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Liviu PENDEFUNDA 
 
 
 

Ritualurile 
pentagramei 
 

"În cele ce urmează,  
oricine este cu desăvârşire liber  

să respingă ori să se abată  
de la orice i se va părea  

neadevărat ori neîntemeiat." 
Albert Pike  

 Morala şi Dogma, 1875 

                                    
 

acă pentagonul este un poligon plan cu cinci 
laturi şi cinci unghiuri, pentaedrul un poliedru 
cu cinci feţe, cele cinci colţuri şi cinci hăuri 

ascuţite spre nadir reprezintă creativitatea însăşi sub 
oblăduirea celui de-al cincilea arc reflex, divin, 
performând în atemporalitate. Ritualurile pentagramei1 
sunt folosite de subconştientul oamenilor cu har pentru 
dirijarea elementelor principale ale lumii materiale, 
Assiah, matricea materie-energie cea mai apropiată de 
conştiinţa noastră, evidenţiind personalitatea exterioară 
a trupului material al unei încarnări. Este deci 
modalitatea de direcţionare şi purificare într-o anumită 
măsură a acestor elemente, pe care noi le putem percepe 
din interior şi au viziunea sinelui nostru sub 
supravegherea îngerului păzitor care există în Kether, în 
strictă concordanţă cu Tiphareth, şi reflectată în creierul 
uman prin reţelele neuronale ale subconştientului 
determinat de Yesod. Din perspectivă metafizică, 
simbolurile al căror tâlc este aparent descifrabil sunt 
steaua, echerul şi compasul, firul cu plumb, androginul, 
arborele, svastica, yin-yang, stupul şi lanţul pe care le 
întâlnim la numeroşi autori cum ar fi Rene Guénon care 
s’a oprit mai îndelung asupra simbolului crucii2. În 
simbolismul acesteia el oscilează între linia orizontală, 
cea a amplorii şi cea verticală, a exaltării, întru 
restaurarea stării primordiale - paradisul terestru (al lui 

                                                 
1 Stea în cinci colţuri, semn mistic în Vechiul Orient, exprimând 
împreunarea lucrurilor inegale, care era emblema pitagoreicilor şi 
căreia în superstiţiile medievale i se atribuiau funcţii apotropaice, de 
talisman împotriva duhurilor rele. 
2 vezi Rene Guenon,  Le symbolisme de la croix, (1931) citat în Taine si 
Alegorii, ed. 

Dante), cel pierdut (al lui Milton) de către omul 
primordial, omul transcendent. Şi totuşi aceste 
interpretări se opresc la nivelul bidimensional, cel mult 
tridimensional, simbolul doar sugerând dinamica 
braţelor în ritmică expansiune, alcătuind razele Genezei 
divine, palatul interior situat în centrul celor şase direcţii 
ale spaţiului.  

Mulţi cititori se reped în a înţelege structura 
sefirotică a arborelui edenic, încercând să surprindă 
măcar măreţia acelui axis mundi, dar nu’şi concep sinele 
sau imaginea sa în raport cu lumea materială, cea care 
surprinde direcţionarea energiilor noastre şi le stochează 
akashic într’un act reflex inconştient şi ritualic. Am 
explicat de multe ori importanţa ritualurilor3. Ritualurile 
pentagramei sunt deci descrise de învăţaţi ca fiind utili-
zate pentru crearea condiţiilor materiale relizând avansa-
rea noastră spirituală. Poate, într’o accepţiune prozaică şi 
profană, le putem explica că acestea crează un mediu 
material propice susţinerii forţelor planetare în raport cu 
ansamblul cosmosului generat din chaos. Celor patru 
elemente reprezentate la capetele celor patru braţe ale 
unei cruci - focul şi apa, aerul şi pământul - li se adaugă 
eterul, prin care alchimiştii împlineau chintesenţa 
(quinta essentia). Am prezentat deja că acest al cincilea 
element este primul în ordinea dezvoltarii manifestării, 
dar ultimul în ordinea inversă, a resorbţiei sau a reîn-
toarcerii la omogenitatea primordială, el fiind prezent în 
centrul crucii sub forma unui trandafir cu cinci petale ce 
aminteşte de simbolismul lotusului din tradiţiile orienta-
le, marcă primordială a rosicrucianismului.  

                                                 
3 în Dogmă sau libertatea gândirii, ed. Junimea, 2007 

D 
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Steaua cu cinci colturi sau pentalpha pitagoreică este 
un simbol hermetic ce răstălmăceşte în plan geometric 
realizarea în plan uman, adică realizarea micilor mistere, 
conform şi reprezentării renascentiste a omului înscris 
într’un cerc (Leonardo da Vinci). Baronul Théodor-Henri 
de Tschoudy4 afirma ca sensul reprezentării se referă la 
suflul divin, focul central şi universal ce vivifică tot ce există.  

 

 

                                                 
4 Théodor-Henri  de Tschoudy, 1724-1769, maestru venerabil al 
atelierului Saint Jean de l'Amitié de Saint-Étienne, Metz, autor al 
ritualurilor masonice şi a celebrei  L'Étoile Flamboyante, 1766 

Pentru a fi mai punctuali pentagrama reprezintă 
manipularea forţelor planetare interioare şi exterioare 
prin propriile noastre centre psihice care, indirect, 
conduce la manifestări fizice directe ale corpului sau ale 
mediului prin cunoaştere, iniţiere. Astfel de iniţieri 
semnifică o expansiune a conştiinţei conştiente, şi activa-
rea centrelor psihice implicate cu iradiere generalizată la 
nivelul scoarţei cerebrale. Alchimia ocultă (care 
depăşeşte operaţiunle simple dezvăluite prin ridicarea 
vălului lui Isis) descriu implicarea chakrelor din ritualul 
solar al activării glandei pineale aparent psihedelice5, sau 
din ritualul lunar ce aduce creşterea capacităţii de 
memorare şi claritate mentală,  stimulînd sistemul 
nervos, şi centrele psihice, dar şi ale impulsurilor sexuale 
ciclice. Un ritual planetar venusian stimulează rinichii, 
dominanţa sexelor şi amplificarea afectivă înspre 
frumusete, armonie, şi exprimarea artistică cu efecte 
prismatice asupra energiei iubirii. Fără a le conştientiza, 
fiecare planetă are efectele sale specifice asupra planu-
rilor mentale, emoţionale şi materiale, care caracterizează 
omul, definit a vieţui între sfere planetare îndrituitoare 
ale existenţei noastre presupus obiective. Statusul creator 
astfel tălmăcit e în continuă căutare întru contactarea 
semenilor ce au o vibraţie similară sau de comunicare cu 
fiinţele lumii invizibile. Aceste lumi au, de asemenea, 
grade de densitate, de unde energetice care utilizează un 
element al Creaţiei (apa) atribuit tipului vertical de 
exprimare. Lumea este mai densă Malkooth/ Assiah, cu 
fiecare dintre planete, iar Yetzirah este mult mai subtil. 
Apoi, există Briah, aerul, a cărui natură este expansivă, şi 
focul Atziluth, de la care lumile anterioare sunt expresii 
mult mai dense şi mai stabile. Aşa cum conştiinţa noastră 
îşi schimbă relaţia sa cu lumea vizibilă atunci când se 
mută la corpul astral din materie, tot astfel se modifică 
atunci când se transmută de la astralul lunar la cel solar, 
sau în lumile mentale; şi din nou atunci când trecerea 
este de la conştientul mental la subconştientul spiritual. 
Pe pământ privim lucrurile ca obiecte individuale 
separate de noi, în domeniul spiritual, suntem incon-
ştient o monadă a oceanului ce scaldă cerurile galactice, 
aşa cum ne descriu experienţele mistice ale esoteriştilor. 
În kundalini, sau experienţele de foc secrete, aspirantul 
relatează că devine una cu Creaţia, având capacitatea de 
a privi în interiorul naturii vizibile a lucrurilor. Aceasta 
ar indica faptul că impulsurile energetice se extind la 
nivelul aerului conducând iniţiatul la nivelul final, 
Atzilooth, devenind un Enoh biblic, cel care a colindat cu 
Dumnezeu şi nu mai era el. Crucea întrandafirată 
reprezintă reintegrarea fiinţei în centrul stării lumeşti şi 
expansiunea posibilităţilor sale individuale pornind din 
acest centru, adică microcosmos, precursoare a trecerii 
de la patru la cinci, adică de la cele patru braţe ale crucii 
la cele cinci petale ale trandafirului. Trecând la 

                                                 
5 efecte de lumină, culoare, atmosferă sonoră, viziuni, halucinaţii, vise 
remarcate în muzică, pictură sau lirică 
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spaţialitate şi mişcare temporală autorii adaugă la 
simbolul crucii axa verticală, zenitul şi nadirul, celor 
patru puncte ale braţelor orizontale - puncte cardinale şi, 
perechi, axele solstiţială (nord-sud) şi echinocţială (est-
vest). În acest context, spune Guenon, crucea ar 
reprezenta protospaţiul, sau, cum inspirat se referea la 
cruce Sfântul Grigore de Nyssa6, "amprenta divină". 
Reunind în figura sa cerul şi pământul, crucea este şi 
simbol al complementarităţii, fiindcă, dacă vom 
sinonimiza în continuare, aceste principii reprezintă 
activul şi pasivul, cuplul Purusha-Prakrti, despre care 
tradiţia hindusă spune că ar forma androginul 
cosmic. Daca androginul este, în acelaşi timp, o imago 
dei (după chipul şi asemanărea sa) şi finalitate iniţiatică, 
crucea este, la rându-i, o reflectare, o imagine a 
principiului unic, mai ales prin centrul ei care poate fi 
interpretat în hermeneutica esoterică şi ca o reflectare 
directă a voinţei cerului. Acesta este centrul roţii cosmice 
ale cărei raze pot fi nenumărate.  

 

 
 

Întrebarea este dacă această stare poate fi numită o 
abordare foarte materialistă de magie? Şi dacă, scriitorul, 
pictorul, muzicianul, după ce se confruntă cu realitatea şi 
iluzia lumilor astrale, mai poate interpreta relaţia directă 
a omului în care se regăseşte cu magul care’şi vede 
puterile direcţionate spre aspectele sinelui său, şi nu spre 
exteriorul fiinţei sale? Această formă de exprimare este 
mai apropiată de nivelul adeptului, dar, de asemenea, al 
misticului care se vizualizează în interiorul corpului şi 
nu în lumile exterioare. Diferenţa trebuie s’o înţeleagă 
mai mult ca un punct de plecare şi nu ca o destinaţie 
finală. În iconografia creştină, Cristos apare adesea 
flancat de doi arbori (la Elleny Pendefunda este 

                                                 
6 Scrieri exegetice, do dogmatico-polemice şi morale, Editura institutului 
biblic si de misiune al bisericii ortodoxe romane Bucureşti, 1998 

reprezentat prin Duhul Sfânt). Unul este arborele vieţii, 
ce reprezintă simbolul unităţii primordiale, iar celalalt - 
arborele cunoaşterii binelui şi răului, cel al manifestării, 
al dualităţii, simbolizând pierderea eternităţii7, De sub 
aceştia, cum descriptiv prezintă şi lucrarea amintită, 
pleacă, asemenea unor raze, patru fluvii ce trasează o 
cruce orizontală. Duhul sfânt reprezintă voinţa divină, 
Logosul, cuvântul, informaţia prin care se execută 
creaţia. Simbolul masonic al stelei strălucitoare plasate 
între compas (cercul, deci cerul) şi echerul cu vârful în 
jos (pamântul) are acelaşi înţeles. Coborârea cerului în 
centrul fiinţei sau al manifestării este figurată de firul cu 
plumb, coborând din vârful piramidei, al pentaedrului 
care privit de sus sugerează o cruce a Sfântului Andrei. 
Răspunsul actului reflex uman aflat la baza piramidei 
ascende printr΄un caracter sacral echivalentul Muntelui 
Meru8. 

 

 
 

Rugăciunea şi devoţiunea pentru divinitate sunt 
văzute precum fructele minţii lor oferite ca daruri 
Creatorului, o invocare a energiei de sus într-un mod, fie 
precum crucea, axis mundi, sau pur şi simplu ca un 
fascicul de lumină care vine de sus, intrând prin 
sephirotica coroană ce se închide la baza coloanei 
vertebrale sau spre matricea telurică. Contemplaţia, 
meditaţia şi ruga, participarea în arcul reflex noetic se 
închid primar cu energia care radiază de la Kether,  
pentru a armoniza dezechilibrul uman şi posibilitatea 
revenirii la energia cosmică fie imaginativ, fie prin 
oferirea roadelor minţii muncii spirituale a lui 
Dumnezeu. Fără îndoială că figura geometrică ce 
exprimă cel mai profund această relaţie dintre cele două 
aspecte principiale este yin-yang, un cerc pe care o 
spirală îl divizează în două părţi egale: yin, partea 
întunecată, şi yang, partea albă, elemente întâlnite şi pe 
artefactele de ceramică ale civilizaţiei Cucuteni. Departe 

                                                 
7  vezi Eternul şi Infinitul, Ed Contact international, 2014 
8  vezi Et in Megara Ego, Ed Contact international, 2014 
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de a fi simbolul unei pretinse superiorităţi ariene, 
svastica se găseşte în toate spaţiile geografice, din China 
şi India până în Mesopotamia, din Grecia până în nordul 
Europei, din nordul continentului american până în Ţara 
de Foc. Cuvântul vine din sanscrită, swasti, şi s’ar traduce 
prin aşa să fie, un corespondent al ebraicului amin, fiind 
rostit la aprinderea focului ceremonial. Revenind la 
terminologia alchimică, este vorba despre albedo (opera 
la alb) - micile mistere - şi nigredo (opera la negru) - 
marile mistere.  

 
 

Cele doua chei se regăsesc în simbolul svasticii care 
poate fi la originea labirintului, a spiralei ascendente sau 
descendente pe care în carul cosmic alunecă iniţiatul spre 
a accede în porul fântânii reprezentată de limba din 
clopot. O dată cu simbolismul labirintului ne 
reîntoarcem la sensul centripet al crucii, al pentagramei, 
al cercului. Centrul presupune locul unde se va 
desăvârşi illuminarea. Calea străbătută prin cele cinci 
porţi, cinci arcuri reflexe, păzite de gardieni, conduce 
prin încercări multiple spre sanctuarele stabilite în 
peşteri, grote sau spaţii asimilate simbolic acestora. 
Ritualurile sunt accesibile doar celor aleşi. 

 

 
 

 

Pentagrama încununînd cele cinci elemente între 
solve şi coagula, asamblează microcosmosul uman în 
macrocosmos, drum delimitat între cele cinci arcuri 
reflexe descrise de noi, sintetizează înţelepciunea celor 
cinci cărţi ale lui Moise, străbate civilizaţia umană, 
religiile, arta şi cuvântul dintru începuturi, realizând 
trecerea de la primele semne şi simboluri gematrice către 
bazele hexagramei şi infinit. Aceste perspective diferite 
au anumite puncte comune: pretutindeni, ţelul ultim al 
omului este să se elibereze de lanţuri; iniţierii mistice în 
labirint, în cursul careia omul învaţă cum se dezleagă 
nodul labirintic, pentru a’l putea desface atunci când 
sufletul îl va reîntâlni după moarte, îi corespunde 
iniţierea filozofică, metafizică, al cărei scop e să ridice 
vălul ignoranţei şi să elibereze sufletul din lanţurile 
existenţei. 
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Charles BAUDELAIRE 
 
 
 
 
 
 

Călătoria 
                                           
                           lui Maxime du Camp 

 
1 
 
Îndrăgostit, copilul, de-acele hărţi şi stampe,  
Măsoară Universul cu-avântul său de-a şti. 

Ah! cât de mare-i lumea sub globul unei lampe! 

Şi-n ochii amintirii ce mică poate fi! 
 
Aşa plecăm, deodată, cu minţi învăpăiate,  

Cu inimi de răscoală, cu suflet ameţit,  

Ducând spre zări, în ritmul talazurilor toate,  

Nemărginirea noastră pe-oceanul mărginit. 
 
Da, unii fug departe de-o patrie tirană, 

 Iar alţii, de un leagăn îngrozitor; câţiva  

Magi înecaţi în ochii unei femei-satană,  

Înmiresmata Circe, ce i-a robit cândva. 
 
Acum, spre-a nu-i preface din nou în aspre fiare,  

Se-mbată în lumină, văzduh şi înserări, 

Iar gerul ce-i cuprinde şi arşiţa ce-i doare 

Şterg urmele lăsate de-acele sărutări. 
 
Dar călători aievea sunt doar acei ce pleacă  

Spre a pleca! sunt inimi uşoare ca un pai,  

De-a lor fatalitate nu pot să se desfacă, 

Şi, fără-a şti pricina, îşi zic de-a pururi: Hai! 
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Cei cu dorinţi asemeni cu norii în plutire,  

Visează, cum recrutul visează un asalt:  

Plăceri nemaiştiute, imense,-n devenire, 

Al căror nume nimeni nu l-a ştiut vreodat’! 
 
 
2 
 
Ne-asemuim, eroare! c-o bilă ori sfârlează 

Ce se învârt în cercuri; şi chiar adânc dormind,  

Ea, Curiozitatea, ne chinuie vitează, 

Ca Îngerul sălbatic un soare biciuind. 
 
Ciudată soartă-n care o ţintă locu-şi schimbă, 

Şi nefiind niciunde, e, poate,-n orice loc! 

Când Omul, cu speranţa vorbind aceeaşi limbă,  

S-alungă-n neodihnă către al său noroc! 
 
Ni-e sufletul o navă spre ţărmul Icariei; 

«Deschide ochii!», strigă pe punte-un glas amar,  

Ci se aude altul, catarg al bucuriei: 

«Iubiri... plăceri... mari glorii!» Blestem! 

E-o stâncă, doar! 
 
Orice ostrov ce-n zare zâmbind se întrevede,  

Ne pare-un Eldorado de Soartă inventat;  

Închipuirea-şi varsă orgia-n care crede, 

Ci-n dimineaţă-apare reciful blestemat. 
 

O, biet îndrăgostitul de ţărmii lui himerici, 

Cum poţi să-l pui în lanţuri ori să-l arunci în val  

Pe-acest fără-de-seamăn izvoditor de-Americi,  

Care, visând, sporeşte amarul abisal? 
 
La fel şi vagabondul ce prin noroi grăbeşte,  

Cu nasu-n vânt visează un rai strălucitor,  

Privirea lui vrăjită o Capuă iveşte 

Oriunde-o candeluţă luceşte-ncetişor. 
 
 
3 
 
O, călători de vrajă! ce nobile istorii 

Citim în ochii voştri ca mările de-adânci!  

Deschideţi-vă scrinul bogatelor memorii, 

Cu stranii juvaeruri de stele, ceruri, stânci. 
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Vrem să plutim şi fără vapor, şi fără vele!  

Din inimile-temniţi urâtul ne-alungaţi, 

Pe sufletele noastre, ca pânzele acele 

Cu zările drept ramă, din amintiri, pictaţi!  

Ei! ce-aţi văzut, ne spuneţi? 

 

4 
 
«O, noi văzurăm astre 

Şi valuri, şi, de-asemeni, lungi ţărmuri de nisip; 

Şi, chiar loviţi de soartă, surprize ori dezastre,  

Amară plictiseală ni se ivea pe chip. 
 

A soarelui splendoare pe mări violacee,  

Oraşele-n lumina tăcutului amurg, 

Ne aprindeau în cuget acea dorinţă-zee 

De-a ne-afunda în cerul spre care toate curg. 
 
Cetăţi sclipind bogate, măreţele peisaje 

Nu ne-au atras atâta, chiar licărind mister,  

Precum cetăţi de nouri în mişcătoare vraje, 

Şi iarăşi mai departe, căci visuri noi ne cer! 
 
Dorinţa împlinită adaugă dorinţă. 

O, tu, dorinţă, arbor hrănit cu voluptăţi, 

Cum scoarta ta se-ngroaşă spre-a soarelui fiinţă,  

Cum ramurile-ţi mândre întind eternităţi! 
 
Vei creşte pururi, arbor, în totul-tot mai spornic,  

Mai ‘nalt decât cypreşii? – Ci iată, noi am scos  

Câteva schiţe pentru albumul vostru dornic,  

Fraţi ce găsiţi frumosul dincolo de frumos! 
 
Am salutat pe cale şi idolii cu trompă 

Şi tronuri podobite cu pietre de lumini,  

Palate mari a căror neasemuită pompă 

Pe toţi bancherii voştri i-ar duce la ruini; 
 
Veşminte care pentru priviri sunt o minune,  

Femei vopsindu-şi dinţii şi unghiile lungi,  

Savanţi-jongleri cu şerpii în alintări nebune.» 
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5 
 
Şi mai departe, încă? 
 
 
6. 
 
«Sunteţi ca nişte prunci! 
 
Spre-a nu uita un lucru, din toate mai de seamă,  

Căci peste tot văzut-am, deşi n-am cercetat, 

De sus în josul scării, de-a pururea infamă,  

Ticăloşia-ntreagă a vechiului păcat; 
 
Femeia, ce-ngâmfată, şi proastă, şi-n sclavie  

Se-adoră fără zâmbet nu-n patul conjugal,  

Bărbatul, despot hulpav, şi dur, şi-n preacurvie,  

El însuşi sclav al sclavei, scursoare în canal; 
 
Călăul ce rânjeşte, martirul care cade,  

Serbările-nsoţite de-al sângelui parfum,  

Otrăvile puterii tiranilor dând roade,  

Mulţimea-ndrăgostită de bice şi de scrum; 
 
Religii, deopotrivă cu-a noastră, dând năvală 

Spre cerurile-nchise; Sfinţenia aflând 

În cuie şi-n păr aspru voluptuoasa fală, 

Aşa cum delicaţii pe-un pat de puf visând; 
 
Flecara Omenire, de geniul său beată, 

Cu mintea-nceţoşată, strigând la Dumnezeu 

Şi azi, la fel, nebună precum şi altă dată: 

«Stăpâne, al meu seamăn, fii blestemat mereu!» 
 
Şi câţiva proşti, Demenţei adoratori de vază,  

Fugind din marea turmă închisă de Destin, 

În opiul vast îşi află a veşniciei rază!  

Acesta este-al lumii prea-trainic buletin.» 

 
 
7 
 
Amare-nvăţăminte ne dă călătoria!  

Atât de mică lumea şi monotonă; ieri, 

Şi azi, şi mâine,-aievea ne e fotografia:  

Întunecată oază-n deşertul de dureri! 
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Să stai? Să pleci? Cum oare? Rămâi de poţi rămâne;  

De trebuie, chiar pleacă. Fug unii ori s-ascund 

Spre-a-şi înşela duşmanul care mereu stăpân e:  

Timpul! Dar iată alţii spre-al zărilor rotund 
 
Fugind fără oprire: Jidov-rătăcitorul, 

Şi-apostolii în groaza de-un retiar nebun,  

Nimic nu le ajunge: nici trenul, nici vaporul;  

Alţii ucid acasă, fără-a pleca la drum. 

 

Când pe grumaz, piciorul, i-l vom simţi şi vina 

Va deveni speranţă, porni-vom cu avânt,  

Precum odinioară când se pleca spre China,  

Cu ochii largi spre larguri, cu pletele în vânt, 
 
Pluti-vom, deci, pe marea întinselor Tenebre 

Cu inimi bucuroase de tineri avântaţi;  

Nu auziţi, voi, glasuri vioaie şi funebre,  

Chemând: «Veniţi, cei care doriţi ca să mâncaţi 
 
Din parfumatul Lotus! Acum este culesul  

Fantasticelor fructe ce le-aţi dorit în vis;  

Veniţi, să vă îmbete, azi, gustul lor, alesul;  

Această după-amiază-i un infinit deschis!» 
 
Ştiam care-i glasul şi felul întrebării; 

Din zări, Pilazii, iată, tind braţe către noi. 

«Te-aşteptă iar Electra», ne strigă-aceea cărei 

Cândva îi sărutasem genunchii amândoi. 
 
 
 
8 
 
O, Moarte, este clipa! să ridicăm ancora!  

E-o ţară plicticoasă,  bătrâne căpitan! 

De-i de cărbune cerul iar marea-şi umflă hora,  

În inimi arde dorul, neprihănit elan! 
 
Otrava ta ne-o toarnă: o bem fără de teamă!  

În creier să ne ardă nestăvilit ecou, 

Infern sau rai, totuna, cu-abisul lor ne cheamă! 
Vrem doar Necunoscutul şi-n miezu-i ceva nou!… 
 
 

Traducere de Radu CÂRNECI 
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Mihai CIMPOI 
 

 
 
 

 
 

Grigore Vieru,  
„aproape” de noi,  
postmodernii 
                                    Grigore Vieru – 80 

 
iinţa lui Grigore Vieru, „fiinţă întru poezie”, 
cum şi-a spus el însuşi, e plăsmuită numai şi 
numai din Natură. Este, în structura lui 

sufletească cea mai adâncă, un copil al firii, un home de la 
nature, academic zis. „Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi”, 
astfel sună  Epitaful pentru mine însumi, scris la Iaşi în 9 
aprilie 2008. 

Şi-a pus, în acest epitaf, un crez, care i-a înlocuit un 
manifest estetic, un program revoluţionar zgomotos, o 
ars poetica ce să ne deconspire felul său de a înţelege 
lucrurile în sfera înstăpânită de Muze. E ca o mărturisire 
de credinţă creştină, niceo-constantinopoleană.  

Aici se impune un adevăr ce ţine de evidenţă, dar şi 
de providenţă: credinţa vine din însăşi firea lucrurilor, din 
rânduiala lor hărăzită şi nu de undeva din afară, ca ceva 
însuşit prin învăţ. Taina care îl apără este, indiscutabil, 
taina Naturii. În fiinţa poetului este tăinuită însăşi Natura. 
Vieru nu  are  ceea  ce  Harold Bloom  denumeşte 
anxietatea influenţei, nu caută nota deosebitoare, nu se 
gândeşte obsesiv  să fie  el însuşi, căci ştie că: 

ORIGINAL= ORIGINAR 
Iată câteva ziceri aforistice relevante: „Natura este 

patria pe care o simt, o trăiesc şi o înţeleg şi copii cei mai 
mici”; „Facem parte din natură, dacă nu chiar din 
modesta ei hrană”; „Moartea are un singur duşman pe 
care nu l-a învins nicicând: Natura”. Imaginile dintâi, 
arhetipurile vin în poezia sa cu de la sine putere. 

Poetae nascuntur este marele adevăr pe care Grigore 
Vieru îl demonstrează mai mult ca alţii.  

Investirea sa ca om al Naturii, ca homo naturalis, care 
întemeiază structural fiinţa sa întru Poezie au înţeles-o 
mai bine decât  criticii poeţii. 

Nichita STĂNESCU: „Grigore Vieru este un mare şi 
adevărat poet. El transfigurează natura gândirii în natura 

naturii. Ne împrimăvărează cu o toamnă da aur. Cartea 
lui de inimă pulsează şi îmi influenţează versul plin de 
dor, de curată şi pură limpezire” [1, p. 683]. 

Marin SORESCU: „Temele obsedante ale poetului 
sunt obârşiile de toate felurile: izvoarele, tradiţia 
populară şi cea clasică, limba în care te exprimi („Şi doar 
în limba ta / Poţi râde singur / Şi doare în limba ta / Te 
poţi opri din plâns”), casa, pământul” [1, p. 523]. 

Ioan ALEXANDRU: „Cu versurile lui, odată ce le-ai 
auzit sau citit, te trezeşti într-o zi că le ştii pe de rost, în 
simplitatea lor măreaţă şi întreagă dăltuită de vremi şi 
vânturi ca piatra râului şi obrazul ţărmului parcă ieşite 
din adâncuri anonime la vedere precum scoica întru a-şi 
dărui perla şi încovoiată coroana pentru a-şi desprinde 
fructul dur în poala copilului” [1, p. 525-526]. 

Corespunzând, esenţialmente, mărcii ontologice 
româneşti, Grigore Vieru e un organicist în felul său de a 
scrie, de a trăi, de a se comporta (în viaţă şi creaţie): vine, 
cu o disponibilitate nativă, senin-mioritică, cu o 
deschidere sufletească rară (aşa cum îl vedem într-o 
fotografie din epocă) din vechime, din tradiţie, din ce s-a 
creat până la el de către anonimi şi poeţii culţi.
 Personalitatea sa este aureolată de acest dar, 
iarăşi natural, de a continua, de a face parte din 
cantemiriana nedezruptă continuaţie. Într-un „veac 
grăbit”, în condiţii de înstrăinare de matricea stilistică 
firească, în situaţiile-limită în care a nimerit după război 
(singurătate, sărăcie, foamete, deportările în Siberiile de 
gheaţă) poezia  a fost  pentru el o soluţie de 
supravieţuire, i-a fost viaţa însăşi – recuperată, 
recunoscută ca valoare supremă. Poetul e prin atitudinile 
sale fundamentale un vieţist, un  apologet al vieţii, care 
trăieşte cu intensitate dorul (în felul său hipostazat, 
vorba lui Blaga), suferinţa cu momentul de vârf, al 

F 
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hybris-ului psihic, bucuriile simple, candorile omului-
copil, clipele „îndulcite şi înrourate ale dragostei”, clipele 
rare ale revelării Dumnezeirii şi ale curgerii sufletului 
„ca grâul” în preajma chipului de icoană a mamei. 

Pe o scară largă a trăirii, registrele se schimbă mereu, 
poetul având sufletul candid ca cel al unui copil, sau 
întunecat ca un nor, senin ca o zi de vară, îndurerat şi 
pornit cu înverşunare asupra celor certaţi cu adevărul, cu 
bunul simţ, cu cele sfinte. 

O atare varietate de registre sufleteşti, care se 
impune în ciuda simplităţii înşelătoare, constituie proba 
de foc a criticii literare ce se pomeneşte în dificultatea de 
a-l încadra tipologic. Cumpăna încadrabilităţii oscilează 
nervos de rând cu cea a evaluării estetice propriu-zise. 

Unii precum Aurel Sasu în Dicţionarul esenţial al 
literaturii române, îl taxează drept un tradiţionalist pur 
sânge, la care totul e pus într-o „ramă sămănătoristă”, 
total fără valoare (Mircea Mihăieş) sau doar „notoriu” 
(Nicolae Manolescu), alţii, mai generoşi şi mai nuanţaţi 
în aprecieri, îl cred romantic, clasicist sau chiar modern; 
Marin Sorescu nu întrevede vreo notă paseistă sau o 
renunţare la sensibilitatea modernă: „ O întorsătură de 
vers, un epitet neaşteptat, un zâmbet –   mi-l amintesc pe 
omul modern – inclus în tradiţie de detaşare şi detaşat cu 
durere” [1, p. 524]. „Poezia lui Grigore Vieru, 
diagnostichează exact Alex. Ştefănescu, este expresia 
unei sensibilităţi ieşite din comun, aproape dureroase. 
Criticul literar care vrea să o analizeze simte o sfială, ca şi 
cum ar trebui să atingă o rană” [1, p. 529]. 

Un grup de postmodernişti şi-au declarat refuzul de 
a fi incluşi într-o antologie a poeziei româneşti, pe care ar 
fi pregătit-o Vieru. Cearta dintre cei noi, şi Vieru cel 
vechi şi-a dovedit absurditatea în fond, el e foarte 
„aproape” de postmoderni, în primul rând prin ludic. 
Dar şi prin discursul epic, folosirea faptului jurnalier, a 
inventarului (auto) biografic, a autoreferenţialităţii, a 
insertului intertextualist, prin structurarea rapsodică 
(fragmentară). 

Marcel Raymond a demonstrat că, dincolo de 
schimbările de orientare paradigmatică a poeziei 
moderne, ea şi-a păstrat funcţia tradiţională de a ne 
înveseli şi a înălţa „sufletele”, de a ne oferi clipe de 
incantaţie şi de a face din poezie o acţiune vitală. „Dacă 
poezia, glosează exegetul, este unul din mijloacele care 
ne sunt date pentru a asigura comunicarea cu ceea ce 
Goethe denumea „Mumele stihii”, ea manifestă ca atare 
o vocaţie umană permanentă” [4, p. 10]. 

Este ceea ce a realizat fundamental Grigore Vieru: 
comuniunea cu „Mumele stihii”, cu Natura şi înţelegerea 
actului poetic ca acţiune vitală. Pentru  el  scriitura, 
teoretizată de Roland Barthes, a însemnat înscriitura în 
tradiţia modernă a poeziei. 

Theodor Codreanu a enumerat zece argumente 
pentru intrarea în canonul literar al lui Grigore Vieru: 1) 
jocul, ca o componentă ontologică, folosit înaintea 
textualiştilor; 2) legământul faţă de limba română („Casă 

a fiinţei”, conform lui Heidegger şi Eminescu) ; 3) 
arheitatea imaginarului poetic; 4) descinderea din geniul 
folcloric; 5) legătura dintre credinţa strămoşească şi 
canonul literar; 6) conştiinţa estetică a relizării într-o 
singură carte; 7) exprimarea canonicităţii cel puţin prin 
şase poeme; 8) identificarea cu destinul neamului său; 9) 
difuziunea în  universalitate; 10) recunoaşterea 
canonicităţii de către posteritate [2, p. 515-519]. 

 

 
Julieta Carmen Pendefunda, Dorel Vişan şi Acad. Mihai Cimpoi la zilele Vieru de la Iaşi 
 

Privind întreaga evoluţie a lui Grigore Vieru din 
perspectiva zilei de azi, constatăm o tendinţă 
permanentizată de  esenţializare, care l-a orientat statornic 
spre un gnomism de sorginte clasică, o întoarcere la 
izvoare, care s-a îmbinat, în planul strategiilor lirice, cu o  
întoarcere la proverb. 

Proverbul ţine de Logos, înţeles ca raţiune  şi ordine 
cosmică  şi ca întrupare a divinităţii. Depozit al memoriei 
colective, el ne asigură o rostire esenţială (heideggeriană) 
a fiinţei prin valorificarea a trei mari izvoare: poezia, 
filosofia şi experienţa de viaţă; „se vor uni în unul singur 
atunci când hotărăsc să nască perla unui aforism”, spune 
el în Mişcarea în infinit. 

Poetul nostru a avut convingerea fermă că o carte de 
poezie trebuie să fie o carte de învăţătură morală, că arta 
poeziei e identică artei de a trăi, că verbul trebuie să arate ca 
un aforism, să fie, adică, plin de sens, sclipitor ca o perlă 
îndelung şlefuită (vorba lui Blaga din Discobalul), 
rezonant ca un ecou. 

Esenţializarea se realizează la el prin miniatură (în 
poezia pentru copii), prin cântec (în poezia pentru cei 
mari), care concentrează o stare sufletească complexă, 
printr-un  scurt subiect epic cu semnificaţie parabolică, 
gnomică (a se vedea poemele denumite Balade, Pădure, 
verde pădure, Glasul, Descrierea luminii şi majoritatea 
poeziilor din ultimele cicluri), prin spontane iluminări 
sufleteşti, morale, existenţiale, precum: „Stropit de slavă / 
Ca de sânge” (Poetul– Lui Nicolae Labiş): „Într-o pită,/ 
Mierla cântă, /În miezul ei. / Afară cântecul nu răzbeşte. 
/ Să cânţi într-o pită / Nu e uşor. Nu e uşor. / Să cauţi în 
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ceaţa ei albă./ „Ah, unde eşti, margine?” (Într-o pită 
mierla). 

Citite în raport cu poemele, aforismele sale, 
funciarmente poetice şi ele, ne aduc revelaţia unui 
moralist care nu atât ne învaţă într-o manieră didactică, 
seacă, ci ne oferă concentrate de înţelepciune, sub formă 
de versuri – versete, de proverbe trăite, de portret moral 
al sufletului său. Un moralist plin de bonomie, de 
blândeţe şi de iubire pentru mamă,  copii, pământ, 
iubită, Natură şi cele sfinte. Dramaticul sau chiar 
tragicul raport Eu/Lume se transformă la el într-un 
consensual şi simpatetic raport dialogal Eu/Celălalt. 

În constituirea acestei relaţii constă vraja poeziei 
sale, dominată de convingerea că forţa lirică trebuie 
asigurată – strategic – de forţa epică (rapsodică) şi forţa 
etică. Altfel ea nu are niciun sens, fiind sortită zădarului. 

 

 
Acad. Liviu Pendefunda, acad Mihai Cimpoi şi Nicolae Băciuţ pitrocind cultura 
 

Afirmând că în centrul  Universului e cuvântul, 
după cum sămânţa şi sâmburele sunt centrul fructului, 
că elocinţă e un dar primit, iar obscuritatea – un dar 
promis, Grigore Vieru s-a încredinţat Naturii şi vorbirii 
naturale, simple, limpezi şi pline de miez, visând să scrie 
o nouă Poveste a vorbei, în care fiecare vers să aibă 
rotunjimea şi (de)plinătatea  unui proverb. 

Această carte de învăţătură morală o găsim într-o 
formă rezumativă în Cinstirea proverbelor, dedicată 
folchistului Iurie Sadovnic: „Tu, fiule, să nu te superi / 
Că-ţi dau mereu poveţe. / Nu-i rea povaţa niciodată,/ 
Nici chiar la bătrâneţe. // Prin roua Patriei cea dulce / 
Întâiul fă cărare, / Că cel sculat mai dimineaţă, /Acela e 
mai mare. // Trăieşte-şi clipa în picioare / Cum bradul 
şi-o trăieşte. / Ca râul cel de munte-aleargă / Şi zboară 
vultureşte.// De aur să nu-mbraci vreodată /cununi 
strălucitoare, / De n-ai purtat întâi pe frunte/ Cunună 
de sudoare.// Cel care pe pământ adoarme / Cu braţele 
robace, / Nu are teamă c-o să cază / Atunci când se 
întoarce”. 

Aforismul refuză orice adaos, spune Blaga: „Un 
aforism trebuie să fie ceva canonic, încheiat, ca Biblia” 
[3,1, p. 354]. Să cităm şi alte accepţiuni blagiene ale 
proverbului: „În proverb se rosteşte înţelepciunea omului 
care  pătimeşte într-un chip sau altul în freamătul lumii. 
„Proverbul este înţelepciunea omului păţit, iar nu simplu 
a omului cu experienţă, care priveşte lumea ca spectator” 

[3,1, p. 371]. „Sufletul rănit naşte mărgărit”, sună un 
aforism al lui Vieru, prin care – bineînţeles – se 
autocaracterizează. „Ce este aforismul, se mai întreabă 
Blaga. – O floare în stare de graţie. Aleasă să conceapă 
Logosul şi să-l nască” [3,1, p. 398]. Iată şi o postulare 
tranşantă: „Literatura aforistică e sarea gândirii” [3,1, p. 
447]. O altă însemnare priveşte genurile care probabil o fi 
fost născocite de fiinţe mitologice: «„Cuminţenia 
Pământului” a născocit aforismul» [3,1, p. 456]. Şi o altă 
care vorbeşte despre puterea de incantaţie a acestui 
„gen”: „Aforismele cele mai valabile au un accent de 
descântec. Ele sunt gânduri care vrăjesc” [3,1, p. 459]. 

Mai multe însemnări se referă la faptul ce şi cum 
trebuie să fie aforismul: „Prin însăşi natura sa aforismul  
ezită între formulă şi aluzie”; „Orice aforism trebuie să 
fie astfel formulat încât să spună mai mult decât spune” 
[3,1, p. 471]; „Proverbul are totdeauna înţelepciunea unui 
om bătrân. Aforismele n-au vârstă” [3,1, p. 473]. Se mai 
bănuieşte şi o intuiţie de substituire: „Aforismul ia în 
răspăr un sistem sau ţine loc de sistem” [3,1, p. 480]. 
Survine o notă ironică, rară la filosof: „Un aforism prost 
e ca o scoică în care marea nu răsună” [3,1, p. 462]. 

