înv tur , uneori, în
sugestii alegorice nu la îndemâna tuturor. Mai
mult, tonalitatea proprie este dat  de o pu in
obi nuit  combina ie de registre literare, scri-
itorul uzând adesea de termeni din limbajele
administrativ, jurnalistic, juridic etc. i creând
astfel contraste cu contextul (beletristic); de
asemenea, recurge la sfera limbajului proto-
colar (de baz  sau colateral). Neîn elese în
duh (ci luate în liter ...) versurile lui Vasile
Dan Marchi  creeaz  furtuni umorale unor
litera i - litera i modela i, ca oameni, din p cate
(indiferent de locul lor în irul valoric al cre-

iei), de antipatie, invidie, insa iabilitate (de
nu tiu ce). Gr bi i, unii, s  eticheteze i bucu-
ro i, epigonii lor, s  preia/propage etichetele,
eticheta i-o pune fiecare... sie i.

Indiferent de ( i indiferent  la) icanele
„unora” (oare de ce nu- i pot vedea de ale
lor, de ce nu- i aleg pentru recenzii c i care
le plac, de ce nu- i dedic  acel timp lefuirii
propriei crea ii?), poezia lui Vasile Dan Mar-
chi  r mâne cu greutate i cu volum în idee
i nu în planul - ...plat - al desenului ei. Cât

prive te „grafica”, dac  tot adusei vorba, da,
ar fi de îndreptat felul în care culege textele -
adic  cu mai mult  aten ie la ortografia sem-
nelor de punctua ie (cu blancuri unde trebuie
i f  blanc unde nu trebuie - cam atât), trea-

 de secretariat.
Ca s  vezi bine o oper  din oricare dome-

niu al artei, trebuie s  po i lua distan  fa
de ea, fa  de autor i trebuie s i fi format o
bun  deprindere în receptarea artei. În destu-
le redac ii sont oameni care tiu citi o crea ie
literar i sont interesa i s  publice texte de
calitate. A a se face c  Vasile Dan Marchi

i g se te loc în nenum rate publica ii, din-
tre care, nu pu ine (ca s  plagiez un pic din
versurile pe care le reproduc mai jos), impor-
tante, promovând nume de renume. Acesta
îi este anturajul meritat.

Nu în pu ine p i m-a  diviza
Doar o parte din mine

 r mân  farmecelor
una chem rilor i nebuniei
doar o p rticic  s ciei

numai picioarele dorului de c rare
Gândurile r cite în iubire,

aripi în cer
Doar inima în mister

(Vasile Dan Marchi , „Doar o parte din
mine”)

Nu te crede superior nev torului
dac  nu i-a fost atribuit

ca premiu sau recompens , lumina
Dac  ai doi ochi

i po i d rui unul nev torului
tii c  doar ochiul acela

odat  d ruit
te va cuprinde cu adev rat

în lumina iubirii
(Vasile Dan Marchi , „D ruire extrem ”)

Angela-Monica JUCAN

O vorb[ (dou[)
despre

poezia lui Vasile
Dan Marchi]

Pablo Picasso - D
ora M

aar cu pisica
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Ce greu a fost @n noaptea
asta - un roman al

eviden\elor suflete]ti

Adriana R{DUCAN

Pornind de la aser iunea lui Petre ea
„o personalitate este aceea care se d ruie te,
nu se justifica”, consider c  Al. Florin ene

i onoreaz  menirea de scriitor, l rgind ori-
zontul cultural al limbii române cu înc  un
roman, pe care-l dedic  poetului cre tin Tra-
ian Dorz.

Dup  lectura recentului volum, „Ce greu
a fost în noaptea asta!”, publicat la Editura
Casa C ii de tiin , 2021, Cluj-Napoca,
autor Al. Florin ene, am tres rit i mi-am
pus fire ti întreb ri. Amintitul roman are o
construc ie riguroas , 360 de pagini, 13 capi-
tole, firul narativ deruleaz  evenimentele cro-
nologic, iar uneori apare retrospectiva, prin
care se recupereaz  importante momente tr -
ite de Traian Dorz.

Scriitorul supune aten iei cititorului via a
poetului Traian Dorz între realitate i poves-
te. Prefa a are un titlu sugestiv „Traian Dorz
sau poezia noastr  cea de toate zilele!” fiind
semnat  de jurnalistul i scriitorul Ionu ene,
care noteaz  lapidar: „Poezia lui Traian Dorz

este o elegie modern , cu instrumente clasice
a manifest rii dragostei de via  îmbr cat
în adev r.”

Titlul romanului sugereaz  sentimentul
dominant de team , de nesiguran , pe care
eroul îl tr ie te, strigându- i dorin a de liber-
tate. Incipitul creioneaz  atmosfera specific
satelor din Ardeal, scriitorul ordoneaz  ritmul
nara iunii, încât imaginea bisericii r mâne în-
tip rit  în memoria cititorului, ca simbol al
unei misiuni sacre pe care viitorul poet o are
de îndeplinit. O particularitate a primului capi-
tol const  în recompunerea atmosferei inu-
tului natal al lui Traian Dorz, prin descrierea
locurilor, evenimentelor, dar i prin graiul spe-
cific zonei Beiu ului, sus inut prin num rul
apreciabil de regionalisme.

Perspectiva narativ  este obiectiv , iar
naratorul omniscient. Modalitatea de cons-
truc ie a personajului principal este cea des
întâlnit  în opera lui Al. Florin ene, perso-
najul intr  în scen , fixându-i momentul na -
terii, 25 decembrie 1914, c tunul Râturi, azi
Livada Beiu ului, com. Mizie , jud. Bihor, ca
fiu al cuplului Constantin i Maria Dorz, apoi
este prezentat evolutiv, în raport de eveni-
mentele i de etapele vie ii. Romancierul nu
descrie locuri paradisiace, pline de tumultul
vie ii, ci zide te din temelii imaginea poetului
Traian Dorz, generând o special  emo ie.

Romanul îmbin  tot ce este omenesc: sen-
timente i resentimente, credin , lu ri de po-
zi ie, resemnare, revolt , asumare, umilin ,
tr dare, obsesia mor ii, bucuria nem rginit
de a se afla înconjurat de familie, blamarea,
strig tul de neputin , ignorarea valorilor mo-
rale, cre tine etc. Lumini i umbre definesc
st rile de suflet extrem de complicate ale per-
sonajului. Traian Dorz este privit din exte-
rior, în rela ia pe care o are cu mediul de via ,
societate, dar i din interior, actantul fiind
preocupat de integritatea sa moral , de for a
i convingerea gândurilor sale.

Secven ele cheie sunt fixate obiectiv,

printr-o exprimare cuprinz toare: momentul
na terii lui Traian Dorz, copil ria, adoles-
cen a, armata, c toria, deten ia, via a sub
toate aspectele posibile. Pornind de la datele
existente, scriitorul creeaz i recreeaz  o
întreag  lume, o via  pus  sub semnul com-
plexit ii i al divinului, puternica sa deter-
minare. Motivele de îngrijorare ale persona-
jului sunt permanente, via a n le te peste
el cu evenimente imprevizibile. Este atras de
via a religioas  din copil rie, atitudinea aspr
a tat lui, înjur turile pe care copilul le su-
port , î i vor g si leacul când Traian merge
la coal , avându-l ca înv tor pe Savu Hal-
bac, o persoan  deosebit , care conducea
duminica cânt rile biserice ti i-i insufl
acestuia evlavia i iubirea de Dumnezeu.

Romanul impune un personaj aparte, tipul
ranului ambi ios, cople it din copil rie de

o religiozitate latent , ce prinde contur la sfâr-
itul clasei a VII-a, când prime te drept Pre-

miu Special, pentru merite deosebite, „Cora-
bia lui Noe”, autor preotul Iosif Trifa, o carte
care-i va consolida credin a nem rginit  în
existen a lui Dumnezeu, cum bine gândea i
spunea Petre ea: „F  Dumnezeu, omul

mâne un biet animal ra ional i vorbitor,
care vine de nic ieri i merge spre nic ieri.”

Ca militant ortodox i lider al Oastei Dom-
nului, Traian Dorz a c zut victim  organelor
de represiune comuniste, din 1948, iar prin
Decretul de gra iere, din 1964, îi vor reda li-
bertatea. Romancierul evoc  ritmul social al
unei epoci fr mântate, la o mai atent  lectur
constat c  scriitorul a dorit s  primeze nu
doar faptele, ci i adev rul lor, via a în sine

nind mereu în forme noi, pendulând între
sentiment i ra iune.

Valoarea romanului este conturat  de
tehnica detaliului semnificativ, unde este ca-
zul scriitorul l mure te secven ele cu date
suplimentare. „Cea mai înver unat  lupt  este
cu tine însu i”, afirma Voltaire. Poetul cre tin,

Al. Florin ene, Ce greu a fost în noaptea asta, Ed. Casa C ii de tiin , Cluj, 2021
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condamnat la munc  silnic  pe o
perioad  de 17 ani, nu este spe-
riat de nefericita experien  a de-
ten iei, aici este locul unde îmbr -

eaz  tot mai mult ideea unui
Dumnezeu atotputernic, c ci „Pe
oameni nu-i cunoa tem decât
pentru a r mâne mai singuri cu
Dumnezeu”, cum atât de frumos
a spus Emil Cioran.

Stilul romanului este clar, f
epat ri, f  emfaz , tehnica ar-
tistic ine tot de planul ra ional.
„Octombrie a venit cu ploi multe
i reci... Apa se prelingea pe gea-

murile sparte în unele locuri i se
prelungea în camere, pe podelele
conacului, iar ei nu mai aveau lem-
ne de foc pentru a înc lzi sobele
de teracot ... Nici la câmp nu mai
era de lucru. De inu ii erau inu i
în colonie cu program de voie.”

Rela ia dintre incipit i final
se construie te pe baza experien-
elor tr ite i a modului cum un

tân r crescut în condi ii modeste
se pozi ioneaz  fa  de eveni-
mentele tr ite. În elesurile ultime
sunt evidente. Dup  propria-i

rturisire, Traian Dorz i-a pre-
vizionat ceasul desp irii de lu-
mea p mântean , 20 iunie 1989.
„Nici nu-mi scrie i pe-a mea cruce
data mor ii-ntunecat / Eu am fost

scut din ceruri, ca s  nu mor
niciodat / Nici nu-mi spune i
adio, ci-mi spune i la revedere/
Mâine vom cânta-mpreun  la
Întâia Înviere.” (Traian Dorz -
„Nu-mi acoperi i mormântul”)

O postfa  semnat  de auto-
rul Anton Ilica, din care spicuim:
„Traian i-a amanetat lini tea,
crezând p tima  într-o idee me-
nit  s  evite dec derea sufleteas-

 a omului supus vremurilor tul-
bur toare” întrege te volumul.

În concluzie, romanul „Ce
greu a fost în noaptea asta!” de-
monstreaz  priceperea i talentul
indiscutabil al scriitorului Al. Flo-
rin ene, care î i construie te un
stil original, un stil care-l individu-
alizeaz , fiind hot rât s  g seas-

 puntea de leg tur  dintre
scriitor i cititor. Crescut în cre-
din i smerenie, poetul cre tin
Traian Dorz ar fi afirmat ast zi f
ezitare, asemenea lui Petre ea:
„Iisus Christos este eternitatea
care puncteaz  istoria”

Fiind duminic , fire te
 Roma era-n s rb toare

i c -n biserica San Pietro
se preg tea o mes  mare,

oficiat  chiar de papa
cu un sobor de-nal i prela i,
prilej ca mii de gur -casc

 par  credincio i rasa i.

Taman ca în Ierusalim
cei doi au fost lua i de val
i degetul divin i-a a ezat

în fa a grupului sacerdotal.

tiau cu to ii c  ei sunt
ilu tri soli ai cerului,
dar se-ar tau interesa i
numai de pap i ai lui...

La încheierea liturghiei,
pontiful suveran i-a invitat
la dialog mai osebit
în fastuosul lui palat

i, dup -atent  cercetare,
politicos i calculat
ca un destoinic diplomat,
le-a spus cu fals -ngrijorare:

- Iubi ii mei ambasadori
trimi i de-al fiin rii Tat ,
afla i c  suntem cople i
de-aceast  vizit -nsemnat

ce se constituie-n îndemn
la mântuirea prin credin .
Dac tiam c  azi sosi i,
aveam tot ce-i de trebuin ...

De fapt, o-ntoarse el fugu a,
tim foarte bine c  Mesia

(cum scris e-n Sfintele Scripturi)
i va des vâr i misia

la revenirea pe P mânt
ca Rege-ntr-un regat curat.
Dar, v-o spun sincer c -ntâlnirea
zdrav n de tot m-a tulburat

i c -n esen a lui procesul
altfel mi l-am închipuit...
De-aceea, timpul meu fiind
cu mult  grij  dr muit

pentru-ntâlniri i alte multe
activit i strict necesare,

 dau pe mâna unor sfetnici
cu competen e exemplare,

nu înainte de a face
o informare condensat
cu marile probleme-n crez,
ce rezolvarea i-o a teapt .

Ecumenismul promovat
cu r bd toare chibzuin ,
e cheia prin care credin a

i va reface-a ei fiin ,

dup  atâtea schisme-n timp
doar de orgolii provocate
catolicism i-ortodoxism,
Reforma i-ale ei p cate.

Pericol pentru cre tinismul
occidentalului molâu,
azi este islamismul
veacuri la rând inut în frâu

prin lunga jertf  româneasc
în lupte cu p gâni mi ei,
pentru ca ast zi Occidentul

 fie-nsângerat de ei.

Mai este-apoi i chestiunea
acelei forme de credin ,
ce vrea s -mpace libertatea
cu necesara poc in

i care pentru mul i înseamn
perfida piatr  de-ncercare

George PETROVAI

prin libert i îng duite
se-ajunge la destr lare!...