Ce ne spune Grigore Vieru nouă celor care ne 
credem moderni şi (post)moderni şi care în virtutea 
acestei calităţi asumate, legitimate, ridicate la rang de 
afiliere paradigmatică avem o religie a viitorului şi a 
noului (căutat frenetic,  în mod exibiţionist-spectaculos)? 

El ne îmbie pe un drum care duce spre izvoare, pe 
care îl are de parcurs oricare mare poet, spre goetheenele 
„Mume-stihii” şi mereu spre interior (precum postulau 
romanticii), ne înscrie în Natură, atenţionându-ne că 
voinţa de putere şi dorinţa de împlinire umană (prin 
talent, virtuţi, facultăţi) nu înseamnă nimic fără Ea, ne 
convinge să reducem din cantitatea retorică şi să ne 
încărcăm cuvintele cu sens luat din Logos (Dumnezeu 
adevărat din Dumnezeu adevărat), să trăim din propria 
viaţă (vezi Litanii pentru orgă, scrise la moartea mamei 
sale), să credem în actul poetic ca într-o acţiune umană, 
vitală. 

Ne mai sfătuia, într-o demonică perioadă de 
înstrăinare („mankurtizare”), să avem  un nume, numele 
nostru, căci fără un nume cădem în neant. Teoriile 
fractale de astăzi confirmă acest adevăr: lucrurile care n-
au un nume nu pot fi înţelese şi sunt sortite dispariţiei. 

Între El şi noi, postmodernii, e un  aproape  plin de 
bucuria comuniunii, a dialogului, de căldură maternă 
prielnică sufletului nostru frământat.   

Prin poezia sa a astupat prăpăstiile pascaliene care s-
au deschis înaintea noastră într-un veac „grăbit” şi 
răvăşit de seisme sociale, crize, aporii.  

 
1. Grigore Vieru, Taina care mă apără, ed. Princeps edit, Iaşi, 

2008 
2. *** Omul duminicii, ed. Prut, Chişinău, 2014 
3. Lucian Blaga, Opere, vol. 1-2, ed. Ştiinţa, Chişinău, 1993 
4. Marcel Raymond, De la Baudelaire la suprarealism, Bucureşti, 

ed. Univers, 1998 
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Our eternal name 
 
 
 
 
 
 

uigi Attardi was the proponent of our magazine 
and co-founder, had sustained cooperation with 
lyrics, prose, articles and information on the 

cultural life of the world, especially Italy. Though a 
homo universalis, understand and translate from 
Romanian with our help, his studies of arts giving a 
global view of culture. Elleny and whole family of 
Contact international magazine was a particularly 
spiritual support. His entire work was published here 
within the last 25 years.  
 

 
 

I was thinking of him on his birthday (1st of May), as 
I often do in general, and a strange coincidence brought 
me, dreaming, in front of the cemetery next to the 
Piramide in Rome. I entered and some wings  
immediately headed my way to Keats' tomb. Luigi 
Attardi (Nail Chiodo) had shown me that place for the 
first time when I was with him in Rome there are 25 
years, in June 1990. After so many years it was wonderful 
to remember the tombstone of the "Young English Poet" 
once again, and reread those unforgettable verses "Here 

lies One / Who's Name was writ in Water". You may 
think I'm crazy, but I felt that Luigi had led me there 
somehow on his birthday. And I thought that he maybe 
wanted to tell me that if he had wished to have a tomb, it 
would have been there, in that cemetery, next to the "cat-
crept ramparts of high Rome" (a quote from his "Loud in 
War" poem). So now, I have found for myself Luigi's 
tomb without a grave, a place where we can go to 
commemorate this "One Who's Name was writ in Air".  
 

One Who's Name is writ in Fire 
 

L 
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Central photo taken in 1990: two great friends thought of a truly international journal 
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Alexis MACEDONSKI 
 
 
 
 
 
 
 

O dovadă incontestabilă privind 
originea macedoneană a 
poetului  
ALEXANDRU MACEDONSKI 

 
efinit de Virgil Ierunca 
drept „un cărturar, un 
ziarist şi o conştiinţă”i, 

Mircea Popescu şi-a legat numele nu 
numai de activitatea de profesor la 
Roma, de cea de traducător din 
literatura română în italiană – de la 
poezie populară la Blaga sau Cioran 
–, de istoric literar (autor al unui 
compendiu de Istorie a literaturii 
române), cât şi de aceea de jurnalist 
în limba română pe pământ străin.  

Elev al lui G. Călinescu la clasa 
de italiană în liceu, student al lui 
Alexandru Marcu la Universitatea 
Bucureşti, Mircea Popescu a fost 
trimis cu o bursă la Roma pentru a-
şi lărgi şi perfecţiona cunoştinţele în 
domeniul culturii italiene. După 
1944 nu se mai întoarce în ţară şi 
trăieşte – adaptat aparent, tânjind 
însă permanent după locurile natale 
– drama exilatului.  

Cum nu şi-a tăiat niciodată cu 
adevărat rădăcinile, ancorarea 
spirituală în pământul românesc îi 
va marca identitatea. Legătura 
identitară cu românitatea are la 
Mircea Popescu multiple valenţe, 
una dintre acestea fiind dată şi de 
relaţia permanentă cu mulţi dintre 
compatrioţi, dar nu atât ca simplă 

amiciţie, cât mai ales în plan 
profesional. Pe lângă aprecierea şi 
susţinerea reciprocă, relaţia de 
prietenie – stabilită pe fondul 
identităţii naţionale comune, dar şi 
al corespondenţei în concepţii şi idei 
– poate fi privită astăzi drept model 
superior de prietenie intelectuală” 

(Din articolul „Mircea Popescu şi 
corespondenţii săi”, Mihaela Albu, 
România literară nr. 41/2013).  

În toată această perioadă, până 
la sfârşitul vieţii sale, Mircea 
Popescu a întreţinut corespondenţă 
cu mulţi oameni de cultură de 
excepţie ai exilului românesc, 

D 
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printre care: Mircea Eliade, 
arheologul Dinu Adameşteanu şi 
nepoata sa, scriitoarea Gabriela 
Adameşteanu, poetul Ştefan Baciu, 
Theodor Cazaban, Nicole Petru 
Comneanu, Aron Cotruş, Alexis 
Macedonski – fiul poetului 

Alexandru Macedonski, care, în 
scrisoarea pe care o redăm, în cele 
ce urmează, face o genealogie a 
familiei, important document de 
istorie literară, N. I. Herescu, Vintilă 
Horia, Virgil Ierunca, Horia 
Stamatu, George Uscătescu, Teodor 
Onciulescu etc.      

Acest document, de o mare 
însemnătate pentru istoria literară şi 
pentru stabilirea adevărului istoric 
privind originea macedoneană a 
poetului Alexandru Macedonski, 
ne-a fost pus la dispoziţie de către 
prof. univ. dr. Mihaela Albu, care l-
a primit, la rândul său, de la soţia 
unuia dintre fiii lui Mircea Popescu, 
doamna Irina Coleş-Popescu. 
Cărora le mulţumim, cu această 
ocazie...  

 

Emilian MIREA 
 

Scrisoarea adresată de Alexis 
Macedonski lui Mircea Popescu: 

  

 
Acordarea premiilor revistei, ediţia 2013 

Palma de Mallorca 
11-III- 1954 

 
„Iubite compatriot, iată unele dintre însemnările ce rămase să vă trimit: Ştefan 

Minciu Voevod era originar din sudul Rusiei. Castelul familial în care urmară să 
locuiască părinţii lui aparţinea încă bunicului meu generalul Macedonski. Sfârşi prin 
a-l părăsi în voia rudelor sărăcite ce nu-i mai puteau plăti arendele. Relativ la aceasta 
se aflau acte şi scrisori în archiva familiei, păstrată de către mumă-mea. Cercetările 
făcute rămân deci superficiale, sau incomplecte. – Una dintre scrisorile ce-i adresa 
muma sa de acolo lui Ştefan Minciu Voevod în Serbia se află tradusă şi pe româneşte. 
Păstrez vie amintirea conţinutului. Se plângea că nu-i mai poate trimite bani, că 
împrejurimile castelului se aflau prădate şi pustiite de tătari. Totuşi se hotărăşte să-i 
mai trimită pentru ultima oare (sic!) nu mai ştiu câţi ducaţi, vânzându-şi unul din 
papuci. – Păcat că asemenea papuci rămân numai lucruri de pe alte vremuri – deci 
legendari!! –  

Originea familiei Macedonski rămâne totuşi străvechea Macedonie a lui 
Alexandru cel Mare şi a lui Filip, după o tradiţie ce vine din tată în fiu. Au 
plecat rătăcitori prin lumea Evului Mediu, aventurieri ai curajului şi ai spadei. 
Germania, Lituania, Polonia, Rusia cu întoarceri prin locurile de origină, ca cea a lui 
Ştefan Minciu, revenind din Rusia. La primirea în noleza poloneză titlurile nu se 
înscriau. Fraţii Macedonski trec în regatul Moscovei, principi de sânge de origină 
europeană. Scoborâtorii ai lor servesc încă la Curtea lui Mixail Fedorovich şi Alexis 
Mixailovitch. Mai târziu, Ivan Fedorovitch Macedonski, la curtea lui Petru I. 
(Amănuntele se vor cerceta în „Istoria nobleţei ruse” – Cât pentru Rogala şi 
Bieberoleni , de pe cât mi-aduc aminte, în Constituţia Lituaniană, aflătoare la 
Biblioteca Imperială din Viena). – Iată deci câte ceva din ceeia ce ştiu eu şi poate să nu 
fie prea greu de controlat, pe puteri în mare parte. 

Cât pentru noi copiii, suntem români prin Brăiloi – adică Basaraba Brăiloi, - prin 
Câmpineni, Cândeşti etc., etc. şi Cantemir – ultimi scoborâtori ai lui prin femei – cum 
stă scris pe lapida de la Trei Ierarhi din Iaşi. – Şi mai ales încercăm să fim şi 
semnificăm ce-va, prin simţire şi fapte. 

Cu o prietenească strângere de mână, 
Alexis Macedonski” 
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Gilles DUGUAY 

 
 
 
 
 
 
 

La reine qui 
aurait pu régner 
sur le Canada 

 
ous sommes en 19269, ce sont les années 
folles. Il est minuit et le train file doucement 
vers Montréal depuis bon nombre d’heures. 

Il roulera toute la nuit, longeant le Saint-Laurent, ce 

long fleuve de légende qui a marqué de façon indélébile 
la vie de ce pays depuis sa naissance, le Canada.  C’est 
un train spécial : plus de sept wagons luxueux 
transportent la belle reine Marie de Roumanie, deux 
de ses enfants, Nicolas, 23 ans, et Iléana qui a 
maintenant 17 ans, ainsi qu’une nombreuse suite, dans 
un périple à travers l’Amérique du Nord. Elle est 
maintenant au pays de son confident et grand ami Joe 
Boyle, un pays dont elle a tant entendu parler, il y a 
longtemps, en pleine guerre. 

Fatiguée, épuisée, la Reine regarde dehors, mais elle 
ne voit rien : il fait nuit noire. Sur ses genoux, de jolis 
guides de voyage recouverts de cuir à ses couleurs 
favorites, grenat et mauve, sont restés fermés. Elle a 
demandé qu’on la laisse seule, pour pouvoir apprécier 
le moment, surtout réfléchir sur les étapes du voyage 
déjà parcourues. Depuis une semaine, elle a visité New 
York, Washington où elle a été reçue par le président 
Calvin  Coolidge,  Buffalo,  Niagara,  Hamilton,  et 
finalement Toronto, où lors d’une visite à l’université, 
elle a raconté que sa grand-mère,  la reine Victoria,  
lui avait souvent  parlé du Canada. Elle est reçue 
partout de façon royale, comme il se doit. Sa 
réputation n’est plus à faire : son rôle héroïque durant 
la guerre, de 1914 à 1918, sa beauté aussi, en ont 
fait une quasi-légende. 

Dès le dîner terminé, plus tôt, elle s’est retirée dans 
son wagon, son refuge. Elle est malade : une vilaine 

                                                 
9 Fragment du L’amour  impossible de Marie, reine de Roumanie, livre 
lauréat de notre magazine - Herodotus Athanor Premium, 2015 

grippe l’affaiblit depuis quelques jours et c’est un 
miracle qu’elle soit debout! Mais la reine a toujours 
fait face à ses obligations. Elle résiste, car le devoir la 
contraint à continuer, à ne rien laisser voir de ses 
fatigues, ses moments de faiblesse, ses craintes. C’est 
la façon dont elle a été élevée. Car des craintes, 
des frayeurs qu’elle n’avoue pas, il y en a plusieurs. 

D’abord, son mari Fer dinand 1
er

, qu’elle appelle 
Nando, est gravement malade et n’a pu effectuer ce 
voyage en Amérique pourtant planifié depuis 
longtemps. Ensuite, son fils Carol, prince héritier, a 
commis un geste inacceptable : il a renoncé au trône 
et s’est enfui à Paris avec sa maîtresse Helena 
Lupescu, «la louve», où il vit sous un nom 
d’emprunt. Ce n’est que de peine et de misère que 
Marie a insisté pour qu’il l’accompagne jusqu’au train 
qui la conduisait au bateau, la semaine dernière, à 
Paris, afin de faire croire qu’ils étaient réconciliés et que 
la jeune dynastie roumaine se remettait de ce drame qui 
divise l’opinion à Bucarest et fait jaser toutes les cours 
européennes ainsi que la population. Finalement, elle 
craint la durée de ce voyage ambitieux, plus de six 
semaines, entrepris pour remercier les États- Unis où la 
reine a de nombreux amis et admirateurs et, elle ne le 
dit pas ouvertement, pour voir le Canada de son cher 
colonel Boyle, puisqu’elle est aussi venue pour 
remercier le Canada. Comme  le voyage  a été  
vivement  critiqué  par  l’opposition roumaine, elle se 
demande si elle pourra éviter les impairs, les pièges 
tendus, sachant qu’elle sera traquée de toutes parts. Se 
repentira-t-elle  de sa spontanéité naturelle et de son 
besoin viscéral d’être près des gens ordinaires, de 
communiquer avec eux, comme elle le fait depuis 
toujours en Roumanie? 

N 
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Pour l’instant, le train roule vers Montréal et Marie 
ne parvient pas à dormir, malgré le doux bercement des 
wagons. Depuis son enfance, elle a toujours aimé 
voyager par le train, à travers l’Europe. Trains spéciaux, 
Orient-Express, cabines souvent  luxueuses,  quelquefois  
inconfortables,  elle  est allée partout et se remémore 
des moments heureux, comme, par exemple, le train du 
triomphe à la fin de la guerre, à Paris. Des instants 
tragiques aussi, comme le train de l’exil vers Jassy, 
lorsque Bucarest tomba aux mains des Allemands,  
après la mort de son petit Mircea adoré, son dernier-né, 
qu’elle veilla jusqu’à la fin au palais de Cotroceni. 

Tout  tourne,  tout  se  mélange,  disparaît,  ressurgit.  
Elle s’étend dans son lit, relevant sa lourde chevelure 
blonde d’une main lasse. 

― Maman? 
C’est la voix d’Ileana. Elle ne dort pas? 
― Qu’y a-t-il, ma chérie? répond aussitôt Marie, 

inquiète. 
― Je peux entrer? 
― Mais bien sûr. 
Iléana arrive du corridor, elle grelotte, elle a eu 

froid, et elle s’étend aux côtés de sa mère, relevant les 
couvertures jusqu’au menton. 

― Je ne peux pas dormir, dit la jeune fille. C’est 
étrange, 

parce que je suis si fatiguée! 
― Moi non plus je n’arrive pas à me reposer. Il y a 

tant de choses qui me trottent dans la tête! Et cette 
vilaine grippe qui n’en finit plus… 

― Tu pensais à quoi? 
― Je ne sais pas… aux voyages de ma jeunesse, 

aux mo- 
ments de bonheur, aux peines aussi… 
― Tu veux bien me parler de ta jeunesse? Pas tes 

histoires de petite fille, mais avant ton mariage par 
exemple… Tu m’as déjà dit avoir pu devenir reine du 
Canada! 
Marie se redresse en souriant, s’allume une 
cigarette. Elle regarde dehors, ne voit toujours rien. Sa 
fille a l’âge où on l’a elle-même mariée presque de force. 
On a tellement insisté sur son sens du devoir, du rôle 
qu’elle devait remplir comme petite-fille du tsar de 
Russie et de l’impératrice des Indes, la reine Victoria. 
Elle a dû épouser le dauphin de la Roumanie, le neveu 

du sévère roi Carol 1
er

, tous deux de noblesse 
allemande, des Hohenzollern-Sigmaringen. 

― Ma jeunesse… C’est tellement loin. Ce n’était pas 
comme aujourd’hui. Cette guerre atroce nous a 
détruits… et le comportement affreux de ton frère me 
désole. Même ce voyage officiel me fait craindre le 
pire : on me traite tantôt comme une star de cinéma 
ou d’opéra puis comme un chef d’État responsable de 
mon pays d’adoption, la Roumanie. 

Ressentant    l’anxiété                      de sa  mère,  Iléana  se  redresse, 

s’assoyant sur le lit. 
― Voyons maman, ne sois pas si triste. 
― Réalises-tu que tu es ma dernière fille et que, 

quand tu seras partie, mariée à je ne sais qui, je serai 
seule, irrémédiablement seule? Je me demande 
d’ailleurs si ce satané voyage n’est pas qu’une fuite en 
avant, une aventure un peu folle, pas vraiment  justifiée  
par  une  raison  d’État.  Serait-ce  le  plaisir d’être loin 
de tout, ailleurs, presque dans une autre vie, comme si 
j’étais une autre personne dans un pays neuf, où l’or se 
ra- masse dans le moindre torrent? 

― Ah… Tu penses au colonel, à oncle Joe. 
Marie regarda sa fille un moment. Iléana avait 

quelquefois de ces intuitions qui la surprenaient. Oncle 
Joe, le colonel Joe Boyle, était mort depuis plus de trois 
ans et Marie réalisa soudain qu’elle le pleurait encore 
dans son cœur. Elle changea le sujet de la conversation. 

― Plus rien n’est sûr tout à coup. Ton père est 
malade, usé, Carol vit avec une aventurière 
méprisable à Paris et ne veut plus continuer l’œuvre 
de son grand-père et de ton père… tout cela est 

tellement difficile. Et puis on a beau me baptizer «la 

grand-mère des Balkans» et admirer que deux de tes 
sœurs soient reines, si Carol ne retrouve pas son sens 
des responsabilités, la Grande Roumanie est en péril. 

― Maman, tu exagères. Carol, ça se réglera, tu 
verras. Arrête de te faire du mauvais sang. Tiens, parle-
moi de ta sœur, tante Ducky, en qui tu as tellement 
confiance. Vous étiez princesses d’Édimbourg et on 
t’appelait la belle Missy, non? 

Marie aspira un peu de fumée, regardant sa 
fille dans les yeux. Elle se retrouvait en elle, toutes 
deux se comprenaient parfaitement. Elle décida de jouer 
le jeu. 

― Tu sais, nous étions quatre princesses 
d’Édimbourg  et nous avons toutes été éduquées de la 
même façon, soit dans l’ignorance absolue des choses de 
la vie. On ne pouvait abso- lument pas en parler. Nous 
rêvions aux garçons sans savoir vraiment ce qu’étaient 
les garçons. Pour nous, ils étaient de beaux officiers, des 
cousins russes, allemands ou anglais, et chacune d’entre 
nous rêvait du jour où nos parents nous an- nonceraient 
qui nous  allions épouser.  Car  jamais  nous n’aurions osé 
faire un choix nous-mêmes! 

Marie éteint sa cigarette, noue ses cheveux avec 
un foulard et enfile un peignoir, dernier achat à Paris. 
Puis elle reprend : 

― Nous vivions à Malte. Ducky et moi étions des 
sauvageonnes. Notre mère nous laissait parcourir à 
cheval les coins et recoins autour de La Valette et nous 
rencontrions de beaux officiers  qui  travaillaient  pour  ton  
grand-père,  le  duc d’Édimbourg. On l’appelait l’amiral 
Affie. Son frère le prince de Galles avait deux fils, 
Eddy, l’héritier du trône, et George, qui avait dix ans 
de plus que moi. Comme il était beau, avec ses grands 
yeux bleus, son teint hâlé, sa barbe naissante et son 
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magnifique uniforme d’officier de la Marine Royale! 
Mais il était si timide! Seul à Malte, il n’avait pas d’amis 
et ma mère l’invitait à la maison de sorte que nous lui 
servions de famille, en quelque sorte. J’étais émue 
simplement à le regarder, sans comprendre pourquoi. 
J’étais sa favorite. Il aimait m’entendre rire et s’inquiétait 
de mes galops effrénés autour du palais. Je sentais qu’il 
me voyait comme une femme plutôt que comme sa 
petite cousine et cela me troublait, tu ne peux pas savoir 
comment! 

― Je le sais, maman. 
― Quoi? Tu as… 
― Continue ton histoire, l’interrompit Iléana, 

rougissante. 
La reine sourit un moment en regardant sa fille, puis 

reprit : 
― Un jour, je ne me souviens plus pourquoi, je lui 

sautai au cou, loin des regards des autres, et l’embrassai 
sur son sourire, là où sa barbe piquait légèrement. Puis 
je m’enfuis, excitée. 

Marie fit une pause, rêvassant un moment. 
― Quelques jours plus tard, je m’en souviens très 

bien, nous étions à l’écart des autres membres de la 
famille et il me déclara qu’il voulait que je l’attende, 
que lui-même se réserverait pour moi et qu’il en 
parlerait à son père, le prince de Galles, que nous 
appelions Bertie, et aussi à sa grand-mère, la reine 
Victoria. C’est elle qui m’appelait Missy. 

― Et… George ne t’a pas attendue, c’est ça? 
― C’est ma mère qui n’a pas voulu. Ta grand-mère 

russe n’aimait  pas  l’Angleterre!  Elle  et  mon  cousin  

germain l’empereur Guillaume II m’ont proposé de 
marier ton père, prince allemand et héritier du trône 
roumain, et j’ai accepté, sans savoir pourquoi. Non, 
ce n’est pas tout à fait vrai. Au fond, je savais que je 
deviendrais reine de Roumanie. 

―  Bon,  je  comprends.  George   devint  plus  tard   roi 
d’Angleterre. 

― Voilà. J’aurais pu être sa femme, si la 
providence l’avait voulu. Et je serais devenue la reine 
du Canada! 

― Tu as tant d’histoires à raconter, maman! 
― C’est pour ça que je tiens mon journal, ma fille. 

Pour ne rien oublier! Et un jour, je publierai mon 
journal. Mais j’y songe… Si j’avais épousé le beau 
George, tu ne serais pas ici au- jourd’hui! J’aurais eu 
d’autres enfants… 

Marie regarda sa fille en souriant, lui effleurant le 
visage de la main. 

― Bon, reprit-elle, il faut dormir maintenant. 
Demain sera une journée importante. 

 
De nouveau seule, 

Marie ne peut arrêter les 
flots de souvenirs qui lui 
reviennent en mémoire. Elle 
entend oncle Joe lui 
raconter ses incroyables 
aventures… Elle revoit sa 
jeunesse, son mariage, la 
vie en Roumanie… 

 

 
Lancement du livre a Montréal, le 18 Avril 2015 
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120 ANNI DALLA NASCITA DI LUCIAN BLAGA 
 
Lucian BLAGA  

(1895 – 1961) 
 
 
 
 
 

Epicentro  
dell’anima romena  
e universale  

Vita, opera, ars poetica e philosophica 

 
egli anni cinquanta i libri di poesia e 
soprattutto quelli di estetica e filosofia di 
Lucian Blaga furono proibiti agli studenti e al 

grande pubblico; poco dopo la scomparsa nella città di 
Cluj del poeta-filosofo, comincerà a uscire qualche 
volume di poesia edita e inedita (1962, 1967, 1968 – le 
edizioni George Ivaşcu e Aurel Rău insieme a libri di 
prosa e saggi degli ultimi anni di vita: Hronicul şi 
cântecul vârstelor, 1965, (Cronistoria e canto delle età), 
Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-
lea, 1966 (Il pensiero romeno nella Transilvania del 
XVIII-o secolo) Luntrea lui Caron, 1990 (La barca di 
Caronte) ecc. Non tarderanno a essere curati e dati alle 
stampe i primi volumi di un’edizione critica dell’opera 
del poeta, filosofo e drammaturgo transilvano, la prima 
dovuta alla figlia, Dorli Blaga, OPERE I-XII, 1974-1995 e 
la seconda all’universitario George Gană, OPERE I-V, 
1982-1993.  

Dopo l’ipocrita, diffamatorio studio del critico N. 
Tertulian pubblicato a puntate sulla rivista “Viata 
Româneasca” (1963) in cui l’opera di Lucian Blaga 
veniva presa in esame attraverso le calunniose lenti 
marxiste, seguì una valanga di saggi ed esegesi della 
lirica, estetica, filosofia, comprese le affinità e fonti, 
cosicché non c’è critico oppure storico letterario 
importante che non abbia scritto sull’autore del volume 
Poemele luminii, 1919 (Poemi della luce). A tutti questi 
vari giudizi critici non possiamo non aggiungere le 
pagine del grande critico e romanziere G. Calinescu, 
formatosi in Italia, dedicategli nel 1941 nella sua 

monumentale “Storia della letteratura romena dalle 
origini fino al presente”. Il critico apprezza di più la 
poesia e i drammi lirici a scapito del pensiero filosofico 
blagiano, descritto nel capitolo titolato “dottrina del 
miracolo” di cui fanno parte anche scrittori come 
Nichifor Crainic e Vasile Voiculescu, futuri detenuti 
politici nelle carceri comuniste. 

Ultimo di nove bambini di un prete ortodosso, 
Lucian legge da adolescente filosofia moderna (Vasile 
Conta, H. Bergson, Darwin, Wundt, Viwecananda sulla 
filosofia Vedanta ecc.). A 15 anni esordisce nella poesia 
sul periodico “Tribuna” di Arad , e in sede del pensiero 
teorico a 19, con un articolo sull’Intuizione di Bergson. 
Laureato alla Facoltà di Teologia della città di Sibiu, dal 
1917 frequenta corsi di filosofia a Vienna. Nel 1920 Blaga 
si laurea con la tesi “Kultur und Erkenntniss“ (tradotta 
in romeno nel 1922: Cultură şi cunoştinţă – Cultura e 
cognizione). Tra 1921 e 1923 vengono pubblicati due 
drammi (Zamolxe, Tulburarea apelo r- Intorbidire le 
acque) e un’altro volume di poesie, Paşii profetului (I 
passi del profeta). Nel frattempo sposa Cornelia 
Brediceanu cui aveva dedicato il suo primo libro; la 
famiglia Blaga si stabilisce a Cluj. Collabora con la rivista 
“Gândirea” di Nichifor Crainic, nonché con “Patria”, 
“Cuvântul” ecc. Tra 1924 e 1925 Blaga pubblica un altro 
volume di poesie, În marea trecere, ( La grande 
traversata) e due saggi: Filosofia stilului (La filosofia 
dello stile) şi Fenomenul originar (Il fenomeno originale) 
nonché il dramma Daria, cui seguirà nel 1927 un altro 
testo teatrale: Meşterul Manole ( Il Mastro Manole) 

N 
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A partire dal 1926, sarà assunto nel corpo diplomatico 
per dodici anni, come addetto, segretario stampa, 
consigliere a Varsavia, Praga, Berna, Vienna, e come 
ambasciatore e ministro plenipotenziario a Lisbona tra il 
1938 e il 1939. Viene eletto socio dell’Accademia nel 
Romena nel 1936, a soli 41 anni. Diventerà famoso il suo 
discorso fatto in questa occasione, intitolato “Elogio del 
villaggio romeno”. Dal 1938 fino al 1948 fu professore 
universitario presso la cattedra di filosofia della cultura, 
creata appositamente per lui. Interrompe la 
collaborazione con “Gândirea” nel 1942 a causa di un 
sospetto orientamento fascista di detta rivista; continuerà 
a pubblicare i suoi saggi filosofici nel “Saeculum”(1943-
1944), rivista da lui fondata.  

Dopo tre decenni di straordinaria fecondità e buon 
esito, tanto in sede poetica (La cumpăna apelor (Lo 
spartiacque) La curţile dorului (Alle corti dell’anelito), 
Nebănuitele trepte (Gli inaspettati gradini), artistica, 
filosofica (basta ricordare i nuovi drammi: Avram Iancu, 
Cruciada copiilor, Arca lui Noe), i saggi: Cunoaşterea 
luciferică (La cognizione estatica), Spaţiul mioritic (Lo 
spazio mioritico*), Diferenţialele divine, la personalità 
del grande poeta, filosofo e docente universitario di Cluj 
attraversa un periodo di rassegnata eclissi.  

Anche se Blaga continua sia a insegnare nell’anno 
1949 che a scrivere poesia, studi di estetica o memorie, i 
suoi nemici si preparavano a spodestarlo dalla sua 
autorità nonché da tutte le sue mansioni. L’autore dei tre 
famosi studi, Trilogia della conoscenza, Trilogia della 
cultura, Trilogia dei valori, s’impegnò negli ultimi anni 
di vita nella traduzione del capolavoro di Goethe, Faust, 
uscita nel 1956. Elogiato per il suo ampio sistema estetico 
e filosofico dai più autorevoli critici, filosofi e scrittori 
dell’epoca quali Eugen Lovinescu, Emil Cioran, 
Pompiliu Constantinescu, Constantin Noica, Mircea 
Eliade, Romulus Vulcănescu (martirizzato nelle carceri 
comuniste), la denigrazione dei suoi detrattori degli anni 
cinquanta non poté più toccarlo, né affliggerlo. Come 
avrebbero potuto questi demolitori teleguidati e pagati 
dai politici del regime comunista oscurare il fascino, la 
solidità e l’indelebile fama del poeta che riposa nel 
cortile della chiesa del villaggio natìo, Lancrăm, 
l’epicentro dell’eternità dell’anima romena, miracolo ed 
enigma al tempo stesso? In quanto alla mancata 
assegnazione del Premio Nobel per letteratura nel 1956 
non sono da escludere gli intrighi negatori degli stessi 
ideologi romeni staliniani, conferito invece allo spagnolo 
Jimenez. 

Sin dall’esordio con Poemi della luce (1919) Lucian 
Blaga fu considerato un poeta già compiuto nella sua 
originalità, giudizio che fu confermato dai libri ulteriori, 
Nebănuitele trepte, 1943 (Gli imprevisti gradini) , nonché 
dai versi scritti negli ultimi dieci anni di vita e stampati 
nel volume Poezii (Poesie, 1962). Sorprendente sarà il 

compenetrarsi tra le idee filosofiche e i registri lirici 
attraverso metafore rivelatrici. Il dono di palpare 
l’universo e di rivelare i suoi arcani splendori con 
incalzanti interrogativi, altrettante immagini sensibili, 
memorabili per il loro ritmo quasi liturgico o la loro 
drammatica aritmia, fa di Lucian Blaga il più grande 
poeta metafisico dopo Mihai Eminescu. La vitalità, il 
panismo nitzscheano, la frenesia delle mitologie 
autoctone del volume Paşii profetului (I passi del 
profeta) vengono sostituiti da un essenziale 
raccoglimento dell’autore che connota nei volumi 
ulteriori: În marea trecere (La grande traversata) e Lauda 
somnului (Lode del sonno), una sorta d’indagine del 
mistero universale sullo sfondo dello scorrrere del tempo 
individuale. L’idea di evoluzione, di progresso 
tecnologico e ragione pragmatica sono nel pensiero del 
poeta le premesse per mettere allo sbaraglio la vita di 
ognuno di noi, di ogni roseau pensant.  
Dal confronto con lo spettacolo della deturpazione del 
paesaggio “originale”, della mutilazione dell’antico 
equilibrio tra uomo e natura, si genera un’inquietante 
tristezza dagli accenti ecologici, dalla quale scaturisce 
una poesia tipo Făgăduinţi din flăcări - Promesse dalle 
fiamme. I passeri e i serpenti sono segnati dallo stigma 
della “civilta”: “Quaggiù i passeri e i serpenti sono 
bianchi di cemento/ come noi sempre bianchi/ della 
farina dei vortici di pietra”. Il contrasto tra le fiabesche 
promesse e la realtà violenta sembra diventi un destino 
nazionale: “Corpi imbelli e silenziosi/ soffriamo con 
gigli dentro la bocca/ la schiavitù d’Egitto”. La 
promiscuità morale, la trasgressione della maternità a 
causa di donne che negano il proprio concepimento (“i 
loro seni frutti maturi privi di latte, il loro alito 
ammazzando api ed erbe”), il sacrilegio dei preti che 
fanno ubriacare i mendicanti col vino già adoperato per 
il lavaggio dei morti, la dissolutezza e la delinquenza, il 
culto del denaro, tutto ciò che profana le leggi 
dell’essere, oltraggiano la fede del poeta e fanno più 
incisiva la fiamma della sua scomunica: “Ah, figli delle 
città, voi credete che mai nessuno abbia visto il sole,/ e 
che la nitida luce sia solo una fiaba./ Le vostre domande 
turbano le profondità,/ con pietre ferite gli occhi senza 
risposta delle fontane/ e dai loro silenzi non avvertite la 
fine improvvisa./ Ah, figli delle città, con ogni vostro 
fatto,/ voi negate alla terra l’origine celeste”.  

Il fenomeno di pagana alienazione causato anche 
dall’utilitarismo, mercantilismo e via dicendo, è 
incompatibile con la natura feconda, la vita plenaria 
delle armonie cosmiche, con i primordiali segreti 
nascosti “nei fiori, negli occhi, sulle labbra o sepolcri”. La 
logica, i concetti, il razionalismo non hanno niente a che 
fare con gli arcani archetipali. La pietra angolare delle 
aspirazioni del poeta rimane il mistero, la vita segreta 
“dell’impenetrabile ascoso”: “Il lume altrui/ strozzi la 
malia dell’impenetrabile ascoso/ nei baratri di tenebra, 
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io però/ con il mio lume/ accresco l’arcano del mondo”. 
Questi versi anticipano tutto il pensiero filosofico del 
poeta, cioè la metafisica del “mistero potenziato” nel 
libro “Trilogia della conoscenza”.  

Ciò che accade sotto i nostri occhi, cioè 
l’esacerbazione dell’egoismo, “il mammonismo”, 
l’esaltazione del potere del denaro, ci dice il poeta, non 
sono che le scadenze di un processo di origini remote da 
cui nascono: la scissione della comunione magica tra 
uomo e natura, a causa dell’accanimento funesto 
dell’uomo a dominarla e sfruttarla, il degrado dei legami 
magico-astrali tra l’uomo e i pianeti, nonché tra l’uomo e 
le sotterranee forze della sorte. Il sacrilegio ha luogo 
quando l’atteggiamento mitico-simbolico dell’uomo nei 
confronti della natura (tema tanto caro a Mircea Eliade!) 
viene sostituito dalla conoscenza scientifica. L’uomo 
quale essere razionale, sembra dirci Blaga sulla scia del 
filosofo tedesco Ludwig Klages (1872-1956), spesse volte 
citato e commentato dal poeta romeno, non farebbe altro 
che martirizzare “l’eros cosmogonico”. La reificazione 
razionalista e l’esistenza nell’orizzonte dell’immediato 
sono opposte “all’orizzonte del mistero” tra i confini del 
quale agisce la blagiana cunoaştere luciferică – 
cognizione estatica, la sola atta a riconoscere che il 
“mistero del mondo è il vero avvenimento”. Il più 
gravoso sradicamento è quello che strappa l’uomo 
dall’orizzonte del mistero per rigettarlo in quello 
dell’immediato.  

Tutta la dolorosa perplessità degli espressionisti si 
ritrova nei versi di Lucian Blaga, un immenso e radicale 
senso di smarrimento davanti ad un universo ostile e 
anodino: ”La polvere è colma del ronzìo dei misteri/ ma 
è troppo vicina ai calcagni/ e troppo lontana dalla 
fronte./ Ho guardato, mi son mosso ed ecco che canto:/ 
a chi inchinarmi, a che inchinarmi?”. La coscienza 
intensa di un misterioso morbo che mortifica le 
aspirazioni naturali dell’uomo, genera accenti tragici 
come nella poesia di Trakl, Werfel, Rilke e Däubler ecc. 

Questa coscienza tragica non è scevra di una 
speranza non meno intensa di riacquistare, seppur in 
uno spazio immaginario, la salvezza da questo regno di 
disarmonia e dissolutezza: “ nel mondo una malattia 
apparve/ priva di volto, priva di nome (...)/ Malato è 
l’uomo, malata la pietra,/ la pianta si spegne, spezzato il 
focolare/ Il nero argento, la melma penosa e greve/sono 
oro asciutto e malato/ Oblique lacrime dal secolo 
piovono,/ A segni e oblio rimedio imploro”  

Fedele alla sua convinzione che nella “disarmonia 
odierna” l’anonimato rappresenti l’etica che s’impone 
più di qualsiasi altro modo di essere, Blaga tiene a 
dettagliare ciò che significa perdersi nell’anonimato: 

“spiritualizzazione su un piano di là dalla vita 
meramente biologica”. Per essere più preciso, il filosofo 
aggiunge: “L’anonimo non significa collettivo. Il 
collettivo è una somma d’individui. L’anonimo però è la 
sostanza metafisica di tutti. Appunto per ciò mi 
distinguo, credo, dall’espressionismo tedesco, che ora è 
collettivista, ora è individualista”. A nome dell’anonimo, 
il poeta nega l’autoaffermazione materiale dell’essere 
individuale nella durata concreta temporale, rifugiandosi 
nel soprasensibile e oltre il materiale. Così, il simbolo 
dell’autunno come stagione della “bontà” traduce l’idea 
che la corale fratellanza degli individui, resi nemici e 
assaliti dalle erinni dell’avversione, può agire come tale, 
rallentando il declino e la volontà vampirica di possesso. 
La spiritualizzazione portatrice di pietosa indulgenza in 
questa stagione di derealizzazione e tramonto della 
persona umana provoca il miracolo: ”Porticine dentro la 
terra si sono aperte, datevi la mano per la fine:/ angeli 
hanno cantato tutta la notte,/ per le selve hanno 
cantato/ che la bontà è morte”.  

La logica di tutti i concetti offerti da Blaga nel suo 
programma della “Filosofia dello stile”, saggio tradotto 
in italiano nel 1946 (anonimato, dogma, collettivismo 
spirituale, stilistica interiore) ha il suo delta in una 
teomorfosi del mondo. Il volgersi degli umani verso il 
creator spiritus significa il loro ritorno al divino. La 
poesia “Ho capito il peccato che grava sulla mia casa” 
non suggerisce altro che la poesia sfoci, come anche nella 
lirica di Paul Claudel, Mario Luzi o Francesco Baldassi, 
nella rivelazione religiosa:”Il mio sangue lo voglio 
scorrere sulle gore del mondo/ far girare le ruote/ dei 
celesti mulini/ Sono tutto un tremito di felicità:/ tutta la 
giornata sopra di me/ i poteri degli uccelli hanno 
accennato a triangoli/ verso mire luminose”.  

Ma il veicolo blagiano verso l’assoluto è il mito. La 
parola stessa, perché si stacchi dall’orizzonte stretto e 
piatto, bisogna che sia salvata, sollevata al suo potere 
mitico-magico originale, simile al logos fondatore. 
Apparentata al logos cristiano, la Parola di Lucian Blaga 
crea un mondo, quello in cui, assecondando il poeta, 
comprendiamo i nostri limiti nei confronti dell’illimitato 
dono aurorale sempre meno accessibile a noi. Anche se 
l’inclinazione verso la verità è parte della natura stessa 
dell’umana conoscenza, tramite la sua censura 
trascendente, “il Grande Anonimo” ce la nega. A noi sì, 
ma non ai poeti della “grande traversata”  

______________________________________ 
* spazio mioritico - per antonomasia spazio romeno, 

l’aggettivo mioritico trae origine dalla ballata fondatrice 
del nostro epos folclorico, Miorizza 

               

Saggio e versione italiana dei testi poetici Geo VASILE 
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Eu nu strivesc 
corola de 
minuni a lumii  
 
 

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii 

şi nu ucid 

cu mintea tainele, ce le-ntâlnesc 

în calea mea 

în flori, în ochi, pe buze ori morminte. 

Lumina altora 

sugrumă vraja nepătrunsului ascuns 

în adâncimi de întuneric, 

dar eu, 

eu cu lumina mea sporesc a lumii taină - 

şi-ntocmai cum cu razele ei albe luna 

nu micşorează, ci tremurătoare 

măreşte şi mai tare taina nopţii, 

aşa îmbogăţesc şi eu întunecata zare 

cu largi fiori de sfânt mister 

şi tot ce-i neînţeles 

se schimbă-n neînţelesuri şi mai mari 

sub ochii mei - 

căci eu iubesc 

şi flori şi ochi şi buze şi morminte. 

 

 

 
 
 
Io non calpesto 
la corolla di 
miracoli del 
mondo 
 
 

Io non calpesto la corolla di miracoli del mondo 

e non ammazzo 

con la mente gli arcani che vengono 

incontro a me 

dai fiori, dagli occhi, dalle labbra, dai sepolcri. 

Il lume altrui 

strozza la malia dell’ascoso impenetrabile 

nei baratri di tenebra,  

io però, 

con il mio lume accresco l’arcano universale – 

e appunto come con i suoi raggi bianchi  

non sminuisce, ma tremolante 

la luna accresce sempre più l’arcano della notte, 

così io arricchisco l’orizzonte scuro 

d’intensi brividi di sacro enigma 

e tutto l’incompreso 

tramuta in enigmi ancor più grandi 

sotto i miei occhi – 

perché io amo 

fiori e occhi e labbra e sepolcri.  
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Gorunul  
 
În limpezi depărtări aud din pieptul unui turn 

cum bate ca o inimă un clopot 

şi-n zvonuri dulci 

îmi pare 

că stropi de linişte îmi curg prin vine, nu de 

sânge. 

Gorunule din margine de codru, 

de ce mă-nvinge 

cu aripi moi atâta pace 

când zac în umbra ta 

şi mă dezmierzi cu frunza-ţi jucăuşă? 

O, cine ştie? - Poate că 

din trunchiul tău îmi vor ciopli 

nu peste mult sicriul, 

şi liniştea 

ce voi gusta-o între scândurile lui 

o simt pesemne de acum: 

o simt cum frunza ta mi-o picură în suflet - 

şi mut 

ascult cum creşte-n trupul tău sicriul, 

sicriul meu, 

cu fiecare clipă care trece, 

gorunule din margine de codru. 
 
 

Izvorul nopţii  
 
Frumoaso, 
ţi-s ochii-aşa de negri încât seara 
când stau culcat cu capu-n poala ta 
îmi pare 
că ochii tăi, adânci, sunt izvorul 
din care tainic curge noaptea peste văi 
şi peste munţi şi peste seşuri 
acoperind pământul 
c-o mare de-ntuneric. 
Aşa-s de negri ochii tăi, 
lumina mea. 

Rovere 
 
Nei chiari orizzonti sento dal petto d’una torre 

palpitare come cuore una campana 

e in dolce rumorìo 

mi sembra che non sangue,  

bensì gocce di quiete scorrano nelle mie vene. 

Tu rovere al limitar del bosco, 

perché m’avvince  

con ali molli tanta pace 

quando nella tua ombra giaccio 

e mi carezzi con giulive foglie? 

Oh, chi lo sa? – Forse che 

dal tuo tronco mi sarà intagliato 

entro non molto il feretro, 

e la quiete 

che mi godrò tra le sue assi 

avverto forse fin d’ora: 

avverto la tua foglia sgocciolarmela nell’anima  

e muto 

sento venire sù nel tuo corpo il feretro, 

il mio feretro, 

con ogni attimo che passa, 

tu rovere al limitar del bosco.  
 
 

Fonte della 
notte 
 
Bellissima, tu, 
gli occhi  sono così neri che di sera 
quando affondo il capo nel tuo grembo 
mi sembra, 
che i tuoi profondi occhi sian la fonte 
da cui la notte arcana scorre sopra le valli, 
montagne e pianure, 
la terra ammantando 
con un mare di tenebra. 
Tanto neri ti sono gli occhi,  
tu, mia luce, 
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Lumina  
 
Lumina ce-o simt  

năvălindu-mi în piept când te văd,  

oare nu e un strop din lumina  

creată în ziua dintâi, 

din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă? 

Nimicul zăcea-n agonie  

când singur plutea-ntuneric şi dat-a  

un semn Nepătrunsul:  

"Să fie lumină!" 

O mare  

şi-un vifor nebun de lumină  

facutu-s-a-n clipă: 

o sete era de păcate, de-aventuri, de doruri, de 

patimi, 

o sete de lume şi soare. 

Dar unde-a pierit orbitoarea  

lumină de-atunci - cine ştie? 

Lumina ce-o simt năvălindu-mi  

în piept când te vad - minunato, 

e poate ca ultimul strop  

din lumina creată în ziua dintâi. 

 

La luce 
 
La luce che avverto 

irrompermi nel petto quando ti vedo 

non è forse una goccia della luce 

nel primo giorno creata, 

di quella luce tanto assetata di vita? 

Il nulla giaceva agonizzante, 

quando planava da solo nel buio e fece 

un cenno l’Imperscrutabile: 

“Sia la luce!” 

Un mare, 

un temporale pazzo di luce 

fu in un attimo: 

una sete d’aneliti, di peccati, di patemi, 

d’avventure, 

una sete terrena di sole. 

Ma dove si sciolse l’abbagliante 

la luce d’allora – chissà? 

La luce ch’avverto irrompere 

in me quando ti vedo – tesoro, 

è forse l’ultima goccia 

della luce nel primo giorno creata. 

 

 



 

364 vol. 25, 131-132-133-134| mai-iunie- iule- august, 2015 

 

Linişte  
 
Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud 

cum se izbesc de geamuri razele de lună. 

În piept 

mi s-a trezit un glas străin 

şi-un cântec cântă-n mine-un dor 

ce nu-i al meu. 

Se spune că strămoşii cari au murit fără de 

vreme, 

cu sânge tânăr încă-n vine, 

cu patimi mari în sânge, 

cu soare viu în patimi, 

vin, 

vin sa-şi trăiasca mai departe 

în noi 

viaţa netrăită. 

Atâta linişte-i în jur de-mi pare că aud 

cum se izbesc de geamuri razele de lună. 

O, cine ştie - suflete,-n ce piept îţi vei cânta 

şi tu odată peste veacuri 

pe coarde dulci de linişte, 

pe harfă de-ntuneric - dorul sugrumat 

şi frânta bucurie de viaţă? Cine ştie?  

Cine ştie? 

 
 

 
 

Quiete 
 
C’è tanta quiete intorno che mi sembra di 

sentire 

l’imbattersi nei vetri dei raggi della luna. 

Dentro di me 

si svegliò una voce estranea 

e un canto suona (canta) un anelito in me, 

che non è mio. 

Si dice che gli antenati morti innanzi tempo, 

il sangue giovane ancora, 

patemi intensi dentro, 

sole bruciante nei patemi, 

tornino, 

tornino per proseguire a vivere  

in noi 

la vita non vissuta. 

C’è tanta quiete intorno che mi sembra di 

sentire 

l’infrangersi nei vetri (mbattersi nei vetri) dei 

raggi della luna. 

Chi sa in quale petto sonerai, anima mia, 

un giorno, anche tu, tra secoli, 

le dolci corde di quiete, 

l’arpa intenebrata - l’anelito strozzato 

e la gioia fiaccata di vivere? Chissà?  

Chissà?  
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Biografie  
 
Unde şi când m-am ivit în lumină nu ştiu, 

din umbră mă ispitesc singur să cred 

că lumea e o cântare. 

Străin zâmbind, vrăjit suind, 

în mijlocul ei mă-mplinesc cu mirare. 

Câteodată spun vorbe cari nu mă cuprind, 

câteodată iubesc lucruri cari nu-mi răspund. 

De vânturi şi isprăvi visate îmi sunt  

ochii plini, 

de umblat umblu ca fiecare: 

când vinovat pe coperişele iadului, 

când fără păcat pe muntele cu crini. 

Închis în cercul aceleiaşi vetre. 

fac schimb de taine cu strămoşii, 

norodul spălat de ape subt pietre. 

Seara se-ntâmplă mulcom s-ascult 

în mine cum se tot revarsă 

poveştile sângelui uitat de mult. 

Binecuvânt pânea şi luna. 

Ziua trăiesc împrăştiat cu furtuna. 

Cu cuvinte stinse în gură 

am cântat şi mai cânt marea trecere, 

somnul lumii, îngerii de ceară. 

De pe-un umăr pe altul 

tăcând îmi trec steaua ca o povară 

 

Biografia 
 
Dove e quando spuntai nella luce, non so,  

dall’ombra mi faccio tentare da solo a credere 

che il mondo sia un canto. 

Estraneo sorrido, ascendo ammaliato, 

in mezzo ad esso mi compio ammirato. 

Talvolta dico parole che non mi contengono, 

talvolta amo cose che non mi rispondono. 

I miei occhi son colmi di venti e avventure 

sognate, 

camminare, come ognuno cammina: 

ora peccatore sui tetti dell’inferno, 

ora immacolato sul monte dei gigli. 

Chiuso nel cerchio degli stessi primordi 

faccio scambi d’arcani con gli avi, 

stirpe lavata sotto pietre dalle acque. 

Di sera accade ch’io senta il calmo  

riversarsi in me senza posa 

di fiabe del sangue obliato da tempo. 

Benedico il pane e la luna. 

Di giorno vivo smarrito in fortuna. 

Le labbra ricolme di smorzate parole, 

cantai e canto ancora il grande tragitto, 

il sonno del mondo, gli angeli di cera. 

Da una spalla all’altra silenzioso 

passo la mia stella al pari di un peso. 
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Alexandru CETĂŢEANU 

 
 

 

 

În vizită la 
Virginia Zeani 
 

 

rec  anii, trec lunile-n goană....”  ...Nu am mai 
ajuns prin  Florida de peste 5 ani şi chiar îmi era 
dor de soarele din sud  şi mai ales de câţiva 

prieteni dragi de pe meleaguri  floridiene – Netuţa şi 
Claude Matasa, Virginia Zeani,  Esther şi Ted Herrmann 
(renumit dentist), Leo Barbu, vâlcean de-al meu şi de 
alţii.   Au trecut anii „în goană” şi aşa trecem şi noi !  Pe 
marele meu prieten prof. dr.  Claude Matasa  nu l-am 
mai găsit acasă – Netuţa m-a dus să-i văd mormântul. 
Drum bun spre Veşnicie, prieten drag!  Devenise o 
“tradiţie” pe vremea când mergeam aproape în fiecare 
an în sud, ca împreună cu Claude să o vizităm pe 
doamna Virginica – nu alta decât  marea divă a muzicii 
culte planetare, renumita soprană Virginia Zeani, care ne 
primea întotdeauna cu mult drag.  

În virtutea acestei “tradiţii”, pe 22 decembrie, 
împreună cu Netuţa Matasa, am străbătut cei aproape 
100 de kilometri nord de Hollywood până la West Palm 
Beach, să îi facem o vizită prietenei noastre.  Aveam 
emoţii ! Oare cum o voi găsi pe Maestră după atâţia ani?  
Ne-a primit cu drag şi prima constatare avea să mă 
bucure peste măsură – arata la fel ca în urmă cu 5 ani  ! 
Aceiaşi voce caldă, clară, melodioasă, inconfundabilă, 
puţin răguşită, acelaşi zâmbet , aceiaşi memorie colosală 
– câte nu ne-a povestit !  Numai un baston pe care îl ţinea 
în apropiere trăda trecerea anilor. Ca de obicei, în casa 
“palat” şi “muzeu de artă” în care locuieşte, avea 
musafiri -  o tânără studentă la canto din Oradea 
(Cristina)  şi o pictoriţă şi fostă soprană, bună prietenă  şi 
admiratoare, venită în vizită din Anglia – Yvonne Fuller, 

cunoscută şi sub numele de Carezza Gentileschi. Ne-am 
împrietenit repede, vorbind când în engleză, când în 
franceză cu treceri la română şi italiană.  Maestra 

vorbeşte fluent patru limbi. Ginul cu tonic combinat cu  

puţin sirop roşu de crambery (măceşe?)  ne-a ajutat. 
Scumpa noastra amfitrioană ne-a mărturisit că a 
descoperit formula de a pune sirop de cranbery şi la 
şampanie. Nu am încercat încă – trebuie să fie bună 
combinaţia “a la Virginia Zeani”.  Să nu uit să menţionez 
-   ne-a supravegheat cu atenţie, ne-a înveselit  şi  ne-a 
cerut cozonac,  nimeni altul decât Rocky – căţeluşul 
frumos şi de ispravă ( bichon frisé - poate fi văzut în 
poza alăturată), vechi prieten,  care  împlinise de curând 
12 ani. Cozonacul , foarte bun, a fost făcut de comandă 
“la ruşi” şi adus de Netuţa – să avem o atmosferă de 
Crăciun.  Vinul românesc, cumpărat tot de la un 
magazin rusesc, a rămas pentru altă dată.  Bine că băiatul 
dânsei, fost medic chirurg în Italia, s-a mutat în USA şi 
locuieşte acum la câteva case distanţă. Nu am întrebat 

dacă îi place vinul românesc, obişnuit cu bunele vinuri 
italiene...voi afla eu.  

Trebuie să mărturisesc – în apropierea Maestrei, în 
acea casă misterioasă (a se vedea pe coperta 2 a revistei – 
pictură de Yvonne Fuller !),  totul se schimbă – ceva 
divin pluteşte în aer.  Parcă ai trece în altă lume – o lume 
ireală de basm, de legendă.  Am discutat fel de fel, 
trecând de la un subiect la altul, de la  trecut la prezent şi 
invers… Am vorbit despre Canada noastră friguroasă – 
Maestra ne-a mărturisit că a fost foarte bine primită de 
românii din Montreal cu mulţi ani în urmă. Recent  l-a 
avut ca musafir ( chiar a locuit la dânsa)  pe cunoscutul 

canadian - roman Ştefan Hruşcă – pe care l-a admirat – a 
vorbit la telefon cu el cu numai două zile înainte şi s-a 
bucurat să afle că a avut mare succes în România. 
Maestra se bucură când aude de români remarcabili.  

T 
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Şi pentru că a venit vorba despre menestrelul 

Hruşcă, am povestit cum am organizat un spectacol cu 

el, cu Tudor Gheorge şi Nicolae Voiculeţ  cu ocazia 
inaugurării Pieţei României la Montreal, spectacol unde 
eu şi Irina Egli (talentată scriitoare)  am   fost 
prezentatori ad-hoc. Nu ştia cine este Tudor Gheorghe - 
i-am explicat şi s-a bucurat să afle de “bardul Olteniei”, 
cum l-am descris eu.  Ce păcat că nu cunoaşte mai mult 
despre cântăreţii actuali români – despre România ! – 
chiar aşa s-a exprimat.  Şi  aşa a venit vorba despre  
plecarea dânsei din ţară în anul 1947, când avea 21 de 
ani, cu un “bagaj cultural foarte bogat” de 4 roluri bine 
învăţate, plus ceva bani - 1000 de dolari US şi 500 de 
franci elveţieni  (pe care i-a schimbat la negru tot în 
dolari) – obţinuţi cu aprobare specială de la Petru Groza, 
printr-un doctor pe nume Draia, pe care nu l-a uitat, dar 
nu l-a mai întâlnit niciodată să-i mulţumească ! Era 
considerată o mare speranţă şi i s-a promis că se va 
construi un teatru de operă la Timişoara pentru dansa, 
dar au intervenit italienii, care au sugerat să facă o 
pregătire de cel puţin 6 luni în Italia – şi aşa i s-a 
schimbat destinul. Acum, când scriu aceste rânduri de 
aducere aminte, mă gândesc că mai toate “diamantele” 
româneşti s-au “şlefuit”  şi au “strălucit” în afară 
României…Brâncuşi, Eliade, Ionescu, Vintilă Horia, 
Palade, Constantinescu, Matasa  şi mulţi alţii !  Ne-a mai 
povestit că în 1963 a reuşit să-şi scoată părinţii din ţară (i-

a plătit!) iar în 1965 a cântat în România  cu Finăţeanu şi 
Herlea în Tosca – un spectacol reuşit.  Şi tot aşa am aflat 
de la dânsa cu surprindere şi  părere de rău că Maestrul 

Finăţeanu a plecat spre Veşnicie  - şi i-am povestit despre 
prietenul meu din Viena, baritonul şi poetul dr. Dariusz 
Pacak , cel care cu numai un an în urmă a luat lecţii cu 

Maestrul Finăţeanu aproape o lună de zile. Trebuia să 
cânte la Vâlcea,  dar a considerat insuficientă pregătirea  
pentru a se reîntoarce pe scenă (după aproape 10 ani de 

absenţă în favoarea  poeziei – ne-am cunoscut şi ne-am 
împrietenit la Congresul Mondial al Poeţilor  în Kenosha, 
Wi.).  “Aşa este, am întâlnit multe cazuri ca acesta”   – mi-a 
confirmat Maestra.  “Trebuie să ai mare voinţa, aproape 
diabolică să te impui, să cânţi – talentul de a cânta este un dar 
foarte rar…”.        

I-am promis că voi scrie în Destine Literare despre 
acestă vizită de neuitat in West Palm Beach. Netuţa ştia 
că a scris o carte – iar “L’assoluta” (aşa o numesc italienii 
pe Virginia Zeani) ne-a arătat-o şi ne-a împrumutat-o. 
Mai avea un singur exemplar. I-a venit mai uşor să-i 
spună titlul în italiană - “Canta che ti passa” – şi a mai 
precizat că nu este o carte – este vorba de un interviu cu 
Sever Voinescu despre viaţa ei – şi că această …carte 
(“Cântă că-ţi trece” – pe româneşte) a  fost scoasă de 
părintele Virgil Bercea, nepotul cardinalului (aşa am 

înţeles) Todea, care a suferit în puşcăriile din RSR  peste 
15 ani ! Ce memorie fabuloasă – nu pot să nu exclam din 

nou – păcat ca nu am reţinut tot ce ne-a povestit !  Am 

mai vorbit despre Angela Gheorghiu  (“ o cântăreaţă 
formidabilă” ! a exclamat Maestra), despre prietenul 
Luciano Pavarotti, despre Placido Domingo, despre 

minunatul soţ al dânsei – baritonul Nicola Rossi Temeni, 
un om minunat  (”a devenit idolul meu” – ne-a marturisit) , 
despre legende ale cinematografiei – Lis Taylor şi Ingrid 
Bergman – “I-am cunoscut pe toţi din generaţia mea…” !   A 
mai venit vorba despre onorurile pe care le-a primit de-a 

lungul vieţii (am înţeles că 39!) –  multe medalii de aur… 
– dintre care am rugat-o să ni  le arate pe cele mai recente 
- oferite de preşedintele Constantinescu şi de regele 
Mihai - le-am fotografiat pentru cititori.  

Dar câte nu am aflat de la Ivonne Fuller care este un 
“monument” de înţelepciune şi cultură  – ce bine se 
potriveşte vorba românescă “spune-mi cu cine te aduni, 
să-ţi spun cine eşti…” !  Ce minunat accent în engleza, de 
intelectual britanic ! Am discutat despre enigma ADN-

ului familiei regale şi Richard al III-lea, despre 
mentalităţile şi tradiţiile bine respectate de englezi  şi 
despre picturile ei (excepţionale lucrări - reproducem 
câteva alăturat, dar mai multe picturi se pot admira la 
site-ul : http://yvonnefuller.com). 

Închid ochii...parcă o văd şi aud pe diva Zeani 
zicând :  - Sunt aşa de încântată că am ajuns la vârsta 
asta...eu nu mi-am ascuns niciodată vârsta – pe 21 octombrie 
am împlinit 89 de ani...!  I-am urat mulţi ani înainte, asta îi 
dorim din suflet scumpei noastre prietene originare din 
Solovăstru, de lângă Reghin ! 

Nu am plecat din Florida înainte de a mai trece o 
dată pe la Maestră, pe 24 decembrie, pentru a-i duce ce 
trebuie de Crăciun într-o casă de român – cartaboşi, 

plăcinte, cârnaţi româneşti şi altele! Minunata Netuţa 
Matasa a avut grijă de toate. Era aşa de fericită...chiar 
când ne aflam acolo, a sunat telefonul.  I-a „primit” cu 
colindul pe copii din Solovăstru şi pe elevii  unei şcoli 

din Deva...câtă bucurie am văzut pe faţa Virginiei Zeani 
– marea legendă planetară ! Ne-am bucurat şi noi alături 

dânsa de vocile cristaline ale copiilor (ce înălţător 

răsunau !)   şi de faptul  că unii români din ţară nu au 
uitat-o şi i-au fost alături de Sfânta Sărbătoare de 
Crăciun ! 

Ne-am despărţit cu părere de rău, i-am promis că nu 
vom mai lăsa să treacă anii şi vom trece să o revedem 
mai des  -  vom sta o zi întrega la dânsa, aşa cum ne-a 
propus. La mulţi ani ! scumpă Maestră Virginia Zeani ! 

PS. Dupa intoarcerea la ”iarna canadiana”, am primit 
de la Netuta Matasa acest anunt (a se vedea mai jos), care 

vorbeşte de la sine. Spectacolul prezentat de ”Prima 
Donna Assoluta” Virginia Zeani cu Florina si Florin 

Maris Hinsu în colaborare cu Societatea Veneţiană de 
Arte a avut un mare succes. 

( 22 decembrie 2014) 
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Un An Centenar 
 
 
 
 

  

cranul Timpului, clepsidră 
îndumnezeită, ai încrustat 
întru eternitate, multe 

evenimente-simbol. Iar astăzi, cu 
bunăvoinţa domniilor voastre, ne 
oprim privirea spre anul centenar 
1915. Un An al bucuriei, deopotrivă 
al tristeţilor. Un An al focului 
arzător întru iubire, un An arzător al 
morţii. Un An, sub auspiciile unor 
acorduri melodice nemuritoare, un 
An al unui zbucium cu tunete şi 
încăierări mondiale. Un An cu 
acorduri simfonice, un An 
deschizător de speranţă – pentru 
artişti, scriitori, deopotrivă, 
cercetători, economişti, industriaşi, 
bancheri etc. Un An în care multe 
speranţe vor fi încununate cu 
succese, dar şi tot atâtea năruite 
speranţe. 

Un an al cântecului cu şi despre 
Edith Piaf, făptură plăpândă, 
născută în plină stradă (Belleville, 
prevestind o frumoasă şi 
zbuciumată viaţă), sub protecţia 
unui felinar, dar care, şi peste ani, 
vulnerabilă „la mome Piaf” ( 
„vrăbiuţă”) fi-va: „On l' appelait l' 
hirondelle du faubourg, / Ce n' était qu' 
une pauvre fille d' amour...” 
(„Rândunică, îi spuneau, c-un surâs 
amar, / Dar ea viaţa-şi câştiga 
numai pe trotuar...”) Adesea 
descumpănită, nu va şti să spună 
decât „Je lutte et je me débats” („mă 
lupt şi mă zbat”), „Je crispe mes 
poings” („îmi încleştez pumnii”), 
pentru a-şi apăra iubirea („te port în 
inimă”), pentru a îmbrăţişa frumosul  

 
 
 
 
 
 
 

(„je vois la vie en rose”) şi-atunci... 
„Alors je sens en moi / Mon coeur qui 
bat...” („simt înlăuntrul meu / cum 
îmi bate inima...”) A înflorit precum 
un crin, fără emfază, cu simplitate şi 
multă iubire... Cât este de „epatantă 
această femeie micuţă, de treabă, veselă, 
în rochia ei neagră, simplă...”, 
glăsuieşte unul dintre numeroşii ei 
biografi, Frédéric Perroud. „Edith a 
cântat pentru dragoste şi durerea de a o 
fi pierdut...”: „Je vais te faire une 
chanson bleue / Pour que tu aies des 
rêves d'enfant / Où tes nuits n'auront 
plus de tourments. / Alors, le jour, tu 
vas chanter / Pour que les autres 
puissent espérer... / Quand le monde 
l'aura appris, / Tu pourras quitter la 
vie./ Tu viendras chanter dans les 
cieux... / ... Chanson Bleue...” („Am să-
ţi scriu un cântec albastru / Ca să-ţi dau 
aripi de copil, / Nopţile tale nu vor mai 
cunoaşte tulburarea, / Ai să-l cânţi ziua 
/ Ca să le aduci şi altora speranţa... / 
Când lumea-l va învăţa / Vei putea 
părăsi viaţa. / Vei veni să-l cânţi în cer... 
/ .... Cântecul albastru...”)  A trăit cu 
intensitate fiecare clipă a vieţii sale, 
lăsând în urmă amintirea întrupată-
n cântec: „Dieu, réunit ceux qui 
s'aiment...” („Doamne, reuneşte-i pe 
cei ce se iubesc...”)  Edith Piaf s-a 
dăruit muzicii şi publicului ei drag. 
Şi publicul a iubit-o, iar la 14 Octom- 

 
 
 
 
 
 
 
brie 1963, „întreg Parisul a plâns-o...” 
În acele încordate clipe, murmurul 
mulţimii „semăna cu zgomotul pe care-
l fac valurile mării pe furtună, o 
respiraţie imensă, zguduitoare...”, 
notează Simone Berteaut. Toată 
viaţa ei este un imn dedicat 
iubirii...V-amintiţi? „L'hymne à 
L'amour...”  

Şi, vă rog să reţineţi, prin Edith 
Piaf, la centenarul naşterii sale (19 
decembrie 1915), omagiem, 
deopotrivă, şi pe Frank Sinatra – la 
centenarul naşterii sale (12 
decembrie 1915), deopotrivă, 
amintindu-ne şi de fidelii săi 
prieteni: Dean Martin şi Sammy 
Davis Jr. Toţi aceşti artişti (şi câte 
alte zeci de nume dragi!) au 
recunoscut, precum Edith Piaf: „Je 
n'suis qu'une âm' de rien de tout, / Je 
n' sais mêm' pas me mettre à g'noux... 
” („Nu sunt decât un biet suflet / 
Nu ştiu nici măcar să cad în 
genunchi...”) Şi totuşi, o mare şi 
unică dorinţă, a rămas: „Laissez-moi 
danser...” – şopteşte în acorduri 
unduitoare Dalida... „Laissez-moi 
danser...” – în înfiorate acorduri 
dramatice o auzim şi pe Edith Piaf... 

Fiecare dintre centenarii, pe care 
îndrăznim să-i nominalizăm, şi-au 
urmat calea (cunoaşteţi refrenul: „my 

E 
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way”?) – şi filologul  Mihai Isbăşescu 
(14 ianuarie 1915-1998), şi „mystique 
autrichienne” Maria Agatha Simma 
(5 febr. 1915-16 martie 2004), şi 
lingvistul Nicolae Corlăţeanu (14 
mai 1915-21 oct. 2005), şi bancherul 
David Rochefeller (12 iunie 1915-
1996), şi Alice Gadoffre-Staath (1915-
1945), şi pictorul Alexandre Istrati 
(Dorohoi, 1915-1991, Paris), şi 
filosoful Roland Barthes (12 nov. 
1915-26 martie 1980), şi scriitorii 
Yves Theriault (27 nov. 1915-20 oct. 
1983) sau Vintilă Horia (18 
decembrie 1915-4 aprilie 1992, 
Spania) etc. Fiecare dintre ei aveau 
să-şi croiască în mod variat traiectul 
vieţii, precum versurile cântecului: 
„Am avut o viaţă plină, / Am colindat 
fiecare drum / Şi mai mult, mult mai 
mult de-atât, / Am făcut-o în felul 
meu...” (Frank Sinatra) 

 

 
 

Şi-n acest iureş, Nicolae Iorga va 
deschide ferestrele anului 1915, chiar 
pe 1 ianuarie, cu o nouă publicaţie: 
„Revista istorică”, o bijuterie, prin 
bogăţia informaţiilor şi a 
semnăturilor de prestigiu (G. 
Giurescu, I. Minea, G. M. Ionescu), 
reţinând doar articolul lui  Alex. I. 
Lăpědatu (1876-1950, Sighetu-
Marmaţiei), prestigiosul profesor de 
istoric al Universităţii din Cluj, 
despre „trecutul bisericii Vulpe” (Iaşi). 
De asemenea, merită să amintim că 
la 15 martie 1915, publicul meloman 
va asculta în primă audiţie Simfonia 

a II-a în La major, de George 
Enescu, iar în decembrie 1915, 
Constantin Nottara îşi va sărbători 
40 de ani de activitate scenică. 

Un fapt extrem de interesant, 
avem a reţine că traducătorul Mihai 
Isbăşescu (14 ianuarie 1915-1998), 
specialist în literatura medievală, cu 

doctoratul obţinut la Universitatea 
Tubingen, în 1939, s-a născut în anul 
în care Kafka va publica volumul 
său de povestiri: Metamorfoze 
(1915), având bucuria plăcută de a-l 
traduce în româneşte. 

Însă anul 1915 înregistrează la 
nivel mondial o dureroasă confla-
graţie. Un an cu o deschidere 
înfocată, încă din iulie 1914. Pentru 
România, acest conflict punea mari 
probleme, deopotrivă, mugurul spe-
ranţei. Sfatul domnesc, deopotrivă, 
sfatul înţelepţilor, inimile tuturor 
românilor, într-un glas, doresc 
redobândirea teritoriilor româneşti 
din ghearele vecinilor lacomi. 

Într-un discurs rostit la mitingul 
naţional din Ploieşti, în ziua de 3 
mai 1915, Nicolae Titulescu, va 
preciza că România se află într-un 
moment crucial,  „trebuia să decidă de 
toate străduinţele trecutului ei 
întunecat şi vitreg şi de toate 
făgăduinţele viitorului ei luminos şi 
falnic: clipă supremă, pe care am 
întrezărit-o cu toţii în visurile noastre 
de mărire, clipă pe care nu îndrăznea să 
spere a o vedea sosind generaţiunea 
chemată s-o trăiască!” (p. 91) În 
adevăr, „România trebuie să iasă 
întreagă şi mare! România nu poate fi 
mare fără jertfă!” (p. 92) Vocea sa se 
suprapune vocii colective: „Ne 
trebuie Ardealul! Nu putem fără el! 
Vom şti să-l luăm şi, mai ales, să-l 
merităm!” (p. 93) Cu voinţă şi 
speranţă, „nu va pieri românismul pe 
urma acestui război şi vor pieri numai 
acei care nu s-au arătat vrednici de 
dânsul!” (vol. Pledoarie pentru Pace, 
textul discursului se intitulează: 
Inima României, p.95) 

Şi România va deveni Mare 
(„dodoloaţă”, îngâna la 1918, micuţul 
viitor filosof, Lucian Blaga), dar cu 
multă jertfă!  

În toată ţara, febra e mare. Într-o 
prelecţiune meticulos alcătuită, 
senatorul G. G. Mironescu se va 
adresa alegătorilor săi din Colegiul I 
Vaslui, în august 1915, afirmând cu 
tărie că „uriaşul război european ne-a 
pus în faţa următoarei probleme care 
stăpâneşte întreaga noastră viaţă 
politică”, străduindu-şi a-şi incita 

ascultătorii şi încercând a răspunde 
la o serie de întrebări: „Cum vom 
apăra interesele noastre în prefacerea 
generală ce va rezulta din război?” sau 
„Cum vom asigura viitorul României şi 
întregirea Neamului Românesc?” La 
toate aceste întrebări, şi la multe 
altele, Românii, uniţi, au răspuns – şi 
vor răspunde ori de câte ori va fi 
nevoie. La o distanţă de exact un 
secol, remarcăm verticalitatea jude-
căţii acestui senator G. G. Miro-
nescu, adevărat patriot. El va susţine 
că neutralitatea este „imposibilă”, că 
participarea la război, va aduce 
după sine multe „greutăţi”, dar ceea 
ce este foarte important: „Noi avem 
de făcut revendicări importante de la 
amândouă statele mari vecine ce se luptă 
între ele: de la Austro-Ungaria şi de la 
Rusia” (p. 6), iar „războiul actual cere o 
pregătire tehnică formidabilă...” (p. 11) 
Ceea ce e clar, anumite „considera-
ţiuni” ne „impun a merge contra 
Austro-Germanilor” (p. 15), românii 
având sfânta datorie „de a-şi susţine 
drepturile” în ceea ce priveşte aşa-
zisa „moştenire austro-ungară” (p. 17) 
Vechiul Regat al anului 1915 avea, 
deopotrivă, de cântărit şi „primejdia 
germană” (p. 27), dar şi „primejdia 
rusească” (p. 28). Se impunea a se 
avea în vedere: „datoria şi interesul 
statelor civilizate de a înfrâna urgia 
germană...” (p. 30) Singura soluţie: 
„nevoia de a fi uniţi!” (p. 48) Şi s-a 
dovedit! (G. G. Mironescu – Extras 
dintr-o scrisoare publică adresată 
domnilor alegători ai colegiului I 
de Vaslui, Bucureşti, august 1915) 

1915 a fost un an vulcanic, în 
care iubirea şi jertfa s-au înfrăţit, ca-
ntotdeauna, întru plecăciune şi 
acceptare, fie dacă e vorba de razele 
mângâietoare întru zămislirea 
frumosului, sau de vârtejurile 
înspumat-învrăjbite ale furtunilor 
vieţii. Pe toate, fiinţa noastră, 
pregătită ori nu, trestie legănată-n 
vânt, s-ar crede, e conştientă că viaţa 
şi moartea sunt un dat divin, şi n-
avem voie a ne împotrivi. Totul şi 
toate-s doar ale noastre – şi pentru 
ale noastre. 

Livia CIUPERCĂ 
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Cristinel C. POPA 
 
 

Poezie  
şi doină românească pentru 
cărturarul Theodor Codreanu  

oată floarea cea vestită a scriitorimii l-a 
sărbătorit în pragul Floriilor pe eminescologul 
Theodor Codreanu. Academicieni, profesori 

universitari, edili, poeţi, prozatori, critici literari, ziarişti, 
artişti plastici, muzicieni. Specialişti în “drept” ai 
cuvântului, “avocaţi” ai viei, vinului, dar şi slovei, 
gospodari ai bunului simţ, cu toţii apărători ai literaturii 
române şi ai lui Eminescu, s-au strâns în micul oraş 
moldav Huşi pentru a-l sărbători pe reputatul scriitor, 
criticul, eminescologul român Theodor Codreanu, ce a 
împlinit 70 de ani. Am participat, aşadar, la o degustare 
de cuvântări, la un spectacol de cuvinte, la o poezie a viei 
şi vinului, la o sărbătoare a literaturii române, în oraşul 
dintre vii, capitala eminescologiei româneşti. Profesorul 
Theodor Codreanu este dacă nu cel mai important 
eminescolog, atunci, cu siguranţă, unul dintre cei mai 
mari. Academicianul Mihai Cimpoi, sosit de pe celălalt 
mal al Prutului, a subliniat acest lucru: “Theodor 
Codreanu este un mare cărturar, unul dintre cei mai 
mari cărturari ai spaţiului românesc. De altfel, unii spun 
că centrul eminescologiei s-a mutat la Chişinău. Aşa e, 
însă drumul spre Chişinău trece prin Huşi (unde trăieşte 
Codreanu - n. red.). El este şi romancier, autor de 
aforisme, a scris şi poezii în tinereţe, într-o epocă de 
relativizare a valorilor este un exemplu de verticalitate 
morală!”.  
 

Theodor Codreanu, medaliat de preşedintele 
Emil Constantinescu 

Pentru a sublinia importanţa evenimentului 
menţionăm doar câteva dintre titlurile importante ale 
operei lui Theodor Codreanu, scriitor laureat a trei 
premii naţionale “Mihai Eminescu” pentru cel mai bun 
volum de exegeză eminesciană: “Dubla sacrificare a lui 
Eminescu” (1999), “Mitul Eminescu” (2005), “Eminescu 
în captivitatea “nebuniei”” (2011), “Eminescu martor al 
adevărului” (2004), “Eminescu, dialectica stilului” (1984), 
“Eminescu incorect politic” (2014) şi multe altele. 
Codreanu a primit în acest sens, de la preşedintele Emil 

Constantinescu, în anul 2000, prin decret prezidenţial, 
Medalia comemorativă “150 de ani de la naşterea lui 
Mihai Eminescu”. Din acest motiv, dar nu numai, au fost 
prezenţi la eveniment invitaţi din toate colţurile ţării: 
academicianul basaraben Mihai Cimpoi, Nicolae Dabija, 
membru de onoare al Academiei Române, scriitorul şi 
academicianul Vasile Tărâţeanu, de la Cernăuţi, 
Filomena şi Daniel Corbu (Iaşi), Nicolae Georgescu 
(eminescolog), Bucureşti, Mihaela Grădinaru, poetă, 
Dumbrăveni, de asemenea poetul de la Duda - prof. Ion 
Gheorghe Pricop, scriitorul Lucian Vasiliu, directorul 
Editurii Junimea, marele logician - profesorul Ioan Petru, 
rectorul Universităţii “Ştefan Lupaşcu”, George Ene, 
eminescolog, scriitorul şi directorul revistei Oglinda 
literară - Gheorghe Andrei Neagu (Focşani), 
reprezentanţii revistei Contact international şi ai 
Jurnalului naţional, localnici de seamă şi alţii.  

 

 
 

Codreanu este cetăţean de onoare al spaţiului 
eminescian (implicit al Huşilor) 

Ampla manifestare a avut loc la Primăria Huşi, acolo 
unde Codreanu a primit cu ani în urmă titlul de cetăţean 
de onoare. Mai mult, se poate spune că marele cărturar 
este cetăţean de onoare al întregului spaţiu unde 
Eminescu este iubit şi respectat. Cu această ocazie, el a 
primit de la Chişinău diploma Meritul Academic pentru 

T 

Ne face o deosebită onoare să inserăm în paginile revistei noastre câteva 
cuvinte, puţine faţă de câte ar merita evenimentul acestei primăveri, acela de 
a sărbători 70 de ani ai laureatului cu Premiul Mnemos (pentru interpretarea 
alchimică a literaturii) oferit în 2013 pentru merite deosebite  lui Theodor 
Codreanu. Julieta Carmen şi Liviu Pendefunda au fost invitaţi nu numai 
datorită legpturilor lor de obârşie din preajma urbai Huşilor, ci şi prieteniei 
de peste 35 de ani cu familia profesorilor Codreanu, prietenie iniţiată şi 
binecuvântată de Ion Alex. Angheluş. 
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excelenţă în cercetarea eminescologică, o altă diplomă de 
excelenţă de la Biblioteca Bârlad, dar şi cadouri mai tari, 
înstelate, o pictură basarabeană, ca şi un cântec, aproape 
de final, intitulat “Doină”. Iar de la fiii săi, proaspătul 
site personal. ”Am scris primele poezii încă de la şase ani 
şi de atunci nu m-am mai despărţit de literatură”, a spus 
între altele sărbătoritul, care nu a uitat să sublinieze 
meritele familiei, ale soţiei - profesor şi scriitor Lina 
Codreanu, care s-a ocupat de multe din volumele sale, 
ultima “Theodor Codreanu în imaginarul colectiv” 
“cuprinde şi cele scrise de adversarii mei”. 