S-au desp it de pap , refuzând
înso itorii-n a teptare,
de i în sinea lor doreau

 vad  locurile-n care

atâ i cre tini cu Petru-n frunte
(de împ rat învinui i
c-ar fi incendiat ora ul)
au fost cu ur  omorâ i

într-o orgie a cruzimii
pe cruci cuprin i de vâlv i,
sau fiarele la circ zdrobindu-i
spre sa ul spectatorilor-c i,

tiut fiind înc  de-atunci
 Nero pentru arta sa

dorea s  vad  Roma-n fl ri,
doar-doar muza-l va inspira

c-o pl smuire mai presus
de-orice-nzestrare omeneasc ,
în schimbul unui târg infect
pe cari vroia s -l recl deasc ...

Deja stresa i de-acest ora
cu bube-n capul ipocrit,
Iisus i Petru se gândeau
la maramure eanul schit

de care-n treac t pomenise
Mefistofel la întâlnire,
i-ndat  s-au v zut acolo

doar prin a gândului clintire.

Picasso - Brichet i bol cu fructe
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Gelu DRAGO}

“Ceasuri @ntoarse de vremi”
ce @nv`rt “roata vie\ii”

Citindu-i cel de-al treilea volum de poezii
„Ceasuri întoarse de vremi”, îmi înt resc p -
rerea c  poezia poetei b im rene Alina Nar-
cisa Cristian se aseam  întrucâtva cu po-
eziile lui Ion Pillat, atât prin form  cât i prin
cultul ei pentru metafor , sentimentul elegiac
ce-i cre te lirismul i introspec iune.

Majoritatea poeziilor sunt tip aforism, filo-
sofice, cu rezolv ri nea teptate i totu i atât
de reu ite, fiindc  poeta î i dezvele te sufletul
în fa a cititorului, iar pentru ea poezia este o te-
rapie, într-o lume în care valorile sunt r sturnate.
Ea tr ie te la intensitate maxim  atât clipele de
fericire i extaz cât i clipele dureroase ce le
prime te de la via  prin pierderea persoanelor
dragi (tata) sau pierderea iubirii adev rate, în
care înc  mai crede.

Poeta Alina Narcisa Cristian scrie cu o u u-
rin  devastatoare, i asta pentru c  nu încear-

 s  „ne mint ” ci î i a terne pe coala de hâr-
tie emo iile, durerea, mânia, revolta, dragos-
tea, frica, visele, singur tatea, n zuin ele.

Sensibil , cu un vocabular poetic vast din
care nu lipsesc neologismele sau cuvinte noi

inventate de c tre autoare, versurile scrise de
Alina Narcisa Cristian se rostesc (recit ) în li-
ni te, aproape în oapt . („ i-a opti/ POE-
ZIA/ în urechea inimii” - optire).

Tema volumului este f  discu ie iubirea,
dar nu orice fel de iubire, ci una pur , d -
toare de via , o iubire ideal , f  sincope i
umbre, f  incertitudini: „Te-a tept pe ace-
ea i strad  a sufletului,/ S -mi cân i dorul în
fiecare not  a curcubeului,/ Arco iris ce mi-ai
deschis cerul adolescen ei/ Cu petale de iu-
bire scrise în stele mângâiate de îngeri.” - -
mi cân i dorul; „Ar trebui s  existe o mare
pentru fiecare iubire,/ s i poat  întinde
valurile în inima îndr gosti ilor,/ cu dorul ei
înspumat s  le bat  în geam,/ s i odihneas-

 r ritul i apusul pe tâmpla sufletelor.” -
Dor înspumat; „Am t cut în povestea noas-
tr / atunci când ar fi trebuit s  vorbesc,/ i
am vorbit prea mult/ când ar fi fost de-ajuns

 tac.// Nu ai s tii nicând/ ce pre  am pl tit
pe un cuvânt,/ sau pe t cerea mea.” - cere;
„S rutul t u pe frunte/mi-a aprentat/ pleoapa
ochiului interior/ cu imaginea ta,/ izvor de
iubire/ artezian .” - Izvor de iubire; „M-am
cununat cu versul pe-nserat,/ Ca martor am
luat iubirea noastr / i-am aruncat to i norii
pe fereastr ,/ S -i fie glasul binecuvântat.” -
Cununie. Aceea i tematic , acelea i fioruri,
acelea i versuri profunde, filosofice le reg -
sim i în poeziile: „Pa ii ochilor t i”, „Pa i de
iubire”, „Balan a iubirii”, „Reg sire”, „Vise”,
„R cire”, „S rut”, „Niciun ceas”, „Trilem ”,
„Amintire”, „Criptare”, „Cu it”, .a.

Poeta, asemeni multora, se caut , î i do-
re te propriul drum, propria identitate: „Mi-
am b ut/ paharul de via / în grab / cu setea
de ertului.// Cu buze fl mânde de dimine i/
mu cam din r rit.// I-am pus strea in  cli-
pei,/ s -i strâng lacrima cerului/ i apusului
însetat de zile” - în poezia Buze fl mânde ori
„Sunt întreb ri c rora/ le c ut m r spunsul
o via / i întreb ri la care am vrea/ s -l ui-

m.// Sunt întreb ri c rora/ le c ut m r s-
punsul o via / i r spunsuri care ne iau/ o
via  s  le uit m.” în poezia ut ri.

Surprinde faptul c  uneori scrie la genul
masculin, tiind-o i cunoscând-o ca o fe-
meie voluptoas i inteligent , dar poate fi
vorba de c utarea „eu-lui” liric, de propriul
destin: „El e nebun de dor,/ i nu cunoa te
alt cuvânt/ decât cuvântul IUBIRE.// El e me-
reu îndr gostit/ De o alt  femeie, De câte ori
femeia lui/ Se transform  în mam  grijulie,/
Iubita dr gostoas ,/ So ia harnic ,/ Amanta,
nora i gazda perfect ,/ Prietena ideal  din
copil rie.” în poezia Nebun de dor.

Câteva poeme, dedicate memoriei tat lui
ei, sunt de o triste e tulbur toare, dovad  c
poeta Alina Narcisa Cristian i-a deschis ini-
ma ferecat  pân  atunci: „Dac  ne pleac  prea
repede/ cei dragi,/ e pentru c  în cer/ sunt
stele înc  nemângâiate.” - Stele nemângâiate;
„Azi e numai despre tine, tat !/ Arunca i cu
mine-n cer, ca s  pot bea,/ Pentru-o secund -
a ta iubire,/ S -mi fie perna-n r rit,/ S rutul

u/ pe fruntea mea.” - Arunca i cu mine-n
cer!; „Când ai plecat Dumnezeu a închis ochii
pentr-o secund ./ Secund  ce mi te-a furat
cu tot cu copil rie./ Nu am în eles nici azi de
ce./ Nu mai avea nici urechi pentru ruga ta,/
Între pere ii scoroji i ai bibliei i-ai c ii de
rug ciune,/ Fiecare rând era subliniat cu la-
crima ta./ Secund  rea, secure-n fiecare ano-
timp,/ M  cert cu tine.// Era doar lacrima ta./
Secund  ce mi te-a furat cu tot cu copil rie/
Nu am în eles nici azi de ce.” - Dumnezeu a
închis ochii; „ i-am s rutat r nile/ cu setea
cu care/ femeia p toas / i-a s rutat t lpile/
lui ISUS.// Le-am uns cu mir/ i le-am ters
cu sufletul/ i cu credin a c / iubindu-te,/ te
vei vindeca.” - Închinare.

Consider, cu riscul de a fi considerat su-
biectiv (poeta copil rind la bunici, la Luc -
ce ti), c  poeta Alina Narcisa Cristian a atins
maturitatea poetic , c  va continua s  scrie
la fel de inconfundabil i s  se impun  ca o
voce poetic  feminin  distinct  a Nordului
Literar, fiindc  de ine secretul succesului:
„S  nu vorbe ti despre poezie,/ dac  nu ai
adunat suficiente lacrimi.” (Vorbirea despre
poezie).

Alina Narcisa Cristian, Ceasuri întoarse de vremi, Ed. eCreator, Baia Mare, 2020
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Gheorghe Andrei NEAGU

Am primit de la domnul prof. dr. Cons-
tantin Miu volumul de proz  scurt  umoris-
tic  „S turi”, ap rut la Editura Sf. Ierarh
Nicolae în anul 2013.

Îndemnat de coperta sugestiv , am c utat
proza care a dat titlul volumului, curios s
descop r umorul chiar în miezul s u, c uzit
fiind i de motivarea autorului din deschi-
derea volumului: „Orice asem nare cu perso-
naje ce ar putea s  se simt  cu musca pe c -
ciul  nu e deloc întâmpl toare, îns  autorul
nu are nicio vin !”

În realitate, C. Miu este un ironist fin al
realit ilor din timpul pe care-l travers m i-l
accept m cu mult  indiferen . Scuza de în-
ceput: „autorul nu are nicio vin ”, duce citi-
torul cu gândul mai degrab  spre pamflet.
Autorul îmbin  umorul cu ironia sarcastic ,

 s  fac  mari eforturi. Dialogurile dintre
personaje, limbajul, situa iile penibil comice
la care acestea se expun sunt culese din stra-

,  din întâlniri de afaceri, din rela iile elevi-
profesori etc. Numele personajelor sunt de-
sigur inventate, tot în not  umoristic : Pre-
otul Demirel, Marcel Pestri u, Gina Priboianu,
Fichiret Osman etc.,etc.

Practic, povestea din proza turi este
sus inut  de convie uirea unor cet eni al -

turi de un cunoscut, mort pe nea teptate. o-
cat , Gina Priboianu î i manifest  durerea:
„E, p  dracu'! A dat col u' nea Dumi? Ai d
mine i d  mine!” Decesul trebuia s  fie avizat
de c tre poli ie. Numai c  birocra ia - exagera-

 doar cât s  sublinieze realit i incredibile
uneori - îl împiedic  pe bietul poli ai s  elibe-
reze o adeverin  din care s  rezulte c  mortul
este mort. i atunci, singura solu ie sugerat
de omul legii a fost s -i pun  pe solicitan i

 fac  s turi. De ce s  fac  s turi, cui
folosesc s turile, r mâne un mister, pe care
probabil va trebui s -l dezlege cititorul lectu-
rând celelalte proze scurte.

De altfel, din cele patruzeci i una de vo-
lume, semnate de Const. Miu (de ce Const.?),
proza este prezent  în egal  m sur  cu poezia,
dar i cu articolele i eseurile de critic  literar .

În textul Cimitir privatizat, autorul întin-
de pân  la absurd ridicolul respect rii meto-
dologiei trimis  prin fax în care se cerea: Re-
dimensionare, Restructurare i Reciclare.

Citind proza Biliard ar trebui s -i acord
autorului calit i supranaturale, de premoni ie.
Profesoara ibambu (frumoas  g selni ) pare

 predea limba i literatura român  ca ast zi
în vreme de pandemie. Tocmai terminase un
masterat în Tehnici de predare-înv are prin
telepatie, pentru înv mântul contemporan.
Anatomia se preda deja de doi ani în 3D. i
cartea a fost publicat  acum un deceniu.

Titlul prozei Cap de cerb se justific  în
final, când b ie ii î i aduc aminte c  pe pa-
chetul de ig ri Carpa i, exist  un cap de cerb
care nu are precizat sexul. S rman  naivitate
adolescentin ! Cerbul are întotdeauna sexul
reprezentat prin coarnele sale.

Iat  de ce consider c  autorul este mai
degrab  ironic decât umorist. Pân i ironia
îi apare ca un rictus în col ul gurii, marcându-
i triste ea de scriitor nevoit s  constate su-
perficialitatea unei genera ii ce va s  vin
din urma sa.

O alt  proz  interesant  mi s-a p rut a fi
Campioana. Câ iva elevi ajung printr-o mi-
nune s  fac  s turi arheologice la Capi-
dava, unde, printre chefurile i jocurile de

i practicate de profesori, s-au f cut i des-
coperiri arheologice întâmpl toare, ce ar fi

putut ocupa în economia prozei, un loc de
frunte. Numai c  alta era importan a desf u-

rii lucrurilor.
Cum tiu c  autorul este i profesor de li-

ceu, percep prozele sale i ca ni te strig te
de revolt  împotriva unui sistem adeseori de-

it de realitatea bunului sim .
De altfel, în Neobr zare autorul inven-

teaz  ce scrisese aceea i profesoar imbanu
pe u ile de intrare ale claselor, în cadrul s p-

mânii COALA ALTFEL, devenite atelier
„HAND MADE”. Citim:

„- BALERINI ALPINI
- CERCELU I PENTRU BEBELU I
- PAPUCEI PENTRU BUNICEI
- UMBRELU E PENTRU BUNICU E
- FUSTI E LA FETE CU FI E”
Cunosc tor mai bine ca oricine a atmosfe-

rei actuale din clase, autorul red  adesea dia-
loguri dintre elevi i profesori de care nu ne
îndoim c  sunt cu adev rat reale:

- „Aide i, profa,c  avem i note bune...
- Domnul Paliu e singurul care a luat ase!
- Da de ce numai ase?
- Feti o, te r oie ti la mine?
- Aaa, nu-nu, profa, vai de mine... ziceam

i eu a a...” (dialoguri din Mumia)
Salut buna inten ie a domnului Miu, dar

mai ales îl felicit c  a g sit timpul necesar a-
bord rii problemelor care invadeaz  ca ava-
lan a lumea din zilele noastre, riscând s  al-
tereze puritatea i sim ul moral al tinerilor care
vin din urm .

Sarcasmul
domnului Const. Miu

Const. Miu, turi, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2013

Picasso - Dou  surori
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Vasile FILIP

„Cine nu seam , nu culege” este o cu-
getare cu valoare universal  incontestabil ,
pe care, din p cate, nu tot omul trec tor prin
via  o consider  demn  de a fi luat  în seam .
Ca i cum ea ar avea în vedere doar anume
preocup ri, cum ar fi agricultura/legumicul-
tura, sau  i mai i  scrisul. „De ce scrisul?” l-
am auzit nu demult pe un domn întrebându-
l pe alt domn. Cum r spunsul nu a venit prea
repede, curiosul a detaliat, în stil personal:
„Doar hârtia pe care scrii, nu-i un ogor în ca-
re bagi tot felul de semin e!” De data aceasta,

spunsul a fost exprimat cu promptitudine,
îns  într-o manier  extrem de elocvent : o
mi care a lehamite a mâinii drepte, care putea
fi tradus i în cuvinte: „Cum s  explici cuiva
ni te lucruri elementare care î i dezv luie
singure rosturile?!”

Am pus în deschiderea acestor însemn ri
rândurile de mai sus dintr-un motiv lesne de
în eles, de eventualii cititori ai scrisului ini iat
i coordonat de Ion N. Oprea - Istorii, comen-

tarii, miscelanea ajuns, iat , la cel de al dou -
zeci i nou lea volum, poate mai multe. În
primul rând, nu de azi - de ieri, îi asem n pe
membrii cenaclului de la distan  cu ni te

sem tori de cuvinte mult roditoare de in-
forma ii i de înv minte. Tot în primul rând,
remarc neostoita h rnicie cu care ei se d ruie
pentru ca roadele ogorului scrisului s  fie
cât mai bogate i cât mai utile. Cum toat  lu-
mea tie deja sem natul cuvintelor nu ine
seama de rânduielile anotimpurilor. El se poa-
te face oricând, indiferent de mersul i aspec-
tul vremii. Iar culegerea roadelor urmeaz  în-
deaproape aceast  important i mult folo-
sitoare/dificil  lucrare. Mai important  decât
toate celelalte indispensabile procesului, cali-
tatea semin ei/cuvânt, care, este determinan-

 în ob inerea rezultatului dorit, a teptat i
necesar. Din acest unghi de vedere citite tex-
tele cuprinse în voluminoasele c i ale seri-
alului, nu se poate trece cu u urin  peste o
realitate evident , chiar dac  aceasta nu pro-
duce mari prejudicii ansamblului. Oricât de
bine ar fi selectat  s mân a destinat  unei
recolte de calitate, tot se mai strecoar i ceva
impurit i: de exprimare în limba român , de
ortografie, de punctua ie, de semantic , de
logic i a a mai departe. Tot la acest capitol
trebuie repro at i neglijen a / lipsa de res-
pect cu care sunt reproduse uneori unele ci-
tate, sau chiar texte care presupun anume ri-
gori. De exemplu, poeziile cu form  fix  nu-
mite rondeluri... Acestea, precum i toate ce-
lelalte, nu trebuie reproduse alandala.

Diversitatea i bog ia materialelor cu-
prinse în ultimele cinci volume - dou  la sfâr-
it de 2020 i trei la început de 2021-  nu re-

zult  doar din dimensiunile impresionante
(peste 1530 de pagini). Ele sunt date de tema-
tica, substan a i actualitatea pe care o con-
fer rotundul bine închegat i atent echilibrat
al întregului demers. i în acest fel, membrii
cenaclului de la distan  înt resc o imagine
de comunicare a celor mai diverse puncte de
vedere prin care sunt v zute, judecate i ex-
primate opiniile. Unitatea este cuprins i a-
firmat  în spirit i sim ire, necum sub ap sarea
unor reguli disciplinare impuse dictatorial.
Nu e nici o exagerare dac  cineva afirm  c ,
în cazul dat, avem în fa  un model de exis-

ten  concret  / real  a libert ii de exprimare
prin intermediul cuvântului scris. De subli-
niat,de asemenea, faptul c  semnatarii au în-
eles cum se cuvine sensul expresiei

libertate de exprimare în scris. Libertate - li-
bertate, dar f  lezarea bunului sim , a sim u-
lui m surii i a altor sim uri care definesc dem-
nitatea i condi ia uman  în stare civilizat .

Stare înt rit  în mod exemplar (sper s
nu dau gre ) i de rela iile, nu numai de co-
laborare, ci i de prietenie, între inute în chip
ocrotitor de trei oameni care fac din scrierea
i editarea c ilor un act de cultur , nu o

afacere comercial ; cum, din nefericire, se
întâmpl  nu prin pu ine locuri de-o bun
bucat  de vreme. În acest fel v zând eu lu-
crurile, remarc cu satisfac ie faptul c  cei trei
Ion N. Oprea (autor de c i), Gheorghe A.
Stroia (cel care editeaz i tip re te c ile, la
Editura Armonii Culturale din Adjud-
Vrancea) i Ion Istrate (directorul revistei
„Luceaf rul” din Boto ani, cel care public
în premier  online scrieri al lui Ion N. Oprea,
dar i ale celor ce scriu la cenaclu i despre
prolificul autor)  alc tuiesc o triplet  demn
de admirat, mai ales în aceste zile bântuite de
vânturi potrivnice tuturor celor normale. Mai
sunt înc  oameni, mai sunt...

Bel]ugul roadelor...
unor Oameni

Ion N. Oprea, Istorii, comentarii, miscelanea, vol. 29, Ed. Armonii culturale, 2021
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Veronica BALAJ

LUCETTE - Via\a dincolo
de imunitate zero

Volumul „Lucette, via a dincolo de imu-
nitate zero”, cel de-al doilea semnat de Cos-
misian, continu  o traiectorie personal . Un
fel de a scrie care nu uzeaz  de tiparele tiute.
O formul  personal , cu atingere a zonei dex-
presivit ilor moderne. Coperta, la orice car-
te, face parte dintr-o simbolistic  pe care citi-
torul o descifreaz  blitz. O accept  sau... o
respinge. Se creeaz  din prima o leg tur  între
autor, textul propus i beneficiarul în elesuri-
lor înscrise în pagini. În cazul de fa , se mer-
ge fix pe prima variant .

Structura epic : Nu este lipsit de interes
a spune c  montarea în pagin  este f cut  la
rang de profesionalitate. i acest element de-
sigur conteaz . Dac  ne-am întoarce privirile
spre vechile c i p strate ca opere de art
caligrafic  în aceasta intrând i coperta, con-
chidem cât de important  a fost dintotdeauna
condi ia grafic  a unei c i. Din acest punct
pornind, se stabile te de la bun început o
complicitate între autor i cititor.

Lucette este o carte despre iubire i de-
stin, despre durere i circuit karmic, despre
speran a devenit  realitate înving toare.
Lucette? O carte poliedric . A  defini-o chiar
cu vorbele autorului care se implic i el în
legarea secven elor epice, ca personaj:

Lucette era un cub Rubik. Ai crede c  desti-
nul unui cub Rubik este acela de a se unifor-
miza cromatic pe fiecare fa et . Destinul unui
cub Rubik este acela de a te obliga s  î i a-
mesteci via a cu fiecare combina ie pe care
o faci s  ajung  la finalul unui cub unifor-
mizat ca apoi s  te oblige din nou ca într-o
secund  s  amesteci perfec iunea în culorile
ce o compun. Sau o descompun, pentru a fi
accesibil  omului.

Se impune a în elege din aceast  m rturie
 avem de-a face cu un subiect plin de nuan-

e, sugerate metaforic într-un joc al tr irilor
subliniate magistral.

Formula de expresie literar  a întâmpl -
rilor care sus in desf urarea epic , modali-

ile de prezentare sunt de fapt dou  elemen-
te complementare. Una memorialistic , sus i-
nut  printr-un text de jurnal scris de Elena,
personajul care sufer  de o boal  incurabil .
De i bogat  în iubirea pe care o prime te i o

ruie te ar tosului u so , Marcel, cunos-
cut înc  din studen ie, aceasta, deci iubirea,
nici chiar ea nu o poate vindeca pe Elena i
nu o salveaz  din ghearele unui destin dra-
matic. Mai ales c  în urma sa va r mâne o fe-
ti , Lucette. Fragilitatea, inocen a copilei,
sugerat  nu doar de vârst  ci i de irisul de
pe copert , va evolua îns  c tre mult dorita
treapt  a reu itei. Via a va fi triumf toare. Tea-
ma lui Marcel i a familiei c  va mo teni boala
necru toare a mamei nu va avea loc de des-

urare: Lucette va tr i.
A doua formul  epic , în complementari-

tate cu nota de confesiune jurnalier  (deloc
romantic , ci mai degrab  subtil , cu accent
pe tr iri secrete), aceast  a doua formul  de
expresie este una de observa ie acut  a reali-

ii, pân  la minu iozitate. i pân  la dinami-
citatea realului desf cut în falii, în adâncuri
sau frânturi de spasme suflete ti. Tr irile per-
sonajelor dau paginilor o tensiune crescendo.
În discursul epic î i fac loc diferite momente
tensionate. Medicina modern , celulele stem,
vor avea oare efectul scontat? Va fi tiin a de-
asupra amenin rii unei karme de care, la o a-
dic , nu tie nimeni s  se descotoroseasc ?
Între cele dou  modalit i alese cu ingeniozitate
de c tre autor nu exist  platitudini, hiatusuri ci
se g se te calea unei conjunc ii subtile, rezul-

tând un rotund epic emo ionant i tensionat.
Stilul folosit de Cosminian este unul de

asemeni particular: poetic i metaforic, f
a dep i limita genurilor literare încât s  ne
credem într-un poem, de i faptele in de un
tragism epic.

Aici, în glisarea planurilor cu dib cie,
intervine inspira ia i, desigur, talentul auto-
rului. Povestea are o cursivitate nefor at .
Totul vine de la sine. Un sine auctorial care
tr ie te în straturi suprapuse peste tot ceea
ce transmite textul.

Fraze inspirate, frumos ad ugite unui
sens multiplu, cu putere de sugestie. Selectiv,
not m: „Mi-a a ezat p rul în uvi ele r sucite
cu drag. Portativ muzical mi le-a f cut”... Sau:
„U or frustrat de înghesuial , poetul iubirii
mele se îndrepta spre vagonul iluziilor
mov”... „Tu e ti sora geam  a iluziei”. „Me-
dic de pagini nescrise m  fac/ Anotimp al
vis rii / Le resuscitez cu cerneal .”

i exemplific rile ar putea continua, ur-
mând alipirea st rilor descrise în jurnal, pân
la „cele dou  capete ale timpului.” Citez ima-
ginea i o cred iar i o not  de particularitate.
Timpul, infinit de altfel în art , doar în art ,
poate fi modificat iluzoriu dup  imagina ia
artistului. A adar, în situa ia dat , în imagina ia
scriitorului un cap t al timpului poate fi sugerat
de începutul vie ii omului i un altul de finalul
acesteia. Este doar o posibil  interpretare din
cele multe pe care le suscit  acest discurs epic
absolut special: tensionat i poetic, tragic, re-
alist, fantast i acut pre-cum perseveren a lui
Sisif. Invocat uneori pe parcursul pove tii.

Personajele se mi  în spa iul pove tii
despre via i dispari ie, despre o iubire fer-
mec toare sau tragismul dat de îmboln vire,
se mi  deci în acest areal bulversant ca via a
îns i, cu o lejeritate conving toare. Ca i când
ar fi o pagin  tr it . Net duita veridicitate a
fragmentului de via  numit Lucette e parte
din larga desf urare a vie ii. Fiecare personaj

i are un rol bine dus la cap t. Nu patetic, de-
i povestea în sine se sprijin  pe momente de

cump , aflate la limita dintre speran i dis-
perare, între finalul nedorit i continuitatea
vie ii. Dar, cum bine fixeaz  titlul unui capitol,
„Momentele care nu se întâmpl , dureaz
cel mai mult.”

Cosmisian, Lucette - Via a dincolo de imunitate zero, Ed. Siono, Buc., 2021
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Galina MARTEA
(Olanda/Basarabia)

Dezvoltarea social-uman[
dependent[ de sistemul

de @nv[\[m`nt
Educa ia omului este func ia pe care trebuie s  o îndeplineasc

atât natura proprie a fiin ei umane, cât i comunitatea prezent  în
via a acestuia. Procesul educa ional, cu reguli concrete în ac iuni,
prin mi carea evolutiv  reformeaz  comportamentul individului i al
societ ii acestuia, ca urmare formând ierarhia valorilor în raport cu
cerin ele i necesit ile existente ale timpului. Treptat, omul i socie-
tatea devin dependen i unul fa  de altul în procesul schimb rilor,
corela ia având tangen  cu mediul educa ional i al instruirii, în
rezultat creându-se sistemul comun de activitate. Sistemul comun
de activitate, definit de ansamblul fenomenelor educa ionale i so-
ciale, stabile te legile specifice ale domeniului, incluzând în sine
educa ia, înv mântul - respectivele integral f când parte din activi-
tatea pedagogic  cu ac iunea de formare a personalit ii individului.
În activitatea de formare i instruire a omului sunt prezen i diver i
factori, rolul esen ial fiind de a contribui considerabil la procesul
instructiv-educa ional de calitate. Prin diversitatea acestor aspecte
care determin  pozitiv procesul educa ional într-un mediu social
sunt în actualitate actorii societ ii: coala sau unitatea de înv mânt,
societatea în cauz , statul, familia, institu iile i întreprinderile intere-
sate în promovarea i valorificarea procesului de instruire, centrele
biserice ti. A adar, rela ia dintre coal  - societate - stat - individ
este rolul esen ial i factorul primordial în dezvoltarea unui sistem
autentic de instruire i educa ie. În procesul de colaborare, cu ac iunea
de a contribui benefic la dezvoltarea sistemului, se concentreaz  tot
mai mult valoarea bazat  pe specificul i caracterul na ional al edu-
ca iei. Specificul i caracterul na ional al educa iei se manifest  prin
modul de comportare, gândire, ac iuni, limba comun i unic  de co-
municare, deprinderi, obiceiuri - totalitatea acestor afirm ri în inter-
ac iune cu omul i societatea acestuia este ac iunea i procesul reci-
proc prin care se completeaz  patrimoniul cultural al unei ri. Deci,
educa ia omului nu poate fi efectuat  separat de societate, deoarece
ambele au un anumit scop i anume: de a ob ine cât mai multe beneficii
comune. Atât omul, cât i societatea î i au menirea de a ridica calitatea
vie ii, nivelul de cultur i civiliza ie, remodelarea intelectului uman
rezultat al unei bune instruiri i al unui nivel bun de educa ie. În
acest proces nu poate exista separat nici statul, care administreaz
societatea uman . Dezvoltarea unui sistem bazat pe educa ie i in-
struire are nevoie de sus inerea i ajutorul permanent din partea sta-
tului, organ care î i exercit  controlul i autoritatea asupra societ ii
i individului din cadrul acesteia. Iar sistemul de înv mânt, cu ro-

lul de a educa i a instrui omul, este centrul cultural i intelectual al
oric rei societ i i oric rui stat. inând cont de valoarea sistemului
de înv mânt, orice ar  sau putere statal  urmeaz  s  respecte i

 contribuie cu demnitate la ac iunea de valorificare a procesului
de instruire, care este imaginea reprezentativ  a identit ii na ionale,
a identit ii individului si societ ii acestuia.