 

 

 

 
 

Scriitorul basaraben Nicolae Dabija a subliniat: “Dacă 
vrei să cucereşti un teritoriu trimiţi mai întâi acolo 
materiale propagandistice. Theodor Codreanu este o 
oaste ce trece graniţa. Este unul din primii care ne-a 
integrat pe noi basarabenii în literature română. Ai 

învăţat ruseşte pentru noi, este unul din primii critici din 
România pentru literatura noastră… Te-ai certat cu 
lumea ca să spui că Eminescu este poetul nostru 
naţional”.  

 

 
 

"O vârstă minunata îţi surprinde crâmpeiele de viaţă 
ce s'au scurs. Azi am ajuns la un timp al dorului de tihnă. 
Sper că şi tu, împreună cu Lina, beneficiarii unei 
activităţi fără seamăn, aţi observat că timpul ne 
îndeamnă mereu la şi mai multe proiecte, iar ale voastre 
sunt tot mai înalte în spiritualitatea acestui neam", a 
transmis în cuvântul său familia academicianului Liviu 
Pendefunda. 
 

Poezia vinului şi a aromelor huşene 
După evenimentul derulat la Primăria Iaşi oaspeţii 

au făcut o vizită la renumita cramă a Colegiului Agricol 
(implicit Viticol - n. red.) Dimitrie Cantemir din Huşi. 
Aici oaspeţii au fost întâmpinaţi de specialistul eonolog 
profesor Avram D. Tudosie. Nu s-a mai studiat rima şi 
ritmul poeziei, ci pe cel al vinului. Scriitorii au imaginat 
catrene ale bunului gust, poeme ale aromelor, jurnale ale 
gradelor şi culorii. Locul este încărcat spiritual şi prin 
faptul că aici au poposit majoritatea marilor scriitori ai 
ţării. S-a servit pe mintea plină şi pe stomacul gol, pe 
rând, Zghihara, Fetească, Traminer şi Busuioacă de 
Bohotin. În locul unei aprecieri tehnice, în scris, a 
calităţilor vinurilor servite, scriitorii au trecut pe fişele de 
concurs impresiile lor asupra evenimentului şi a 
locurilor vizitate, în special a cramei. După ce s-au mai 
încălzit puţin, numai bine pentru vremea răcoroasă de 
afară, grupul de scriitori a participat la o agapă la 
restaurantul Podgoriile Huşiului, acolo unde se 
presupune că a trecut şi Mihai Eminescu. Prof. Theodor 
Codreanu a remarcat că “în 1875 a avut loc un incendiu 
mare la Huşi. Nicolae Bulz a semnalat că între 
manuscrisele lui Eminescu se găseşte şi un poem legat de 
incendiu şi semnat H”. 
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Dragi prieteni,  
 
revista Contact international împlineşte 25 de ani de la fondare. O serie de manifestări culturale 
au acum loc, onorând aniversarea sa în compania Atelierului de creaţie Athanor,  Ordinului 
Rosicrucian, Colegiului Naţional de Artă "Octav Băncilă" şi iArt International Artists Society. 
 

Cu acest prilej, în această ediţie specială a revistei mulţi dintre colaboratorii noştri  ne-au 
transmis mesajul lor, răspunzându-ne chiar şi la câteva umile întrebări. N΄am crezut că provocarea 
noastră va da naştere unui adevărat torent eseistic, departe de politizarea sau partizanatul cultural  
care a devenit atmosferă uzuală în lumea presei şi revuisticii contemporane. Acestea erau: 
 

1. De milenii şi nu de secole, arta cu tendinţă a fost preferată celei realizate doar de dragul 
artei în sine. Cum vedeţi viitorul civilizaţiei umane în contextul geo-politic actual şi care ar 
putea fi locul artei în această perspectivă? Dar al artistului?10 

2. Arta în întregul ei - plastic, literar, coreografic, muzical, dramatic... a fost protejată şi 
condusă de mari personaltăţi, de netăgăduiţi mecena. Cum influenţează falsele valori 
intelectuale impuse a conduce azi cultura, ştiinţa şi educaţia viitorul istoric al acestei 
perioade? 

3. Cu toate că suntem o revistă de avangardă mondială, acceptăm greu tendinţele de eludare a 
trecutului. Sfătuiţi-ne: cum ne-am putea integra într΄o lume în care unii pot crede că fără 
cunoaştere, fără educaţie, fără noţiunile de bază ce au condus la dezvoltarea minţii umane 
se poate crea şi că doar astfel se poate accede la fonduri de editare, la includerea în 
curentele de opinie, la poziţiile puterii? Sau suntem condamnaţi să spunem adevărul care, 
vrem/ nu vrem, ne eliberează permanent de aceste avantaje? 

 
Am aşteptat. La început am fost asaltaţi de mesaje, unele virulente, altele îndoindu-se de 

sinceritatea unor astfel de probleme puse mileniului al III-lea. Apoi linişte. În aşteptarea mesajelor, 
am ajuns şi noi să credem că nu mai are cine, de ce şi cum să înţeleagă adevărul exprimat în 
logosul primordial, cel care nu admite pizmă, ură, gelozie sau toate viciile spirituale care au 
defrişat pădurile sufletului universal înlocuindu΄l cu încercarea întunericului de a cuprinde 
lumina. În apropierea sărbătorilor pascale, binecuvntarea divină a dat imbold creativ şi har, norii 
de înţelepciune răsturnând peste paginile revistei noastre opiniile şi ideile voastre minunate.  

 
Cu toată consideraţia şi respectul pentru spiritul pe care îl reprezentaţi, vă închinăm cele mai 

alese gânduri în numele colegiului şi colectivului de redacţie, 
 
Julieta şi Liviu Pendefunda 

21 mai 2015 

                                                 
10

 Prin artist noi înțelegem creatorul de frumos, de iubire și de pace care activează în literatură, pictură, sculptură, muzică, teatru, 

filosofie, științe etc. 
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Ion Marin ALMĂJAN 
 

r fi lejer să spun că arta va rezista  în condiţiile 
oricărui context geo-politic. Doar că  nu sunt  
total convins de acest lucru. Să zicem că Statul 

islamic( Doamne fereşte!) va pune stăpânire pe  
civilizaţia umană. În mod sigur arta  va fi interzisă, aşa 
cum  vor fi interzise şi ale  lucruri fundamentale ale  
creştinătăţii. Dar să nu trecem pe poarta Infernului. Să 
zicem că vom evolua  cu statutul de astăzi. Arta va 
supravieţui, după câte cred eu, şi în mileniul acesta. Nu 
discutăm în ce formă. E clar că  aşa-zisa artă cu tendinţă, 
de fapt arta  modernă, cu subiect şi predicat, având în 
centrul ei Omul şi  tot  ceea ce ţine de el, va fi şi în viitor 
sau nu va fi deloc , ca să-l pastişez pe Mallreaux. Se prea 
poate ca unele din arte, mă gândesc la literatură, operă, 
poate chiar la muzica simfonică, dar în special la 
literatură, să  îmbrace o altă formă, decât cea cunoscută 
nouă. Ne aflăm deja la începutul unei faze de  diminuare 
a  interesului cititorului faţă de literatură, poate chiar 
faţă de carte în general. Din acest punct de vedere cred 
că scriitorul  va deveni altceva, iar compozitorii de operă, 
muzică clasică vor avea aceeaşi soartă. Poate , în cazul 
lor există o posibilitate de a -şi adapta muzica la  
orizontul  de aşteptare( dacă va exista) al omului din 
viitor. 

2. Discuţia , din acest punct de vedere , este mai 
delicată. Ar trebui să definim ce presupune un mecena, 
noţiune total diferită de aceea de  conducător al unei 
instituţii culturale. După cum se ştie, toţi marii artişti din 
Evul Mediu dar chiar şi  din perioadă mai târzie, au trăit 
la curtea unui principe şi au lucrat  în slujba sau la 
comanda acestuia. Nume sunt la îndemâna oricui. 
Ciudat este  că   nimeni nu s-a gândit să-i acuze  pe aceşti 
mari creatori de colaboraţionism, să zicem, cum s-a 
întâmplat cu  cei ce au trăit şi au scris în vremea noastră, 

fie în timpul re- galităţii, fie în vremea comunismului. 
Artistul n-a fost şi nu este un Iisus Hristos. El nu trebuie 
să trăiască şi eventual să piară în numele unor idealuri 
supraomeneşti, Principale sunt creaţiile sale, valoarea lor 
artistică. 

Falsele valori din societatea românească 
contemporană nouă au o influenţă nefastă în primul 
rând asupra populaţiei, a tinerilor în special. Maneliştii,  
emisiunile de la televizor gen Măruţă,dar şi cu  
intelectuali  să le zicem de elită, care  demolează  modele, 
istoria, arta, literatura românească, pot crea derută, pot 
produce  un rău  cu urmări  greu de prevăzut.  

În al doilea rând este inadmisibilă inconştienţa cu 
care guvernele de după 90 au tratat cultura, au alocat 
fonduri în bătaie de joc, au  suit, în numele algoritmului 
politic, în scaune de miniştri şi de conducători  ai unor 
instituţii de artă şi cultură, analfabeţi,  troglodiţi. Nu 
cred că este  momentul şi spaţiul tipografic să analizăm 
pe larg ce imense distrugeri ale patrimoniului cultural, 
artei şi culturii române s-au produs în  cei 25 de ani  de 
capitalism dement, sălbatic, fără frică de Dumnezeu . 

3. O spuneţi dv. şi o repet şi eu,  fără cultură, fără 
educaţie românii vor fi o naţie de troglodiţi. Mie chiar mi 
se pare că am intrat în acest nefast proces. Soluţia a 
depins şi depinde încă de  toţi intelectualii care mai  au 
încă sentimentul realităţii şi nu s-au lăsat  purtaţi cu 
pluta de  cine ştie ce teorii şi curente mai mult sau mai 
puţin interesate în debusolarea sau chiar în înstrăinarea 
omului de marile şi frumoasele idealuri transmise nouă 
de  cei de dinaintea noastră, europeni sau de pe alte 
continente. 

În rest sunt român şi nimic din ceea ce este valoros şi 
specific  românesc, nu mi-este străin. 

Timişoara, 3 februarie 2015                      
 

Athanor cu George Stanca la Centrul Calderon  

A 
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Elena ARMENESCU 
 „Ţine-ţi chipul întotdeauna îndreptat către soare  

şi umbrele se vor întinde în spatele tău.”W. Witman 

 
entru o mai bună clarificare a ceea ce a însemnat 
în literatura conceptul arta pentru artă am apelat 
chiar la cel care a promovat acest stil şi anume 

poetul francez Théophile Gautier. Fără îndoială el a fost 
unul din cei mai valoroşi reprezentanţi ai curentului 
literar numir artă pentru artă, mărturie fiind scrierile sale 
într-un anumit context istoric total ignorat. Iată cum 
defineşte poetul această scriere: „Arta pentru artă este 
pentru adepţi o muncă scutită de orice altă preocupare decât a 
frumosului în sine.” 

Totuşi, scriitorii, artiştii trăiesc printre oameni în 
anumite locuri şi medii, peste care se prăvălesc 
evenimentele care devin istorie, iar ei, prin însăşi natura 
lor sensibilă sunt înzestraţi cu valenţe speciale, capacităţi 
care le permit primirea impresiilor la un nivel înalt al 
trăirilor, de a iubi, a se emoţiona, a suferi, la amplitudini 
mult mai mari decât semenii lor ( care au în ei acesti 
germeni ce se activează de pildă, doar atunci când citesc 
). Artiştii (fie ai cuvântului sau ai penelului ori 
muzicienii) au puterea de a vedea ceea ce alţii nu văd, de 
a gândi şi relaţiona altfel lucrurile, spre înălţare şi 
purificare, iar lucrările lor vor reflecta tocmai adâncimea 
acestor impresii, sentimente, emoţii şi suferinţe. În 
fiecare operă acela care trăieşte este în primul rând 
artistul. 

 
Referitor la cele trei întrebări, iată pe scurt ce 

gândeam când le-am citit şi recitit: 
1) În contextul geopolitic actual când se încearcă o 

reaşezare a lumii pe plan fizic şi economic, majoritatea 
celor şapte miliarde de oameni trăind mai mult pentru 
viaţa materială – mulţi aflându-se în situaţia de 
supravieţuitori – fără educaţie, înclinaţi spre droguri, 
violentă, viaţă viciată, iar alţii prinşi într-un galop 
impresioant, carierist, spre dobândirea de bunuri 
materiale într-o lume a ofertelor, se înţelege că rămâne 

un număr relativ mic al celor interesaţi de cultură în 
înţelesul ei clasic. 

Pentru ca o lucrare de artă să impresioneze adânc, 
una din condiţiunile principale este şi aceea ca ea să 
reprezinte un adevăr (social, istoric) sau o aspiraţie 
înaltă, cu care se identifică cititorul, ascultătorul sau 
privitorul. Prin urmare, rolul artistului este şi acela de a 
se implica şi influienţa pozitiv evenimentele ce i-au fost 
dat să le trăiască. Menirea artei trebuie să rămână - să fie 
- aceea de a face să vibreze, să pătrundă în sufletele 
altora impresiile pe care le-a simţit artistul, adică să 
rezoneze cu el.  

2) În numele obţinerii unor beneficii ( ” zeul 
ban”adică, posturi bine plătite, frecventarea anumitor 
cercuri etc) sunt unii care -fără a avea ce spune - se 
înscriu în curentul tendenţios, nu al artei cu tendinţe. 
Falsele valori care se află la conducerea unor publicaţii 
sau instituţii culturale au un efect devastator asupra 
tinerei generaţii în special, cultivă prostul gust în numele 
unei aşa zise schimbări, vor să şocheze şi uneori reuşesc - 
dar prin mesaje coborâtoare spr cel mai jos nivel, în 
zgura traiului lor golit de ideal si dumnezeire. 

Viitorul istoric al acestei perioade? Există creatori 
valoroşi care salvează şi această perioadă, dovadă chiar 
revista Contact Internaţional s.a. 

3) În locul unui răspuns concret la această întrebare 
citez din memorie un verset biblic, un îndemn cristic: ”să 
fiţi blânzi ca porumbeii şi înţelepţi ca şerpii”. Trebuie să 
rămânem de partea adevărului, dar găsind totodată căi 
de accedere la fonduri prin persoane elevate spiritual 
care înţeleg importanţa culturii, ca parte a firii 
dumnezeieşti sădită în om, parte ce trebuie întreţinută şi 
împrospătată mereu, întocmai ca o grădină care ne dă 
fructe hrănitoare ale sufletului.  

Fie ca zeiţa înţelepciunii şi a artelor frumoase, 
Minerva, să ne însoţească mereu! 

  Zilele Gr. Vieru, Iaşi 

P 
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Şerban AXINTE 
 
 

.E o întrebare foarte grea şi ar necesita tratate 
serioase pentru a putea descâlci cât de cât iţele 
acestei problematici majore. Am avea nevoie alături 

de noi de vreo doi Solomon Marcus, asistaţi de vreo trei 
Norman Manea ca să ne apropiem puţin de miezul 
problemei. Risc totuşi un răspuns, pornind de la ideea că 
acesta nu poate fi decât parţial şi incomplet. Văd viitorul 
civilizaţiei umane intrând într-o epocă în care ism-ele nu 
vor mai avea putere de periodizare. O epocă a unei 
ample deschideri către diversitate, o epocă în care 
marginea completează centrul. O epocă în care regionalul 
aduce cu sine forţa vie a autenticităţii, menită să 
complinească universalul care se află deja în căutarea 
identităţii sale pierdute. 

Locul artei? Acesta poate fi dedus din rândurile de 
mai sus. Un artist, dacă îşi asumă adevărata sa identitate 
şi nu mai caută să se sincronizeze la fenomenele artistice 
epuizate ale Occidentului, va reuşi să îşi atingă propriul 
său potenţial. Nu vreau să se înţeleagă de aici că aş fi un 
tradiţionalist lipsit de aplecare către valorile 
Occidentului. Nici vorba de aşa ceva. Pledez pentru 
cunoaştere, înţelegere profundă a tuturor fenomenelor 
artistice viabile, indiferent de zona geografică a 
manifestării lor. Dar nu agreez imitaţiile, importurile 
lipsite de substanţă. Într-o epocă a globalizării accelerate 
artistul are şansa de a se defini în raport cu valorile ce-l 
caracterizează intrinsec. Vă mai amintiţi? Prin anii 60 
mai mulţi critici literari se întrebau dacă există 
posibilitatea de a avea şi noi un nou roman francez. S-a 
reuşit asta? Fireşte că nu. Au existat câteva experimente 
asupra cărora s-a aşternut repede uitarea. De ce? Pentru 
că nu se potriveau deloc cu spiritul literaturii române. 

 
2. În acest caz observ că răspunsul este camuflat 

chiar în întrebare. Dacă la putere se află false valori 
intelectuale, se înţelege că marea masă a artiştilor (dacă 
mă pot exprima astfel) este predispusă la aceeaşi 
falsitate. Noroc că, indiferent de ce şi de cine se află la 
putere, vor exista mereu oameni dispuşi să iasă din rând, 
să propună viziuni reformatoare, în raport cu 
mecanismele anchilozate ce se luptă din răsputeri să nu 
piardă din mâini frâiele puterii. Arta îşi va afla 
întotdeauna mijloacele sale miraculoase de regenerare. 
Din acest motiv putem în continuare să o numim artă.  

 
3. O revistă de avangardă nu are nevoie de nimeni şi 

de nimic pentru a se legitima. Istoria literară, chiar istoria 
avangardelor oferă numeroase exemple în acest sens. O 
revistă de avangardă nu are de-a face cu anumite curente 
de opinii. Este chiar împotriva lor. Spiritul avangardei 
rămâne pur atunci când se hrăneşte din propriile sale 

acte ieşite din rândul ideilor comune. O revistă de 
avangardă subvenţionată de puterea politică este o 
contradicţie în termeni. Nu sunt un idealist incurabil, dar 
nu văd cum ar putea fi subvenţionată avangarda. Aici ar 
trebui să intervină acei mecena, la fel de avangardişti, la 
fel de nebuni – în sensul frumos al cuvântului – ca şi cei 
corora le-ar oferi mijloace pentru a se putea exprima 
artistic în plenitudinea telentului lor. 

 

1 
 

 

 

 

 

 
Liviu Pendefunda şi Ioanid Romanescu 
 
 
 
 
 
 

Fotografiile sunt din arhiva revistei Contact international 
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Nicolae BĂCIUŢ 
 

Cu onor! 
  

ă număr printre împătimiţii presei culurale. 
Am trăit entuziasme şi emoţii din care s-au 
născut reviste literare, cu fiecare nouă 

publicaţie având sentimentul că se naşte o nouă lume. 

E de neimaginat viaţa literară fără revistele în care 
aceasta să fie reflectată. 

Au fost ani, până în decembrie 1989, în care citeam 
toate revistele literare din ţară, în care ştiam tot ce se 
întâmplă în lumea cărţilor şi în vieţile scriitorilor – atât 
cât se putea – parcurcând fiecare publicaţie cu bunele şi 
cu relele fiecăreia, inevitabile într-o istorie... inevitabilă. 

Revistele aveau identitate şi, dincolo de 
compromisurile impuse sau asumate în unele cazuri 
voluntar într-o complicitate a intereselor, fiecare era 
recognoscibilă, având amprenta locului ori a celui/celor 
care le făceau. 

Ieşindu-şi din ţâţâni, timpul a deschis în decembrie 
1989 porţile tuturor aşteptărilor, dorinţelor, frustrărilor... 
Cred că au apărut sute de noi publicaţii, mai mult sau 
mai puţin literare, într-o explozie generală a publicisticii, 
parcă din nevoia recuperării timpului confiscat 
ideolologic. 

Oricine putea să aibă propria revistă. Chemaţi şi 
nechemaţi au devenit fondatori şi editori de publicaţii 
noi. În timp ce revistele literare de dinainte erau din ce în 
ce mai mult îngropate de zgomotul şi furia celor nou 
apărute. 

Dar n-a fost decât o febră care a durat, totuşi, câţiva 
ani, până ce a apărut o nouă cenzură, cea economică, şi 
care a mai temperat din ambiţii, orgolii, avânturi, sita 
fiind foarte deasă. Paradoxul era că nu erau cernute 
valorile, ci conturile. Cine a avut bani a rezistat, cine nu a 
fost constrâns să închidă obloanele. Multe publicaţii s-au 
întors în anonimatul din care au venit. Unele nu s-au 
lăsat prea uşor îngenuncheate sau nu au îngenuncheat 
deloc. 

Între cele care au rămas, unele n-au mai încăput la 
masa cu bucate a banilor publici sau a altor surse, mai 
mult sau mai puţin oculte. Dacă au rezistat, aceasta s-a 
datorat împătimirii unor jertfelnici, ajunşi în postura de 
„one man show”. Cu puţine fonduri din altă parte sau 
chiar deloc, cu finanţări personale mai ales, cu eforturi şi 

cheltuieli de energie şi timp, câteva reviste au rămas să 
se identifice cu cei care le realizează. 

Astfel, când spui Liviu Pendefunda, spui „Contact 
internaţional”, când spui „Contact internţional” spui 
Liviu Pendefunda. Şi, ca să fiu lipsit de modestie, când 
spui „Vatra veche” spui Nicolae Băciuţ, când spui „Vatra 
veche” spui Nicolae Băciuţ. Identificări care spun foarte 
mult, atunci când se înţelege ce înseamnă să faci o revistă 
care să se afle în concurenţă cu reviste cu redacţii, cu 
redactori, cu finanţări asigurate pentru cheltuieli de 
regie, de tipar, de difuzare, de... salarii. Atunci când vrei 
să faci o revistă care să fie la înălţimea aşteptărilor 
cititorilor, vai, tot mai puţini. 

Am realizat mai multe publicaţii literare în  ultimele 
patru decenii, una chiar în SUA, pe parcursul unei burse 
pentru jurnalişti din Estul Europei. De şapte ani, realizez 
lună de lună o revistă culturală care se bucură de 
aprecierea cititorilor ei. 

E greu de contabilizat câte zile şi nopţi aloc acestui 
proiect, cu care m-am identificat sută la sută. Cum 
incomensurabilă este şi bucuria atunci când ţin în mâini 
un număr nou din „Vatra veche”. Nu m-am plâns 
niciodată de truda şi neodihna pentru expedierea revistei 
la peste 15.000 de adrese de email. 

De aceea pot să apreciez în cunoştinţă de cauză ceea 
ce face Liviu Pendefunda pentru ca revista lui să apară 
aşa cum apare: substanţială, elegantă, echilibrată... Şi o 
face cu neostoire de douăzeci şi cinci de ani, în întrecere 
cu sine, întregind primul rând din raftul publicaţiilor 
culturale româneşti. 

Îl admir şi-l invidiez, deopotrivă, ştiind că nu e, 
totuşi, singur în eforturile sale, că o echipă discretă pune 
lucrurile în ecuaţie în aşa fel încât rezultatul final să fie 
unul corect! 

„Contact internaţional” e o revistă care are prestanţă, 
are un orizont larg şi divers de colaboratori. 

Îl admir pe Liviu Pendefunda şi pentru că rezistă 
presiunilor şi ştie să dribleze invitaţiile la compromisuri. 

Nicio publicaţie nu e perfectă, nici „Contact 
internaţional” nu e perfectă. Unii îi pot găsi sau inventa 
cusururi. 

Dar revista rămâne, are onorabilitate. Şi de aceea, la 
douăzeci şi cinci de ani, o salut, cu onor! 

M 
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Ana BLANDIANA 

 
Vă felicit, vă urez succes încă multe sferturi de veac şi aştept să vă citesc. 

 

Corabia cu poeţi  
 

Poeţii cred că e o corabie 

Şi se îmbarcă. 

 

Lăsaţi-mă să mă urc pe corabia cu poeţi 

Înaintând pe valurile timpului 

 

Fără să-şi clatine catargul 

Şi fără să aibă nevoie ca să mişte din loc 

(Pentru că timpul se mişcă 

În jurul ei tot mai repede). 

 

Poeţii aşteaptă, şi refuză să doarmă, 

Refuză să moară, 

Ca să nu piardă clipa din urmă 

Când corabia se va desprinde de ţărm - 

 

Dar ce e nemurirea dacă nu 

Chiar această corabie de piatră, 

Aşteptând cu încăpăţânare ceva 

Ce nu se va întâmpla niciodată? 
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A.I.BRUMARU   
La împlinirea a 25 de la fondare îi doresc revistei CONTACT INTERNATIONAL, îndrumată  cu puterea 
gândului şi a inimii de către Julieta şi Liviu Pendefunda, să fie în continuare o biruinţă a Spiritului şi Literei. 

 
legerea justă ar fi, după opinia mea, arta/cultura cu tendinţă, nu arta/cultura în sine, pentru sine : nu e 
vorba însă în caz numaidecât de aţintirea sinelui, a sinei, care e luminare, conştientizare,  ridicare la 
lucrarea spiritului; ar fi prin urmare mai degrabă ceva precum scufundarea narcisiacă în undirea apei, 

oglindire fără devenire. Pentru că, încă o dată, arta, cultura, deja gândirea  sunt – să nu ne ferim să spunem -, 
laolaltă cu lucrătorii lor, sămădăi, cum i-ar numi Constantin Noica, marele  gânditor român: dau seamă de 
fiinţările lumii, de lumea mare a fiinţei. Refuză, tăgăduiesc zadarnicul joc catoptric. În acela nu am ajunge 
decât la ceea ce Emil Cioran credea a fi, de nu mă înşel, antipodul Divinităţii: l Ennui. Plictiseala Nae Ionescu 
o vedea ivindu-se acolo unde creatura rămâne singură, faţă în faţă cu sine însăşi. 
 

2.Arta, cum spuneţi, a fost, de regulă, îndrumată, proteguită de mari personalităţi, alteori de mărinimoşi 
mecenaţi.  Să ne amintim, nu prea departe în istoria recentă, numai la excelenţa lucrării adminstrativ culturale 
a lui Malraux, ca ministru, în Franţa sfârşitului de secol XX. Să-l comparăm oare pe acesta cu culturnicii de azi 
de la noi, doar politruci aleşi pe regula clientelară ? Nu e de mirare că din această cauză artistul, scriitorul, 
omul de cultură sau, în bună măsură, chiar omul de ştiinţă nu sunt, astăzi, la noi, cu minime excepţii, 
valorizaţi ca personalităţi publice. 
 

3.E vădit că şi în absenţa calificaţiei întru cunoaştere, fără adică de cultivarea minţii poţi ajunge – se vede asta 
chiar fără osteneală în politica noastră lovită, vorba lui Ţuţea, de ilfovită – în structurile de putere, numai că 
negând-o, iată, în numele adevărului puterea aceasta se răzbună: te ignoră, te refuză, te cenzurează financiar, 
te supune, câteodată, la ruşinoase încercări; într-un cuvânt, retează fără de şovăire prerogativele spiritului, 
oriunde s-ar afla. 

A 

Augustin BUZURA 
 
Cultura este apanajul intelectual al 

edificării spirituale în umanitatea pe care 

şi Contact international o reprezintă. 

Îi doresc o  existenţă cât mai lungă în 

peisajul universal, iar prietenului şi 

colegului Liviu Pendefunda forţă în 

realizarea dezideratelor sale. 
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Radu CÂRNECI 
 

ontact International”! Un titlu neutru, dar cu o impresionantă 
cuprindere a puterii cuvântului scris! 
       Revistă a maestrului Liviu Pendefunda – împlinitorul-

poet vizionar, filozofând la cele văzute, dar mai ales la cele de taină, – „Contact 
Internaţional” îşi cumpăneşte, iată, cei patru luştri de luminoasă existenţă. 
        Deschisă multor zări de graiuri întru creaţie, revista ieşeană (şi europeană!) a 
strâns şi continuă să adune, ca într-un armonios şi uriaş panopticum, nesfârşite 
comori cu însemn de netrecere. 
       Fără îndoială, monumentala publicaţie – întrunind timpi şi voci doveditoare 
– devine un areopag în care adevărul şi binele înving prin tăria frumosului 
esenţial. 
 

 
 

Luca CIPOLLA 
 
oi avem nevoie de un nou umanism, un 
umanism bineînțeles globalizat, de o politică și 
de o economie din ce în ce mai transparente, 

de a micșora rolul națiunilor singure favorizând  cel al 
națiunilor unite. Lumea ar trebui să depună eforturi mai 
mari pentru unitate indiferent de fiecare presupusa 
diferență, vreau să spun de limbă, rasă, religie sau alt. 
Obiectivul este progresul comun, respectând legile 
naturale și înlăturând fiecare formă de violență și război, 
numai asta ne va crește mai devreme ca indivizi, deci ca 
comunitate globală. Locul artei în această perspectivă 
este de-a fi glasul acestei ținte, învățătoare aleasă, artistul 
trebuie să știe că sarcina lui este specială ca purtător de 
cuvânt al schimbării.   
2. Astăzi mai mult decât oricând arta influențează 

valorile intelectuale impuse din interesul unei părți, deci 
și alea false, din cauza dezvoltării lumii comunicaţiilor. 
Nu contează genul, dar arta trebuie încontinuu să 
promoveze cultura și să vorbească despre bunele 
sentimente; când ea are ca primul obiectiv randamentul 
economic sau de putere abandonând sfera sentimentelor, 
abandonează și sensul care face arta demnă de a fi 
numită astfel. Arta nu e doar publicitate, e percepție, 
sentiment, a transmite emoții, mai mult, este uniunea în 
diversitatea intuiției. Arta nu raționează după scheme ca 
lumea de astăzi tot mai mult ne învață. Arta este pe-afară 
și înăuntru și nu înăuntru sau afară. 
3. O linie editorială adevărată trebuie să mențină rolul ei 
educativ și identitatea fără ca alții o impună cu un scop 
ascuns. Este condamnarea unei reviste adevărate.                  

 

...”C 

N 

http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=it&query=înăuntru
http://hallo.ro/search.do?l=ro&d=it&query=înăuntru


Dialog aniversar 
 

382 vol. 25, 131-132-133-134| mai-iunie- iule- august, 2015 

 

Livia CIUPERCĂ 
 
 

1. 

La ceas aniversar – pentru revista „Contact 
internaţional”, căreia îi doresc viaţă lungă, recunoaştere 
şi prestigiu – şi-ntr-acest miez de deceniu al doilea al 
mileniului cu numărul trei, mă simt responsabilă faţă de 
această generaţie de tineri care cresc şi înfloresc sub ochii 
noştri şi nu cunosc adevărul despre originea noastră, 
despre rădăcinile limbii străbunilor noştri traco-daco-
geţii. Mă doare până-n străfundul fiinţei mele că am 
făcut prea puţin (sau nimic) ca manualele şcolare să-şi 
păstreze structura lor tradiţională, de aprofundare a 
noţiunilor care vizează evoluţia cronologică a istoriei 
limbii şi literaturii române, ca filolog ce mă consider. Mă 
simt responsabilă, pentru că nu am făcut nimic să-i 
determin pe cei din jurul meu că nu tot ceea ce 
împrumutăm sau primim, cu firea noastră generoasă şi 
maleabilă, este benefic şi moral. Mă doare că ne 
depărtăm şi nu mai respectăm tradiţiile strămoşeşti. Şi 
cel mai grav dintre toate – ne îndepărtăm de credinţa 
creştină. Fără credinţă, tinerii, copiii, nepoţii şi 
strănepoţii noştri nu vor şti ce înseamnă A FI MORAL. E 
drept, mă bucur atunci când tinerii noştri au ambiţie de 
a studia la şcoli înalte din Europa, Asia sau America, dar 
îmi sângerează sufletul că majoritatea nu mai revin la 
matcă. Stupul ţării noastre are nevoie de albinuţe bine 
instruite, harnice, ambiţioase şi mai presus de orice, cu 
dragoste pentru aceste locuri şi trăitorii ei. Acesta este 
cuibul nostru. Pentru acest cuib avem datoria a ne jertfi. 
Trebuie să rostesc, cu durere, politicienii noştri, aleşii 
noştri, nu sunt buni români, nu sunt (nu vor a fi) 
creştini, nu iubesc România şi nici pe români. Şi nici nu 
este nevoie să argumentez. Sufăr că nici presa, nici 
radioul şi niciun post de televiziune nu tratează 
problemele importante ale Ţării. Se petrec lucruri grave 
în ţară, dar se preferă talk show-urile cu banalităţi şi 
extravaganţe dezgustătoare. 

S-ar cuveni şi câteva exemple concrete. Iată: în zilele 
şi nopţile geroase, ştirile tv. au informat despre grija faţă 
de „oamenii străzii”, cu o precizare fugară: „nu toţi au 
acceptat să vină în adăposturile special amenajate” şi bine 
dotate, am adăuga. Ei bine acel segment merita o 
dezbatere aprofundată.    

În miezul cuvântul ARTĂ înmugureşte FRUMOSUL 
care se exprimă prin CUVÂNT, vocabulă se doreşte în 
armonizare cu Natura-mamă. Şi-această armonie 
cunoaşte variate forme de exprimare. Aşa s-a născut 
Artistul, fiinţa înzestrată de Bunul Dumnezeu să 
exprime o gamă largă de sentimente, pentru a ne 
înnobila prin Frumuseţe. De aceea, singurele noastre 
tendinţe în Artă se cer vizualizate prin oglindirea a ceea 
ce este şi se cuvine să rămână pur Românesc. Scriitorii, 
compozitorii, pictorii, sculptorii, cineaştii etc. s-ar cuveni 

să fie buni „purtători de condei”. Doriţi explicaţia acestei 
afirmaţii? Nimic mai simplu. Întoarcem o filă de carte 
aparţinătoare scriitorului creştin de secol al XX-lea, 
Alexandru Lascarov-Moldovanu (1885-1971), care 
glăsuieşte astfel:  

   „Iată ce s-a întâmplat odată unui purtător de condei. El 
scria cărţi pline de lucruri rele – şi le împrăştia peste tot, 
nevoind să asculte de porunca lui Dumnezeu care spune că 
toate însuşirile ce ni s-au dat, să le punem în slujba lui. Într-o 
zi însă, scriitorul acesta avu un vis. I se părea că vine la el un 
bărbat îmbrăcat în alb – şi cu chipul încărcat de lumină. Şi-i 
zise: <Haide cu mine!> – şi-l luă, ducându-l în nişte locuri 
necunoscute...” Ajunseră într-o grădină „părăginită”. 
Acolo văzură un „tânăr spânzurat de un copac”. Şi ce 
observă? Ţinea în mâini o carte. Şi bărbatul „cel încărcat 
de lumină” îi spune: <Tu i-ai pus ştreangul la gât!> Merseră 
şi-ntr-o „crâşmă murdară”. Acolo, nişte tineri „zăceau, beţi, 
pe jos”<Tu i-ai adus în halul acesta!> În alt loc, văzură 
tineri care „făceau desfrânată petrecere”. <Tu i-ai aruncat în 
această cumplită stare!> Fiecare ţinea în mână câte o carte 
scrisă de acel „purtător de condei”. <Pentru toţi aceştia, 
vei avea de dat socoteală lui Dumnezeu, la ceasul cuvenit!> 
„Înfiorat, scriitorul s-a trezit din somn – şi dându-şi seama de 
păcatul lui...”, bănuim ce a decis.  

Cu puţină imaginaţie, şi compozitorii, şi coregrafii, 
şi scenariştii, şi regizorii, şi cineaştii etc. ar putea înţelege 
şi ei ce fel de „purtători de condei” s-ar cuveni a fi. 
Tendinţele (modele, extravaganţele) pot veni, pot zăbovi 
un timp anume, important să păstrăm doar ceea ce se 
încadrează în ceea ce numim Virtute. Dacă vom trăi în 
virtute (adică, ne vom călăuzi viaţa cu iubire, credinţă şi 
nădejde, în egală măsură, faţă de noi înşine şi faţă de 
semenii noştri), vom rămâne fiii lui Dumnezeu, 
glăsuieşte Sfântul Antonie cel Mare. Da, important (să 
nu uităm), să rămânem fiii luminii! 

2. 
 Să privim cu optimism Prezentul. Să nu 

dezarmăm. Cuibul nostru intim are cel puţin o uşă şi cel 
puţin o fereastră. Să deschidem, larg, uşiţa şi fereastra 
sufletul nostru – şi să Privim. Şi-avem ce Vedea. Doar 
Uniţi – vom izbândi a reface/corecta o parte dintre 
greşelile ultimelor două decenii. Putem, dacă voim. Dacă 
nu descoperim un Mecena în jurul nostru, să-l ascultăm, 
de dincolo de timp şi spaţiu, pe Moş Ion Roată – şi-al lui 
îndemn. Să nu aşteptăm mereu de la alţii, să ne 
implicăm, direct, fiecare, atât cât ne ajută baierele minţii 
şi pungii noastre. 

3. 
Câteva modeste propuneri, poate, ar putea mişca 

ceva în jurul nostru şi printre noi:  
 
 



Dialog aniversar 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 383 

 

 
Fiecare revistă de cultură să fie însoţit şi de un 

supliment (pagină volantă, de tipul aceleia utilizate, să 
zicem, de „Convorbiri literare”, cu titlul: „Oraşul meu 
(judeţul meu etc) Ieri şi Azi”, pentru a se consemna, 
eventual, plusurile şi minusurile acestui „prezent”. 
Conţinutul acestor suplimente, într-o formă succintă, să 
fie apoi prezentate, periodic, la posturile de radio-tv. 
locale sau regionale. Pliantele-supliment, să fie 
distribuite în locuri publice + în mijloacele de transport 
în comun.  

Să se organizeze, periodic, întruniri publice – cu 
scopul de puncta realizările – din domenii de activitate 
locale. Să organizăm întâlniri cu elevii şi studenţii, cu 
tinerii satelor, pentru cunoaşterea localităţii natale şi a 
judeţului respectiv! 

Să-i apropiem pe copiii, elevii şi studenţii noştri de 
Sfânta Biserică, de Muzee, de Cartea cea ziditoare de 
suflete. Să-i ajutăm pe tinerii noştri să-şi cunoască 
personalităţile locale! 

Să elogiem pe fruntaşii satelor şi ai oraşului, pe 
elevii şi studenţii merituoşi! 

Să-i cunoaştem pe inventatorii locali!  
Să repugnăm cerşetoria, lenea, hoţia, minciuna, 

duplicitatea! Să sfinţim Pământul acesta, pe care suntem 
doar musafiri, şi nu să-l otrăvim! 

Să apreciem sau să dezaprobăm aspectul general (şi 
chiar în detaliu) al parcurilor publice şi al spaţiilor din 
jurul caselor şi blocurile localităţii noastre. Cu exemple 
concrete. 