Institu ia de înv mânt/ coala a fost, este i va fi mereu acel
mediu social în care cre te, se dezvolt , se educ i se instruie te
omul. Pentru a atinge nivelul corespunz tor de educa ie i instruire
omul/copilul are nevoie de mult  înv tur , de mult  aten ie din

partea colii i a cadrului didactic, de mult  autonomie i de rela ii
socio-umane necesare comunic rii pentru o dezvoltare personal .
Aici trebuie s i spun  cuvântul comportamentul cadrului didac-
tic, care este dasc lul, îndrum torul i propagatorul ideilor despre
identitatea personalit ii i identitatea sistemului de înv mânt. Rolul
profesorului în educa ia copilului este esen ial - misiunea fiind de a
educa, de a cultiva i a transmite  elevului esen a valorilor, determinat
de importan a factorului uman în societate. Prin aceast  ac iune,
profesorul cu unitatea de înv mânt trebuie s  promoveze mottoul
cu referire la „identitatea educa iei colare, parte integrant  a siste-
mului de valori”. Identitatea educa iei colare este realitatea prin
care se recunoa te procesul de instruire, climatul institu iei, cultura
educa ional i, totodat , este ac iunea i rolul colii de a ajuta indi-
vidul s i dezvolte propria identitate într-o societate. coala, ca
identitate a societ ii, exprim  caracterul misiunii prin care se dezvolt
factorul uman cu personalitatea corespunz toare.

Sistemul de înv mânt în realitate este un produc tor de iden-
tit i. Prin educa ie se dezvolt  identitatea na ional , iar prin calificarea
profesional  se dezvolt  economia na ional  sau, mai bine zis, identi-
tatea economiei na ionale. Atât educa ia, cât i calificarea profesional
sunt domenii esen iale ce urmeaz  a fi apreciate în aceea i m sur i la
justa valoare. Ca rezultat, personalitatea fiin ei umane se manifest
prin educa ie i profesionalism, calit i acumulate în institu ia de înv -

mânt. Deci, rolul profesorului i al unit ii de înv mânt în societate
este ac iunea prin care se formeaz  personalitatea copilului/elevului.
Profesorul cu unitatea de înv mânt este principalul element ce con-
tribuie la formarea capitalului uman - resurs  prioritar  în dezvoltarea
unei societ i. Prin intermediul sistemului de înv mânt, înv torul
este persoana care influen eaz i regleaz  societatea în dezvoltare.
Concomitent, cadrul didactic, coala, elevul este prezentul i viitorul
unei societ i, dar i al procesului evolutiv de transformare a vie ii cu
tendin e numai spre perfec iune. Pe când managerul unit ii de înv -
mânt este coordonatorul i mânuitorul tuturor proceselor din acest
domeniu, care implementeaz  metode performante de administrare i
realizeaz  regulile de joc în pas cu schimb rile i cerin ele impuse de
societatea contemporan  mereu în cre tere.

Formarea personalit ii prin educa ie i instruire cu identitatea
corespunz toare este ac iunea de esen  a unei societ i bazat  pe
echitate, respect i transparen . Iar ac iunea prioritar  a unui sistem
de înv mânt, parte component  a societ ii, este de a forma omul
în limita valorilor axate pe intelect, personalitate, identitate. Existen a
evolutiv  a acestor aspecte poate fi viabil i durabil  doar într-un
mediu social s tos, plasat în parametrii corespunz tori de dezvol-
tare a intelectului uman, corela ia fiind dependent  de necesit ile
reale ale vie ii. Prin intermediul cerin elor i necesit ilor reale ale
existen ei, fiin a uman  cu capacitatea de a gândi i a în elege sensul
i leg tura fenomenelor din lumea înconjur toare este capabil  s

dezvolte natura lucrurilor pân  la limitele maxime ale valorilor. Va-
loarea, expresie i imagine a unei societ i, este realitatea unei ri
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prin care se dezvolt  omul cu propria personalitate i identitate.
Identitatea i personalitatea acestora î i face prezen a printr-un com-
portament adecvat, format prin sistemul calitativ de instruire i edu-
ca ie ce este recunoscut atât la nivel na ional, cât i mondial. rile
din Vestul Europei, America de Nord, Australia, Noua Zeland  au
con tientizat corect faptul c  o cultur i educa ie autentic  poate fi
ob inut  numai prin intermediul sistemului de înv mânt, centrat
pe identitatea real  a societ ii i a factorului uman, recunoscut  ca
valoare suprem  a na iunii. Pentru aceast  valoare suprem  a na iunii,
societatea rilor respective munce te i depune tot efortul pentru a
ob ine rezultatele dorite. În acest scop sunt antrenate toate principiile
moderne de educa ie i instruire i, în acela i timp, sunt implicate o
bun  parte din institu iile i întreprinderile din cadrul rii, care sunt
interesate de procesul evolutiv al colii. Statul, autoritate public  a
societ ii, este actorul principal interesat în dezvoltarea sistemului
de înv mânt - ramur i domeniu prioritar din cadrul rii. Sistemul
de înv mânt din aceste ri este acea for  care determin  importan a
omului în societate i rolul societ ii în via a omului. Totodat , pro-
fesorul cu unitatea de înv mânt este principalul element ce contri-
buie la formarea capitalului uman, resurs  prioritar  în dezvoltarea
societ ii. Instruirea centrat  pe spiritul creator i de organizare a
elevului, pe dezvoltarea gândirii logice, pe capacitatea de indepen-
den i autonomie, pe criteriul de responsabilitate personal , pe
comunicarea adecvat i unitatea dintre elev-profesor, pe cooperarea
benefic  cu rezultate pozitive dintre p rinte - elev - înv tor, pe
personalitatea cadrului didactic în rela iile cu personalitatea elevului
toate acestea pun bazele conceptului de identitate a personalit ii
cu lumea i realitatea înconjur toare. În rile respective evaluarea
elevilor se produce în raport de propria evolu ie i propriul scop
raportat la instruire. Asisten a i sprijinul social acordat fiec rui copil/
elev include activitatea întregii comunit i pedagogice, inclusiv i
managerul institu iei, i, nu în ultimul rând, al psihologilor, consi-
lierilor pentru educa ie, logopezilor. Con inutul i esen a instruirii
colare se bazeaz  pe formula „de a întreprinde i a efectua ac iuni

de sine st tor i de a fi responsabil pentru toate ac iunile realizate
atât în cadrul colii, cât i în afara ei”. De asemenea, activit ile extra-
colare cu scop bine determinat plaseaz  elevul în func ia de a- i

recunoa te rolul s u de cet ean în societate. Elevul/copilul este
privit ca o valoare integr  a unit ii de înv mânt i a societ ii, iar
con inutul acestora se reduce la ideea sau conceptul c : „orice ini ia-
tiv  a elevului este o ac iune, iar orice ac iune este o realizare”. Sub
aceea i formul , atitudinea constructiv  din partea statului i a în-
tregii societ i tinde mereu spre obiectivul comun: de a dezvolta per-
sonalitatea elevului, a unit ii de înv mânt si a societ ii.

Într-o epoc  în care totul evolueaz  treptat i neîntrerupt, cu
pa i rapizi i cu schimb ri permanente, educa ia este obiectivul prin-
cipal în via a tuturor popoarelor cu societatea care îi reprezint . Iar
societatea acestora î i ob ine rezultatele dorite, pline de succese în
evolu ie, în baza orient rilor fundamentate pe politicile educa ionale
autentice. Pentru o asemenea orientare John Dewey a men ionat: „o
coal  ideal  trebuie s  reflecte o societate ideal ”[1]. Sub aceast

deviz  este evident c rile dezvoltate din Vestul Europei, spre exem-
plu Norvegia, Olanda, Finlanda, Danemarca, Marea Britanie, Suedia,
Germania, altele, realizeaz  cu succes valoarea corela iei dintre om -
coal  - societate, creând în acela i timp i condi iile reale de evolu ie

ale acestora. Cu acela i succes i rolul profesorului cu întregul con-
inut al activit ilor pedagogice redau imaginea pozitiv  a unit ii de

înv mânt în societate. La fel i statul cu societatea respectiv  de-
termin  factorii reali de dezvoltare a sistemului de înv mânt, punând
la dispozi ia acestuia resursele financiare necesare. Iar politicile
educa ionale orientate c tre personalitatea elevului, cadrului didac-
tic i a colii multiplic  în permanen  posibilit ile i metodele alter-
native de educa ie i instruire, centrate pe rolul omului în societate.

Rela ia autentic  dintre coal  - elev - societate î i poate men ine
echilibrul adecvat având la baz  conexiunea democratic  fundamen-
tat  pe respect, dreptate, echitate, omenie, în elegere, reciprocitate,
autonomie, responsabilitate. Pentru unitatea acestora, omul - ele-
mentul i ac iunea determinant  - este acel care define te scopul i
obiectivul hot râtor în dezvoltarea unei societ i. Deci, „orice ac iune
elaborat  de om trebuie privit  ca o valoare i ca o investi ie atât
pentru sine, cât i pentru întreaga societate”[2]. Astfel i cadrul di-
dactic - pedagog, educator, manager, îndrum tor i propagator cu
responsabilit i socio-umane - este omul care formeaz  personalitatea
copilului/elevului în cadrul institu iei de înv mânt. Prin persona-
litatea copilului/elevului se formeaz  capitalul uman, resurs  prioritar
i factor de produc ie al oric rei societ i. Nivelul de dezvoltare al

unei ri depinde în mare m sur  cum este valorizat  importan a
capitalului uman în societate i cât se investe te în dezvoltarea aces-
tuia. Pentru a efectua o claritate în acest sens este necesar de a face
diferen ierile respective dintre no iunea de „personalitate”, „iden-
titate”, „capital uman”, „sistem de înv mânt”, „societate”. În rezultat,
având cuno tin ele respective despre însemn tatea i valoarea fie-

ruia, putem defini i rolul acestora într-un mediu social. Luând în
vedere faptul c  orice persoan  este omul unei societ i cu obliga ii
i drepturi egale, atunci i rolul acestuia este de a contribui în cadrul

societ ii respective cu ac iunea i misiunea individual , marcat  de
propria personalitate i identitate.

Voca ia pedagogic  exprimat  prin sistemul de înv mânt se ca-
racterizeaz  conform opiniei lui Rene Hubert din trei componente i
anume: credin a în valorile sociale i culturale, iubirea pedagogic i
con tiin a responsabilit ii [3]. Cu respect fa  de cele spuse, credem

 anume prin con tiin a de responsabilitate pentru valorile sociale
conturate cu dragostea pedagogic , sistemul de instruire i educa ie

i creeaz  con inuturile i politicile în raport cu fenomenele de a
corespunde necesit ilor sociale i idealurilor generate de acestea.
Necesit ile sociale în direct  corela ie cu necesit ile fiin ei umane
sunt prezente în toate ac iunile ce se remodeleaz  în timp, dar i în
raport cu transform rile evolutive ale naturii i de existen  a omenirii
în cadrul acesteia. Ansamblul transform rilor, cu legile respective
din orice perioad  a vie ii umane, într-un fel sau altul se reg sesc în
ac iunea de a dezvolta i schimba omul în contextul social cu un
con inut intelectual cât mai performant. Aceast  performan  a omului
în contextul evolutiv al intelectului uman vine cultivat  anume prin
intermediul institu iei de înv mânt, recunoscut  ca cel mai eficient,
sigur i nobil centru cultural al oric rei societ i. Societatea, având
la baz  sistemul organizat pe rela iile dintre oameni cu obiective i
idealuri pentru toate domeniile de activitate public , pune în valoare
i promoveaz  în mod prioritar anume ac iunea capitalului uman

care este principalul element în investi iile de capital, principalul fac-
tor în rela iile de produc ie i principala for  productiv  a societ ii.
No iunea de capital uman, considerat  ca for  productiv  a societ ii,
poate fi definit  cu acela i în eles i în aceea i m sur  cu no iunea
de capital educa ional, de capital de cuno tin e, de capital de cultur
i educa ie. Pentru existen a acestora, cu urm ri pozitive în dezvol-

tare, este extrem de important  no iunea sau func ia „investi iei”.
Rolul investi iilor în factorul uman/ capitalul uman i în sistemul de
înv mânt este sarcina i obliga ia esen ial  a unei ri cu societatea
în cauz . Con inutul i cantitatea investi iilor efectuate într-un sistem
na ional de instruire conteaz  foarte mult atât în dezvoltarea propriu
zis  al acestuia, cât i în dezvoltarea tuturor domeniilor de activitate
ale economiei na ionale.