Să reinstituim disciplina (în şcoli, în sălile de 
spectacol, în mijloacele de transport, pe stradă, în parc 
etc) – prin propria noastră atitudine, prin fiecare gest al 
nostru. Cu mult calm, să încercăm a-i determina pe 
tinerii noştri să înţeleagă ce înseamnă respect de sine şi 
faţă de semeni. Să le arătăm părţile bune şi ne-bune, în 
ceea ce numesc ei: a fi în „trend” sau a fi „mainstream”, 
atunci când aleg: coafură de mainstream, cosmetice de 
mainstream, îmbrăcăminte de mainstream sau... cărţi de 
mainstream... Benefic ar fi cât mai multe discuţii-
dezbatere, însoţite de imagini: „Aşa, Da!” – „Aşa, Nu!” 

De asemenea, iniţierea de studii de 
caz/chestionare/dezbateri, pe teme, precum: Ce ar 
merita să alegem: „masca Halloween sau masca tradiţională 
românească”; „ritualul de nuntă <împrumutat> sau cel 
tradiţional”, „costumaţia în trend extravagant sau costumul 
românesc stilizat”, „textul poetic care respectă semnele de 
punctuaţie sau <stilul transmodern...>?” etc. Şi de ce? 

Să-i determinăm pe Aleşii (sau Nealeşii) noştri să fie 
adevăraţi Români! Consiliile locale şi judeţene să-i 
convoace pe Înţelepţii aşezărilor respective şi să ia 
aminte la vorbele şi sfaturilor lor! Să se organizeze sau să 
se refacă fermele, irigaţiile, plantaţiile pomicole, 
grădinile de zarzavat, serele etc., ca să mâncăm produse 
Româneşti! Să protejăm Ţara de lăcomiile străine! Să fim 
demni şi verticali, domnilor responsabili ai Ţării!  

Artiştii (scriitori, pictori, sculptori, compozitori, 
regizori etc.) să se implice şi cât un bob de muştar (şi tot 
ar fi bine) la destinele localităţii unde vieţuiesc! 

Să-i strângem cu uşa pe „specialiştii” noştri în a 
decide – Urgent – unde să  plantăm puieţi, pentru 
împădurirea spaţiilor lăsate în suferinţă – şi care se 
răzbună. Alunecările de teren spun totul.  

De curând, Societatea pentru Cultură şi Literatură 
Română Bucovina  – Filiala Iaşi a organizat o foarte 
interesantă „Amiază Culturală Bucovineană”, ediţia a 
LXI-a, avându-l invitat pe domnul prof. univ. dr. 
Mandache Leocov, care a prezentat expunerea: „Emilian 
Ţopa şi Grădina Botanică din Iaşi”. Ei bine, această 
iniţiativă a fost meritorie în primul rând pentru că 
evocarea unei personalităţi de valoarea prof. univ. dr. 
Emilian Ţopa (1900-1987), are un rol benefic în 
corectarea unor greşeli privind protecţia mediului 
înconjurător, la nivel local, şi mai cu sârg, la nivel 
naţional.  Şi n-avem voie a uita că numele profesorului 
Emilian Ţopa rămâne înscris în Istoria  Biologiei 
României Mari, prin substanţiala sa contribuţie, nu 
numai ca director, organizator şi coordonator al 
Grădinilor Botanice din Cernăuţi, Cluj şi Iaşi, ci ca 
specialist cu vaste cunoştinţe de filogeografie. În 
expunerea domniei sale, profesorul Mandache Leocov, 
director (să reţinem) neremunerat, în perioada 1973-
1990, a punctat câteva elemente extrem de interesante 
din Istoria Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iaşi. Şi 
am reţinut că bazele primei Grădini Botanice din Iaşi 
datează din anul 1856, din iniţiativa medicului şi 
botanistului Anastasie Fătu (1816-1886), un recunoscut 
„filantrop” şi iubitor de cultură, care a dăruit la acel timp, 
zece mii de galbeni numai pentru cumpărarea terenului. 
Profesorul şi cercetătorul Emilian Ţopa, în schimb, a fost 
un ecologist, în adevăratul sens al cuvântului, a 
promovat ocrotirea naturii, amintind de fiecare dată că 
în timpul lui Ştefan cel Mare, protejarea mediului 
înconjurător era Lege.  

 Cei care sunt responsabili de destinele Florei şi 
Faunei României mileniului III ar trebui să preia 
modelul Slăvitului Ştefan, când în Bogdania „peisajul 
moldovenesc se bucura de un regim de protecţie foarte sever”, 
nota profesorul Emilian Ţopa, la 1934. Iar într-un volum 
de Legende, Gh. Chiper Dinograncea povesteşte că „la o 
judecată, Voievodul Ştefan a dispus ca pentru un nuc doborât, 
samavolnic, uşuraticul şi nechibzuitul făptaş, să sădească 100 
de puieţi de nuc...” 

 Şi ne întrebăm şi noi (deloc timid), câţi copaci au 
plantat cei care au decis uciderea Codrilor României?!? 
Se simt cumva responsabili pentru diversele calamităţi 
naturale, înregistrate din 1990 şi până în prezent?!? 

A fi ctitor e lucru mare? Şi-n acest mileniu, dacă 
suntem răbdători, putem descoperi oameni generoşi, 
asemenea slăviţilor Anastasie Fătu sau Emilian Ţopa.  

Iată, trăiesc printre noi oameni verticali, buni 
specialişti: acad. Valeriu Cotea, prof. univ. dr. Mandache 



Dialog aniversar 
 

384 vol. 25, 131-132-133-134| mai-iunie- iule- august, 2015 

 

Leocov, capabili în orice clipă să ajute – cu cel puţin un 
sfat. Dar să-i ascultăm şi să punem în aplicare 
propunerile formulate. 

S-ar cuveni o colaborare bine sudată între toate 
societăţii, comitetele şi „comiţiile” locale!  

Să ne preocupe Prezentul, prin oglindirea 
Trecutului, pentru a întrezări un Viitor care să respecte 
Limba, Arta tradiţională, Credinţa Creştină, Munca 

cinstită şi perseverentă! Aşa să ne ajute Bunul 
Dumnezeu! 

 Dragilor, de orice vârstă veţi fi fiind, să avem în 
vedere ce glăsuieşte o Alfavita sufletească: „Fii biruind, 
iar nu biruindu-te; stăpân fii peste toate dezmierdările 
cele lumeşti, iar nu să te stăpânească acelea pe tine, 
dacă pofteşti să fii slobod în veacul cel veşnic!” 

 
 
 

 Scrisoare pentru copii cuminţi 
 
 

ragi copii, mici sau măricei, astăzi aş dori să vă 
vorbesc, puţin, despre o distinsă doamnă, cu 
nume comun, „sărăcia”, un personaj care doar 

se resimte în juru-ne, fără a o vizualiza şi fără a-i dori 
prezenţa, deşi unii o califică drept „coool”, plăcerea de a 
fi în „trend” sau cu-n termen şi mai şi..., plăcerea de a fi 
„mainstream”,  doar pentru că doamna sărăcie – cu 

duhul... îmbie la plăceri diversificate, prin coagularea 
unui trend majoritar de gândire, comportament, valori şi 
stil etc., ce bântuie, bântuire meandrică.  

Virtual, sărăcia se doreşte imaginată, şi pe drept 
cuvânt, se poate-nfăţişa în chipuri diferite. Dacă are 
aripi, ea planează prin locurile unde nechibzuinţa, 
nerostuirile în viaţă şi necredinţa se-mbrăţişează. Ea 
poate vizita şi câte-o şcoală... şi intră... tiptil-tiptil... şi-n 
inimile, şi-n cugetele unor şcolărei... Şi-atunci vom vorbi 
de sărăcia-lene, sărăcia-neascultare, sărăcia-nepregătirea 
lecţiilor, sărăcia-absenteism etc. Dar această cocoană 
mare, sărăcia, se cuibăreşte şi prin cuhnii părăsite, 
canalizări, şanţuri, unde putem vizualiza variante ale 
sărăciei, bipezi care nu iubesc igiena, ordinea şi munca.  

Dar sărăcia poate spori (chiar sporeşte) şi-n cuib 
familial, acolo unde-s şi mulţi copii. Chiar dacă 
povestitorul spune că bieţii părinţi muncesc de rup..., 
munca lor este buhuhuie. De aceea, rapsodul popular nu 
va asocia niciodată sărăcia cu lenea.  Ea se înfăţişează în 
zdrenţele oamenilor, în figura lor palidă, în 
dezorientarea lor nătângă, în casele nemuruite, în curţile 
sterpe, în vârtej de vânt necugetat.  

Dacă vom apela la diferiţi culegători de folclor, vom 
observa că sărăcia poate lua chip de pasăre vânătă – 
cuibărită în trupul unui copil, sporind sărăcia  
nechibzuinţei (Constantin Rădulescu-Codin); alteori, 
sărăcia ia chipul lenei care nu-i în stare nici să înmoaie 
singură „posmagii” (model oferit de Ion Creangă), în 
timp ce la Alexandru Lascarov-Moldovanu, această 
cucoană, flămândă foc,  se cufundă-n necredinţă. 

Şi observăm, foarte clar, diferenţe de ilustrare a 
acestui personaj malefic, zburătăcind pe-aici, pe-dincolo, 
pe oriunde, cu înfăţişări diverse, semănând derută, 
umilinţă, mizerie şi câte multe altele. În povestirea 
consemnată de Constantin Rădulescu-Codin (acum un 
secol şi mai bine), observăm că un bătrân al satului 
Priboeni-Argeş, Marin Coţandră, ne oferă oglindirea 
antitetică: fratele bogat – fratele sărac, familia chibzuită – 
familia nechibzuită. Dar iată că ideea de a bejăneri fi-va 
salvarea. Ştiţi vorba străbună: „schimbi locul, atragi 
norocul...” Se aduce aici o precizare de substanţă, 
săteanul acela nu era tocmai sărac cu duhul, el ştia carte. 
Aşa că, muncind pe ici-pe colo, va dobândi mai mult 
decât un pumn de „pielm” (făină) pentru numeroasa lui 
familie, ci chiar o anumită funcţie administrativă, 
sporind, vizibil, financiar. 

Important a citi printre rânduri. Salvarea de orice tip 
de sărăcie este ştiinţa de carte. Numai cei săraci cu duhul 
vor crede că sărăcia – „pasăre vânătă” intră-n trup de 
copil şi doar buchisit într-o scorbură... fi-va salvarea! 

În Moldova, circulă (maestrul fiind Ion Creangă) 
sărăcia-lene, care nu are decât un leac: spânzurătoarea. 
Lecuirea ei în veci de veci... Aşa lecuită, prin 
spânzurătoare, va fi rechemată... învăţătura de carte şi 
munca cinstită. 

 În pildele culese sau imaginate de Alexandru 
Lascarov-Moldovanu, sărăcia este de sorginte 
diavolească şi ea trebuie tămâiată şi blagoslovită, 
îndelung, cu mult calm, post, rugăciune şi smerenie. 

Ei, dragilor copii mici sau mari, coana sărăcie ne 
poate vizita oricând şi pe oricine. Chipul ei rămâne, 
veşnic, nevăzut. Doar rodul inteligenţei ei diavoleşti se 
resimte. Străluceşte cu luciu avânt, reţineţi! – doar în 
inimile celor slabi de înger, a neştiutorilor de carte, şi 
mai ales, a acelora care nu deschid niciodată Cartea 

Cărţilor şi nu cred în nimeni şi-n nimic, ci se lasă purtaţi 
doar de vântul sorţii...   

Şi să nu avem niciodată compasiune pentru ea! 
 

D 
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Daniel CORBU 

Contact international sau despre 
rigorile şi candorile unei reviste 
de respiraţie europeană 

 

e scriitor român, îmbeznat fără voie, nu-şi dorea 
înainte de 89, o revistă de şi despre literatură? A 
luat-o, înaintea multora în Iaşiul cultural, poetul 

Liviu Pendefunda. De la primul număr, apărut în 90 (an 
înaripat şi plin de speranţă pentru români), CONTACT 
INTERNATIONAL s-a declarat o revistă deschisă 
prietenilor scriitori de pretutindeni. Fără a escamota 
valoarea, revista a primit în paginile ei texte de literatură 
şi despre literatură din Honolulu, Iaşi, Munchen, 
Timişoara, Neamţ, Paris, New York, Botoşani , 
Strassbourg, Berna, Braşov, Slobozia, Cluj, Paris, 
Bucureşti, Stockholm, Bruxelles etc. 
   

Crucificatul fondator, cel răstignit în canonul iubirii, 
de vreo douăzeci şi cinci de  ani împătimit amant al 
redactării şi tehnoredactării acestor pagini, este neobosit.  
Spunea cândva Sfântul Augustin:,,Iubeşte şi fă ce vrei!”, 
considerând iubirea drept fundament pentru bine şi 
frumos. Pentru bine şi frumos, din iubire de cultură, de 

litera scrisă şi de prieteni şi-a asumat Liviu Pendefunda 
,,confortul”lui Daniel în groapa cu lei, într-o tragi-
co(s)mică realitate românească de după anno domini 
1990.  

 
Liviu Pendefunda, ajutat in cele mai complicate 

detalii ale diplomaţiei editoriale şi a redactării de soţia 
sa, Julieta Pendefunda, ea însăşi una dintre vocile critice 
imbatabile, a făcut ca revista Contact international să 
devină o instituţie respectabilă, a reuşit să impună 
revista, prin colaborări de excepţie şi prin profunzimea 
paginilor, ca pe una dintre cele mai importante de acest 
gen din Europa. Adică o revistă de neoavangardă, ca şi sora 
ei, FEED BACK (revistă de experiment literar).  

 
Faptul că mă aflu de câţiva ani între colaboratorii 

revistei, nu are acum nici o relevanţă şi ideea trebuie 
tăcută cu neviclenită modestie. Eroic şi enigmatic, poetul 
Liviu Pendefunda face să apară număr după număr, 

C 
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precum iepurii din jobenul iluzionistului, colaboratori 
prestigioşi: Borges, Barthes, Cioran, Edmond Jabes, 
Nichita Stănescu, Eugen Simion, Matei Vişniec, Ana 
Blandiana, N.Breban, Cezar Ivănescu, Ion Mureşan, 
Mihai Ursachi, Ion Pop, Adrian Popescu şi atâţia alţii. 

Sărbătorirea a douăzeci şi cinci de ani de apariţie 
neîntreruptă este, de fapt, sărbătorirea unei victorii 

culturale a spiritului asupra trecătoarelor exhibiţii 
politice şi sociale din Romania şi din Europa de azi.  
Colaborator de suflet,  dintr-un entuziasm venit din 
vocaţia prieteniei, nu-mi rămâne decât să adresez 
revistei CONTACT INTERNATIONAL  clasica urare: 
Vivat, cresceat, floreat!  

Iaşi, martie 2015 

 

 
 
Mario CASTRO NAVARETTE 
 
 

a Mulţi ani, Contact international ! 
O triplă îmbrăţişare frăţească şi dorinţa de a vedea lumina ce 
străluceşte din paginile tale, simţind trecerea inexorabilă a 

timpului, împărtăşind totodată bucuria imensă de a te avea in 
continuare cu mesajul tău frăţesc şi înţelept.  
 
 

Calistrat COSTIN 
 
 

ntreaga mea preţuire pentru noul pe care revista Contact 

international îl introduce în publicistica românească cu credinţă 

în adevărurile eterne ale spiritualităţii universale. Am remarcat 

generozitatea cu care sunt invitaţi şi primiţi colaboratorii pentru 

afirmarea unui suflu nou în cultura ultimilor ani. Nu în ultimul rând 

trebuie lăudată munca omului de spirit, Liviu Pendefunda, care cu 

tenacitate şi îngăduiţă, dominând valorile şi virtuţile toleranţei 

înţelege să editeze o publicaţie cu totul aparte în peisajul românesc, 

dar şi ca o nestemată în lanţul universal al civilizaţiei. 

 

L 

Î 
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Niciodată nu va fi secătuit izvorul mulţumirilor către 

Alteţele Lor Regale, Principesa moştenitoare Margareta 
şi Principele Radu de România 

pentru ajutorul neprecupeţit şi nepreţuit în sponsorizarea cu cerneluri speciale a tiparniţelor cu 
care revista noastră şi-a asigurat apariţiile în anii ΄90 până la mutara sediului nostru pe Queen΄s 

Street, în Auckland, New Zealand 
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Constantin COROIU 
 
 
 
 

Titluri care 
repovestesc 
lumea 
 
 

xistă titluri care nu spun sau par a nu spune 
nimic privind conţinutul cărţilor pe coperta 
cărora le vezi înainte de lectura acestora 

(„Animale bolnave” sau, ca să rămân în zona metaforelor 
zoo, „Ferma animalelor”). Dar există şi titluri care parcă 
ele ar fi generat sau cel puţin ar fi inspirat tema şi tot 
ceea ce se întîmplă într-o scriere, condensând într-un 
cuvânt, într-o sintagmă, într-o metaforă, într-o parafrază, 
universul operei. Iată exemple reprezentând genuri 
literare diverse: Divina Commedia;Decameronul ;Don 
Quijote ; Visul unei nopţi de vară ; Anna Karenina; Livada de 
vişini ; Azilul de noapte ; Salonul nr.6 ; Bătrânul şi marea ; 
Pentru cine bat clopotele ; Un veac de singurătate ; Toamna 
patriarhului ; Cronica unei morţi anunţate ; Dragostea în 
vremea holerei; Viaţa ca o pradă ; Îngerul de gips;Bunavestire; 
Vocile nopţii; Evanghelia după Isus Cristos; Necuvintele ; O zi 
mai lungă decât veacul ; Războiul sfârşitului lumii; Plumb; 
Monolog în Babilon; Ultrasentimente; Lupta cu inerţia; 
Cântece de pierzanie; Enigma Otiliei; Ultima noapte de 
dragoste, întâia noapte de război ; Eu, supremul ; Ritualul 
primăverii ; Moromeţii ; Creanga de aur; Divanul persian; 
Cuvinte potrivite; Singur printre poeţi; Vocile nopţii; O zi din 
viaţa lui Ivan Denisovici; Arhipelagul Gulag; Recviem pentru 
nebuni şi bestii; Concert din muzică de Bach; Săptămâna 
nebunilor; Delirul; Lumea în două zile; Îngerul de gips; Viaţa 
ca o coridă; Opera de trei parale; Un tramvai numit dorinţă 
etc. 
     Am citat, cum se vede, în această ordine aleatorie 
patru titluri ale lui Gabriel Garcia Márquez. Cele mai 
multe. Nimic mai firesc. Titlurile cărţilor sale – remarcă 
biograful cel mai autorizat al marelui Gabo – 
„reverberează misterios, aproape spectral” în mass-
media de pe întreaga planetă. Iar Gerald Martin, căci 

despre acestv mare biograf este vorba, exemplifică: „O 
sută de ore de singurătate”, „Cronica unei catastrofe 
anunţate”, „Toamna dictatorului”, „Iarna patriarhului”, 
„Dragoste în vremea banilor”. Astfel încât, prin 
parafraze ale jurnaliştilor, reverberaţia se produce, de 
fapt, în cele din urmă, în chiar memoria lumii.  
      Dar nu numai prozatorii, poeţii şi dramaturgii ne 
oferă asemenea veritabile creaţii, ci şi autorii de eseuri 
literare şi filosofice, criticii şi istoricii literari şi-au legat 
numele de titluri ce au rămas în memoria noastră. Nu 
puţine, repere de neclintit, sunt emblematice privind 
cultura dintr-o anumită epocă ori istoria literaturii. Tot în 
ordine aleatorie, voi menţiona şi aici doar câteva dintre 
cele româneşti: Istoria literaturii române de la origini până în 
prezent, Spiritul critic în cultura românească, Sentimentul 
românesc al fiinţei, Spaţiul în literatură, Bagaje pentru 
paradis, Gogol sau fantasticul banalităţii; Dimineaţa poeţilor; 
Sadoveanu sau utopia cărţii; Marele Alpha; Marea 
trăncăneală. Eseu despre lumea lui Caragiale; Mitologii 
subiective;Don Quijote în Est; Bunul simţ ca paradox; Istoria 
literară ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică; Bacovia. Sfîrşitul 
continuu. 
   A lua în stăpânire, a întemeia presupune a identifica, a 
numi. Titlul ne poate da sentimentul deschiderii unor 
privelişti inedite, al cuceririi şi recuceririi unor noi 
tărâmuri. Un volum care să conţină, eventual pe criteriul 
genurilor sau al domeniilor ilustrate, numai titluri, fără 
nici un comentariu, ar putea fi fastuos şi, fireşte, 
captivant. Am vedea mai bine atunci, lecturând insolita 
carte, câtă inteligenţă, câtă inspiraţie, câtă creaţie 
încorporează o asemenea operă, adeseori ignorată, care 
este titlul în sine, dar, desigur, şi în relaţie cu ceea ce se 
află dincolo de el. Titlul poate fi şi un exerciţiu de intuiţie 

E 
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şi imaginaţie pentru cititor.Un cititor inteligent va intui 
repede că un titlu ca Moromeţii anunţă o construcţie epică 
de anvergură, epopeică, cu atât mai mult cu cât, între 
altele, el sugerează ideea de clan şi, prin extensie, de 
clasă. Este suficient să deschidă apoi marea carte la 
prima pagină şi, nu mai departe, cea dintîi frază să-i 
confirme intuiţia şi aşteptarea: „În Câmpia Dunării, cu 
câţiva ani înainte de al doilea război mondial, se pare că 
timpul avea cu oamenii nesfârşită răbdare: viaţa se 
scurgea aici fără conflicte mari”. De la faimoasa frază, ce 
sună ca un amar reproş – cu ecou milenar – cu care 
începe Răscoala: „Dumneavoastră nu cunoaşteţi ţăranul 
român!”, romanul românesc nu mai cunoscuse o atât de 
maiestuoasă deschidere a porţilor de bronz ale unei 
lumi, precum cea a capodoperei lui Marin Preda, în 
perfectă consonanţă cu titlul. 
    E adevărat că sunt nu puţine titluri, şi încă ale unor 
opere celebre, „reci”, didacticiste, banale, care, însă, 
datorită unui firesc şi subtil fenomen de transfer, capătă, 
au căpătat în timp o forţă de sugestie mereu crescândă, 
în mentalul nostru. Ne dăm seama că era titlul cel mai 
potrivit, dacă nu unicul, abia după ce citim şi recitim 
opera. Se produce un subtil fenomen de inducţie. De 
pildă, Roşu şi negru. Sau Război şi pace care i s-a impus, de 
altfel, lui Tolstoi, pe parcursul scrierii romanului. Iniţial, 
acesta se intitula Trei perioade, mai apoi Totul e bine cînd se 
sfârşeşte cu bine… Banalitatea, inexpresivitatea acestora 
sunt frapante. Război şi pace impresionează printr-o 
simplitate aş spune monumentală, precum cerul de la 
Borodino şi soarele de la Austerlitz, precum mormântul 
de la Iasnaia Poliana al celui mai mare romancier al 
tuturor timpurilor. Visul oricărui prozator de oriunde şi 
oricând este şi va fi mereu – credea Albert Camus – să 
scrie Război şi pace! Alexandru Paleologu mărturisea cu 
puţin timp înainte de a muri că, de-a lungul vieţii sale, 
citise de 14 ori „Război şi pace” şi se pregătea să mai 

citească o dată romanul lui Tolstoi. Amintindu-şi că 
atunci când l-a citit prima oară, la o vârstă fragedă, a 
plâns, Conu Alecu a fost întrebat dacă un adolescent de 
azi ar mai plânge la lectura capodoperei tolstoiene. 
Răspunsul a fost unul sec: „dacă nu este idiot va 
plânge!” Aviz amatorilor! 
   Dar nu se va putea scrie niciodată despre titluri, fie şi 
câteva consideraţii ca în cazul de faţă, fără a referire la O 
mie şi una de nopţi şi la celebra conferinţă a lui Borges, în 
care genialul scriitor argentinian comentează acest titlu 
ce repovesteşte nu o lume, ci Lumea. Un titlu al cărui 
mister şi a cărui perpetuă prospeţime, observă Borges, 
nu doar se menţin intacte prin veacuri şi milenii, dar se 
amplifică necontenit. Este un titlu care „parcă ar fi fost 
inventat azi dimineaţă”. 
   Borges credea că frumuseţea unică a acestui titlu rezidă 
în adăugirea şi una, care legitimează infinitatea sugerată 
de O mie de nopţi, potenţând ideea de infinit şi, totodată, 
sentimentul infinitului pe care îl trăiesc şi îl retrăiesc 
cititorul sau ascultătorul fascinantelor povestiri. Marele 
scriitor, care îşi imagina Paradisul ca avînd înfăţişarea 
unei biblioteci…, observă: 
   „În titlul O mie şi una de nopţi avem de-acum ceva 
important, avem ideea unei cărţi infinite şi, în mod 
virtual, aşa este. Arabii spun că nimeni nu poate citi O 
mie şi una de nopţi pînă la sfârşit, nu din plictiseală; 
motivul e sentimentul că această carte este infinită şi aşa 
este de fapt”. 
    Să ne imaginăm cum ar fi căzut O mie şi una de nopţi în 
sufletul nostru – parafrazând un inspirat titlu al unui 
roman de Constantin Ţoiu – dacă şiragul nesfârşit al 
nemuritoarelor povestiri s-ar fi intitulat altfel. Nu ne 
putem imagina! El este parcă un dat din alte sfere. Dacă 
istoria umanităţii însăşi ar trebui să poarte un nume, 
acesta ar putea fi, de ce nu, O mie şi una de nopţi… 
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ARTE POETICE MODERNE        
 

Virgil DIACONU 
 
 
 
 

„Poezia este 
forma goală a 
activităţii 
intelectuale” sau 
Poezia modernă în viziunea lui G. Călinescu* 

 
neditul Curs de poezie semnat de G. Călinescu, 
cuprins în volumul Principii de estetică (Fundaţia 
pentru literatură şi artă „Regele Carol II”, 

Bucureşti), a apărut în anul 1939, cu doi ani înainte de 
editarea lucrării Istoria literaturii române de la origini şi 
până în prezent (1941). Cursul a fost predat sub forma a 
nouă prelegeri studenţilor Facultăţii de Filosofie şi Litere 
din Iaşi în anul 1938.  

Republicat în anul 1996 (în volumul Principii de 
estetică), Cursul de poezie urmăreşte „clarificarea unor 
noţiuni de estetică poetică” (1, p. 6) şi chiar se propune 
ca un mic tratat de estetică a poeziei moderne, deşi 
criticul nu este dispus să recunoască prea uşor acest 
lucru.  

 
 

„Estetica este o ştiinţă care nu există.” 
Dar... 

 
Cine va deschide micul Curs de poezie (89 de pagini, 

în ediţia din 1996, după care lucrez) va fi întâmpinat de 
scepticismul autorului atât cu privire la posibilitatea 
existenţei obiective a esteticii poeziei cât şi a literaturii de 
valoare, a capodoperei, care face obiectul legitim al 
acestei estetici:  

„capodopera nu există obiectiv (…), ci e o stare de 
spirit a unor indivizi, un sentiment particular de 
valoare” (ib. p. 14),  

 
spune criticul. De fapt, în privinţa capodoperei, a 

operei literare de valoare, părerile sunt întotdeauna 
împărţite: „ceea ce pentru unul este capodoperă, pentru 
altul reprezintă un scandal”, afirmă Călinescu. Lipsa 
unui „consimţământ general” îl determină pe critic să ne 
asigure că „În Estetică obiectul însuşi este incert (...)”, 
faţă de ştiinţă, în care „obiectul e real, consimţit de toţi”. 
(ib., p. 15). Şi criticul teoretician continuă: „Estetica 
devine disciplina ciudată care nu-şi cunoaşte obiectul.” 
(ib., p. 15).  

Un refuz la fel de puternic al esteticii literare, dar şi 
al esteticii în general, deci un refuz al esteticii ca ştiinţă 
sau ca artă cu principii universale, îl întâlnim şi la 
teoreticianul E. Lovinescu: „Esteticul nu e, anume, o 
noţiune universală, uniform valabilă, ci numai expresia 
unei plăceri variabile, individuale”, afirmă el în Mutaţia 
valorilor estetice, capitolul VI al Istoriei literaturii române 
contemporane (vol. II, Editura Minerva, 1973, p. 277).  

În ceea ce îl priveşte pe Călinescu, el contestă 
existenţa capodoperei şi a esteticii, argumentând că 
normele sau norma literară ce ar putea să le întemeieze şi 
legitimeze pe acestea nu există. Iar  

I 
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„dacă norma [universală] nu se poate descoperi 
suntem în neputinţă de a determina obiectul însuşi al 
Esteticii. (…). Estetica este o ştiinţă care nu există (…). 
Estetica, ca studiu obiectiv al capodoperei nu va exista 
niciodată. Toate străduinţele esteticienilor sunt inutile 
speculaţiuni în jurul goalei noţiuni de artă şi orice 
estetică nu cuprinde mai mult decât întrebarea dacă 
putem sau nu găsi criteriul frumosului urmată de 
răspunsul negativ sau de prezumţiuni insuficiente.” (1, 
p. 16). 

 
Concluziile primului capitol al cărţii sunt 

zdrobitoare. Călinescu neagă atât posibilitatea existenţei 
capodoperei cât şi posibilitatea existenţei esteticii, deci a 
lucrării teoretice care ar putea să exprime fiinţa 
capodoperei. Cel despre care se spune că este un „critic 
total” (Mircea Martin), că este „o conştiinţă estetică 
universală” (Romul Muntean), că elaborează „construcţii 
[critice] de o rigurozitate perfectă” (Doina Rodina Hanu), 
îşi neagă tocmai obiectul de studiu – literatura de 
valoare, capodopera –, pentru analiza şi evaluarea căreia 
a primit toate aprecierile de mai sus şi încă multe altele… 
Nu este aceasta o situaţie paradoxală?  

Dar sunt argumentele criticului chiar atât de 
puternice? Să le cercetăm pe rând şi să vedem dacă nu 
cumva spiritul speculativ al teoreticianului se amestecă 
cu mici puseuri de teribilism.  

(1). Faptul că una şi aceeaşi operă de valoare este 
văzută de cineva drept capodoperă – operă de valoare –, 
iar de altcineva „un scandal”, deci o „operă de valoare 
parţială” (ib., p. 15), este cât se poate de firesc: unul 
dintre valorizatori are gust estetic, iar celălalt nu are. 
Unul dintre lectorii evaluatori este competent estetic, iar 
celălalt nu este. Şi este de observat că tocmai pentru cel 
neiniţiat îşi propune G. Călinescu să scrie o Estetică, 
vrând să-i sădească acestuia sentimentul artistic, estetic, 
după cum declară el încă de la începutul Cursului de 
poezie.  

Capodopera, opera de valoare nu va primi, vai!, 
niciodată acordul tuturor lectorilor, al tuturor 
evaluatorilor, iar asta nu din cauza faptului că ea nu 
exisă ca atare, ci a acelor evaluatori literari care pur şi 
simplu nu o văd, care nu o pot recepta şi evalua la 
nivelul excepţionalităţii ei. Capodopera nu este decretată 
ca atare, deci în calitatea ei de capodoperă, decât de către 
o minoritate elitistă de creatori, critici, cititori. Dar iată că 
existenţa capodoperei ajunge să fie recunoscută în cele 
din urmă chiar de către critic: „Evident, în materie de 
artă nu apelăm la sufragiul universal. Prin faptul că 
mulţimea respinge un anumit fel de poezie nu înseamnă 
că aceasta nu este valoroasă.” (ib., p. 54).  

Cu alte cuvinte, valoarea literară, capodopera există! 
Criticul îşi contrazice în acest fel ideile de început care 
decretau inexistenţa capodoperei şi a esteticii… Dar va 
trebui să ne „obişnuim” cu acest mod contradictoriu al 
lui Călinescu de a trata problemele de estetică literară, 

pentru că ele se vor repeta de-a lungul întregului Curs de 
poezie.     

(2). „Capodopera nu există obiectiv” (ib., p. 14), deci 
prin norme generale care să-i confirme existenţa, afirmă 
criticul. Iată însă că în acelaşi Curs de poezie, doar peste 
câteva pagini, Călinescu susţine contrariul:  

„Nu numai că poezia există, dar prin anchetarea 
spiritelor celor mai alese ale umanităţii putem ajunge la 
stabilirea unor pseudo-norme.” (ib. p. 19). 

 
Aşadar, capodopera există, după cum există şi 

pseudo-normele estetice care au întemeiat-o. Aceste 
pseudo-norme ale poeziei nu sunt cunoscute însă de noi 
doar prin anchetarea „spiritelor celor mai alese ale 
umanităţii”, ci şi prin propriile eforturi de desluşire a 
temeiurilor capodoperei, a fiinţei poeziei: drept dovadă, 
criticul ne oferă chiar el, în cele din urmă, câteva 
precepte ale poeziei.  

Dacă G. Călinescu ar fi crezut cu adevărat că poezia 
de valoare (capodopera) nu există şi că noi, dimpreună 
cu el, nu avem capacitatea de a cunoaşte şi elabora 
estetica poeziei, aşadar teoria frumosului poetic, atunci 
însuşi Cursul de poezie în care el face aceste afirmaţii nu ar 
mai fi continuat, ci s-ar fi oprit la pagina 19, adică acolo 
unde consideraţiile sale teribiliste cu privire la 
imposibilitatea existenţei operei de valoare şi a esteticii ei 
încetează. Dar fireşte că lucrarea lui Călinescu nu se 
încheie aici şi că, în contradicţie cu afirmaţiile făcute 
iniţial, criticul îşi continuă discursul: un discurs în care 
vorbeşte chiar despre poezia modernă de valoare 
(capodoperă) şi estetica normativă ce o constituie…  

 
 

Normele poeziei moderne  
 

Normele constitutive de poezie modernă, pe care în 
spiritul îndoielilor sale G. Călinescu le numeşte fie 
„pseudo-norme”, fie „pseudo-precepte”, nu ne spun „ce 
este poezia, ci cum este poezia” (ib. p. 20), ne avertizează 
criticul. Dar pseudo-normele care ne spun cum este poezia, 
aşadar poezia de valoare, capodopera, sunt totuşi norme, 
au statutul de norme poetice! De aceea, atunci când 
vorbim despre poezie ne referim chiar la norme, la 
normele care o constituie; pseudo-normele mărturisesc 
despre altceva: despre pseudo-poezie.  

Urmărind să clarifice cum este poezia, demersul 
teoretic al criticului nu poate fi decât unul descriptiv. 
„Sterila Estetică” (G.C.) va face astfel loc „unei Şcoale de 
poezie” (ib., p. 20), prin care noi vom avea posibilitatea 
„să ne sporim conştiinţa artistică”, ne asigură criticul, 
după ce puţin mai înainte existenţa acestei şcoli era 
imposibilă, de vreme ce însăşi existenţa capodoperei, 
care ar fi fost să facă obiectul respectivei şcoli, era 
negată…  

Urmărind să descopere normele sau numai 
preceptele literare ale poeziei moderne, G. Călinescu 
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cercetează câteva curente literare avangardiste – poezia 
dadaistă, futuristă, poezia absurdului, poezia suprarealistă, 
poezia pură şi poezia hermetică (folosesc grafia autorului) 
–, curente sau tipuri de poezie încă prezente prin spiritul 
şi parţial prin litera lor în cultura europeană în anii 
conceperii Cursului de poezie. Voi prezenta toate aceste 
precepte literare elaborate de critic mai jos, precizând că 
numerotarea lor îmi aparţine. 

 
(1). Poezia este şi trebuie să fie o structură care are sens. 
„O poezie nu e un conglomerat de imagini frumoase în 

sine, de sunete frumoase în sine, ci e un fenomen care începe 
abia cu apariţia unei organizaţiuni, adică a unui sens 
general.” (ib., p. 21).  

„Nu există poezie acolo unde nu este nicio organizaţiune, 
nicio structură, într-un cuvânt nicio idee poetică.” (id.). 

„[…] orice poezie întrucât există ca atare trebuie să apară 
ca o structură, ca o organizaţiune, în care părţile se supun 
întregului.” (id.). 

 
(2). Trebuie să înţelegem că „arbitrariul sistematic [de 

factură suprarealistă] oboseşte spiritul şi că poezia cere un 
sens.” (ib., p. 54). 

  
(3). „[…] poezia e în punctul ei de plecare un act de vieaţă 

deplină. Ca să cântăm trebuie întâi de toate să trăim.” (ib., p. 
88, s.n.). 

(Deşi la Călinescu acest precept nu figurează ca o 
normă poetică, el are totuşi această funcţie).  

 
(4). „În orice operă mare proporţia dintre conformism şi 

noutate este în favoarea celei dintâi.” (ib., p. 27). 
 
(5). „Prea multă sinceritate în artă, prea multă viaţă sunt 

contrare spiritului creaţiunii. Poezia e o liturghie, un 
ceremonial introdus în viaţă, fără să se confunde cu ea.” (ib., 
p. 31).  

 
(6). „O poezie nu e făcută să fie înţeleasă de toată lumea.” 

(ib., p. 34).  
 
(7). „Absurditatea pură, chiar pusă la cale conştient şi 

mai ales atunci, nu duce decât la mici efecte comice.” (ib., p. 
42). 

 
(8). „Purificarea intenţionată de conţinut a poeziei [vezi 

poezia pură] este fără urmări estetice, deoarece în mod normal 
conştienţi sau inconştienţi noi avem un conţinut. Sterilizarea 
duce în chip fatal la absurditate.” (ib., p. 57). 

 
(9). „Hazardul pur fără intervenţia spiritului nostru nu 

dă nimic; totuşi din slăbirea atenţiei artistice şi consultarea 
hazardului pot să iasă uneori apropieri surprinzătoare, 
începuturi de structuri.” (ib., p. 24). 

 
(10). „poetul trebuie să alterneze frazele substanţiale cu 

frazele prozaice, ca să profite de odihna spiritului în 
raporturile comune.” (ib., p. 71).  

 
(11). „[…] poeţii par a spune ceva. Tocmai această 

aparenţă că au de spus ceva, fără niciun interes de conţinut, 
este miezul oricărui lirism...” (ib., p. 61). 

 
(12). „[…] poezia trebuie să cadă din când în când într-o 

verbalitate pură pentru a se atrage atenţiunea asupra 
ritualităţii ei.” (ib., p. 73) – 

 
Deşi s-ar putea înţelege că toate preceptele literare 

de mai sus sunt extrase din poezia avangardistă pe care 
criticul o discută în cursul său – poezia dadaistă, futuristă, 
poezia absurdului, poezia suprarealistă, poezia pură şi 
poezia hermetică –, aceste precepte nu exprimă, în marea 
lor majoritate, tipurile de poezie avangardistă… De 
altfel, cu excepţia poeziei hermetice, Călinescu neagă pe 
mai multe pagini ale Cursului de poezie valoarea tuturor 
tipurilor de poezie avangardistă pe care el însuşi le 
prezintă.   

Astfel, „poezia dada devine [este] o simplă operă a 
hazardului” (ib., p. 23), poezia futuristă „cade în 
reportaj” (ib., p. 30) – „futurismul rămâne la suprafaţă” –
, poezia suprarealistă poate fi „înţeleasă” numai dacă 
„renunţăm la orice sforţare de a înţelege” (ib., p. 48)…, 
„absurditatea poetică pură nu duce decât la mici efecte 
comice” (ib., p. 42), iar poezia pură, prin care abatele 
Henri Brémond vrea „să exalte iraţionalul, să facă din 
poezie un exerciţiu mistic”, ajunge în cele din urmă să fie 
înţeleasă ca „o poezie purificată de orice conţinut” (ib., p. 
55), deci să fie „fără urmări estetice” (ib., p. 65), apreciază 
criticul.  