În epoca contemporan coala sau unitatea de înv mânt este
elementul de baz  care reflect  dezvoltarea unei societ i bazat  pe
cuno tin e, transparen , eficien , calitate, echitate. Efectele proce-
sului de instruire determin  în totalitate succesele de dezvoltare ale
unei ri la nivel na ional i mondial. Prin componentul sistemului de
înv mânt o ar  î i reprezint  imaginea integral  la capitolul „dez-

50 Anul XII, nr. 7(131)/2021Constela\ii diamantineConstela\ii diamantine



voltarea uman ” prin care se reliefeaz  în mod
direct nivelul de trai, de cultur i de dezvol-
tare a omului, a societ ii i a economiei na i-
onale. Toate, la rândul lor, sunt produsul de
dezvoltare al unei societ i prin care un popor

i actualizeaz  rolul i importan a. Sistemul
de înv mânt, cu domeniul s u de activitate,
este acela care stimuleaz i influen eaz  cre -
terea economic i social  din cadrul rii, cre-
ând în acela i timp condi iile necesare de reali-
zare i existen  a individului în societate. În

a mod, societatea modern  impune rigori i
condi ii adecvate în implementarea celor mai
bune solu ii de dezvoltare i administrare a
înv mântului de calitate. Îns  pentru ob ine-
rea obiectivelor respective unitatea de înv -
mânt are nevoie de sprijinul respectiv i, toto-
dat , s  fie privit  ca o institu ie public  de o
importan  primordial  în cadrul rii. Nivelul
de dezvoltare al unei ri este nemijlocit influ-
en at de nivelul de dezvoltare al sistemului de
înv mânt. rile dezvoltate ale Occidentului
au atins rezultatele i obiectivele dorite în
acest scop datorit  faptului c tiu cum s  in-
vesteasc  în sistemul de înv mânt, f cându-
l competitiv în plan na ional i mondial. Iar
principiul de baz  al instruirii este orientat c tre
stabilirea deciziilor prioritare necesare copilu-
lui, colii, societ ii, astfel formând personali-
tatea i identitatea omului, i a capitalului
uman respectiv. Îns  unitatea de înv mânt,
fiind investi ia de baz  a omului, a capitalului
uman i a societ ii, produce efectele cores-
punz toare în promovarea valorilor corelate
cu identitatea na ional  a oric rui stat. Pe când
statul, la rândul lui, fiind mereu prezent în via a
colii i a individului, î i exprim  în a a mod

atitudinea uman  în calitate de organ admini-
strativ al unei societ i, promovând cu demni-
tate ac iunile sistemului de înv mânt -  ele-
mentul autentic al bun st rii i al prosper rii.
Ca urmare, sistemul de înv mânt, cu func ia
educativ i instructiv  centrat  pe dezvol-
tarea personalit ii omului, este contribu ia
major  la formarea unei societ i autentice a

rui realitate i autoritate nu poate fi pus  la
îndoial .

(Din monografia „Sistemul de înv -
mânt  promotor al identit ii na ionale”,
autor Galina Martea, Editura Pontos, 2015).

_______________
1. John Dewey. The school and social progres.

Chapter 1 in The School and Society. Chigago, Uni-
versity of Chigago, Press, 1907, page 19-44. Dis-
ponibil: http://www.brocku.ca/MeadProject/
Dewey/Dewey_1907/Dewey_1907a.html

2. Galina Martea. Fiin a uman i sistemul de
valori. Studia Universitatis Moldaviae, seria: tiin e
Umanistice, sec iunea: Filosofie, USM, Chi in u,
nr.10(70), 2013, pag. 75.

3. Rene Hubert. Personalitatea cadrului didac-
tic. 1965. Disp.: http://artico.md/index.php/suport
-informational/pentru-cadre-didactice/521-
personalitatea-cadrului-didactic
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Mi-e dor...
Mi-e dor de ochii t i - ce ochi!
albastru prins în joc de iele,
Mi-e dor de p rul t u - ce p r!
cascad  de m tase în inele,

Mi-e dor de buza ta r sfrânt
a dulce sup rare de copil,
Mi-e dor de mângâierea- i dulce
ca mierea însoritului april,

Mi-e dor de pielea alb , de cle tar,
- pe care n-a mai mângâiat-o altul -

 te mai gust - mi-e dor!- dintr-un pahar
ca pe un vin mai vechi decât P catul!

i ce mi-e dor! Mi-e dor!
Un dor nevinovat

 umblu iar pe str zi aiurea
împleticindu-m  de tine beat!

Dincolo de ochi
dincolo de ochi st  gândul,
trup s lbatic de vânat,

teptând s -i vie rândul
ca s  intre în p cat.

*
Doamne,
de-ar mai fi o dat
roua nop ii scuturat
ca un prun cu roada coapt ,

zâmbete de iasomie
 ne plou -n apa vie

de cu zori pân' la chindie...

 se scuture gustos
tot s rutul s tos,
dat o dat i întors

peste pleoape înzecit,
peste buze însutit
i furatul înmiit...

*
ca s  intri în p cat...
n-a teapta s i vie rândul,
trup s lbatic - de vânat -
dincolo de ochi, st  gândul...

Inchinare
iubita mea cu turme de comete
sclipind prin ochi a goan ...
ne-a teapt  patul s  ne-mbete,
ne-a teapt  patul ca o ran .

 ne iubim ca doi ere i
înz pezi i pe-un pisc de pern ,
cu caii verzi de prin pere i

 ne-ncropim o ferm
 rupem ordinea fireasc

iubindu-ne pe câmpi cu scaii
i f  teama s  ne pasc

spre diminea  caii...
 ne s m din trupuri o tran ee

pân  la stelele pestri e
i s  rodim din ea, femeie,

trei prunci i-un sân de miori e...

-mb trânim - apoi - a a, 'ntr-o doar ,
iubindu-ne pe piscuri în surdin
i s  vedem - când ne-om uita pe-afar  -
 lumea la ere i se-nchin ...

Ochii ca bruma
iubita mea cu ochi ca bruma
ce orb pe lâng  tine-a  trece
de nu mi-ar fi atât de rece
i de-ar mai fi ca tine una...

cu sânii t i ca dou  lespezi
bazaltul e din nou la mod ,
brumata mea prea incomod
cu buzele atât de limpezi...
iubita mea cu p r de antracit
i lupi dansând galnici în priviri
i-a  devora ca focul gleznele sub iri
i sfârcul greu, de noapte r cit...

iubita mea cu sânii ca bazaltul
i cu s ruturi coapte, ro ii, mici

cum te-a  iubi sub zvon de licurici
pe-un pat de curcubeie retezate
i te-a  iubi s lbatic, pe-apucate,

cum zarea îi iube te pe cocori
i lupul pe lupoaica lui în zori...

***
iubita mea cu sânii ca bazaltul
tu în elegi cu ochi de brum  tot p catul
i m  iube ti, a a cum este datul...

mereu gândindu-te la altul.

Ion Gabriel PU}C{-LUPI}OR

http://www.brocku.ca/MeadProject/
http://artico.md/index.php/suport


Am citit cu pl cere i, îndoit , întristare un articol al profesorului
ar dean Nicolae Iuga, publicat în revista clujean  „Tribuna” despre
primele scrieri în limba român , care provin de la M stirea Peri din
Maramure ul istoric, ast zi pe teritoriul Ucrainei. Teoria primelor scrieri
în limba român , înc  de la începutul secolului XV a fost cu acribie ar-
gumentat  de acad. Ioan Aurel Pop în perioada Centenarului. Faptul

 M stirea Peri este ast zi dincolo de Tisa, în cel lalt Maramure
istoric, aflat sub st pânire ucrainean , cercetarea istoric  a ignorat
acest col  de tr ire i spiritualitate româneasc . Autorit ile statului nu
încurajeaz  cercetarea unor studii istorice în teritorii române ti care
nu mai apar in statului român, spre deosebire de Budapesta care
sprijin  financiar cultura, i nu numai, din spa iul carpato-danubian.
S-a creat falsa impresie c  scrisoarea lui Neac u din Câmpulung c tre
judele Bra ovului, Hans Beckner, din 1521 ar fi primul înscris în limba
român . Total fals. Textele „rotaciste” din sec. XV produse la M -
stirea Peri au fost primele scrieri în limba român . În anul 1391, nepo ii
lui Drago  Vod  au d ruit M stirii Peri terenuri i bunuri, fiind ridicat
o biseric  din piatr . Mai bine de 300 de ani, aceast  biseric  de piatr
a fost folosit  ca sediu al Episcopiei Române a Maramure ului, fiind
ulterior ridicat de c tre me terul Ioan Macarie un l ca  care s  serveas-

 drept loc de rug ciune. M stirea purta pe vremea voievozilor
Drago ti hramul Sfântul Arhanghel Mihail. La Peri au fost traduse
i copiate în român  pentru prima dat Psaltirea, Evanghelia, Legenda

duminicii, Codicele Voro ean i Faptele Apostolilor. Pecetea timpului
a dus la distrugerea m stirii în anul 1703. În anul 1404, o seam  de
nobili români au reînt rit posesiunea M stirii, pomenind de dona ia
anterioar  a lui Balc i Drag: trei sate (Taras, Criva i Peri) i o moar
„în ara Câmpulungului pe apa S pân ei, unde se vars  S pân a în
Tisa”. „Iar dup  moartea lor, i Dumitru voievod i fratele s u Alexandru
Me ter au înt rit în fa a noastr  m stirii aceste st pâniri din uricul
lor”, spune hrisovul. M stirea Peri a fost ridicat  la rang de stavro-
pighie de c tre patriarhul Constantinopolului la 1391. Fra ii Balcu i
Drag au cârmuit ara Maramure ului, ca voievozi, timp de 30 de ani.
Dorin a lor era ca acest inut românesc,
aflat atunci sub domina ia Regelui Unga-
riei, s  devin  slobod religios. La început,
pentru atingerea acestui el, ei s-au str -
duit ca importanta institu ie a românilor
din Carpa ii de Miaz noapte, Biserica Or-
todox , s  nu fie supus  nici unei episcopii
str ine. Ei au ob inut aprobarea de a în a

stirea Sfântul Arhanghel Mihail, din
Peri, la treapta de Stavropighie Patriar-
hal , cu dreptul de jurisdic ie asupra bise-
ricilor din Maramure i a apte inuturi.
Egumenul Pahomie, înrudit îndeaproape
cu Drago  Vod , a fost investit cu atribu ii
de episcop. Cuviosul Pahomie a întemeiat
coala de Caligrafie de la Peri. Cele opt
inuturi de sub jurisdic ia Stavropighiei

de pe Tisa de Sus au fost: Maramure ul,

lajul, Arva, Ugocea, Beregul, Ciceul, Ungura ul i Alma ul Bihorean.
La 13 august 1391, printr-o diploma patriarhal , M stirea Peri a fost
instituit  cu atribu ii episcopale, avându-l ca întâi episcop pe Simion
Moldoveanul. Conform scriitorului Vasile Gogea, manuscrisele su-
pranumite „texte maramure ene” sau „texte rotacizante”, copii dup
originalele pierdute provenind din Maramure , intitulate dup  locul în
care au fost descoperite sau dup  numele donatorilor, sunt urm toarele:
(a) Codicele vorone ean (descoperit de c tre prof. I. Cre u în 1871 în

stirea Vorone i publicat la 1885 de G. Sbierea; manuscrisul este
incomplet i con ine o parte din Faptele Apostolilor, începând de la
cap. 18 pân  la final, precum i Epistola Sf. Iacob i cele dou  Epistole
ale Sf. Ap. Petru); (b) Psaltirea Scheian  (dup  numele donatorului
Sturza Scheianul; cuprinde psalmii lui David, plus o serie de cânt ri i
rug ciuni, dintre care unele se reg sesc în Vechiul Testament, iar altele
sunt adausuri de rug ciuni uzuale realizate de c tre autori necuno-
scu i); (c) Psaltirea Vorone ean  (descoperit  de c tre Simion Florea
Marian în 1882 în podul M stirii Vorone ; manuscris incomplet,
care cuprinde textul slavon al Psaltirii, al turi de traducerea în limba
român ); (d) Psaltirea Hurmuzaki (dup  numele donatorului, istoricul
bucovinean Eudoxiu Hurmuzaki; reprezint  un alt text al Psaltirii, diferit
de Psaltirea Scheian i cea Vorone ean , despre care speciali tii sus in

 ar fi fost tradus tot în Maramu-re , la aceea i m stire ca i celelalte).
Copiile nu originalul, judecând dup  data fabric rii hârtiei pe care

au fost copiate, sunt datate de c tre savan i ca fiind realizate în prima
jum tate a sec. al XVI-lea. Potrivit savantului Nicolae Iorga, originalele
acestor c i de slujb , Apostolul i Psaltirea, au fost traduse la M -
stirea Peri din Maramure  între anii 1434-1437, deci cu aproximativ un
secol mai-nainte de copierea lor în m stiri din Moldova. Nicolae
Iorga sus ine c  la M stirea Peri din Maramure  au fost traduse în-
tre anii 1434-1437 dou  c i de slujb : un „Apostol” (cartea Faptele
Apostolilor din Noul Testament, intitulat  în originalul maramure ean:
„Lucrul apostolesc”, precum i o serie de Epistole ale apostolilor) i o
Psaltire. Traducerea textelor religioase s-ar fi f cut sub influen a lui

Jan Hus, care a fost ars pe rug în urma
conciliului de la Constanz pe 6 iulie 1415,
dup  care a urmat un r zboi civil de 20 de
ani. O parte din husi i s-au refugiat în Slo-
vacia de nord-est i în Maramure , de la
care c lug rii românii ortodoc i au pre-
luat ideea traducerii textelor sfinte din sla-
von  în limba român . Regii maghiari
vedeau în c lug rii ortodoc i de la Peri
ni te „schismatici husi i”, care trebuie
distru i sau uci i. Un document, datat la
6 ianuarie 1456, este o scrisoare a cele-
brului teolog iezuit Ioan de Capistrano,
comandant în oastea lui Iancu de Hune-
doara, prin care se cere nobililor ardeleni
„s  pustiasc  bisericilor valahilor schis-
matici, ale sârbilor i ale husi ilor eretici”.