Dacă preceptele lui Călinescu nu pot fi înţelese ca 
norme ale poeziei avangardiste, atunci cărei poezii 
aparţin totuşi ele? Am înclina să credem că cele 12 
precepte ale lui Călinescu exprimă un teritoriu poetic 
mai larg şi anume poezia modernă, mai precis poezia 
modernă pe care criticul o numeşte poezie lirică, pentru că 
cel puţin în capitolele VI şi VII autorul Cursului de poezie 
vorbeşte despre „lirism” sub mai multe forme: 
„obiectivitate în lirică”, „structuri lirice”, „atitudini 
lirice”, „valori lirice”, „raport (...) liric”, „teren bogat în 
lirism”, „moment liric”, „poziţii lirice favorabile”, 
„marile poeme lirice” etc.  

Dar preceptele poetice călinesciene nu pot fi atribuite 
în totalitatea lor nici poeziei lirice moderne, pentru că 
dacă le citim cu atenţie constatăm că doar primele trei au 
statul de norme de valoare pentru poezia lirică modernă... 
Preceptele 4-8 reprezintă doar observaţii mai mult ori 
mai puţin pertinente cu privire la poezia modernă, 
preceptele 9 şi 10 sunt exterioare poeziei moderne, deci 
nu o privesc, iar preceptele 11 şi 12 îi sunt poeziei 
moderne de-a dreptul potrivnice.  

Caracterul contradictoriu al celor 12 precepte literare 
elaborate de critic ne arată că acestea nu se pot constitui 
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cu toate ca elemente normative ale unei arte poetice 
coerente, ale unui sistem normativ-estetic, şi de aceea  ele 
nu sunt capabile să exprime şi creeze poezia (lirică) 
modernă. În temeiul preceptelor literare elaborate de 
Călinescu nu se poate produce poezie modernă de 
valoare, pentru că poezia care ar putea fi construită de 
primele trei norme de valoare este deconstruită, anulată 
de celelalte precepte, care le sunt opuse.  

 
 

„Orice adevărată poezie este 
hermetică” sau Poezia hermetică, 
singura poezie adevărată…  

 
Dintre toate tipurile de poezie avangardistă şi 

nonavangardistă discutate de Călinescu în Curs de poezie, 
singura formulă poetică ce îi trezeşte interesul şi pe care 
o apreciază este poezia hermetică. 

Ce argumente aduce criticul în apărarea valorii 
poeziei hermetice? Mai întâi, criticul încearcă să ne 
convingă de faptul că poezia ermetică, deşi este o poezie 
dificilă, din cauza modului special în care foloseşte 
limbajul, ea poate fi totuşi înţeleasă… Pentru a înţelege 
poezia hermetică „trebuie să trăieşti în ordinea de 
realităţi spirituale pe care [poezia hermetică] o exprimă” 
(ib., p. 64), crede Călinescu. Mai precis, trebuie să trăieşti 
în ordinea mitologiei, ocultismului şi a ştiinţei hermetice, 
care constituie substanţa poeziei ermetice. Noi trebuie 
mai întâi să ne instruim, să ne „specializăm” în aceste 
discipline şi abia apoi vom avea datele necesare şi 
capacitatea de a înţelege şi savura poezia hermetică, 
reiese din discursul criticului…  

Dar poezia ermetică, poezie care conform lui 
Călinescu exprimă mitologia, ocultismul şi ştiinţa 
hermetică, este o poezie livrescă şi didactică. Iar despre 
poezia căzută în livresc şi didacticism nu putem spune 
decât că este o poezie care şi-a abandonat obiectivele 
poetice şi că se închină la zei străini. Didactici au fost 
unii dintre clasici, care, schimbând obiectul autentic al 
poeziei – realitatea, existenţa – ajungeau să scrie 
geografii, istorii şi ştiinţe în versuri… Sper să nu ne 
întoarcem acolo şi să nu aruncăm pe fereastră tocmai 
ceea ce poezia a dobândit bun între timp.     

Un alt argument adus de critic în favoarea poeziei 
hermetice porneşte de la observaţia că  

„(…) poeţii [hermetici] par a spune ceva. Tocmai această 
aparenţă că au de spus ceva, fără niciun interes de [pentru] 
conţinut, este miezul oricărui lirism (...).” (ib., p. 61). 

 
Aşadar, aparenţa că poeţii hermetici au ceva de spus, 

aparenţă care este, de fapt, fără niciun interes pentru 
conţinutul poeziei, „este miezul oricărui lirism”. Lipsa de 
interes pentru conţinut, deci neglijarea conţinutului 
semantic al poeziei este miezul oricărui lirism, crede 
Călinescu…  

Dar problema este că poezia care îşi neglijează 
conţinutul nici nu există ca poezie! În pus, lirismul 
poeziei, lirism despre care vorbeşte chiar Călinescu, nu 
se poate produce decât prin idei şi numai prin ele, prin 
organizarea şi desfăşurarea ideilor, aşa încât dacă poeţii 
ermetici sunt fără „niciun interes de [pentru] conţinut”, 
deci dacă ei neglijează conţinutul ideatic al poeziei, 
atunci aceştia neglijează şi posibilitatea producerii de 
către idei a lirismului, deci a acelei ideaţii sensibile, care 
se numeşte lirism sau emoţie.  

Cum ar putea să constituie dezinteresul pentru 
conţinutul ideatic „miezul oricărui lirism”, de vreme ce 
tocmai ideile chemate să producă lirism sunt neglijate şi, 
în fond, neexploatate în sensul lirismului pe care ar putea 
să îl producă? Poezia hermetică tocmai pentru că este 
ermetică, deci tocmai pentru că nu are „niciun interes de 
[pentru] conţinut”, este lipsită de lirism. Un lirism al 
poeziei ermetice care ar rezulta din lipsa de interes pentru 
conţinutul ideatic al acelei poezii este ceva absurd. Tocmai 
un astfel de punct de vedere este susţinut de Călinescu… 

Tot întru apărarea poeziei ermetice Călinescu 
apreciază că  

„[…] poezia trebuie să cadă din când în când într-o 
verbalitate pură pentru a se atrage atenţiunea asupra 
ritualităţii ei.” (ib., p. 73). 

 
Aşa sună ultima normă (pseudo-normă) a poeziei 

moderne în viziunea lui Călinescu. Şi, ca să ne dăm mai 
bine seama ce înseamnă verbalitate pură şi ritual în poezia 
ermetică, criticul ne spune că „ritualul este iniţierea 
simbolică în mistere” şi că aceste mistere „trebuie să 
rămână întotdeauna absconse”. Ca lectori, noi nu 
prindem sensul gesturilor ceremoniale ale poeziei şi 
totuşi aceste gesturi ceremoniale „produc asupra noastră 
impresiuni puternice ca şi frazele gnomice.” (ib., p. 73). 
Poezia care înlesneşte toate aceste speculaţii şi care 
produce în noi „impresiuni puternice” este poezia lui Ion 
Barbu. Iată un exemplu, pe care ni-l oferă chiar criticul: 

Cir-li-lai, cir-li-lai, 
Precum stropi de apă rece 
În copaie când te lai, 
Vir-o-cong-go-eo-lig, 
Oase închise afară-n frig 
Lir-liu-gean, lir-liu-gean, 
Ca trei pietre date dura 
Pe dulci lespezi de mărgean. 
 
Versurile citate de Călinescu din poezia lui Ion 

Barbu sunt jucăuşe, „copilăreşti”, însă ele nu produc 
nicidecum „impresiuni puternice”, nu îl emoţionează 
poetic pe cunoscătorul autentic de poezie. Nu există 
nicio spiritualitate puternică în aceste versuri, iar 
principiul „verbalităţii pure” ilustrat de versurile „Cir-li-
lai, cir-li-lai”, „Vir-o-cong-go-eo-lig” şi „Lir-liu-gean, lir-
liu-gean” este doar o joacă sonoră fără nicio relevanţă 
poetică.  
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Unsprezece pagini, în care Călinescu îşi propune să 
ne demonstreze vigoarea şi excelenţa poeziei hermetice, 
în general, şi a poeziei hermetice practicate de Ion Barbu 
şi de Valéry, în particular, nu sunt nicidecum 
convingătoare, argumentele aduse de critic fiind cu toate 
false.  

Dar să urmărim cum evaluează G. Călinescu poezia 
în general, aşadar nu numai poezia hermetică. Cum 
evaluează el poezia unui autor de valoare, spre pildă 
poezia lui Eminescu? În poezia La steaua, în care apar 
versurile  

„Icoana stelei ce-a murit 
Încet pe cer se suie.  
Era pe când nu s-a zărit, 
Azi o vedem şi nu e.”, 
 
G. Călinescu vede doar prozaicitate devenită 

structură poetică, iar în finalul magistral al poeziei 
Melancolie –  

Pe inima-mi pustie zadarnic mâna-mi ţiu, 
Ea bate ca şi cariul încet într-un sicriu. 
Şi când gândesc la viaţa-mi îmi pare că ea cură, 
Încet repovestită de o străină gură. 
Ca şi când n-ar fi viaţa-mi ca şi când n-aş fi fost. 
Cine-i acel ce-mi spune povestea pe de rost, 
De-mi ţin la el urechea – şi râd de câte-ascult 
Ca de dureri străine?... Parc-am murit de mult. –  
 
marele critic nu remarcă altceva decât existenţa a 

„două euri: un eu activ, mişcător, şi un eu mort, absolut, 
scos din istoria spiritului şi devenit obiect de 
contemplaţie” (ib., p. 79). Criticul nu vede nicidecum în 
aceste versuri, dramatismul ruperii fiinţei, trauma, 
înstrăinarea de propria fiinţă a personajului poeziei, 
emoţia transmisă. Sau nu ne împărtăşeşte nouă aceste 
lucruri, socotind că punctarea existenţei celor două euri 
este suficientă întru susţinerea valorii versurilor 
eminesciene. Despre tensiunea dintre cele două euri şi, 
implicit, despre tensiunea transmisă cititorului, nu ni se 
spune, aşadar, nimic. Nici poezia La steaua, nici 
fragmentul din Melancolie nu îl emoţionează pe G. 
Călinescu. Numai „verbalitatea pură”, deci numai „Cir-
li-lai, cir-li-lai”, „Vir-o-cong-go-eo-lig” şi „Lir-liu-gean, 
lir-liu-gean” şi, desigur, poezia ermetică însăşi, îi creează 
criticului „impresiuni puternice”. 

Dintre toate tipurile de poezie discutate de Călinescu 
în Curs de poezie, în care intră tipurile de poezie 
avangardistă şi poezia lirică modernă, „poezia 
hermetică” este singura care îi spune ceva şi pe care o 
apreciază în mod deosebit. „Orice adevărată poezie este 
hermetică”, spune criticul şi într-un alt loc (2, p. 26), 
confundând astfel poezia autentică cu poezia hermetică.  

Pe Călinescu îl satisfac estetic ermetismul savant al 
jocului poetic secund, iar asta înseamnă atât 
„verbalitatea pură”, aşadar poezia jocurilor „copilăreşti”, 
drăgălăşeniile poetice, jocurile lingvistice şi 

onomatopeice, cât şi versurile care nu au „niciun interes 
de [pentru] conţinut”, care îşi ignoră conţinutul 
semantic. Marele critic dă atenţie mai degrabă poeziei 
devitalizate, uscate, desemantizate, lipsite de lirism, 
tensiune existenţială şi atitudine, decât poeziei autentice. 
Criticul confundă astfel poezia modernă de valoare cu 
poezia hermetică, fiind totodată destul de reţinut faţă de 
poezia cu adevărat valoroasă, autentică, deci faţă de 
poezia care manifestă interes pentru conţinutul ideatic şi 
vibraţia, tensiunea pe care acesta o degajă. 

Nu aş vrea să spun, prin toate acestea, că 
teoreticianul şi criticul Călinescu nu distinge, cel puţin 
teoretic, între poezia de valoare şi poezia minoră, între 
valoare şi pseudovaloare. „Experienţa estetică ne arată că 
există o poezie profundă şi o poezie superficială” (1, p. 
68), spune destul de răspicat criticul. Atâta doar că în 
Cursul de poezie el nu identifică întotdeauna corect nici 
„poezia profundă”, nici „poezia superficială”, de vreme 
ce consideră că „Orice adevărată poezie este hermetică” 
şi este atât de reţinut (prudent?) în faţa poeziei 
Melancolie, a lui Eminescu. 

Judecata criticului „Orice adevărată poezie este 
hermetică” spune, de fapt, că poezia hermetică este 
singura poezie adevărată; spune că niciun alt tip de 
poezie nu poate fi considerat drept poezie adevărată, 
autentică… Nici cel puţin poezia lirică modernă, pentru 
care criticul a elaborat primele trei norme şi singurele 
norme de valoare, din totalul celor 12 precepte, nu pare 
să fie, în raport cu poezia hermetică, o poezie adevărată, 
autentică – „orice adevărată poezie este hermetică”.   

 
 

Contestarea unor definiţii eronate ale 
poeziei  

 
Înainte de a trage concluziile expunerii sale şi de a ne 

oferi, eventual, un înţeles al poeziei moderne, Călinescu 
îşi propune să corecteze câteva dintre „definiţiile” 
eronate care i s-au dat poeziei de-a lungul vremii.   

(1). Astfel, criticul contestă mai întâi legitimitatea 
poeziei didactice: „În termenii obişnuiţi, poezia nu ne 
învaţă, deci nu se cade să fie didactică şi nu ne arată ce e 
bine şi ce e rău, deci nu trebuie să fie morală. Poezia nu 
instruieşte şi nu educă, ea este un pur exerciţiu spiritual” 
(ib., p. 89), spune teoreticianul, după ce chiar el susţinuse 
puţin mai înainte că poezia ermetică foloseşte cunoştinţe 
provenite din mitologie, ocultism, ştiinţa hermeticii, şi 
după ce îi cerea lectorului să posede, la rându-i, aceste 
cunoştinţe, aceste dogme, dacă vrea să înţeleagă şi să 
evalueze corect poezia ermetică.  

Împotriva poeziei didactice s-au pronunţat mai mulţi 
poeţi şi critici literari, printre care John Stuart Mill, 
Baudelaire, Valéry. Mill a criticat de exemplu 
didacticismul poetic cu mai bine de o sută de ani înainte 
de Călinescu, mai precis în anul 1833. 
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(2). A doua definiţie contestată de Călinescu este 
aceea care spune că poezia este un joc. „Poezia nu e jocul 
copiilor (…), dar e una din caracteristicile umanităţii care 
seamănă mult cu jocul. Tipice la joc sunt aparenta 
gratuitate, ritualul şi tehnica severă.” (ib., p. 90). Poezia 
seamănă cu jocul, dar nu e totuşi un joc, nu poate fi 
înţeleasă ca un simplu joc… Poezia este, spun eu, o 
viziune a eului poetic asupra lumii existente, este crearea 
din limbaj a unor lumi posibile. 

(3). Poezia este o artă gratuită, spune o altă definiţie a 
poeziei. Gratuitatea sugerează faptul că poezia ar fi 
scoasă „din nimic”, punctează criticul, şi mulţi au 
echivalat gratuitatea cu puritatea, „recomandând 
extirparea oricărei materii”, a oricărui conţinut. Şi iată 
replica, pertinentă, a lui Călinescu la asemenea 
recomandări:  

„poezia e în punctul ei de plecare un act de vieaţă deplină. 
Ca să cântăm trebuie întâi de toate să trăim.” (ib., p. 88, s.n.). 

 
 

„Poezia nu urmăreşte să trezească 
sentimente” 

 
Dacă cele trei îndreptări de mai sus sunt pertinente şi 

binevenite, mai greu de acceptat este atitudinea criticului 
faţă de poezia modernă care exprimă sentimente. De fapt, 
pentru Călinescu poezia de valoare nu exprimă 
sentimente.  

„poezia nu are nicio legătură cauzală cu sentimentele aşa 
zise adevărate şi nici nu urmăreşte să trezească sentimente” 
(ib., p. 88),  

 
afirmă, cât se poate de clar, criticul. Însă din aceeaşi 

pagină, câteva rânduri mai jos, aflăm că „poezia e în 
punctul ei de plecare un act de vieaţă deplină” şi suntem 
asiguraţi de acest fapt: „Ca să cântăm trebuie întâi de 
toate să trăim”…  

Dacă acceptăm că „vieaţa deplină” şi actul de a trăi 
nu se desfăşoară totuşi în afara sentimentelor, atunci 
judecata conform căreia „poezia e în punctul ei de 
plecare un act de vieaţă deplină” include şi sentimentele, 
întregul fond uman afectiv. Dacă G. Călinescu admite că 
poezia este expresia „vieţii depline”, atunci el trebuie să 
admită că poezia este şi expresia sentimentelor şi stărilor 
afective, pentru că „viaţa deplină” presupune şi aceste 
sentimente! Poezia ca viaţă deplină exprimă, aşadar, şi 
sentimente. După cum se vede, Călinescu nu îşi 
corelează întotdeauna judecăţile critice, fiind uneori 
contradictoriu în afirmaţiile pe care le face.  

Pentru a nega valoarea poeziei moderne care 
lucrează cu sentimente, cu emoţii, Călinescu ne oferă un 
exemplu de poezie care ratează emoţia. Poezia  

Mă doare sufletul 
Mă doare inima 
Mă doare dorul, 

Mă doare tot ce-mi aminteşte 
De clipele noastre dragi..., 
 
citată de critic dintr-o revistă a vremii, nu trezeşte 

într-adevăr nicio emoţie, ci e de-a dreptul stupidă. 
„Nimeni nu este cuprins de durere când un poet declară 
că e cuprins de durere” (ib., p. 86), spune foarte bine 
criticul cu privire la versurile de mai sus.  

Dar nu despre o asemenea poezie vorbim atunci când 
apreciem că „poezia exprimă sentimente” şi că ea 
emoţionează tocmai prin sentimentele pe care le 
comunică. Putem de pildă noi să afirmăm că fragmentul 
din poezia Melancolie, al lui Eminescu, citat mai înainte, 
nu desfăşoară emoţii şi nu ne emoţionează? Ne lasă acest 
fragment reci, indiferenţi? Nicidecum! Chiar şi criticul 
observă că „în versurile lui Eminescu 

Pe lângă plopii fără soţ 
Adesea am trecut. 
Mă cunoşteau vecinii toţi 
Tu nu m-ai cunoscut. 
 
nu e amintit noţional niciun sentiment, dar totuşi noi 

avem o clipă de regret şi de indignare, fiindcă ni se pare 
scandalos ca o femeie să ignore până într-atât pe liricul 
trecător” (ib., p. 86). Dar prin acest comentariu Călinescu 
îşi contrazice principiul care susţinea că „poezia nu are 
nicio legătură cauzală cu sentimentele aşa zise adevărate şi 
nici nu urmăreşte să trezească sentimente”. Însă cel puţin de 
astă dată criticul se contrazice în numele adevărului 
poeziei.  

Desigur, în mare, criticul intenţionează să ne 
convingă de faptul că poezia nu este sentiment, adevăr, 
sinceritate şi, în acest sens, el observă că „cele mai sincere 
simţiri nu dau cele mai bune poezii, putem spune chiar 
dimpotrivă.” (ib., p. 85). Vezi de exemplu „Mă doare 
sufletul/ Mă doare inima/ Mă doare dorul”, care sunt 
declaraţii cât se poate de sincere. Şi totuşi, cu cele mai 
sincere simţiri poate să lucreze şi poezia de valoare – 
vezi în acest sens cel puţin fragmentul din poezia 
Melancolie şi poezia Pe lângă plopii fără soţ… 

Cu privire la „poezia sentimentelor” ar trebui înţeles 
în primul rând faptul că această poezie se face, ca oricare 
altă poezie, cu idei, şi că ceea ce produce sau nu produce 
emoţie sunt tocmai ideile. Mai precis, poetul produce 
emoţii cu ideile prelucrate în sensul emoţiilor, deci cu 
ideile lirice, şi ratează producerea emoţiilor cu ideile 
neutre sau cu ideile pseudo-lirice.  

Reuşita poeziei sentimentelor este reuşita ideilor 
poeziei şi ea este furnizată de poetul de talent, aşadar de 
poetul care ştie să configureze artistic în ideile poeziei 
toată magma afectivă interioară şi existenţa. Cât despre 
poezia ratată a sentimentelor, aceasta este creaţia 
poetului care pur şi simplu nu ştie să configureze artistic în 
idei bogăţia afectivă interioară şi existenţa. Pentru că 
alături de ideile lirice, în mod autentic lirice, există şi idei 
care mimează lirismul, idei ale şerbetului afectiv, precum 
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şi idei/poezii care nu sunt pur şi simplu lirice, ci neutre 
afectiv.   

Oricum, sentimentele nu pot fi afişate în text ca 
sentimente, ele nu pot decât să rezulte din organizarea şi 
desfăşurarea ideilor, din viziunea poemului – vezi strofa 
din Mai am un singur dor, semnată de Eminescu, vezi 
poemul Melancolie şi toate poeziile pe care le numim 
lirice, în mod autentic lirice, poezii ale lirismului înalt 
sau „poezii de valoare”. O poezie bine condusă ideatic şi 
vizionar, o poezie construită ideatic inteligent va trezi 
întotdeauna în noi sentimente sau stări afective, 
sentimente şi stări care sunt mai mult sau mai puţin 
clare, definibile. 

În ceea ce îi priveşte pe lectori şi critici, aceştia nu 
pot să respingă şi să nege, asemenea lui Călinescu, toată 
poezia care vehiculează sentimente şi stări afective pe 
motiv că există şi poezii proaste care lucrează cu 
sentimente şi stări afective… Cu acest tip de argument, 
care extinde fără niciun temei nonvaloarea asupra 
valorii, putem să respingem toată poezia de excepţie pe 
motiv că există şi poezie mediocră… Uneori, 
argumentele lui Călinescu sunt de-a dreptul stranii. 
Singura emoţie pe care criticul o acceptă totuşi este 
„emoţia poetică”: 

„Emoţia poetică dacă este un sentiment este un sentiment 
sui-generis, o emoţie nepractică.” (ib., p. 88). 

 
Dacă emoţia poetică este un sentiment, ea este „un 

sentiment sui-generis”, „o emoţie nepractică”, probabil o 
emoţie care nu se regăseşte totuşi printre sentimentele 
din fondul nostru afectiv, ci este de o altă factură: de 
factură estetică. Dintre toate emoţiile, singură ea pare să 
fie acceptată şi valorizată ca atare de către critic.  

Prin această separare, de altfel corectă, a emoţiei 
poetice de corpul emoţiilor de ordin afectiv şi, totodată, 
prin recunoaşterea însemnătăţii emoţiei poetice în raport 
cu fondul afectiv, criticul ne arată că el continuă, de fapt, 
să deprecieze afectivitatea, lirismul. Călinescu nu 
renunţă la cruciada sa antilirică, antiafectivă, 
antiemoţională şi nu admite implicarea sentimentelor în 
poezie, deşi chiar şi poezia hermetică, pe care el o 
consideră „adevărata poezie”, este o formă de lirism: nu 
spunea criticul că dezinteresul faţă de conţinutul ideatic, 
prin care această poezie se defineşte, „este miezul 
oricărui lirism”?… Încâlcite sunt căile, ideile, judecăţile 
criticului!  

Faptul că G. Călinescu nu recunoaşte existenţa 
poeziei lirice moderne ca poezie de valoare nu constituie 
totuşi nicio pierdere pentru poezie, ci doar pentru critic: 
această nerecunoaştere ne arată, în fond, cum anume, cât 
de corect evaluează criticul poezia. El şterge din cartea 
de poezie poezia lirică, după ce mai înainte condamnase 
la moarte capodopera şi estetica ei. Noroc că pentru a 
exista în excelenţa lor, nici estetica poeziei, nici 
capodopera, nici poezia lirică modernă nu au nevoie de 
aprobarea expresă a criticului.   

 
 

„Poezia este forma goală a activităţii 
intelectuale”   

 

După ce contestă, îndreptăţit, cele trei tipuri de 
poezie modernă – poezia didactică, poezia-joc şi poezia ca act 
gratuit – şi după ce neagă cu totul neîndreptăţit 
legitimitatea poeziei lirice, criticul îşi încheie Cursul de 
poezie cu o definiţie prin care încearcă să surprindă fiinţa 
poeziei moderne, căreia i s-a dedicat:  

„poezia este un mod ceremonial, ineficient de a 
comunica iraţionalul, este forma goală a activităţii 
intelectuale. Ca să se facă înţeleşi poeţii se joacă, făcând ca 
şi nebunii gestul comunicării fără să comunice, în fond, 
nimic decât nevoia fundamentală a sufletului uman de a 
prinde sensul lumii.” (ib., p. 92, s.a.). 

 
Iată o definiţie de zile mari. Toate căutările din Curs 

de poezie conduc către această neaşteptată înţelegere a 
poeziei moderne! Dar definiţia lui Călinescu nu este doar 
greu de acceptat de către poetul şi criticul care au 
conştiinţa poeziei autentice, ea contrazice totodată chiar 
şi cele trei norme de valoare, pe care însuşi criticul le-a 
stabilit la începutul lucrării sale pentru poezia modernă.  

Astfel, dacă din prima normă poetică aflăm că „O 
poezie […] e un fenomen care începe abia cu apariţia unei 
organizaţiuni, adică a unui sens general” (ib., p. 21), în 
definiţia de mai sus teoreticianul afirmă că poezia „este 
forma goală – deci lipsită de semnificaţie – a activităţii 
intelectuale”. Cu privire la aceeaşi poezie se fac, aşadar, 
două afirmaţii opuse, aşa încât acceptarea uneia dintre 
ele o anulează pe cealaltă. Pentru Călinescu, judecata 
adevărată ar fi să fie totuşi aceea spre care a condus 
întregul Curs de poezie, şi anume aceea că poezia „este 
forma goală a activităţii intelectuale”… În ordine estetică 
însă, acest punct de vedere este fals.   

Definiţia dată de Călinescu poeziei moderne (poezia 
„este forma goală a activităţii intelectuale”…) contrazice şi 
cea de a doua normă a poeziei stabilită de critic, care 
spune că „poezia cere un sens”; şi contrazice şi cea de a 
treia normă de valoare, normă prin care eram asiguraţi 
că „poezia e în punctul ei de plecare un act de vieaţă 
deplină”. Este poezia modernă „forma goală a activităţii 
intelectuale”, sau este consecinţa unei vieţi (afective şi 
spirituale) depline? Din nou, Călinescu apără puncte de 
vedere opuse, contrare… Şi optează în final pentru 
soluţia cea mai proastă: aceea care afirmă că „poezia este 
(…) forma goală – deci lipsită de semnificaţie – a activităţii 
intelectuale”.  

Desigur, criticul mai consideră că poezia este „un 
mod ceremonial, ineficient de a comunica iraţionalul”, ca 
şi cum iraţionalul ar putea fi substanţa pe care poezia 
(poetul) de valoare îşi propune să ne-o comunice… 

Dacă definiţia lui Călinescu are pretenţia că exprimă 
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poezia, deci poezia de valoare în general, înseamnă că ea 
exprimă orice poezie, orice poem de valoare. Să urmărim 
unul dintre poemele de vârf ale creaţiei poetice 
argheziene, poemul Două stepe, şi să vedem dacă 
definiţia lui Călinescu se regăseşte sau nu în acest poem:  

 
O stepă jos, o stepă neagră sus. 
Se-apropie-mpreună şi sugrumă 
Calul de lut şi câinele de humă 
Şi omul lor, din umbra de apus. 
 
Drumul s-a strâns din lume ca o sfoară, 
Gheme de drumuri zac în heleşteu. 
Hambarul n-a lăsat nimic afară. 
Noaptea-ncuiată e, cu lacăt greu. 
 
Noi, singuri trei, dăm lumii-nchise roată, 
Cercăm, strigăm… Nici-un răspuns. 
Că oboseala pribegiei ne-a ajuns 
Şi n-avem loc să stăm şi noi odată. 
 
Unde ne ducem? Cine ne primeşte? 
În poarta cui să cerem crezământ? 
Hai, calule, hai, câine, pământeşte, 
Să batem, frânţi, cu pumnii în pământ. 
 
Întrebarea mea ar fi, aşadar, aceasta: se regăseşte 

poemul Două stepe sau fragmentul, exemplar, din poezia 
Melancolie, a lui Eminescu, în definiţia dată de Călinescu 
poeziei moderne? Se regăsesc aceste poeme, care sunt în 
mod cert poeme de valoare, în definiţia dată de G. 
Călinescu poeziei? Sunt aceste poezii ceremoniale, aşa 
cum spune definiţia lui G.C.? Îşi propun aceste poeme să 
comunice iraţionalul? Pot fi considerate aceste poeme 
„forma goală a activităţii intelectuale”? Nicidecum! Atât un 
poem cât şi celălalt contrazic în mod vizibil definiţia dată 
de Călinescu poeziei moderne. 

Poezia modernă de valoare contrazice definiţia dată 
de critic poeziei în toate punctele acesteia, pentru că 
poezia de valoare nu este în mod expres ceremonială, 
după cum nu este nici iraţională, nici „forma goală a 
activităţii intelectuale”; pentru că poeţii moderni autentici 
nu se joacă, pentru că ei nu fac „ca şi nebunii gestul 
comunicării fără să comunice”. Trăsăturile pe care 
criticul le atribuie în definiţia sa poeziei nu aparţin 
poeziei concrete de valoare, poeziei moderne de valoare. 
Definiţia lui Călinescu este o răstălmăcire a poeziei 
moderne autentice, este o definiţie ficţională. Orice poem 
modern de valoare contrazice definiţia dată de Călinescu 
poeziei moderne.  

Din „definiţia” poeziei oferită în finalul Cursului de 
poezie rezultă că G. Călinescu nu îi vede prea bine pe 
poeţi, de fapt pe marii poeţi, de vreme ce se arată 
convins de faptul că „poeţii se joacă, făcând ca şi nebunii 
gestul comunicării fără să comunice în fond nimic decât 
nevoia fundamentală a sufletului uman de a prinde 

sensul lumii.” Definiţia lui Călinescu se potriveşte mai 
degrabă poeziei lipsite de valoare, poeziei ratate, pentru 
că tocmai această poezie poate fi socotită o „formă goală a 
activităţii intelectuale”.  

Poezia de valoare respinge cu totul, aşadar, definiţia 
dată de Călinescu poeziei. Niciun poem modern de 
valoare nu are nici în clin nici în mânecă cu definiţia dată 
de critic poeziei, care fireşte că vrea să fie o definiţie a 
poeziei, deci a poeziei de valoare. Cred că departe de a 
comunica iraţionalul şi de a fi forma goală a activităţii 
intelectuale, poezia (modernă) de valoare exprimă 
freamătul şi problematica lumii, existenţa, dramele şi 
bucuriile noastre ca drame şi bucurii ale omului de 
pretutindeni şi de oricând. În mare, poezia modernă (de 
valoare) poate fi considerată o viziune originală, insolită, 
tensionată liric şi poetic asupra existenţei umane, a unui ciob 
de existenţă, de realitate. Poezia modernă exprimă, prin 
lucrurile şi ideile pe care le prezintă, mişcările tectonice 
ale sufletului, tulburările şi viziunile noastre în raport cu 
propria existenţă şi cu lumea.  

 
 

Privire de ansamblu asupra Cursului de 
poezie 

 
Privit în ansamblu, Cursul de poezie al lui Călinescu 

este compus din idei, din judecăţi critice care nu pot sta 
împreună, care se resping reciproc. Astfel, Cursul… 
cuprinde idei pertinente cu privire la poezia modernă, 
cum ar fi primele trei principii de valoare ale poeziei şi 
respingerea unor tipuri şi definiţii false ale poeziei, din 
idei care pur şi simplu nu privesc poezia de valoare, şi 
din idei de-a dreptul neadecvate poeziei moderne de 
valoare – vezi cel puţin negarea poeziei lirice moderne, 
supraevaluarea poeziei ermetice şi definirea cu totul 
stranie, nepotrivită, de fapt falsă a poeziei moderne 
(„poezia este un mod ceremonial, ineficient de a 
comunica iraţionalul, este forma goală a activităţii 
intelectuale.”)… Acest melanj de idei şi judecăţi 
contradictorii cu privire la acelaşi obiect – obiect pe care 
ni-l închipuim a fi poezia modernă de valoare – nu îi 
permite lui G. Călinescu să închege o teorie, o dogmă 
poetică coerentă, o poetică pertinentă, o estetică a 
poeziei, o artă poetică sau un sistem poetic, în sensul de 
sistem articulat, pertinent, coerent. 

În Postfaţă la volumul Universul poeziei (3), care 
include studiile Curs de poezie şi Universul poeziei, Al. Piru 
opinează că aceste două lucrări reprezintă „o contribuţie 
remarcabilă la clarificarea unor probleme de estetică 
literară, cu nimic mai prejos de acelea aduse anterior 
îndeosebi de Benedetto Croce, de diverşi esteticieni 
germani (…).” Cursul clarifică într-adevăr unele 
probleme, dar şi contrariază prin câteva puncte de 
vedere, pe de o parte neadecvate poeziei, iar pe de altă 
parte contradictorii, opuse unele altora. Vezi cel puţin 
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opoziţia dintre primele trei principii/norme poetice şi 
definiţia dată de critic poeziei moderne în finalul 
cursului.  

G. Călinescu este destul de bulversant: atunci când 
crezi că apără o idee, nu poţi fi sigur că în pagina 
următoare sau chiar în aceeaşi pagină nu va apăra o idee 
contrară, pentru că această din urmă idee îi serveşte să 
demonstreze noua poziţie pe care el o adoptă. Situaţii 
contradictorii de acest gen nu sunt tocmai puţine. Iar 
dacă eu am semnalat câteva dintre ele, altcineva poate să 
alcătuiască o întreagă listă a judecăţilor contradictorii 
semănate de Călinescu în lucrarea despre care vorbim.  

De altfel, se pare că nu sunt singurul care remarcă 
starea conflictuală a unor judecăţi critice ale 
teoreticianului. În lucrarea Literatura română între cele 
două războaie mondiale (vol. III, Bucureşti, Minerva, 1975, 
în 4, p. 188), Ov. S. Crohmălniceanu sublinia cu privire la 
opera critică a lui G. Călinescu faptul că acesta „găseşte 
mereu argumente ca să pledeze un punct de vedere 
paradoxal.” Liviu Leonte, care semnează postfaţa 
volumului Principii de estetică (1), în care este cuprins 
studiul Curs de poezie,  semnalează, fără prea multe 
detalii, câteva dintre paradoxurile existente în curs.  

Ne-am întrebat mai înainte cum anume evaluează G. 
Călinescu poezia modernă, aşadar dacă evaluările 
criticului privind poezia sunt corecte sau nu. Călinescu a 
canonizat în lucrarea sa fundamentală, Istoria literaturii 
române de la origini şi până în prezent, apărută în 1941, 
aproximativ 230 de poeţi, dintre care nu mai puţin de 
215 sunt poeţi moderni, socotind moderni poeţii de la 
romantism încoace. Primul modern romantic canonizat 
în Istorie… este un poet a cărui operă se constituie din 
cinci poezii, nici acestea publicate cu toate în cursul 
vieţii. Însă publicând la 1830 poezia Ruinurile Târgoviştei, 
Vasile Cârlova, căci despre el este vorba, îşi asigura fără 
probleme locul în Istoria literaturii române…, o lucrare 
întocmită de către unul dintre cei mai importanţi critici 
români, după opinia generală.   

Pornind de la presupunerea că cei 215 poeţi moderni 
au fost canonizaţi de Călinescu în Istoria sa chiar în 
temeiul înţelesului pe care îl are pentru el poezia 
modernă – vezi definiţia din Curs de poezie –, rezultă că 
operele poetice moderne canonizate de critic corespund 
tocmai acestui înţeles, tocmai definiţiei pe care criticul a 
oferit-o poeziei moderne. Astfel, înţelegem că „poezia 
[poeţilor „istoricizaţi” în Istorie… de Călinescu] este un 
mod ceremonial, ineficient de a comunica iraţionalul, 
este forma goală a activităţii intelectuale. Ca să se facă 
înţeleşi poeţii [canonizaţi în Istorie…] se joacă, făcând ca 
şi nebunii gestul comunicării fără să comunice, în fond, 
nimic decât nevoia fundamentală a sufletului uman de a 
prinde sensul lumii”…  

Dacă cei 215 poeţi chiar corespund, în mare, acestei 
definiţii, înseamnă că ei nu au nicio valoare şi că, în 
consecinţă, nu există niciun temei axiologic pentru a fi 
canonizaţi de către critic, canonizarea în afara valorii 

operei fiind o canonizare vidă, un fals. Iar dacă aceşti 
poeţi nu corespund definiţiei dată de Călinescu poeziei, 
înseamnă că ei au fost canonizaţi în temeiul altei 
definiţii, al altor criterii, de bună seamă estetice, de 
vreme ce li s-a rezervat un loc în Istorie… Aşadar, în 
acest al doilea caz, cei 215 par să fie, cu toţii, poeţi de 
valoare. Dar ne putem noi închipui că în perioada 1830-
1941 (Istoria… lui Călinescu a apărut în 1941) literatura 
română chiar a produs 215 poeţi moderni de valoare, adică 
215 poeţi care merită să figureze într-o istorie a 
literaturii?  

Dacă în geografia noastră culturală ar fi existat 215 
poeţi moderni de valoare, de mare valoare, aşa după 
cum ne face să înţelegem simpla cuprindere, canonizare 
a acestor poeţi în Istoria… lui G. Călinescu, atunci poezia 
românească ar fi trebuit să bată toate topurile mondiale 
şi nu ar fi dat fuga să se sincronizeze cu poezia 
occidentală, de la începutul existenţei sale moderne şi 
până astăzi, adică nu ar fi fost nevoită să îşi caute 
modelele poetice în poezia altei culturi şi să-şi recunoască, 
în acest fel, minoritatea. Chiar şi poezia generaţionistă 
matură de astăzi – poezia optzecist-postmodernistă –, 
care se consideră cea mai importantă poezie românească, 
îşi face (prin Mircea Cărtărescu şi alţi câţiva poeţi) o 
glorie din faptul că s-a sincronizat cu poezia turnurilor 
gemene americane… 

Cu privire la poeţii canonizaţi în Istorie… nu putem 
decât să remarcăm că G. Călinescu este cât se poate de 
indulgent, inexplicabil de indulgent, de vreme ce, pe 
lângă cei câţiva poeţi de valoare care existau într-adevăr 
în acea perioadă, el include şi o mulţime de poeţi 
nesemnificativi, ca şi cum el ar fi cântărit poezia cu 
măsuri diferite. În fond, socotind după calitatea reală a 
poeţilor canonizaţi în Istorie…, înţelegem că el chiar a 
făcut acest lucru.  

În finalul eseului Universul poeziei, eseu publicat în 
Jurnalul literar (nr. 4-5/1948) la nouă ani de la apariţia 
Cursului de poezie, G. Călinescu se arată destul de sceptic 
în ceea ce priveşte posibilităţile sale de a înţelege poezia:   

 
„Ce e poezia însăşi, e o problemă care depăşeşte 

mijloacele noastre.”  
___________________________ 
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Les arts et la 
littérature dans 
l’époque 
postmoderne. 
Le nouveau Léviathan 

 
epuis tant d’années une chimère hante le 
monde. Ce phénomène concept désigné par le 
terme de postmodernisme demeure aujourd’hui 

même une sorte d’apparition qui nous échappe toujours, 
plus difficile encore à déchiffrer que la comète Halley, un 
monstre aquatique, terrestre ou bien céleste, inconsistant 
mais obsédant, illusoire mais dévorateur, dépeint de tant 
de manières. Bien qu’employé depuis quelques 
décennies de façon ostentatoire et obstinée, même 
excessivement, pour s’imposer, le postmodernisme est 
aujourd’hui même un terme contradictoire. Je dis 
contradictoire car chacun de ses commentateurs s’est 
édifié une théorie sur le postmodernisme, de sorte que 
l’idée promue par Brian McHale dans „La Fiction 
Postmoderne” selon laquelle toutes ces théories ne 
seraient que des fictions me semble encore valable. 

Pour cela même, toute tentative de définir le 
postmodernisme „devra dire à la fois ce que le 
postmodernisme est et ce qu’il ne l’est pas”. 

Mais le terme a son histoire à lui. De nos jours, tout 
commentateur du postmodernisme sait que le terme a 
été forgé et employé pour la première fois par le peintre 
anglais John Watkins Chapman en 1870 pour définir le 
phénomène plastique européen développé en dehors de 
la peinture impressionniste française. Qu’on le rencontre 
de nouveau en l917 dans un ouvrage de Rudolf 
Pannwitg où il désigne „le nihilisme et la décadence des 
valeurs européennes” ou en 1934 dans une anthologie de 

poésie mise en place par Federico Onis et parue a 
Madrid, de même qu’en 1942, dans l’anthologie de 
poésie latino-américaine mise en place par Dudley Fitts. 
La consécration du terme vient pourtant plus tard, après 
l947 grâce à des personnalités telles D.C. Somervell, 
Arnold Toynbee, Bernard Rosenberg ou l’économiste 
Peter Drucker, le dernier déclarant même en l957 „le 
passage à une société post-industrielle qui se caractérise 
par une déviation par rapport à la vision cartésienne du 
monde”. Mais le terme a acquis une place privilégiée 
dans la rhétorique des années 60’- 70’ surtout grâce aux 
théories développées par Ihab Hassan, Jameson, 
Vattimo, Lyotard et puis par Charles Newman, Brian 
McHale, Gerald Graff et par le prodigieux théoricien 
canadien Linda Hutcheon. 

Postmodernisme. Le concept est si vague, si étendu, 
il est parasitaire et surenchérant. Le terme est bien 
antipathique, âpre, lourdaud selon ce que tous les 
commentateurs ont constaté et évoque „ce qu’il veut 
surpasser” ou bien supprimer: le modernisme même. Il 
contient ainsi «son propre ennemi» (Ihab Hassan). Un 
terme déroutant, et, par conséquent hostile, qu’on se voit 
obligé d’employé car il désigne un paradigme. 

Tout de même, on tient pour déroutant le fait qu’à 
l’heure ou la «culture postmoderne” (syntagme consacré 
déjà) s’est imposée, la définition du terme 
postmodernisme a reçu des notations et des connotations 
tellement diverses. François Lyotard l’a désigné comme 
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„paradoxe de ‘avenir” à partir de l’idée que l’époque 
postmoderne se distingue par „une tendance prononcée à la 
délégitimation de la connaissance”, par la suppression „d’un 
métalangage universel et l’imposition d’une pluralité infinie de 
langages”. Vattimo y voit une fin de la fin où post n’est 
pas synonyme d’anti, alors qu’ Ihab Hassan l’envisage à 
travers des catégories négatives comme „une véritable 
fatalité de l’expression écrite” étant donné que les traits 
distinctifs du phénomène sont l’anarchie, le 
polymorphisme, l’indétermination, l’absence. 

D’ailleurs, le polymorphisme de l’acception du 
terme est impressionnant. 

Structure auto-réflexive, le postmodernisme surgit 
d’une crise de légitimation qui tourmente depuis 
quelques décennies la vie sociale. Au niveau 
ontologique, dans le postmodernisme, l’être n’est plus 
fondé métaphysiquement, il n’est plus l’entité qui se 
rapporte aux phénomènes du monde réel, mais une 
entité aléatoire, contextuelle. Les valeurs mêmes ne sont 
plus immuables, mais soumises à une relativité 
conjoncturelle et les catégories négatives avec lesquelles 
on opère (nihilisme, décadence, dissolution de la 
métaphysique, la valeur „faible”) nous obligent à nous 
demander si le postmodernisme apporte quelque chose 
de meilleur ou de pire par rapport au modernisme, s’il 
ne supprime pas „le projet inaccompli du modernisme” 
selon ce que dirait Jurgen Habermas. La vérité elle-même 
cesse d’être envisagée dans le postmodernisme comme 
un concept qui touche à la gnoséologie car elle faillit de 
s’encadrer dans une réalité métaphysique stable. La 
connaissance trouve son fondement dans l’expérience 
esthétique, le monde postmoderne devient un monde 
fondamentalement esthétisé qui reconsidère ses valeurs 
culturelles en les réécrivant et les donnant des sens 
nouveaux. Ce sera, au fait, un des grands 
accomplissements de l’orgueil du monde postmoderne. 
C’est en ce sens que se soutient notre idée selon laquelle 
„le postmodernisme tire ses racines de Sein und Zeit ou 
Heidegger parle de la nécessité d’une destruction de 
l’histoire de l’ontologie”, c’est-à-dire, de la pensée qui 
superpose l’être à la présence. 

Dans un certain sens, le postmodernisme est une 
culture qui se développe à l’intérieur de la culture et son 
trait principal est le dédoublement ou, on pourrait même 
dire, la duplicité entretenue systématiquement. Ses 
moyens de s’imposer sont «consciemment périodiques, 
historiques et réflexifs» et ses provocations 
postmodernes contiennent une complicité infinie. Par 
conséquent, il devient de plus en plus clair que le 
postmodernisme excelle en dénaturation. Il est important 
et même intéressant de suivre ce phénomène de 
dénaturation dans tous les arts. 

Sans doute, le postmodernisme ne peut plus être 
envisage de nos jours tel que le faisait l’americaine 
Charles Newman en 1985, dans l’ouvrage „The Post-
Modern Aura» comme „une bande d’artistes 

contemporains infatués qui, la pelle à la main, marche 
sur les traces des éléphants spectaculaires du 
Modernisme”. Pourtant, ses liaisons avec le modernisme 
et le classique demeurent infaillibles. 

Il n’y a pas longtemps que Steven Connor avançait 
l’idée que la „post-culture” n’est plus à même de se 
définir, d’une façon ou de l’autre, d’une position 
indépendante, qu’elle est condamnée à rester un 
prolongement parasitaire d’une création culturelle 
consacrée. 

Il faut admettre, et avec nous la cohorte des 
théoriciens contemporains du phénomène, dans le cas où 
ils veulent être fair-play, que le postmodernisme n’aurait 
jamais été possible sans l’existence de quelques 
mouvements, écoles ou bien idées de la seconde moitie 
du XXème siècle qui ont spéculé un second modernisme - 
the high-modernisme- comme dirait Jameson, ou mieux 
encore - un modernisme tardif- d’après John Barth,: le 
textualisme et l’intertextualité (Barthes, Derrida, Julia 
Kristeva), le mouvement destructiviste (Richard Mackeey, 
Donato, Hopkins, etc.), le concept d’opera aperta par 
lequel Umberto Eco imposait la pluralité sémantique, le 
fragmentarisme et la poétique du fragment promues par Ihab 
Hassan, l’anti-mimétisme promu par Michel Foucault 
dans son ouvrage „Les mots et les choses” (1996). 

Sans minimaliser l’importance des autres, on peut 
affirmer que le principe de l’intertextualité a été 
entièrement revendiqué par le postmodernisme. Il était 
déjà formulé depuis 1971 par Roland Barthes dans son 
ouvrage „Le plaisir du texte”. Selon Barthes, 
l’intertextualité est celle qui supplante la relation auteur-
texte par une relation lecteur –texte. Cette nouvelle 
relation situe la signification textuelle à l’intérieur de 
l’histoire même du discours textuel. 

Dans ces circonstances, un ouvrage littéraire écrit 
d’après les normes de cette nouvelle relation ne peut 
plus être envisage comme original. 

C’est ainsi qu’on envisage les livres de E.L.Doctorow 
(Le livre de Daniel), ceux d’Umberto Eco (Le nom de la 
rose), de Christa Wolf (Cassandre), de Salman Rushdie 
(Les enfants à minuit), de Garcia Marquez (Cent années de 
solitude), de Findley (Les fameux derniers mots) ou bien de 
Fowels (La chenille). Ce sont des livres de codification et 
décodification des signes, des livres qui déplacent 
l’intérêt du lecteur vers „le sujet plus général des 
paradoxes de la parodie tout en signalant la différence 
ironique au coeur même de l’analogie comme une 
transgression autorisée de la convention”. 

De toutes les tensions du postmodernisme, la plus 
évidente serait „la transgression des limites qui 
distinguent entre les genres, les discours, les disciplines 
et même entre la culture d’élite et celle de masse”. 

Mais, on rencontre aussi beaucoup de ces traits chez 
un Lautréamont (son premier livre paraissait en 1868!), 
chez un Urmuz, etc., ce qui nous autorise d’affirmer que 
la durée postmoderne ne se succède pas 
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chronologiquement à celle moderne. Cette observation a 
été faite aussi par d’autres théoriciens qui ont découvert 
dans ce paradoxe «une métafiction historiographique”. Il 
ne faut pas penser plus loin qu’au geste essentiellement 
postmoderne (dans le sens de „récupération” invoqué 
par Lyotard) de «Bouvard et Pécuchet» de Flaubert 
(1880) où les deux personnages essaient de concentrer la 
pensée entière dans un seul Livre ofrrant ainsi, selon le 
groupe Tel Quel, le plus pur spécimen de „texte comme 
intertextualité”. 

A mon avis, c’est de cet ouvrage de Flaubert que 
surgit le comportement postmoderne auquel se sont 
ajoutées plus tard les nuances anarchiques qui placent le 
mouvement entier sous le sceau du dionysiaque. 

 

 
 

*** 
Si l’architecture qui contient à la fois la théorie et la 

réflexion critique sur cette théorie s’est inscrite dans un 
processus rapide d’internationalisation, il n’en est pas de 
même pour la peinture et la sculpture, les arts les plus 
rapprochées de celle-ci. La diversité de la peinture et de 
la sculpture au XXème siècle est vraiment comblante. 

Les théories du postmodernisme qui, selon ce qu’on 
a déjà affirmé, précèdent le plus souvent les ouvrages 
avancent deux directions de développement des arts: la 
première - la pluralité - conservatrice (qui admet la reprise 
des possibilités du modernisme et même un retour au 
symbolisme) et la seconde - la pluralité - critique (fondée 
sur l’impureté et l’intertextualité). 

La peinture continue, d’une part, le mouvement des 
pionniers de l’abstractionnisme (Kandinsky, Klee et 
Mondrian), d’autre part, elle cultive la condition de type 
encyclopédique qui, selon les assertions de Howard Fox 
«admet une immensité de points de vue, une infinité de 
réactions interprétatives». 

De sa variante de simple renaissance (Jencks), de 
cosmopolitisme ironique font partie les ouvrages qui se 
distinguent par un retour partiel, temporaire et 
„dépourvu de sincérité» aux styles anciens. C’est à cette 

catégorie qu’appartient le fameux tableau Constelazione 
del Leone - Scuola di Roma, peint eu 1980 par Carlo Maria 
Mariani où on représente un groupe d’artistes et de 
dealers contemporains à travers le style faussement 
héroïque de la peinture allégorique du XVIII ème siècle. 

A l’époque postmoderne, l’art est menacé par les 
forces du théâtralisme, du divertissement et du kitsch. 
Selon l’affirmation de Claude Karnoouh «on porte tous 
différents masques el costumes, on s’efforce à créer ce 
qu’a déjà été créé, on entre tous dans la sphère Néo ou 
bien dans celle d’un «post-perpétuel»: néoréalisme, 
néoexpressionnisme, néo-avant-gardisme (un drôle de 
terme, n’est-ce pas?), néo-abstraction, néo-minimalisme, 
néo-surréalisme, etc. Dans la fresque de la société on 
retrouve la même situation, on rencontre une néo-
bourgeoisie, des néo-riches, des néo-pauvres, des néo-
impérialistes, des néo-capitalistes, des néo-nationalistes, 
des néo-populistes, des néo-kantiens, des néo-hégéliens, 
des néo-philosophes». 

Au fait, il n’y a rien de nouveau dans ces «néo-
nouveautés»! A partir de la grande révolution entamée 
par Duchamp, les arts plastiques se sont contentés 
seulement à l’emploi de l’artefact promu au rang d’objet 
d’art. Impossible à encadrer dans l’idée platonicienne de 
Beau et de Bien, l’artefact, un objet tout fait, sans 
personnalité, acquiert les dimensions d’un néo-art. La 
manifestation la plus édificatrice en ce sens est 
l’exposition de Manzoni, Merda del artisto qui réunit des 
boîtes de conserves à inscriptions. Cette exposition, 
présentée même a Beaubourg, comme les seringues d’ 
Andy Warhol, commte les pots de nuit de Verdoni, 
exprime plutôt une attitude civique qu’une attitude 
artistique, l’idée d’une culture en pleine décadence et de 
la dérision dans un monde dominé par une rationalité 
économique. 
 

 
 
Durant les trente dernières années, le 

postmodernisme littéraire a été ce qu’on appelle „une 
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agressive provocation américaine”. En tant que 
littérature „sans paternité”, „littérature sans influences 
primaires» qui subit l’anxiété de son „non-influence”, la 
littérature américaine a su trouver dans le 
postmodernisme sa grande occasion de séduire, par un 
spectacle intertextuel, une parodie ironique, des motifs, 
des symboles, des thèmes orientaux ou bien européens 
anciens et consacrés. L’argument le plus fort de cette 
reprise est, selon plusieurs théoriciens américains, 
l’imitation du Moyen Age ou celle de la Renaissance: 
Dante et la circulation orale des visions religieuses avant 
l’écriture de „La Divine Comédie”, Chaucer et les 
histoires empruntées à la mémoire collective. Et même le 
cas d’Homère et du traitement subjectif dans l’Iliade et 
l’Odyssée des motifs mythologiques grecs. Par 
conséquent, pourquoi n’existeraient pas une circulation 
des idées, des citations explicites ou à rebours des 
mêmes bibliographies connues, des bouillonnements de 
théories et de nuances fictionnelles comme dans le cas 
d’Homère, Dante ou Chaucer qui sont envisagés comme 
des postmodernes déguisés? De même procèdent, c’est-
à-dire avec la même «honnêteté”, selon les affirmations 
faites par William Gass en 1985, John Barth, E.L. 
Doctorow, Thomas Pyncheon ou Toni Morrison. Un 
regard diachronique sur la littérature ferait surgir un 
grand nombre d’écrivains postmodernes. On 
commencera notre investigation dans les années 70, 
quand la nouvelle critique qui offrait une liberté sans 
bornes au lecteur réussit à faire écho dans les ouvrages 
de quelques auteurs de métafictions considérés 
aujourd’hui, sans le moindre doute, des postmodernes, 
tels John Barth, John Fowels ou Umberto Eco. 

 

 
 

A partir de ce moment, la sphère de la culture arrive, 
par de superpositions répétées, à une interdépendance 
totale par rapport à celle de la critique. C’est pour cela 
même qu’on prend la partie de Brian McHale qui, dans 
son ouvrage „Postmodernist Fiction» (conçu comme une 
poétique de la fiction contemporaine) authentifie «la 
structure auto - réflexive du postmodernisme». Dans la 
prose, de même que dans la poésie, le rapport de forces 
entre la théorie et la substance poétique se modifie, dans 
le sens que la théorie - en tant que discours secondaire - 

devient un discours originaire. Par conséquent, le monde 
comme texte arrive à engloutir le texte comme monde. 
 

 
 

La littérature postmoderne cultive „le choc de la 
nouveauté”, tant chéri par Ezra Pound qui s’écriait 
toujours „Make it new!” («Innovez!»). Pourtant, ses 
innovations, de même que celles d’autres poètes tels T.S. 
Eliot ou Yeats n’ont jamais atteint que le niveau de la 
forme, leur contenu demeurant pour la plupart, 
traditionnel. Ainsi, „la période iconoclaste de la poésie 
anglo-américaine de la première moitié du XXème siècle a 
été reprise dans tous ses éléments par les adeptes de la 
poésie concrète ou de la poésie de langage qui vont 
modifier le rapport auteur - texte, lecteur - texte. 

Les commentateurs du phénomène de changement 
au niveau littéraire rattachent toujours les ouvrages aux 
théories mises en place. Voilà l’opinion de Steven 
Connor sur la liaison de la poésie avec la Nouvelle 
Critique: „Il n’y a aucune coincidence dans le fait que The 
Waste Land d’Eliot, Ulysses de Joyce, les premiers Cantos 
de Pound et Principles of Literary Criticism de L.A. 
Richards sont parus à une intervalle de quelques années. 
Grâce à l’accent mis sur l’harmonisation des pulsions 
affectives contradictoires suscitées dans le lecteur, la 
théorie de la lecture élaborée par Richards s’est avérée 
adéquate à l’interprétation des ouvrages des écrivains 
nouveaux et, surtout, de l’oeuvre d’Eliot car vraiment 
Principles of Literary Criticism s’achève sur une plaidoirie 
en faveur d’Eliot”. 

Une plaidoirie pour la littérature postmoderne et 
même une définition précoce du postmodernisme sont 
mises en place par Leslie Fielder dans son essai Cross that 
Border - Close that Gap, paru en 1963, où il touche à la 
«culture d’élite» et à la „culture de masse”. Il décèle dans 
les romans de Kurt Vonnegut et John Barth des éléments 
de western et science fiction, accessibles aux masses. 
Contestant „l’intégralité générique de la culture d’élite”, 
Leslie Fielder applaudit l’apparition en prose du style 
parodique qui se débarrasse d’élitisme tout en l’illustrant 
par deux exemples: Conrad (la parodie des romans 
d’aventures) et le Joyce d’Ulysses (la parodie du 
romantisme des filles dans le chapitre «Nausicaa». 

Quiconque s’efforce d’entendre le postmodernisme 
en tant que phénomène de création dans les arts et 
surtout dans la littérature, ne peut pas ignorer l’ouvrage 
d’Ihab Hassan «The Dismemberment of Orpheus: 
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Toward a Postmodern Literature» où l’auteur assimile le 
désir de «démembrement» du modernisme et du 
postmodernisme à la légende d’Orphée. Il est bien connu 
que le poète - musicien a été démembré par les ménades 
jalouses de son penchant pour les jeunes hommes. Elles 
ont jeté la tête et la lyre d’Orphée dans le fleuve de 
l’Ebre. Orphée a continué à chanter même après avoir été 
tué par les ménades. A partir de cela, Hassan nous 
présente un Orphée moderne qui accepte la 
désintégration et le démembrement et qui continue à 
chanter pour affirmer „une nouvelle forme créatrice». 
Ihab Hassan dévoile l’existence de ce „héroïsme de la 
désintégration” dans le modernisme de même que dans 
le postmodernisme. Ses premiers signes se retrouvent 
dans les livres du marquis de Sade, ils sont renforcés par 
une tradition de la négation dans l’oeuvre d’Alfred Jarry 
pour arriver au comble dans l’oeuvre de Beckett qui 
inaugure, selon Hassan „l’ère de l’écriture 
postmoderne”. Les deux accents que le théoricien 
découvre dans les livres des écrivains mentionnés ci-
dessus seront révélatrices aussi pour John Barth et 
Wiliam Burroughs: un accent positif - „auto-
transcendent, sacré, absolu» et un autre „auto - 
destructif, démoniaque, nihiliste». 

Envisageant le peintre et non pas l’écrivain dadaïste 
Marcel Duchamp comme l’artiste qui relie vraiment le 
modernisme au postmodernisme („une intelligence 
souveraine de l’anti-art, les paradoxes de son 
négativisme et son positivisme étant des expressions du 
postmodernisme” ), Ihab Hassan risque une définition 
du nouveau concept. „L’esprit postmoderne se blottit à 
l’intérieur du grand corps du modernisme”. Cette 
définition est reprise et complétée le long de son étude 
où le postmodernisme se présente finalement comme 
une „réformation du modernisme”. 

La plupart des études de poétique postmoderne 
envisagent comme postmodernes les fictions qui 
méditent consciemment à leur propre statut de fictions, 
qui transgressent les conventions connus du roman el 
poussent au premier plan l’acte de la création et la 
personnalité de l’auteur. Il s’agit là de „métafictions 
historiographiques”, selon Linda Hutcheon, qui, tout en 
empruntant leurs sujets à l’histoire, les soumettent à des 
dénaturations et des «fictionnalisations». C’est ainsi que 
la création devient «surfiction” - lieu de naissance des 
principes théoriques (Raymond Federman), alors que la 
critique devient dans le postmodernisme «critique-
fiction”, c’est-à-dire, un topos du jeu et de l’illusion. Ce 
sont des vraies acrobaties exécutées avec beaucoup de 
force ludique et de raffinement. 

Selon l’opinion de Giani Vattimo, le moi poétique 
postmoderne est enchanté par l’esthétisation de 
l’immédiat, par l’aspect impur des formes littéraires et 
l’initiation du lecteur équivaut dès le début à une 
séduction de celui-ci. 

 

 
 

Le poète postmoderne – ludique, ironique, 
parodique, déconstructiviste, carnavalesque, décanonisé 
- se trouve toujours en opposition avec l’hiératisme 
moderne. La conscience de l’artifice et du „travail à 
thème”, c’est-à-dire, „une conscience textuelle aiguë”, 
institue ce qu’a été appelé plus tard le „laboratoire 
hypertextuel” du postmodernisme qui, dans l’élan de sa 
totalité récupératrice, ne sépare jamais le 
postmodernisme du modernisme et du classicisme. 

Dans son étude „Notes sur l’état de postmodernité”, 
Virgil Nemoianu parle d’ „un jeu avec l’histoire” en tant 
qu’élément principal de la postmodernité. C’est 
précisément sur ce jeu que s’appuient les deux directions 
de la poésie américaine souscrites au paradigme 
postmoderne: la première inclut la génération Beat, l’ 
Ecole de Poésie de New York et le Collège d’ Ecriture de 
Black Mountain, la seconde -les poètes orientés vers la 
poésie du langage (laguage poetry) dont l’accent 
postmoderne est extrêmement puissant. La seconde 
direction dérive son importance du fait que ses 
représentants se sont insurgés contre la narrativité et la 
centralisation du moi lyrique, mais aussi du fait que, 
dans leur quête de la nouveauté, ils ont poussé 
l’expériment vers des formes extrêmes (voir la «poésie 
de la nouvelle proposition, théorétisée par Ron Sillman!) 
qui ont débouché sur ce qu’on appelle de façon très 
précieuse „la poésie universitaire”. 

Pourtant, une influence très puissante sur la poésie 
de la fin du siècle précédent a été exercée par l’Ecole de 
Poésie de New York (The New York School), un groupe 
poétique qui a modifié le rapport du poète avec le réel, 
mais aussi avec sa propre création, estompant ainsi 
considérablement la limite entre l’existentiel et 
l’esthétique. Le poème devient maintenant la 
consignation de l’existence et de sa 
„circonstancialisation” dans le poème et les gestes de la 
poésie sont aussi celles du poète sans masque, sans 
déguisements, descendu au beau milieu de la rue. 

L’expression, de même que les formes poétiques, 
deviennent plus légères justifiant ainsi Morse Peckham à 
définir le poème comme „une composition à lignes de 
longueur inégale qui se différencie par cela même de la 
régularité entropique de la prose». 
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En 1970, Ron Padgett et Donald Saphiro publient 
„An Anthology of New York Poets” qui inclut des 
poèmes signés par 27 poètes parmi lesquels se trouvent 
aussi Frank O’Hara, John Ashbery, Ted Berrigan, Tom 
Clark, Kenneth Koch ou Bill Berkson. 

Pour tout lecteur avisé, interprète ou créateur de 
poésie, «An Anthology of New York Poets”  n’est pas 
seulement un repère, mais aussi le dernier événement 
historique au niveau de l’esthétique poétique. 
L’ensemble de la production lyrique de l’Ecole de New 
York est lié au „personnisme de Frank O’Hara”, manifeste 
lancé par le poète le 27 août 1959 contre l’académisme 
d’un Henry James ou d’un Walace Stevens, contre la 
„dogmatisation” et la sacralisation de l’art. C’est une 
plaidoirie pour le poète du geste, cinéaste de sa propre 
existence dans un présent éternel. Le poème s’écrit par 
une technique semblable au „dripping” de Pollock. 
C’est-à-dire, la technique de peindre le tableau en y 
dégoulinant de la peinture liquide, la page devient un 
champ entropique, lieu de déroulement des scénarios 
improvisés du moi poétique. Ajoutons à ce mouvement 
le groupe „Black Mountain”, les poètes „objectifs- 
projectifs” qui, avec le théoricien du groupe, Charles 
Olson, ont cultivé la poésie de l’énergie cinétique avec le 
rythme et les nuances de la langue parlée et, le 
mouvement „Beat” („San Francisco Renaissance”), un 
mouvement protestataire, révolutionnaire au niveau 
esthétique et social, surtout, grâce à ses promoteurs, 
Allen Ginsberg, Jack Kerouac et Laurence Ferlinghetti. 

Si l’on compte aussi du biographisme lyrique promu 
par des poètes isolés, tels Robert Lower et Diane 
Wakoski (la dramatisation de certaines expériences 
réelles en leur donnant la valeur d’expériences 

surréalistes) on obtient l’image complète d’une poésie 
placée sous le sceau du postmodernisme. 

Pour ce qui est de l’Europe de l’Est ou de l’Ouest, la 
nouvelle poésie a été longtemps envisagée comme une 
nouvelle néo-avant-garde. Elle s’est maintenue dans les 
limites d’un expressionnisme expérimental. Un 
traitement à part vaut la poésie moderne de la Russie 
post-totalitaire, cette troisième vague poétique du XXème 
siècle qui a à la base surtout le „cubisme-futurisme”. Les 
commentateurs du phénomène ont décelé trois direc-
tions dans la poésie russe postmoderne, notamment, le 
méta-réalisme, le conceptualisme et le présentisme. Ce sont 
des directions tout à fait synchroniques, malgré le 
spectacle de la nouveauté dans la lyrique du monde. 
Pour conclure, au moins pour le moment, notre 
discussion sur la littérature postmoderne, on dira que en 
Europe, les poètes, de même que les prosateurs, ont 
entendu le postmodernisme non pas comme une 
transgression de la modernité, comme une fin ou bien 
une négation de celle-ci, mais, dans le sens attribué par 
Lyotard, comme „une perlaboration de la modernité». 

 

Notes 
1. Linda HUTCHEON - The Politics of Postmodernism (Methuen, 
New York, 1985). Pour suivre son affirmation Linda Hutcheon avance 
l’idée que le postmodernisme est moins un concept et plutôt une 
problématique où le politique et l’artistique sont impossible à séparer. 
„Le postmodernisme a été possible grâce â l’auto-référentialité, l’ironie, 
l’ambiguïté et la parodie qui caractérisent la plupart de l’art moderne, 
mais aussi grâce à ses explorations linguistiques et à ses provocations 
qui visent le système de représentation réaliste classique. D’autre part, 
la fiction postmoderne arrive à contester l’idéologie moderne de 
l’autonomie artistique et de l’expression individuelle, de même que la 
séparation délibérée de l’art par rapport à la culture de masse et la vie 
quotidienne (Huyssens, 1986: 53-4). Paradoxalement, le 
postmodernisme réussit à légitimer la culture (d’élite ou de masse), 
même alors qu’il s’applique à la miner. Cette double action permet 
d’éviter le danger que Jameson (1985) découvre dans l’action solitaire 
de la pulsion de renversement ou de déconstruction, notamment le 
danger (pour la critique) de l’illusion de la distance critique. La 
fonction de l’ironie dans le discours postmoderne est précisément celle 
d’instituer cette distance critique et puis de la détruire. Cette double 
action prévient aussi toute tendance critique d’ignorer ou rendre 
triviaux les problèmes historiques et politiques. En tant que 
producteurs ou récepteurs d’art postmoderne on est tous impliqués 
dans la légitimation de notre culture. L’art postmoderne se met à 
investiguer ouvertement les possibilités critiques de l’art sans nier 
pourtant que cette critique est réalisée de façon inévitable au nom de sa 
propre idéologie contradictoire». 
2. Jean François LYOTARD, La Condition Postmoderne. Rapport sur 
le savoir (Paris, Minuit, 1979) 
3. Linda HUTCHEON, A Poetics of Postmodernism: History, 
Theory, Fiction (New York, 1988) 
4. Ibidem 
5. A voir la théorie édifiée dans notre ouvrage Intimitatea publică a 
poeziei (L’Intimité publique de la poésie), Princeps Edit, Iasi, 2002, où 
on découvre dans Bouvard et Pecuchet le premier grand geste 
postmoderne. 
6. Charles NEWMAN, The Post-Modern Aura, Northwestern 
University Press, 1985. 
7. William GASS, Habitations of the World: Essays, New York, 
1985, Sirnon &Schuster 
8. Jean François LYOTARD. Le Postmodernisme expliqué aux 
enfants, Correspondence 1982 -1985 (Paris, Galilée). 



 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 405 

 

Al. Florin ŢENE 

 
Arta-oglindă convexă a realităţii 
  

e-alungul istoriei oamenii au simţit nevoia să-şi 
exprime sentimentele, gândurile, inclusiv să 
reproducă ceea ce văd1. Încă din preistorie omul 

de Neanderthal a simţit nevoia să deseneze pe pereţii 
peşterilor animale şi lucruri  din mediul lui. Pe pereţii 
grotei din El Castilio din regiunea Cantabria din Spania, 
s-au descoperit desene realizate cu aproximativ 40800 de 
ani în urmă.  Astfel de desene rupestre care reproduc 
animale şi lucruri au fost descoperite în Peşterile 
Altomira,  Măgura din Bulgaria, Mainilor din Argentina, 
fapt ce ne face să spunem că omul, întotdeauna, a simţit 
nevoia să se exprime, prin desen, mai târziu, prin scris, 
prin sunete etc. Nu trebuie să uităm şi de ”Gânditorul 
din Hamangia”, lucrare în lut modelat, descoperit în 
1956 pe Dealul Sofiei, în Dobrogea, datând de prin anii 
3500-4000 î.e.n. 

1-Pe măsură ce societatea omenească a înaintat, au 
apărut primele scrieri, primele compoziţii muzicale, 
picturile şi sculpturile. La început au fost cu autori 
anonimi, iar apoi cu autori care îşi revendicau 
partenitatea lucrărilor. 

În prezent , în contextul geo-politic actual, arta are 
un rol primordial în promovarea specificului naţional, ea 
devenind “lada de zestre “ a fiecărui popor, deoarece, în 
contextul fenomenului de europenizare şi globalizare 
unele  elemente din specificitatea artei naţionale dispar, 
astfel că aceast tezaur, de care vorbeam, rămâne  
mărturie pentru urmaşi. 

Se simt, în prezent ecouri ale ontologiei 
heidggeriene, care actualizează ideea existenţei 
neautentice a omului, balansarea lui pe liniile nevralgice 
ale spaimei, griji, fricii, alunecarea lui în lumea anonimă 
a celor mulţi, în care izbăvirea vine doar prin 
conştientizarea drumului spre moarte, ca drum de 
recâştigare a autenticităţii. 

În aceste condiţii a apărut criza de identitate a 
personalităţii umane, iar datorită televiziunilor, care 
aleargă după reting, se promovează non-valoarea, facilul 
şi superficialitatea. Mai mult, chiar, forurile care ar 
trebui să apere bunul gust, îl promovează. Sunt unele 
reviste , chiar şi “România Literară “ şi USR promovează 
pornografia şi beţia.Vezi volumul premiat al lui Ion 

                                                 
1 Autorul este Preşedintele Ligi  Scriitorilor Români, membru 
corespondent al Academiei Americană Română de Ştiinţă şi Artă 

 

Mureşan. Unii structuralişti de la noi, şi de pe 
mapamond, cuprinşi de un sumbru entuziasm, au 
adoptat ca titlu teoretic comun desfinţarea structurală a 
omului, detronarea iluziei care a făcut din acesta centrul 
vital al artelor şi au propus, în schimb, instalarea artei pe 
soclul epistemologic al structurii. 

Neutralizarea omului ca agent al istoriei, pe care o 
concept  unii comentatori culturali cu un straniu zel al 
negaţiei, graba lor de a sugera spectacolul căderii de pe 
înălţimi a zeului denumit ARTIST, denotă o criză de 
structură, în fond conservator antropologistă. În acest 
context, vorbele înţelepte ale lui Voltaire au un sens: 
“Valoarea omului se măsoară după greutăţile biruite de el “. 

Atâta timp cât există sufletul omului pe acest 
pământ arta nu va dispărea. Ea v-a fi ajutată de 
tehnologii moderne. Fiindcă “Cele mai importante lucruri 
în lume au fost realizate de oameni care au continuat să 
încerce chiar şi când se părea că nu mai este nici o speranţă “. 
( Dale Camegie). Rolul artistului este acela să sondeze  
interioritatea umană, o intenţie a scrutării aprofundate a 
lăuntricităţii fiinţei. 

2- În ansamblu, de-alungul istoriei, arta a fost 
protejată şi condusă de mari personalităţi din domeniu. 
Dacă mă limitez numai la Istoria Artelor din ţara 
noastră, pot spune că fiecare etapă istorică a avut 
mecena ei, în jurul căreia se polarizau artiştii, scriitori, 
pictorii etc. În secolurile XVI-XVII şi XVIII, fenomenul 
era polarizat în jurul cronicarilor, Grigore Ureche, Ion 
Neculce, Antim Ivireanu etc, dar şi în jurul unor 
domnitori, cum a fost Brâncoveanu, Ieremia Movilă care 
a încurajat, în special, arhitectura, pictura votivă, apoi 
Şcoala Ardeleană şi corifeii ei au polarizat în jurul lor 
cărturari ce au promovat românismul în Transilvania. 
Apoi Dimitrie Cantemir a fost un deschizător de drum, 
mai târziu în secolul XIX, Ion Eliade Rădulescu, 
Maiorescu, Eminescu, Alexandri,Caragiale, iar în secolul 
XX marii artişti dintre cele două războaie mondiale, cum 
ar fi : Liviu Rebreanu, Sadoveanu (primul preşedinte al 
Societăţii Scriitorilor Români-1909 ).  

În perioada socialistă, au existat scriitori care au 
practicat realismul socialist. Iar unii dintre ei au fost 
activişti ai partidului comunist, redactori la ziare şi 
reviste, promovând politica acestuia. Acest curent s-a 
manifestat şi în artele plastice, cum ar fi unele picturi ale 
lui C. Baba, Bălaşa, şi alţii.  

D 

Dialog aniversar 
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Imediat după evenimentele din decembrie,  s-a 

trecut  mai degrabă  la o bătălie a recanonizării. Operaţia 
de re(canonizare) nu înseamnă în spaţiul literaturii 
altceva decât selectarea, ierarhizarea şi consacrarea 
scriitorilor, mai precis pătrunderea şi supravieţuirea 
valorilor în memoria colectivă, cu toate avantajele 
sociale, chiar politice, care decurg de aici. Acest fenomen 
a fost teoretizat în cartea lui Harold Bloom, intitulată 
„The Western Canon”, folosită ca armă a discriminării 
inverse, de rasă, de sex, de etnie, astfel că acest proces de 
canonizare este manipulată în scopuri extra-estetice.  

   
În ţara noastră, după 1989, s-au constituit, de la 

început, două grupări şi şi-au disputant notorietatea în 
faţa unui public dezorientat. Elitiştii s-au declarat 
minoritari, în timp ce oportunişti „apolitici”, care 
fuseseră activiştii culturali ai regimului criminal 
comunist, s-au regrupat în jurul unor port-drapele 
aparţinând generaţiei 1960-1980, obedienţi faţă de 
Puterea comunistă, care în prezent fac jocurile celor 
proveniţi din FSN, interesaţi să păstreze ierarhiile 
prestabilite de regimul comunist, şi acum menţinuţi în 
falsele ierarhii în „istoriile” de doi bani semnate de N. 
Manolescu şi Alex Ştefănescu.  

   
Pe cele două grupări le uneşte sindromul 

minoratului, datorită faptului că sunt conştienţi că au 
scris cărţi care nu au fost bune nici pentru prezent, dar 
ce să mai vorbim de viitor? Toţi scriitorii veniţi din 
structurile regimului comunist s-au sprijinit unii pe alţii, 
fiindu-le teamă şi azi de fenomenului jocului de domino. 
E de-ajuns să cadă o carte şi se năruie totul. Ei niciodată 
nu au scris cărţi bune. Vina lui Manolescu şi Ştefănescu 
este că au menţinut în lista lor ierarhică autori  şi cărţi  ce 
au promovat realismul socialist, promovând astfel 
nonvaloarea şi chiar pornografia.  

   
Datorită acestor doi critici, şi a altora, cititorul a fost 

împins să rămână captiv unor mituri create în jurul lui 
D.R. Popescu, A. Buzura, celor proveniţi din generaţia 
echinoxistă, optzecistă, cum este Ion Mureşan, 
colaborator al Securităţii comuniste, etc, chiar a mitului 
„Micul Paris”, expresie dâmboviţeană a reprezentării 
bovarice şi, simultan, a resemnării singulare. Puţinele 
înfăptuiri având atributele monumentalităţii sunt 
supuse, periodic, acţiunilor demolatoare ( Vezi opera lui 
Eminescu sau Istoria lui Călinescu), cea din urmă 
devine, într-o astfel de împrejurare, o construcţie 
utopică, inadecvată literaturii noastre, născută ca 
supracompensare a unui complex de inferioritate a  lui  
Manolescu şi Ştefănescu.  

   
Atunci când se discută despre Eminescu, imediat se 

inflamează spiritele hrănite la şcoala etnicismului 
europenist, perorând că „Poetul nu avea dinţi în gură” 

(Sabin Gherman ), că a plagiat, că era antisemit ,etc, etc... 
Datorită acestor manipulatori de conştiinţă unica 
enciclopedie, la nivel mondial, cum este cea dedicată 
ideii de literatură, semnată de Adrian Marino, este 
marginalizată şi privită ca o ciudăţenie, deşi reprezintă 
singura formă reală de dialog cultural cu lumea.  

   
Trăim într-n stat mic, în ţărişoara lui Trahanache, 

într-o cultură mică, ne spun Pleşu şi Patapievici, cu o 
remuneraţie tot mică, după buget, datorită faptului că  s-
a furat tot,  au furat chiar cei care  strigau „Nu ne 
vindem ţara!” Aşadar, să fim cuminţi, să poată fura în 
continuare cei ce au pus mâna pe ciolan, inclusiv 
ciolanul ierarhiei „valorice”  pentru a se înfrupta din 
banul public şi din premiile primite, date între ei prin 
rotaţie.  

   
Totuşi, trebuie să remarc în acest sens, citându-l pe 

Titu Maiorescu, marele critic, avertizând în legătură cu 
primejdia minoratului încă de la 1867: „Când se află 
diminutive în fiecare strofă, şi la fiecare ocaziune, când gura 
este mică, piciorul mic, Maria mică, Ioniţă mic, garoafa mică, 
atunci e mic şi poetul, mică şi literatura şi toate se află în 
decadenţă...”. Până la ratare nu mai este decât un pas. 
Pentru că ratarea destinului istoric, cum spunea Cioran: 
„se exprimă în satisfacerea cu un rol mediocru cu o respiraţie 
lipsită de amploare şi un ritm lent”.  
 