Ionu\ |ENE

M[n[stirea Peri din Maramure]
L[ca]ul ortodox unde s-a scris @n limba rom`n[

prima oar[ este o ruin[
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La Munkâcs ia fiin  o Episcopie Ortodox
rutean  sub obl duirea regilor maghiari spe-
ria i de importan a M stirii Peri în culti-
varea limbii române ca limb  de cult i pro-
movare de texte liturgice în limba „valahilor
schismatici” în arealul ardelean. De aici va
începe un lung ir de vexa iuni i abuzuri,
de rivalit i i lupte sângeroase împotriva
Stavropighiei de la Peri. Miza era dreptul
de colectare a d rilor biserice ti de pe o în-
tindere considerabil . Constantinopolul
cade sub st pânire otoman , la 1453 i, deci,
nu mai poate oferi protec ie stavropigiilor
proprii. M stirea Peri este atacat  în mod
repetat de militarii trimi i de episcopul de la
Munkâcs, este jefuit i incendiat , pierzân-
du-se astfel multe documente, c i de sluj-

i manuscrise extrem de pre ioase. Dup
aprox. o sut  de ani, cele dou  institu ii bise-
rice ti ajung la judecata regelui maghiar La-
diszlau II, în problema dreptului de colec-
tare a d rilor biserice ti, iar sentin a regal
a fost dat  în favoarea Episcopiei de la
Munkâcs. Dup  aceasta, M stirea Peri
a sc zut ca importan i a fost desfiin at
cu totul i cl dirile demolate, la început de
sec. al XVIII-lea, în contextul expansiunii
uniate. M stirea Peri a fost curmat  la
1703, în vremea r scoalei antihabsburgice
conduse de Francisc Rakoczi al II-lea. Epi-
scopul si monahii au fost alunga i, p mân-
turile i bunurile au fost confiscate de ma-
ghiari, acareturile au fost f cute una cu p -
mântul, biserica a fost ars  din temelii, iar
zidurile r mase în picioare au fost d râmate.
Dup  cel de-al doilea r zboi mondial, loca-
litatea Peri a fost luat , cu tot Nordul Mara-
mure ului, de URSS, ast zi fiind în com-
ponen a Ucrainei. Se învecineaz  cu loca-
lit ile Ap a de Jos, la R rit, Strâmba la
Miaz noapte, i Tara ul la Apus, toate cu
popula ie preponderent româneasc . Spre
Miaz zi, este m rginit  de Tisa, la mica dis-
tan  de S pân a. Din str vechea m stire,
care a dat primele texte în limba român  au
mai r mas doar câteva pietre l sate poate
inten ionat spre umilirea comunit ii
române ti. În 1997, BOR a încuviin at ridi-
carea unei M stiri S pân a - Peri, pe te-
ritoriul României, care s  duc  mai departe
tradi ia voievozilor Drago i Balc.

Din p cate, Guvernul de la Bucure ti,
MAE sau consulatul de la Solotvino, nu
întreprinde ac iuni de refacere i reconstru-
ire a M stirii Peri de dincolo de Tisa, ca
lavr  de spiritualitatea româneasc  sub
obl duirea BOR.

Biserica a creat scrisul în limba român .
Locul primelor texte scrise în limba român
a r mas un maidan uitat de lume cu de pietre
i buruieni, unde nici m car o plac  de bronz

nu aminte te faptul c , aici, s-a scris prima
dat  în limba român .
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Dialog interior
m-am dus în zori la poarta-n veci deschis

 îl salut pe prietenul poet.
maestrul era treaz - î i bea cafeaua
în tactul unui molcom menuet.

mi-a dat i el bine e i c-un deget
mi-a f cut semn s  m  a ez pu in
i m-a-ntrebat, ce-mi place diminea a,

o vodc  rece sau un pri  de vin?

era ni el posomorât - poetul.
avea mai multe c i prin edituri,
dar n-avea gologani s  le imprime,

a c ... le pl tea cu-njur turi.

când am v zut c -mi d  de-a îndemân
l-am întrebat - poete, câ i ani ai?
nu mi-a r spuns, c  lui îi place-al dracu

 fac  printre semeni pe „ni-znai”

am tras cu ochiul peste manuscrise.
unul era mai cald - i... uc rit
poetul l-a descocolo it cu palma
i ca pe-o rug ciune... a citit;

...da, m  trezesc în orice diminea .
sunt un învins - ca to i marii titani,
dar nu m -ndoi, mai sunt vreo dou  palme
pân  la UNA SUT  UNU ANI...

soarbe- i cafeaua, mi-a mai zis, maestre.
azi-noapte printre vise ai c znit.

a arde de vreo optzeci de toamne;
i el citea... i eu am adormit...

Prima impresie
- plus ni ic  fantezie -

      Motto:
tot spitalul se mira: - s racul,

sta e din ara lui Vlad Dracul...

poate dup  sânge... poate dup  ghers,
m-au aflat de unde-s de prin univers
i la întrebarea: dac  sunt vampir,

am r mas ca prostul... i eu s  m  mir.

nu aveam cu mine ul în chimir.
(în vremea de ast zi zicem... patrafir)
deci, dregându-mi glasul am r spuns posac:
sunt român, desigur... ce-a  putea s  fac?

... i-au umplut cu sânge eprubeta grea.
glumea , o sor , mi-a zis: - ia i bea.
tia despre faima ce-o am la femei
i-i pl ceau... nebuna, pectoralii mei!

- câ i ani ai poete... dac  nu-i secret?
(spre noapte beam uic  la ea-n cabinet!)
te tragi din vampirul la, po i s  te f le ti,

i-a pus în sânge datini române ti...

mi-au furat ei sânge, da mi-a mai r mas
versuri emigrante - s  le port în glas
i mi le recit  Polii SUD sau NORD

ia VAMPIRUL este sinonim cu... LORD.

bine e reporter pe planet  - dar
nu- i aduce nimeni gloria-n hambar.
chiar dac  dau sânge... pe cine s -njur?
Darwin a spus totul despre-ncreng turi...

dar l sa i tiin a  practica e-n toi.
practica i amorul mult în câte doi
i progenitura ce va rezulta

în lupta cu via a mult sânge va da!
28 mai  2021, la Spitalul JUIF

Poem cazon
dac  trec pe drum doi sold ei
printr-o atmosfer  de extaz
i se-neac  unul dintre ei,

acelui r mas... îi e necaz...

trist -i Doamne via a de soldat.
dau scatoalce chipe ii sergen i.
de dorul de mam  am uitat
i am devenit intransigen i.

nop ile-s prelungi, cu insomnii
i chiar somnul este foarte scurt.

doar afonii compun melodii,
cu accente grave-n contrapunct.

mu chi avem c  num m flot ri
i cu pieptul - piatra o turtim,

apoi ne-avânt m în dep rt ri
i ne c s... sau desc torim...

unii dintre noi ajung eroi,
dac  au norocul i tr iesc.
al ii sunt spioni... eu tiu vreo doi
pe-ambii am jurat s -i c pesc.

în armat  traiul e cazon.
dac  ai tutun i lene  e ti,
prin somn te înva  Cupidon
tu... cu mâna ta... s  te iube ti.

din armat  po i i dezerta,
contra unor ani lungi de bul u,
îns ... camarade... nu uita...

 cu tine - este Dumnezeu!

George FILIP
    (Canada)
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Wallace STEVENS
(10.02.1879-07.02.1955)

The Wind Shifts
This is how the wind shifts:
Like the thoughts of an old human,
Who still thinks eagerly
And despairingly.
The wind shifts like this:
Like a human without illusions,
Who still feels irrational things within her.
The wind shifts like this:
Like humans approaching proudly,
Like humans approaching angrily.
This is how the wind shifts:
Like a human, heavy and heavy,
Who does not care.

Peter Quince at the Clavier
  I

Just as my fingers on these keys
Make music, so the selfsame sounds
On my spirit make a music, too.

Music is feeling, then, not sound;
And thus it is that what I feel,
Here in this room, desiring you,

Thinking of your blue-shadowed silk,
Is music. It is like the strain
Waked in the elders by Susanna:

Of a green evening, clear and warm,
She bathed in her still garden, while
The red-eyed elders, watching, felt

The basses of their beings throb
In witching chords, and their thin blood
Pulse pizzicati of Hosanna.

  II
In the green water, clear and warm,
Susanna lay.
She searched
The touch of springs,
And found
Concealed imaginings.
She sighed,
For so much melody.

Upon the bank, she stood

Vântul se Schimb
Astfel se schimb  vântul:
Precum gândurile unui b trân
Care chibzuie te înc  ner bd tor

i dezn jduit.
Astfel se schimb  vântul:
Precum un om deziluzionat
Care înc  î ipresimte st rile ira ionale.
Astfel se schimb  vântul:
Precum oamenii cuprin i de mândrie
Precum oamenii cuprin i de mânie.
Astfel se schimb  vântul:
Precumomul posac i depresiv

ruia nu-i mai pas  de nimic.

Peter Quince la Clavir
I

Tot astfel cum degetele mele pe aceste clape
Sârnesc vibra ii sonore acelea i sunete
Vibreaz  adânc în sufletul meu.

Muzica este sim mânt deci nu sunet;
Este aidoma ceea ce simt
Aici, în acest iatac, adorându-te.

Imaginându-mi m tasea umbrei tale azurii,
Este muzic . Este aidoma palpita iilor
Stârnite de Suzana în inima celor doi b trâni:

Într-o sear  de var , senin i cald ,
Ea f cea lini tit  baie în gr dina sa, când
Doi b trâni cu priviri p tima e au sim it

Vibrând în umoarea fiin ei lor
Strunele fermecate i sângele sub iat
Pulsând osanale în caden e pizzicato.

II
În apa st vezie, limpede i c ldu
Suzana se tihnea.
A scrutat
Îmbierea izvoarelor

i a deslu it acolo
Tainice viziuni

i a suspinat,
 era atâta armonie.

Acolo pe mal se alinta

Marin MIHALACHE
    (Chicago, USA)

C[r\i primite
 la redac\ie
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In the cool
Of spent emotions.
She felt, among the leaves,
The dew
Of old devotions.

She walked upon the grass,
Still quavering.
The winds were like her maids,
On timid feet,
Fetching her woven scarves,
Yet wavering.

A breath upon her hand
Muted the night.
She turned
A cymbal crashed,
And roaring horns.

    III
Soon, with a noise like tambourines,
Came her attendant Byzantines.

They wondered why Susanna cried
Against the elders by her side;

And as they whispered, the refrain
Was like a willow swept by rain.

Anon, their lamps' uplifted flame
Revealed Susanna and her shame.

And then, the simpering Byzantines
Fled, with a noise like tambourines.

   IV
Beauty is momentary in the mind
The fitful tracing of a portal;
But in the flesh it is immortal.

The body dies; the body's beauty lives.
So evenings die, in their green going,
A wave, interminably flowing.
So gardens die, their meek breath scenting
The cowl of winter, done repenting.
So maidens die, to the auroral
Celebration of a maiden's choral.

Susanna's music touched the bawdy strings
Of those white elders; but, escaping,
Left only Death's ironic scraping.
Now, in its immortality, it plays
On the clear viol of her memory,
And makes a constant sacrament of praise.

În reveneala
Duioaselor amintiri.
Presim ea picurând printre frunze
Roua
Ancestralelor divina ii.

ea prin iarb
or tres ltând.

Adierile vântului îi erau slujnice,
De pe picioare, sfioase

ind franjurile esute,
Lin unduitoare.

O suflare pe mâna sa
Risipi întunericul.

i ea se întoarse
Un chimval a r sunat

i larm  de al muri.

III
Curând, în z ng nit de tamburine
Au sosit i slujitoarele ei bizantine.

i se mirau de ce Suzana plângea
Împotrivindu-se b trânilor din calea sa.

Ei oteau cercând s  o supun  apoi
Precum o salcie târât  la vale de ploi.

Curând opai ele au lic rit pâlpâitoare
i-au dezvelit-o pe Suzana i a sa pudoare.

Rânjind infidelele slujnice bizantine
Au disp rut, în z ng nitde tamburine.

IV
Frumuse ea e o stare de vis trec toare
Care inopinat înminte apare i dispare
Dar întrup frumuse ea este nemuritoare.

Trupul moare; dar nu chipul f pturii
Tot astfel amurgurile vine ii se sting
Ca undele crepusculare în flux nesfâr it.
Tot astfel toamna gr dina r mâne pustie
Dar adierea u oar  a miresmei reînvie
Când iarna î i leap  mantia argintie.
Tot astfel mor fecioarele aureorale
În celebrarea purit ii muzicii corale.

Muzica Suzanei a atins corzile indecen ei
Acelor b trâni cu p r alb dar ea sc pând
Au r mas doar insemnele mor ii inocen ei.
Acum îns  nemuritoare ea cânt
Pe strunele viorii str vechi amintiri,
Imnul de slav  ale ternei iubiri.

C[r\i primite
 la redac\ie

Pablo Picasso - Peisaj mediteranean
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}tefan Radu MU}AT

Argintul apei tremur -n soareÎn ardere vie cu ierburi cu tot.
mântul e rumen iar Luna e-n floare,

i glasul i-e doin , str vechiule Olt!

Satul i-e vatr , ap  nemuritoare;
ti înger albastru cu ochii de foc

i cân i, i cân i în glas de fecioare
Curate ca visul i floarea de soc.

Mai d -le r gaz s  treac  prin noapte,
 spele blesteme în luna de jar.

Ce stele- i lumin  drumul de ape,
Fântâni nev zute, amurgul solar?

O mam  în doliu dezleag  pe ape
Un suflet de prunc în prag de hotar,

i lacrimi neplânse suspin  de moarte -
Str vechiule Olt, ce cântec amar!

Luna e coapt i curge pe ape,
i arde, i arde p mântul cu tot.

Pe valuri umbl  ecouri de oapte -
ti lacrima mamei, str vechiule Olt!

 vede prin lacrimi, sc ldându-m -n tine,
 vede cum dorm în lanul de maci.

Mi-e timpul pe moarte, e satu-n ruine:
La praznicul lui e vin i colaci.

Aproape de mine e totul prea alb,
Alerg printre îngeri firavi i s raci.
Lumina rece m  ridic , dar cad

i negura m  taie în flori de copaci.

Trebui s  urc, s  urc mai departe,
O pas re-mi sfâ ie um rul stâng.
Se-aude, se-aude un cântec de moarte;
E mama la Olt. Am z rit-o i plâng.

Aici e ruin , e ultimul cer;
Mi-e sete de via , mi-e dor de p mânt.
Întâmpin Infernul, mi-e team  c  pier

i dorul de mam  mi-e glasul arzând.

 strig  din moarte, tresar i nu pot,
esc pe nimic i totul m  doare...

Mama-mi dezleag  apele pe Olt
Cu fum de t mâie, cu cear  de soare.

Sunt liber ca apa i trec peste moarte,
Miroase a stele i toate au glas.
Una-mi opte te s  urc mai departe:
- Copile, copile, cu tine am r mas!...

plutiri
la vale o jucarie din argint
de ici colo... din loc in loc.

în maquis ar ari
se petrec la mal tulburat
abalone absconse
în nisipuri albastre
dreptunghiuri din lemn chinuit
stau reazem i int
ibisului conturat
în or ul din frunze
bol i din dune m runte pe plaj
la por i de cetate
o alt  zi dinaintea turnurilor...
o alt  noapte -

crai cu zurgal i
la vedere, între pere i de himer
tapeta i sau nu la mod  -

i lucioase dormeau
legate în piei de zimbru
în dulapuri ascunse -
cavaler naviga prin foi
i trofee câ tigate la baluri

îmbr cat în beige, mo ia t cut
la masa de lucru cioplit -n stejar
cu ochii în antice tomuri -

scoal  prin obiecte spartane
sufletul ei privea; se leg na lunatec
de candelabrul pestri  de Murano -

Mariana ZAVATI GARDNER
       (Anglia)

ferecate-n mintea albastr
ograd  v ruit -n suflete moarte -
jocuri de zaruri i c i -
iatac unde intrau i ie eau
în galop persoane apretate pe a ,
oarbe cu mâini efemere, fantome electrice

sc rici uita i prin alte lumi

armuri la murat
cavalerii m luiau
în curtea cea veche
castelul se sf râma
în himere de plumb
enclav  de putori
de putreziciune fin ,
acolo
vân torii de g ini plantaser
voci i semin e de m slin
în foi oare de grâu,
la banchetul fantastic
masca principesei atârna apretat
la Poarta de la R rit
în Turnul de Veghe
loc de turniruri i gâlcevi -
cavalerii erau paji în armur
i m slinul era în boboci

la fântana cânt toare -
furtuni dezbinate
în curtea castelului... frânte
tufe uscate, încurcate-n noduri
intuite în pere i co covi i.

Pablo Picasso - Femeile din Alger
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Calendar - Iulie

PREAMBUL: Cu mai mul i ani în urm  una dintre cele mai imbecile în-
treb ri, care se puneau elevilor din coli era: „Ce a vrut s  spun  autorul în
opera sa?” O astfel de întrebare mi s-a pus i mie despre „Fobia” (titlul ini ial
al micro-prozei „N praznica fobie a lui Policarp Resteu”), dar nu de c tre un
profesor, ci de un tov. col. de la Secu, ca urmare a prezent rii acestui text într-
un Cenaclu Literar, târgovi tean. Adev rul este c  nu am „ tiut” s -i spun, ce
am vrut s  spun în el. Pentru acest fapt, l sând la o parte am nuntele (demne
de un best seller), a trebuit s  fug de acas , pentru o bun  bucat  de timp vie-
uind prin p durile patriei ca „securist”, cum îmi pl cea s  zic, pe atunci, spre

deliciul celor care m  ascultau, pentru c  lucrasem cu securea i apina, pe
unde peregrinasem. La revenirea mea în locurile de ba tin  am avut o prim
surpriz . Am fost exclus din cenaclul literar...

Nici acum, dup  atâta amar de timp, nu tiu s  spun ce am vrut s  spun în
,,Fobia” mea, dar pot s  remarc, îns , c  exist  foarte multe similitudini în
atmosfera textului meu, cu cea a n praznei ce bântuie în aceste vremuri prin
toat  lumea, dar mai ales pe mioriticele noastre meleaguri.

*
«Vocea grav i uniform  a crainicului î i continua insinuant dizerta ia sa

despre microbi: „...de aceea trebuie s  fim extrem de precau i, microbii invizibili
i inumerabili plutesc în aer, în ap , se g sesc pe alimente, pe lucruri, ei sunt

pretutindeni unde sunt oameni, animale, plante, pretutindeni unde este via ,
a c ...”

Policarp Resteu, func ionar la C ile Ferate, r suci butonul radioului ce-i
nea timpanul. Gestul fiind cam brutal, aparatul c zu de pe m su a pe care era
ezat. Asta-l înfurie i mai r u. Îi trase un ut de-i împr tie m runtaiele pe

podea. Se aplec  s -i ridice carcasa golit , dar se r zgândi zicându- i: „S tii
i pe astea sunt microbi!”. Îl împinse din nou cu piciorul i o zbughi afar  ru-

megând în minte: „Trebuie, trebuie, trebuie s  aduc pe cineva s tearg , s  spele
tot. De când mi-a plecat nevasta, apartamentul mi-a fost invadat de microbi”.

ut  o femeie, o aduse acas , îi explic  am nun it ce avea de f cut, dup
care intr  în baie s  se spele. V zu ni te mu te ce bâzâiau între pere ii albi. „ i
astea sunt purt tori, a a zicea la la aparat!”. A at, în  un prosop i în-
cepu o vân toare turbat  în spa iul strâmt al b ii. Câteva mu te se refugiaser
deasupra rezervorului de la toalet . Hot rât, se sui pe cad , învârti tergarul
i, poc!... alunec  în cad  cât era de lung.

Se ridic  dup  un timp, ame it i icnind se privi în oglind . Pe frunte avea o
ran  sângerând . Ie i în goan  din apartament, urm rit de privirea uluit  a fe-
meii care se apucase deja de cur enie. Ajunse la circa sanitar  unde o sor  ti-
neric , ascultându-i bâlbâiala neinteligibil , se apropie s -i fac  toaleta pl gii.
Policarp s ri în sus, îi puse felceri ei mâna în piept i-o întreb  precipitat: „V-a i
sp lat pe mâini? S  nu pune i a a mâna pe mine, s  nu m  atinge i” Fata îl privi
intrigat i, punându-i nervozitatea pe seama durerii, vru s i continue treaba.
„S  nu pune i mâna pe mine pân  nu v  dezinfecta i, acum, în fa a mea! To i
sunte i îmbiba i de microbi!”, continu  amploiatul, îmbrâncind-o pe biata fat
care se retrase încet, cu gândul s  anun e medicul de gard . „ sta-i nebun!”,

i zise ea.
Policarp intui primejdia i o zbughi din cabinet. R ci un timp pe str zi,

urm rit de privirile suspicioase ale trec torilor i, sim indu- i stomacul h uit
de foame, intr  într-un restaurant. Comand  ceva de mâncare, iar când
osp tarul îi aduse tacâmul i pâinea, îi studie avid mâinile întrebându-l. „Dum-

Ion IANCU VALE

N[prasnica
fobie a lui
Policarp Resteu

1.07.1926 - s-a n scut Gheorghe Ursu (m. 1985)
1.07.1929 - s-a n scut Costache Ol reanu (m. 2000)
1.07.1947 - s-a n scut Dan Verona
1.07.1954 - s-a n scut Alexandru Mu ina (m. 2013)
1.07.1972 - a murit Basil Munteanu (n. 1897)
1.07.2006 - a murit Georgeta Horodinc  (n. 1930)
2.07.1893 - s-a n scut Demostene Botez (m. 1973)
2.07.1914 - a murit Emil Gârleanu (n. 1878)
2.07.1919 - s-a n scut tefan Fay (m. 2009)
2.07.1926 - s-a n scut Octavian Paler (m. 2007)
2.07.1938 - s-a n scut Szilágyi Domokos (m. 1976)
2.07.1954 - s-a n scut Ioan Holban
3.07.1923 - s-a n scut Paul Nicolae Mihail (m. 2013)
3.07.1929 - s-a n scut Zeno Ghi ulescu (m. 2017)
3.07.1950 - s-a n scut Ioana Dinulescu (m. 2019)
3.07.1950 - s-a n scut Nicolae Oprea
3.07.1992 - a murit Gheorghe Vlad (n. 1927)
4.07.1923 - s-a n scut Haralamb Zinc  (m. 2008)
5.07.1920 - s-a n scut Iulia Soare (m. 1971)
5.07.1931 - s-a n scut Al. Oprea (m. 1983)
5.07.1999 - a murit Liviu Petrescu (n. 1941)
6.07.1939 - s-a n scut Voicu Bugariu
6.07.1944 - s-a n scut George Alboiu
6.07.1945 - s-a n scut Doru Davidovici (m. 1989)
6.07.1947 - s-a n scut Gabriela Negreanu (m. 1995)
6.07.1958 - s-a n scut Adrian Alui Gheorghe
6.07.1964 - a murit Ion Vinea (n. 1895)
6.07.1979 - a murit George Lesnea (n. 1902)
6.07.2004 - a murit Horia Gane (n. 1936)
7.07.1988 - a murit Mihail Cruceanu (n. 1887)
7.07.1960 - s-a n scut Peter Sragher
8.07.1938 - s-a n scut Georgeta Iliescu
8.07.1941 - s-a n scut Angela Marinescu
8.07.1942 - s-a n scut erban Foar
8.07.1949 - s-a n scut Olimpiu Nu felean
8.07.1956 - a murit Damian St noiu (n. 1893)
8.07.1968 - a murit Petre Pandrea (n. 1904)
8.07.1989 - a murit Horia Stamatu (n. 1912)
9.07.1900 - s-a n scut Al. Graur (m. 1988)
9.07.1959 - s-a n scut Leon Dur
10.07.1942 - s-a n scut Nicolae Pîrvulescu
11.07.1797 - a murit Ienachi  V rescu (n. 1740)
11.07.1943 - s-a n scut Radu F. Alexandru
11.07.1949 - s-a n scut Liliana Ursu
12.07.1909 - s-a n scut Constantin Noica (m. 1987)
12.07.1925 - s-a n scut Radu Enescu (m. 1994)
12.07.1933 - s-a n scut Alexandru Ivasiuc (m. 1977)
12.07.1939 - s-a n scut Doru Mo oc
12.07.1999 - a murit Mircea Nedelciu (n. 1950)
13.07.1921 - s-a n scut L. M. Arcade (m. 2001)
13.07.1928 - s-a n scut tefan Berciu (m. 2000)
13.07.1951 - s-a n scut Petre Bucinschi (m. 2014)
13.07.1983 - a murit Liviu Bratoloveanu (n. 1912)
14.07.1927 - s-a n scut Szász János (m. 2006)
14.07.1937 - s-a n scut Virgil Cu itaru
14.07.1939 - s-a n scut Traian Diaconescu
14.07.1965 - a murit Matila C. Ghyka (n. 1881)
14.07.1967 - a murit Tudor Arghezi (n. 1880)
14.07.1987 - a murit Mihail Villara (n. 1907)
14.07.1999 - a murit Maria Banu  (n. 1914)
14.07.1999 - a murit Cornel Regman (n. 1919)
15.07.1948 - s-a n scut Nicolae Dabija (m. 2021)
16.07.1872 - s-a n scut Dimitrie Anghel (m. 1914)
16.07.1936 - s-a n scut Sergiu Adam (m. 2015)
16.07.1943 - a murit E. Lovinescu (n. 1881)
16.07.1945 - s-a n scut Virgil Tanase
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nedumerit, continuând s  a eze tacâmurile f  s -i r spund . Eroul nostru îi
împinse cât colo mâinile de pe fa a de mas , ipând furios: „Pleac ! Du-te i te
spal  imediat, altfel nu- i permit s  m  serve ti!” Vecinii de la celelalte mese
priveau curio i scena. Chelnerul î i ie i din fire i-l împunse cu ar torul în
piept zicându-i r stit: „Ie i afar , be ivule! Vii aici în stare de ebrietate i mai
faci i scandal! Acum chem mili ia!” Speriat, Policarp Resteu plec  nemâncat.

Alerg , alerg ... dar foamea nedându-i pace, intr  într-un magazin alimentar
de unde cump  pâine, salam, brânz i cu pachetul sub bra  ie i din magazin.
Nu merse mult i-l fulger  un gând: „Pâine, salam, brânz  - astea sunt f cute de
muncitori, oameni simpli care nu prea fac caz de igien ”. Arunc  pachetul într-un
co  de gunoi i, ame it de foame i de gândurile negre ce-i roiau prin minte, se
îndrept  cu pa i nesiguri spre cas . Aici pl ti femeii care î i terminase treaba i se
întinse în pat, gemând obosit. Foamea îl chinuia acerb. Se scul , se duse la frigi-
der, îi privi sceptic interiorul i-i trânti la loc u a, gata s-o rup  din balamale. Se

ez  din nou în pat, cu lacrimi în ochi. „O, Doamne! Totul este incert, murdar,
infectat... Ce s  m  fac? Ce s  m  fac, Doamne?” Chinuit, epuizat, adormi imediat...

Se trezi dup  miezul nop ii, lac de sudoare i dârdâind. Visase. Se f cea c
microbii - care în visul lui luaser  forme de mon tri hido i, imen i - dansau în
jurul lui cântând: „Eu sunt virusul dizenteriei i am s i fac praf intestinele!”
„Eu, al hepatitei i am s i distrug ficatul!” „Eu, al tuberculozei i am s i g -
uresc pl mânii!...” Policarp s ri din pat.

Foamea crunt  ce-l chinuia d du în sete. „O s  fierb ni te ap i o s-o r cesc
în frigider... Dar în ce? Vasele sp late de femeia aceea precis sunt pline de microbii
afla i pe mâinile ei de ranc  ignorant .” C ut  o cutie cu chibrituri, aprinse în
fug  aragazul, i puse pe el o oal  mare, plin  cu ap . Când o v zu clocotind,
aproape op rindu-se, v rs  apa peste vasele îngr dite în chiuvet . Mai r stur-

 peste ele i o cutie de dero i cu o cârp  curat  începu s  frece cr ti i, linguri,
oale... Nu ierta nimic! Terminând cu vasele din buc rie veni rândul lenjeriei i al
hainelor. Goli ifonierul, sertarele toate, trase carpetele de pe pere i, adun  co-
voarele de pe du umea i, dezbr cându-se pân  la piele, cum l-a f cut m -sa,
gr di totul în cad i în mijlocul casei. D du drumul la robinete i începu s
arunce sod i ap  fiart  peste tot acest talme -balme  textil.

Zorile, sp rgând turbata noapte, îl g sir  pe neobositul Policarp sp lând,
frecând, r sturnând... Vecinii trezi i de zgomot, v zând apa ce n lea pe sub

a înv luit  în aburi a amploiatului, intrar  peste el i încercar  s -l lini teasc .
Dar el nu vedea, nu auzea - gol pu , sp la, sp la întruna. Cineva d du un te-
lefon. Nu dup  mult timp, se auzi sirena Salv rii. Câ iva in i îl luar , mai mult pe
sus, învelit într-un cearceaf i se îndreptar  spre ambulan .

Ud, murdar, op rit, cu privirea r cit , purtând înc  în mâini o cârp i o
bucat  de s pun, fu împins în ma ina ce demar  imediat. Un timp, vecinii pu-
tur  urm ri duba ce se îndep rta i pe al c rei geam, se mai putea vedea o mân
frecându-l, de zor, cu o bucat  de cârp ...»

16.07.1955 - s-a n scut Petre T soaica (m. 2015)
16.07.1993 - a murit Traian Co ovei (n. 1921)
17.07.1810 - s-a n scut A. T. Laurian (m. 1881)
17.07.1882 - a murit Pantazi Ghica (n. 1831)
17.07.1936 - s-a n scut George Almosnino (m. 1994)
17.07.1945 - s-a n scut Daniel Dimitriu (m. 2017)
18.07.1931 - s-a n scut Nicolae Neagu (m. 2009)
18.07. 1931 - s-a n scut Balogh József (m. 2006)
18.07.1931 - s-a n scut Micaela Ghi escu (m. 2019)
19.07.1891 - s-a n scut Teodor Mur anu (m. 1966)
19.07.1923 - s-a n scut Constantin oiu (m. 2012)
19.07.1936 - s-a n scut Norman Manea
19.07.1943 - s-a n scut Maria Luiza Cristescu (m. 2002)
19.07.1980 - a murit Grigore S lceanu (n. 1901)
20.07.1905 - s-a n scut N. Carandino (m. 1996)
20.07.1927 - s-a n scut Matilda C. Mario eanu (m. 2009)
20.07.1934 - s-a n scut Valentin erbu (m. 1994)
20.07.1939 - s-a n scut Ilie Gu an (m. 2010)
20.07.1943 - s-a n scut Adrian P unescu (m. 2010)
20.07.1944 - s-a n scut Alexandru Ruja
20.07.1986 - a murit Liviu Damian (n. 1935)
21.07.1808 - s-a n scut Simion B rnu iu (m. 1864)
21.07.1904 - s-a n scut Ion Biberi (m. 1990)
21.07.1906 - s-a n scut Traian Chelariu (m. 1966)
21.07.1921 - s-a n scut Violeta Zamfirescu (m. 2006)
21.07.1932 - s-a n scut Corneliu Leu (m. 2015)
21.07.1938 - s-a n scut Mircea Cojocaru (m. 1995)
21.07.1947 - s-a n scut F nu  B ile teanu (m. 2008)
21.07.1950 - s-a n scut Ilie Gorjan
21.07.1986 - a murit Ion Caraion (n. 1923)
21.07.2011 - a murit Mircea Iv nescu (n. 1931)
22.07.1911 - s-a n scut George Iva cu (m. 1988)
22.07.1939 - a murit I. I. Mironescu (n. 1883)
22.07.1945 - s-a n scut Daniel Turcea (m. 1979)
22.07.1994 - a murit Radu Enescu (n. 1925)
23.07.1869 - s-a n scut Gheorghe Adamescu (m. 1942)
23.07.1913 - s-a n scut Gherasim Luca (m. 1994)
23.07.1922 - a murit Ion Scurtu (n. 1877)
23.07.1990 - a murit Ada Orleanu (n. 1916)
23.07.1994 - a murit Radu Enescu (n. 1925)
24.07.1909 - s-a n scut Constantin Noica (m. 1987)
24.07.1977 - a murit Emil Botta (n. 1911)
25.07.1876 - s-a n scut Mihai Codreanu (m. 1957)
26.07.1939 - s-a n scut Gheorghe Azap (m. 2014)
26.07.1939 - s-a n scut Cezar Baltag (m. 1997)
26.07.1976 - a murit Dominic Stanca (n. 1926)
26.07.2005 - a murit Nicolae Diaconu (n. 1947)
27.07.1881 - a murit Alexandru Pelimon (n. 1822)
27.07.1921 - s-a n scut Eugen Co eriu (m. 2002)
27.07.1925 - s-a n scut Marcel Gafton (m. 1987)
27.07.1930 - s-a n scut Costache Anton
27.07.1937 - s-a n scut Pan Izverna (m. 2013)
27.07.1966 - a murit Ion Mu lea (n. 1899)
27.07.1978 - s-a n scut Sorin Stoica (m. 2006)
27.07.1983 - a murit Teodor Bal  (n. 1924)
28.07.1947 - s-a n scut Corneliu Vasile
28.07.1951 - s-a n scut Constantin Stan (m. 2011)
29.07.1895 - s-a n scut Victor Ion Popa (m. 1946)
29.07.1912 - s-a n scut N. Steinhardt (m. 1989)
29.07.1992 - a murit Lucia Demetrius (n. 1910)
30.07.1887 - s-a n scut Franió Zoltan (m. 1978)
30.07.1893 - s-a n scut Mihail Celarianu (m. 1985)
30.07.1894 - s-a n scut Al. O. Teodoreanu (m. 1964)
30.07.1934 - s-a n scut Tita Chiper-Ivasiuc (m. 2002)
30.07. 2007 - a murit Victor Frunz  (n. 1935)
31.07.1910 - s-a n scut Grigore Popa (m. 1994)Picasso - Vechiul chitarist
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George EFTIMIE

}tefania MARINEANU
Consum m alimente pline de chimicale,
în timp ce s punurile au miere, lapte,
uleiuri...
Consumul nostru de s pun
Nu d  în top, un loc prea bun…
De îl mânc m e evident,

 vom urca în clasament.

a noroc am, c , dac  m
îndr gostesc
de un v duv, îi învie nevasta
Doamne, toat  lumea tie

, de-i moart , nu învie…
Nu ar fi nevasta dus ,
Ci iubita cea ascuns .

La sentin a de divor , mama
a r mas cu copilul, iar tat l cu... bona
Bona, de ce l-a ales,
E u or de în eles,
Dac  te gânde ti ni el:
Ca s -l creasc i pe el!

Inteligen ii asimptomatici
Cum s -n eleg acest cuvânt?

 mintea vine când i când...
Un lucru este evident:
Nu tim când e acest moment.

Diferen a dintre „gratis” i „degeaba”
Iat  cum aici st  treaba:

coala noastr -i gratuit ,
Dar, de mul i, e nedorit ,
Prin urmare-o fac degeaba.

Anul 2020 a fost „Anul obolanului”
Ca guzganul, omu-a stat pitit

i doar dup  hran  a ie it.
Îns  ce-i mai r u i mai cumplit:
Pe-ai s i semeni el i-a ocolit.

Clotilde, fran uzoaica primar de sector
De când madam' a câ tigat,
Sectorul unu s-a schimbat…
Pe gunoi, de-o pui drapel,
Vom vedea alt Turn Eiffel.

Criz
Vântul ce-o s  m -nfioare,
Dup  criza asta lung ,
Nu-i vântul cu frunza-n dung ,
Ci acel din buzunare.

E greu s  convingi un maimu oi
 mierea e mai bun  ca banana

O dulce maimu ic  ast-a cugetat,
Când a fugit de dânsa cel ce-i fu b rbat...
În loc s  ling  miere, maimu oiul prost
S-a dus la o urât , care-i d  cu post.

Unii spun c  serviciile secrete
se amestec  în politic
Vedem partide îndr cite
În lupte mari, necontenite...

i duc acum un „world star” ele:
„R zboiul stelelor” cu stele.

tept ri
De când l-avem pe Ludovic,
Sper m ca Fran a palatina

 ne mai împrumute-un pic
De se îndur ... ghilotina!

Lupte politice
Democara ia-n lupt  doar se ine

 este i aici o  rânduial ,
Ale ii no tri-au în eles prea bine

i zilnic pun... de câte-o „r fuial ”!

inuire
Am traversat civiliza ii
De piatr ,  bronz i fier ca semn
C-am fost i noi ceva-ntre na ii,
Nu capete ca azi... de lemn!

Investi iile str ine
Au venit, conving tori,
Foarte mul i investitori,

i-a crescut cu fermitate
Sporul de natalitate!

suri guvernamentale  de ridicare a
nivelului de trai
La ce m suri au adoptat
Când FMI le-a dat re eta,
Pe cei s rmani i-au ajutat
Ca s i men in ... silueta!

Progresele medicinei
Ale ii mei, - de pag , mit  -
Nu vor s-aud  sau s-admit
Spunând c  e patologie,
Azi s-au tratat... de alergie!

Diaspora româneasc
Chiar de ara e s rac ,
Las -n urm  Occidentul

i revin acas  dac
Emigreaz ... Parlamentul!

Aliat strategic
Americanii au din nou tupeu

i chiar curaj s -nfrunte pandemia,
Iar pe chinezi îi calc  pe bombeu

tiind c -n NATO...  e i România!

Progres economic
Agricultura merge foarte bine
De-acuma nimeni n-o mai fi s rac,
Din combinate, fabrici i uzine
Ale ii no tri... au f cut spanac!

Potrivire
E-un cuplu lini tit, nu prea vocal,
Trag amândoi nici unul nu se cru ,
El uneori mai sare peste cal
Dar nici ea nu... r mâne de c ru !

Revigorarea construc iei de autostr zi
Cum merceria este-n faliment
Autostr zi inaugur m mai rar,
Dar cic  iau m suri în Parlament
Ca s  numeasc ef... un panglicar!

Progres
Din comunism cu g uri la curea
Ne-a coco at o mo tenire grea,
Urmar  al i conduc tori de ar ...
Acuma mo tenirea-i mai u oar !

Alte vremuri
Vremurile-s grele dar spre viitor
Fetele aspir i-n înghesuial
Caut  pe-acela care-n dormitor
Le-mpline te visul... de c tuial !



Filip TUDORA
(Anglia)

PABLO PICASSOPABLO PICASSO

Pablo Picasso - Autoportret

Pablo Ruiz y Picasso, cunoscut ca Pablo Picasso (n. 25 octombrie 1881la Málaga,
Spania - d. 8 aprilie 1973, Mougins, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fran a) a fost un
artist plastic spaniol.

Picasso a fost cea mai str lucit  personalitate artistic  a secolului al XX-lea, unul
dintre marii mae tri ai penelului, care a rupt definitiv cu conven iile stilului iluzionist i
figurativ, dominant înc  din perioada Rena terii. Picasso a fost andaluz i catalan,
spaniol i francez. A fost un copil genial, la Paris un str in iresponsabil, din cauza

ruia îns  cartierul Montmartre a intrat în legend . A fost un amant pasional, so i
tat . Pânzele lui ne amintesc de un jurnal intim care glorific  frumuse ea i eroismul
femeilor iubite. Optzeci de ani de activitate artistic  - pictur , sculptur , poezie, desen,
grafic , ceramic  reflecta multilateralitatea crea iei lui Picasso, care traie te pentru art
i prin art . Pictura face parte din via a lui i, în acela i timp, via a lui înseamn  în egal

sur  art .
Între anii 1908 i 1914 Picasso traseaz  împreun  cu Georges Braque drumul unui

mod revolu ionar de tratare a formelor, care va c ta denumirea de Cubism, de la arti-
colul criticului Louis Vauxcelles: "...ei dispre uiesc formele, reduc totul - locuri, figuri,
case - la formele geometrice elementare, la cuburi". În realitate, Picasso i Braque
încearc  s  reprezinte obiectele tridimensionale pe suprafa a bidimensional  a tabloului,

 a folosi mijloace iluzioniste, s  reuneasc  forma i suprafa a recurgând la mijloacele
unei picturi f  deosebiri între prim plan i fondul în perspectiv . Obiectele se des-
compun în p i elementare, pentru a fi din nou reconstruite pe suprafa a pictat .

Pablo Picasso moare la 8 aprilie 1973 la Mougins, Fran a, la vârsta de 91 de ani.
Picasso i-a transformat via a în legend . Dup  anii petrecu i printre boemii din

Montmartre, a devenit - gra ie geniului i spiritului s u inovator, dar totodata i prieteniilor
celebre i aventurilor sale amoroase - cel mai renumit pictor al secolului al XX-lea.

Pablo Picasso - Guernica
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