 
   
Pe parcurs, în anii ce au urmat evenimentelor din 

1989 au început luptele şi combinaţiile recanonizării în 
plan literar. Orgoliile s-au aprins la maximum, interesele 
au căpătat contururi precise, stimulate de economia de 
piaţă, starea de beligeranţă s-a extins la nivelul tuturor 
aşa-numitelor „generaţii”, fenomen inventat de 
Laurenţiu Ulici. În special nouăzecişti întradevăr ca nou 
veniţi, se agită cu mai multă ardoare într-un conflict 
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dirijat strategic din centrele universitare, cum ar fi 
Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi.  

   
Unul îl reprezintă diaspora, fiind de înţeles dorinţa 

celor eliminaţi, (de aparatul de propagandă p.c.r, din 
care făceau parte mastodonţii promovaţi de Manolescu 
şi Ştefănescu în istoriile lor), decenii la rând, din corpul 
viu al culturii române, de a reveni şi de a-şi revendica un 
loc. Dar, în „armonie“ cu specificul neaoş al dezbinării 
(bahluiene, someşene, alutare etc. ), viaţa literară este 
percepută ca parte-pris-uri, prin lentilele deformatoare 
ale mass-media care confundă voit Budapesta cu 
Bucureştiul, capodopera cu telenovela, aberaţiile şi 
pornografia poeziilor lui Mihai Gălăţanu şi I. Mureşan şi 
poezia bună, izbânzile spiritului cu subcultura de 
cartier, valoarea cu succesul, autoritatea cu intoleranţa! 
(Vezi răutatea din cronicile lui Alex. Ştefănescu). 
Vaşnicii apărători ai demnităţii intelectuale se simt 
frustraţi, părându-li-se că sunt lipsiţi de un drept pe care 
şi l-au arogat în exclusivitate o bună perioadă: libertatea 
de opţiune.  
 

   
Alt centru de coordonare a bătăliei recanonizării se 

află în mediile universitare, cum ar fi Bucureşti, Braşov, 
Cluj-Napoca, Timişoara, care influenţează jocul la bursa 
valorilor, fără valoare, acaparând presa, televiziunea, 
editurile, şcoala, prin programe şi manuale alternative, 
construite pe criterii de eficienţă financiară, şi încercând 
să impună nulităţile generaţiei 1980, snobi, intoleranţi, 
fără operă, şi care au făcut jocul regimului comunist-
criminal.  

   
Fiinţe năzuroase, posomorâte cu aer fals academic,  

se reped asupra conştiinţelor culturii româneşti, 

atacându-le într-un mod stupid şi nedemn. Revărsarea 
de vorbe sufocate, indignarea mimată nimicesc un 
adversar inexistent şi închipuit, pentru că judecata 
dreaptă aparţine doar timpului.Sunt nişte credincioşi 
fără religie, stareţi răi şi clevetitori la mijocul fraţilor 
refuzaţi de istorie.  

   
În lipsa autorităţilor autentice şi a criteriilor de 

competenţă, este cert, competiţia valorilor a fost 
înlocuită de luptele subterane pentru succesorat canonic. 
Domnilor, Manolescu, Ştefănescu şi ceilaţi „corifei” ai 
criticii româneşti sunteţi în eroare! Doar timpul va 
impune valorile şi nu subiectivismul dumneavoastră,  
sau al  unora şi  altora!  

Falsele valori promovate astăzi influenţează 
ireparabil cultura noastră. Dacă televiziunile şi 
tabloidele promovează non-valoarea, iar unii critici 
denigrează pe Eminescu, promovând operele scrise în 
mentalitatea realismului socialist, şi ignorând scriitorii 
din diasporă care nu au fost “injectaţi “ cu ideologia 
comunistă, se  vor influenţa generaţii întregi de acum 
înainte, prin educaţia din sistemul de învăţământ. Sistem 
care prin programele şcolare promovează operele scrise 
în spiritul realismului socialist. 

O vină în acest context o are conducerea politică a 
ţării, care provine, în mare parte, din cei educaţi de 
şcoala regimului comunist, ateu şi criminal. 

 
3- Fără o cultură de bază nu se poate  creea. Numai 

pe această cale descoperim “drumurile libertăţii “, unde 
dorinţa de a  descoperii spiritual angajării şi al 
responsabilităţii faţă de soarta creatorului, ne conduce 
spre argumentarea legitimităţii idealurilor umaniste. 

În istoria culturii universale, au fost  gânditori 
circumscrişi ideilor spuse mai înainte, cum ar fi Miguel 
de Unamuno şi Albert Camus care au aderat la fraza 
spusă de Senancour, ilustrează că gândul luptei pentru a 
înfrânge primejdia neantizării artistului în faţa 
politicului îşi exercită neşovăielnic atracţia şi 
preminenţa, aşa cum o spune Etiene de Senancour în 
Obermann.( Bucureşti, Editura Minerva, 1971). 

Atâta timp cât politicul se află la putere, artistul este 
obligat  „să joace cum cântă politicianul”, numai aşa 
poate ajunge la fondurile necesare editări operelor sale. 

Majoritatea scriitorilor vin  însă din România 
profundă, ei creează fără să fie promovaţi de televiziuni 
şi presă, fără să ţină cont de politic şi fără să beneficieze 
de fonduri de la Ministerul culturii pentru editarea 
operelor lor.  Numai timpul şi Dumnezeu va judeca 
operele cu adevărat valoroase.  

Adevăratul artist  va spune  adevărul şi numai după 
moarte va beneficia de recunoaştere.  

 Nietzsche  spunea: „ Un vizionar se minte pe sine, în 
timp ce un mincinos se adresează altora“. 
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Glorie limbii române prin 
înţelepciunea ei 
                                     

 
 
Mi-e dat să-mi rostesc gândurile 

                                    să visez 
                                    în Limba Română, 
                                    fiecare cuvânt un fagure, 
                                    ca mierea luminii în degetarul macilor, 
                                    ca vârsta arborilor în cercuri, 
                                    în fiecare din ele trudeşte un străbun, 
                                    veghează o baladă. 
  
                                    Patria Limbii Române e Istoria 
                                    acestor plaiuri păscute de Mioriţa, 
                                    modelate de doine 
                                    şi fiecare cuvânt al ei a fost cioplit 
                                    cu grijă 
                                    la izvoarele dorului. 
                                    Ea nu poate fi mutată, 
                                    cum nu se poate înstrăina fântâna 
                                    de izvoare. 
                         
  
                                                Am spart coaja de nucă 
                                    a cuvântului şi peste înţelesuri am dat 
                                    de bine , dulci ca mierea,de ducă 
                                                şi ură, 
                                    avea gust de zgură 
                                    dar şi de păcat, 
                                    simţeam eminesciană vibraţie, 
                                    înţelepciunea lui Pann din gură în gură 
                                    era în sămânţa gata de germinaţie. 
  
                                                Am spart coaja seminţei cuvântului 
                                    şi-am dat peste altă sămânţă, 
                                    un alt înţeles, o altă cărare, 
                                    o altă speranţă, 
                                    o clanţă 
                                    pentru o altă, 
                                    o altă... 
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                                    până rămâne 
                                    măduva Limbii Române. 
  
                                    În fiecare cuvânt e un oier, 
                                    un ţăran 
                                    care face holda să cânte 
                                    imnurile acestui pământ 
                                    scrise cu plugul pe nepieritoarele pergamente 
                                    ale brazdelor. 
  
                                    Rostiţi un cuvânt în limba noastră 
                                    şi veţi simţi 
                                    şi gustul mierii 
                                    şi vânturile veacurilor 
                                    şi mirosul câmpiilor. 
  
                                    Rostiţi un cuvânt în Limba Română 
                                    şi veţi auzi 
                                    mângâierile mamei 
                                    şi vorbele tatei grele ca piatra 
                                    din temelia casei. 
  
                                    Ascultaţi un ţăran vorbind ogorului 
                                    şi veţi vedea cum trec cuvintele 
                                    din hrisoave în versurile eminesciene 
                                    precum ploaia în rădăcini. 
                                    Aceasta este eternitatea ei, 
                                    gloria ei 
                                    de a fi mereu 
                                    ca frunzele pe o cetină seculară. 
                                            
     
 

 II 
 
Patria îmi este Limba ce o vorbesc 
pe care am supto de la mama 
cu ochii blânzi 
ca Mioriţa. 
Când îmi aplec urechea de sânul pământului 
aud lucrînd Meşterul Manole 
 ce, încă, modelează ţara 
pe care o numim 
Limba Română. 
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De bat la porţile cerului 
şi iau o cană de lut 
cu apă 
simt sufletul izvoarelor 
din adâncurile munţilor 
acolo unde inimile rămân 
pe oale de Horez. 
  
De iau în palme un bulgăre 
din marginea câmpului unde zarea a îngenunchiat 
lutul îmi seamănă. 
Poate-s oasele străbunilor mei 
ceva din înţeleptul suflet respirând 
în conturul măsurat. 
Mă simt rudă cu acest bulgăre cuminte 
şi-l pipăi simţindu-i respiraţia 
în acea dimineaţă nerăbdătoare când bobul de grâu plesneşte în lutul 
cu străluciri solare. 
  
Când mănânc pâinea,urcă până la mine 
neamurile noastre toate, 
seva înţelepciunii 
adusă până la noi 
de limba ce o vorbesc. 
  
Patria îmi este Limba Română 
în ea bobul de grâu 
germinează 
verbele poemelor eminesciene. 
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Eminescu, ca veşnicia cerului 
                             
         

Dor de Eminescu 
                        

    Au curs atâtea verbe pe pagini de poveste 
                        Cum curge Oltul de veacuri prin Carpaţi 
                        Şi dorul si-a cioplit cuvintele pe creste 
                        Cum iubirea trece  de la părinţi în fraţi. 
  
                        De atâta dor  zăpezile cer poeme în brazde 
                        Şi cuvintele lui se fac stele pe cer de ape, 
                         Paginile, în clipe ancestrale, ne sunt gazde, 
                        Şi, pe neştiute  vin din veşnicie să se-adape. 
             
                        Îmi este dor de Eminescu pe înserate 
                        Când îi citesc versul pe genunchi de iubită, 
                        Construiesc din metafore cu migală palate 
                        Şi alături de el cad iarăşi în ispită… 
 
 
 
                                                 

Eminescu 
  
                        Eminescu, cetatea limbii române 
                        cu toate turnurile Carpaţilor 
                        modelate de balade 
                        în care îşi au adăpost 
 
                                Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân, 
                                toţi bărbaţii înmuguriţi pe acest pământ. 
  
                                Eminescu planetă luminoasă 
                                în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor 
                                laminate de înţelepciunea poporului 
                                scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul. 
                                 
                        Eminescu cetate cu toate punţile lăsate 
                        să intre armata îndrăgostiţilor 
                        cu pletele argintate de stele 
                        şi braţele pline cu roadele cîmpiilor 
                        întinse în inima noastră. 
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                        Eminescu paşi de aur ce se aud trecând 
                        din istorie în limba noastră 
                        şi luând forma cuvintelor 
                        ce ne leagă 
                        precum iubirea, precum aerul 
                        de acest pământ dulce 
                        ca limba română 
                        precum Eminescu. 
  
 
 
 
 

Ca aerul şi seva,  
EMINESCU… 
                                               
 
                                                Îi aud paşii venind dinspre lumină 
                                                Şi foşnetul stelelor în părul LUI 
                                                Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină 
                                                La fereastra unde dorul s-a aprins în gutui. 
  
                                                Coborâd dinspre Carpaţi îI aud uneori 
                                                Cu fruntea împodobită de gânduri 
                                                Pe cărări de-argint şi flori 
                                                De tei presărate rânduri, rânduri. 
  
                                                Îi aud glasul venind dinspre trecut 
                                                Dulce ca mierea cuvintelor străbune 
                                                Când este veacul şoaptă de-nceput 
                                                Şi luna vibrează iubirea pe strune. 
  
                                                Doinesc tulnice pe poteci de munte 
                                                În balade prelungind chemarea 
                                                Aşternută peste veacuri punte 
                                                Pe care să vină odată cu zarea. 
  
                                                Din poeme se desprinde, spre el venim, 
                                                Ca aerul şi seva ce-n arbori suie, 
                                                În fiecare dintre noi îl regăsim 
                                                Cioplit în inimi veşnică statuie. 
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Dor 
                                     
Îmi este dor de câmpul înflorat pe cămăşi de in 
De roata horei jucată la fântână 
De fetele ce-aduc din vii în doniuţe pelin 
Când îşi mână ciobanul oile la stână. 
De palma aspră ce-nfige plugu-adânc 
Întorcând brazda recoltei viitoare, 
Mi-e dor de ţăranul cu plosca la oblânc 
Umplută cu apa rece rece la izvoare. 
Îmi este dor de pasul lui apăsat pe hotar 
Când cumpăneşte ploaia în privire 
De braţele vânjoase ce pun în car 
Rodul crescut din marea iubire. 
Mi-e dor de cumpăna ce coboară din cer 
 În ciutură apa rece şi curată, 
De roţile încinse cu verghetele de fier 
Pe uliţa satului de ploaie arată. 
De vorba ţăranului, înţeleaptă, mi-a dor, 
Spusă cu asprimea mierei de labine. 
Pădurea în care n-a intrat topor 
 Aşteaptă anotimpul, care, nu mai vine! 
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Liliana SCĂRLĂTESCU 
 
 
 

John Berryman 
 

Why are artists so prone to attempt 
or even commit suicide? Why are they so 
tempted to experience death at first 
hand? Is it for bragging (in case they 
survive) with this ultimate experience in 
their work? Or is it just an extreme form 
of self-healing, of getting rid of their 
thanatic obsession by simply “tasting” it 
and thus getting it out of their system? 
And moreover, could this morbid 
condition trigger the penchant of the 
mentally ill for artistic creativity?  

Although most artists are not 
mentally ill, and most mentally ill people 
are not artists, plenty of studies have 
suggested that this very category is more 
likely than others to suffer from a type of 
mental illness called bipolar disorder. 
What precise facet of mental illness lends 
certain minds their creative sparkle will 
probably forever be open to speculation. 

What we do know is that the 
crippling bipolar moods these 
artists suffer from all their 
lives lead them not only to 
develop suicidal behaviour but 
also to create masterpieces. 
The case is probably illustrated 
at it best by the “confessional” 
poets of the 1950s, such as 
Robert Lowell, Sylvia Plath, 
John Berryman, Anne Sexton, 
Elizabeth Bishop, Randall 
Jarrell, and Delmore Schwartz, all 
flirting with manic-depressive bouts, and 
the majority of them, with self-inflicted 
death. Their Calvary was rendered in 
their verses in utmost detail and 
candour, putting it all in writing being, 
probably, as efficient a cure as 
medication.  

This present study singles John 
Berryman as a perfect example of artist 
ensnared in the catch-22 of childhood 
trauma, madness, alcohol abuse, and 
suicide. His solution to escaping this 
trap by purging it into his work makes 
us able to catch a glimpse of the 
excruciating quest a bipolar goes 
through. 

 
 

“I am insane, I think, / they say & act so”  
Dream Song 131 

 
“All poets are mad”, averred English writer Robert 

Burton in his 1621 book, The Anatomy of Melancholy, 
depicting with empathy the bonds between melancholy, 
madness, and suicide and arguing for compassion for 
those who were in such anguish and despair as to kill 
themselves. Twenty-five years later, John Donne 
published his landmark treatise about suicide, 
Biathanatos. The prominent dean of St. Paul’s Cathedral 
in London stated that killing yourself may be, on 
occasion, justified. Burton’s empathic attitude runs even 
deeper with Donne’s sacrilegious defence of self-
homicide, as suicidal thoughts are, for the last, 
personally considered. ”Whensoever any affliction 
assails me”, Donne confessed in the foreword to his 
work, “methinks I have the keys of my prison in mine 
own hand, and no remedy presents itself so soon to my 
heart as mine own sword.” In fact, by writing Biathanatos 
(fittingly considered by some critics as a sort of extended 
suicide note), Donne finds a way of exorcising his evil 
suicide demon or at least turn it into the more 
benevolent Socratic daimonion or Roman genius. And 

this happens to be the case with the majority of the 
artists who, as Donne himself, experienced mood 
disorders and who found both refuge and cathartic 
healing in their often ground-breaking creation. It is a 
well-known fact that artistic work has been a life-saving 
way out for some suicidal artists although some 
haunting artistic depictions of suicide, especially if film 
is included, have had a contagious deviating effect, 
causing suicides among members of the real-world 
audience2. 

The anguished and volatile intensity associated with 
the artistic temperament was once thought to be a 
symptom of genius or eccentricity peculiar to artists, 
writers and musicians. Nowadays a series of very 
reliable studies such as Nancy C. Andreasen’s The 
Creating Brain: The Neuroscience of Genius, Lutwig 
Arnold’s The Price of Greatness: Resolving the Creativity 
and Madness Controversy, Constance Holden’s Creativity 

                                                 
2  It suffices to think about the impact of “Gloomy Sunday”, the celebrated Hungarian “suicide song” of the 

1930s. 

 



 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 415 

 

and the Troubled Mind, Adam Kirsch’s The Wounded 
Surgeon: Confession and Transformation in Six American 
Poets reveals that many artists subject to inflated highs 
and overwhelming lows were in fact struggling with the 
clinically identifiable manic-depressive illness.  

Probably the most pertinent study on the subject 
would be that of the American author Kay Redfield 
Jamison, a clinical psychologist and Professor of 
Psychiatry, the author of over one hundred academic 
articles, and a bipolar herself, since early adolescence3. 
In her 1993 book, Touched with Fire: Manic-Depressive 
Illness and the Artistic Temperament, she describes the 
patients suffering from mood disorders as very complex 
people, intensely aware of their intellectual and artistic 
gift. For them madness, or psychosis, represents “only 
one end of the manic-depressive continuum”, the other 
end resting with their work, “that may be inspired by, or 
partially executed in, a mild or even psychotically manic 
state” and which “may be significantly shaped or 
partially edited while its creator is depressed and put 
into final order when he or she is normal.” For the artists 
suffering from an illness listed in bipolar spectrum, such 
as the manic-depressives and cyclothymiacs, the creative 
act is not only catharsis, but utter deliverance. That is 
why some writers and artists stop taking their 
medications because they miss the exhilarating highs of 
the emotional intensity associated with their illness, or 
because they feel that drug side effects interfere with the 
clarity and rapidity of their thought or reduce their 
levels of fervour, feeling, and energy. The author herself 
confesses that, given the choice, she would still choose to 
suffer from manic-depressive illness. She honestly 
believes that being bipolar made her capable to feel 
“more things, more deeply”4. 

Of course that Jamison does not want to say that all 
the geniuses are mentally impaired, or all the mentally 
impaired will certainly turn into geniuses, but the list in 
the attachment at the end of her study is shocking, 
competently diagnosing as many as 197 illustrious 
writers, painters and musicians as suffering of mood 
disorders5. Many if not most of them “had other major 
problems as well, such as medical illnesses, alcoholism 
or drug addiction, or exceptionally difficult life 
circumstances. They are listed here as having suffered 
from a mood disorder because their mood symptoms 
predated their other conditions, because the nature and 
course of their mood and behavior symptoms were 

                                                 
3  Kay Redfield Jameson profiled her own manic-depressive state and fight to keep sane in her memoir books 

An Unquiet Mind (1995) and Nothing Was the Same (2009); 
4  The Preface to Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament, Simon and Schuster 

Ltd., Free Press Paperbacks, New York, 1993; 
5   See the Appendix B: “Writers, Artists, and Composers with Probable Cyclothymia, Major Depression, or 

Manic-Depressive Illness” in Touched with Fire: Manic-Depressive Illness and the Artistic Temperament. The list is 

meant to be an illustrative rather than a comprehensive one, since then some others having appeared, more 

noticeable those on Wikipedia, which register past and present personalities diagnosed as bipolar or major 

depressive. 

consistent with a diagnosis of an independently existing 
affective illness, and/or because their family histories of 
depression, manic-depressive illness, and suicide – 
coupled with their own symptoms – were sufficiently 
strong to warrant their inclusion."6 Of the 197, 64 are 
known to have spent time in asylums or psychiatric 
hospitals, 67 attempted to commit suicide, 42 of them 
succeeding in taking their own lives.  

 
 

“Fate clobber all.” (sic) 
Dream Song 25 

 
The American poet John Berryman succeeded in 

ticking all the above, making the perfect recipe for a 
mentally unstable artist who chose to purge his 
divergent moods and excessive experiences in his work. 
Barely a couple of years before he committed suicide by 
jumping off a bridge in Minneapolis in 1972, Berryman 
had been thrice in alcohol rehab, and had published the 
final form of his catharsis-book of confessional poetry, 
The Dream Songs, starring his treatment sessions he 
underwent for decades, with their group therapy and 
Freudian dream analysis, standard talk about alcoholism 
as a disease (AA style) and not a pertinent solution in 
sight. His sequence of 385 Dream Songs brought 
Berryman the Pulitzer Prize for Poetry (1965), a Bollinger 
Award (1967), and the National Book Award (1969), and 
designated him as one of the foremost poets of the 20th 
century. And yet, many readers find it difficult to cope 
with the tough slog through his verses and the mumble-
jumble speech that may or may not make sense. The 
Dream Songs proves to be one of those paradoxical 
award-winning modern epics you wonder why you are 
reading until near the end, when you realise that you 
have slipped completely into the author's hectic syntax, 
bleak vision and eerie dreams. However disjointed 
individually, the poems achieve a perverse coherence 
overall which, grasped, acts very much like an 
epiphany.  

The schizoid touch of John Berryman’s verses seems 
to permeate all the aspects in his life. An endowed and 
charismatic professor, “brilliant, intense, articulate”7, 
blessed with an astounding memory which allowed him 
to quote poetry at great length, an utterly original writer 
and the recipient of significant American literary awards 
and prizes, cherished by fellow poets and loved by 
women, Berryman was, on the other side, obsessively 
concerned with his father’s suicide and with his own 
ego, moody, a womaniser and drunkard. The first set of 
traits makes him into an extremely successful writer and 
scholar while the last includes him on the list of those 
suffering from a typical manic-depressive disorder.  

                                                 
6  Ibid. 
7  See Philip Levine, The Bread of Tim: Towardan Autobiography, University of Michigan, 2001. 
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“...embarrassed Henry heard himself a-being”  
Dream Song 78: Op. posth. No. 1 

 
Born John Allyn Smith, Jr., in McAlester, Oklahoma, 

the son of John Allyn Smith, a banker, and Martha Little, 
an ex-schoolteacher, Berryman had a quite ordinary, 
comfortable early childhood even if the family moved 
often. They finally settled in Tampa, Florida, when the 
boy was ten. This is the time when things began to 
deteriorate, the now severe marital issues of the parents 
(besides the fact that each of them were having separate 
affairs, his father heedlessly speculated in land) and the 
wild rows (fearing that his wife was about to leave him, 
the father repeatedly threatened to drown himself and 
John with him) will be tragically brought to an end by 
the most egotistic gesture a parent can make, that of 
killing himself. The devastating impact this irretrievable 
act had upon the son’s psyche is to be later referred in 
the present study. For now, it suffices to say that Martha 
Smith was not much traumatized by finding her 
husband with a bullet in his chest, soon remarrying her 
lover, John Barrymore, a more successful banker. The 
boy took his stepfather’s name and the new family 
moved to New York. Things appeared to get “normal” 
again for John and in 1931 he was sent away to a private 
boarding school in Connecticut (South Kent School) 
where “Ruin” he is to star in his Dream Songs strikes 
again: probably due to the constant bullying at school, 
the boy underwent his fist suicide attempt.  

The next year he enrolled at Columbia College 
(later Columbia University), where his native talent 
thrived under mentor Mark Van Doren, one of his 
poetry teachers who inspired him to be write verses and 
remained close friends with Berryman for the rest of his 
life, acting as some kind of a father figure. Berryman 
published poems in Columbia Review and The Nation 
(1935), and graduated Phi Beta Kappa in English. For 
two years, Berryman also studied overseas at Clare 
College, Cambridge, on a Kellett Fellowship, awarded 
by Columbia University. While there, he met W. B. 
Yeats, T. S. Eliot, W. H. Auden and Dylan Thomas, tried 
to write a play, published poems in Southern Review and 
won an Oldham Shakespeare Prize. Back home, 
Berryman started his teaching and lecturing at a number 
of universities including the University of 
Iowa, Harvard University, Princeton University, 
the University of Cincinnati, and the University of 
Minnesota. Some of his illustrious students included W. 
D. Snodgrass, William Dickey, Donald Justice, Philip 
Levine, Robert Dana, Jane Cooper, Donald Finkel, 
and Henri Coulette. In a recorded interview from 2009, 
poet Philip Levine described Berryman as the best 
teacher he had ever had, “entrancing [...], magnetic and 

inspiring and very hard on [his students'] work”8. In 
fact, Berryman’s short story, Wash Far Away, showed 
how seriously he considered teaching.  

For the next twenty years Berryman established his 
academic credentials, beginning with reviews of W. W. 
Greg's The Editorial Problem in Shakespeare, a critical 
edition of King Lear (never published), and articles on 
Henry James, F. Scott Fitzgerald, and Robert Lowell. He 
was promoted to associate professor in creative writing 
(1946) and resident fellow (1948) at Princeton, and his 
work The Dispossessed (1948) won the Shelley Memorial 
Award.  

 
“He stared at ruin. Ruin stared straight back”  

Dream Song 45 
 

In contrast with his successful academic career, 
Berryman’s private life was periodically disintegrating 
on account of his moodiness, alcoholism and casual sex 
penchant, undeniable symptoms of his bipolar nature. 
The poet's acute insecurities and neuroses, so 
proficiently downloaded in his literary work, also 
manifested themselves in his public persona turning him 
into a braggart, a womaniser, and a drunk. A first 
evidence of his mental illness surfaced in 1939 during his 
period of teaching at Wayne University in Detroit and 
his serving as poetry editor of The Nation. In December 
that year the poet was wrongly hospitalized and treated 
for epilepsy, although he was actually suffering from 
neurasthenia. This condition would further worsen in 
the following decades. If we are to scan his biography 
and work, we could easily notice that Berryman ticks all 
the symptoms of the typical bipolar disorder, 
characterised by up-and-down distinct episodes of 
mania and depression. Thus, the increased energy and 
mental activity, the astounding flights of ideas the poet 
was subjected to during the effervescent months of 
writing such exquisite verses as those in Homage to 
Mistress Bradstreet and 77 Dream Songs, were inevitably 
followed by the corresponding bouts of depression, 
characterised by prolonged sadness and pessimism, 
plummeting feelings of guilt and even worthlessness. 
The heightened mood and super self-confidence, or the 
sometimes megalomaniac elation of the manic stages 
often made him refuse mood-flattening medication, not 
wanting to miss this perk, which almost always ended in 
a corresponding depression. On the other hand, the 
difficulty to cope with the often excruciating pain and 
lack of reality made him drink heartily in order to quiet 
down the spells of extreme agitation and anxiety. Over 
the years Berryman’s alcohol addiction combined with a 
rather reckless sexual behaviour put him through two 
divorces, an arrest for public intoxication and disturbing 

                                                 
8  Philip Levine in conversation with Naomi Jaffa at Aldeburgh Poetry Festival in November 2009 (see You 

Tube) 
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the peace and a resultant dismissal from his position at 
the University of Iowa as lecturer in their Writer's 
Workshop. The heavy drinking worsened his already 
tarred state of mind sometimes leading to excessive 
irritability or even aggressiveness. He was also meeting 
women, and his intense diary entries provide insight 
into his mania for sexual attention and adulation. In fact, 
the three marriages Berryman made, all to increasingly 
younger women, were to be wrecked mainly because of 
the same reasons. The first two ended in bitter divorce 
and the last was forcibly terminated by his escape to 
suicide.  

Married for the first time in 1942 to Eileen Simpson, 
Berryman started, as early as 1947, his lifelong series of 
infidelities, initiating an affair with a married woman 
named Chris. The affair was documented in detail with 
a sequence of over one hundred poems, entitled Sonnets 
to Chris or Berryman's Sonnets that the poet refrained 
from publishing until twenty years later, a long time 
after divorcing his first wife. It was this affair that 
brought him, for the second time, to the point of suicide. 
Relevant for his obsessive preoccupation with his 
father’s reckless behavior just before committing suicide 
is the fact that, as his parent before him, Berryman 
threatened to leave this world taking the loved one with 
him. Because his mistress flatly refused to leave her 
husband and marry him the poet made threats of killing 
both himself and her. His wife, ignorant of the affair but 
aware of the turmoil Berryman was in, persuaded him to 
undergo psychoanalysis. His treatment by dream 
analysis, which Berryman will later consider 
publishable, started in 1947 and went as long as 1953. 
The therapy sessions removed, for the time being, his 
suicidal depression and inspired his best poetry. 
Although the poet renounced the affair he could not 
prevent separation from his wife in 1953, mainly due to 
his heavy drinking and the manic tension accompanying 
the writing of Homage to Mistress Bradstreet. What is 
more, he was dismissed from Iowa after his arrest for 
public intoxication and disturbing the peace and by 
1955, assisted by poet Allen Tate, Berryman moved to 
Minneapolis as lecturer in humanities at the University 
of Minnesota, which would become virtually his home 
for life. The siren’s death song was more and more 
alluring, as he now lived thirty miles from his suicidal 
father's birthplace.  

Divorced in 1956, Berryman hastily married 24-year-
old Ann Levine a week later. This second marriage 
brought him a son but lasted even less than the first – 
just three years. Again his alcohol addiction and 
uncontrollable behaviour acted as causes, as well as the 
tensions accompanying his next and most significant 
writing, The Dream Songs. In 1958 Berryman was once 
again hospitalized for exhaustion; he also legally 
separated from Ann. In 1959 they divorced, and 
Berryman was again in the hospital for alcoholism and 

nerves; for the rest of his life he was hospitalized at least 
once a year.  

Over the next three years, Berryman taught at the 
University of California at Berkeley, at Bread Loaf in 
Vermont, and at Brown University, and he won awards, 
published a scholarly edition of Thomas Nashe's The 
Unfortunate Traveller, and married Kate Donahue, age 
twenty-two, in 1961. The couple had two daughters and 
seemed to get on well. 

Meanwhile, Berryman's poetic and academic lives 
continued apace. He published his psychological 
biography, Stephen Crane (1950), which reveals not only 
Crane but Berryman himself9. He also wrote on 
Marlowe, Shakespeare, Monk Lewis, Walt Whitman, 
Theodore Dreiser, and Saul Bellow. In 1950 Berryman 
won the American Academy award for poetry and in 
1953 he published Homage to Mistress Bradstreet in the 
Partisan Review (it appeared in book form in 1956). This 
tribute to the Puritan poet of colonial America took 
Berryman five years to complete and demanded much 
from the reader when it first appeared with no notes. 
With this work, hailed as a path-breaking masterpiece 
(The Times Literary Supplement) and considered "the 
poem of his generation (poet Robert Fitzgerald), 
Berryman surfaced as a key literary figure.  
Homage to Mistress Bradstreet was nominated for a 
Pulitzer Prize in 1956 but his next book, The Dream Songs 
(1964) was to win him the distinction.  
 
 

“Henry hates the world. What the world to Henry 
                    did will not ear ought.”  

Dream Song 74 
 

In all, The Dream Songs, published under that title in 
1969, stretched to 385 songs and resembled a sonnet 
sequence, with each song composed in a three-stanza 
format, eighteen lines with rhyme. Their protagonist, 
Henry, is a white middle-aged American who talks 
about himself in first, second, and third voices and 
listens to his unnamed Friend, a white American in 
blackface speaking Negro dialect. Henry is greedy, lusty, 
and petulant. Some critics10 saw him as essentially 
Freud's Id. In this same interpretation his Friend is 
conscience, and their dialogue works itself out, as 
analysis in the therapist's office, each song 
approximating a session on the couch. Henry, speaking 
with all of Berryman's baggage – paternal suicide, 
brazen libido, drunkenness – is allowed to aggress and 
regress, throwing his rage, qualms, and irreverence up 
against Friend, a blank wall of therapeutic response. 

                                                 
9 see John Clendenning in Recovering Berryman, ed. Richard Kelley 
[1993] 
10 Helen Vendler, The Given and the Made, Harvard University Press, 
1995. 
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Their indulgent relation, very much like that between a 
permissive father and a sometimes cheeky son, is 
evident, for example, when Friend condemns Henry for 
springing on another man's wife: "There ought to be a 
law against Henry" (Dream Song 4). At times, Henry's 
self-destruction is governed only by symbolist 
nightmares where lurid Fuseli-like “bright-eyed & 
bushy-tailed” monsters haunt the protagonist while “he 
was doing time down hospital/ and growing wise.” 
(Dream Song 52: Silent Song). The reader can really feel 
the pit of despair as the protagonist attends “ghastly, / 
with open eyes” and yet “blind” for his nightmarishly 
monsters to make havoc of his life: “There sat down, 
once, a thing on Henry’s heart / so heavy, if he had a 
hundred years / & more, & weeping, sleepless, in all 
them time / Henry could not make good” (Dream Song 
29). The only way he can get rid of these visions is 
anchoring in some kind of “a bilocation, yellow like 
catastrophe” (we cannot but equal it to the bipolar 
condition the poet was permanently fighting) which, 
paradoxically, is felt by Henry as sheer “freedom”.    

The Dream Songs, cannot but be utterly 
autobiographical, although in his forward the poet tells 
us different. Berryman dubs himself Henry, gives a 
voice to his traumatised psyche (Mr. Bones) and sets the 
talking, unravelling a lifetime of excruciating pain. The 
self-exposed anguish, sprinkled in a scholarship soup, 
mainly focus on the work and not the audience. Like all 
dreams they need to be told, purged and only 
afterwards understood, if they could ever be.  

After the success of the first Dream Songs (collected 
in the 1964 volume, 77 Dream Songs) Berryman was 
awarded a Guggenheim Fellowship to write a sequel. He 
lived for a time in Ireland and continued to drink 
heavily, eventually checking into a Minneapolis hospital 
for alcohol treatment. Meanwhile, he won the Academy 
of American Poets and National Endowment for the 
Arts awards (1967). His Toy, His Dream, His Rest (1968) 
completed The Dream Songs and won the National Book 
Award (1969) and the Bollingen Prize. These awards 
celebrated his distinctive poetic voice, which the New 
York Times later described as "jaunty, jazzy, colloquial ... 
full of awkward turns and bent syntax" (8 Jan. 1972). In 
his acceptance speech, Berryman explained his 
iconoclastic style: "I set up The Dream Songs as hostile to 
every visible tendency in both American and English 
poetry." 

After checking into alcohol rehabilitation once in 
1969 and three times in 1970, Berryman experienced "a 
sort of religious conversion" in 1970. He considered 
Judaism, professed Catholicism, and wrote Recovery 
(1971), a hazy autobiography about alcoholic 
rehabilitation. He resumed his writing on Shakespeare, 
but the fatal cycle cannot but meet its starting point: 
haunted by his father's suicide and with his youngest 
daughter just six months old, Berryman jumped to his 
death off the Washington Avenue Bridge in 
Minneapolis. 
 

 

 
Corul Radio România condus de prietenul revistei noastre,dirijorul şi compozitorul  Dan Mihai Goia 
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Marcel CAHNITA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pictura se întrepătrunde cu matematica  - cu acele 

noţiuni abstracte ce pot fi reprezentate în două dimensiuni, 
unde, din caliciul roşu al hiperboloidului de revoluţie se 
iscă „Floarea zămislirii” a  lui Ioan Gânju. 

În creaţia artistului apar construcţii geometrice 
complicate: linii drepte şi oblice, curbe (chiar curba lui 
Möebus), diagonale, proporţia – numărul de aur... 

Muzica este precis delimitată de seriile matematice, iar 
sculptura cu formele  precise date de regulile geometrie, 
chiar şi pentru echilibrul ei. Iar pictura? abstractul culorii, al 
liniilor, al compoziţiei, se combină într-o  compoziţie 
magnifică încadrată de o elipsă! 

Unii indivizi  au prost părerea formată, că nu le place  matematica. Sigur, nu le place nici muzica clasică, nici 
pânzele  lui Chagall sau arhitectura lui Gaudi, cum o spunea  şi le Corbusier, până l-a convins Dali. Dar una e a-
ţi place, şi alta a înţelege. Trebuie să ai anumite coarde sentimentale care să-ţi vibreze la sonata „Für Elize”. Iar 
alţii neagă valorile acceptate de cunoscători doar  din dorinţa de a spune şi ei ceva. Şi dacă îi întrebi care este 
motivul, chiar nu ştiu ce să zică... 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Floarea zămislirii 
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Theodor DAMIAN  
 
 
 
 
 
 

Servitute sau eroism 
 

ontroversa legată de arta pentru artă şi arta cu 
tendinţă nu e rezolvată. Tocmai de aceea merită 
rediscutată, mai ales că timpul, progresul 

civilizaţiei umane, noile mentalităţi aduc elemente 
mereu noi în context. 

Problema în sine este filosofică. Să luăm de exemplu 
primul termen: arta cu tendinţă. Tendinţă spre ce? Aici 
putem vorbi despre tendinţa spre mai bine, spre mai 
înalt, spre perfecţiune potivit unui anumit canon ori set 
de canoane şi în cazul acesta nu e nimic rău în a tinde. 
Totuşi aş încadra acest aspect în ceea ce numim artă 
pentru artă, adică arta de dragul artei, al vocaţiei, al 
arderii interioare, caz în care întotdeauna este loc de mai 
bine, deci se poate tinde spre perfecţiune, indiferent ce 
înseamnă asta în mintea artistului. 

Dar există şi altfel de tendinţe: de pildă tendinţa de a 
fi corect politic, de a te încartirui într-o mentalitate de 
dragul unor avantaje, de a face plăcere unui şef, sau de a 
te incadra în curentul aprobat de un anumit regim, să 
zicem aici, comunist, ca să ai o serie de avantaje, sau fie 
şi pentru a supravieţui ca artist sau pentru că eşti 
entuziastul unui nou curent. Nu intru aici în polemica 
lui C. Dobrogranu Gherea cu Titu Maiorescu, menţionez 
doar că uneori militantismul artei cu tendinţă poate 
părea justificat în sensul ataşării de programe de 
schimbare de ordine socială sau politică; totuşi orice 
schimbare va fi dislocată de o altă schimbare şi astfel 
arta ce serveşte un astfel de proiect va dura cât şi 
proiectul respectiv. 

Arta pentru artă însă indică interesul exclusiv 
pentru creaţie, trăirea prin artă şi de dragul artei, 
centrarea pe vocaţie şi pasiune. 

Este poezia o artă? Este. Între un poet care scrie în 
virtutea talentului său şi a focului interior şi altul care 
scrie cu tendinţa de a lăuda un personaj, un partid 
politic la putere, sau de a denigra valorile altuia sau ale 
unui neam, numai pentru că se comandă din aer sau din 
subterane, diferenţa se vede imediat. 

Cred că amândouă forme de artă au existat de la 
începuturi. Eu prefer un artist autentic pe care nu-l 
interesează decât arta sa şi care nu tinde să fie în nici un 

curent, nici în contra curent, ci care merge pe propriul 
lui drum, cam aşa cum frumos spune proverbul japonez: 
înaintea mea n-a fost nici un drum; în urma mea rămâne 
unul. 

Partea a doua a intrebării e mai grea, dar mai 
simplă. Viitorul civilizaţiei umane, judecând după 
mulţimea de războaie din diverse zone ale globului, 
după cursa înarmărilor nucleare, după alte războaie reci 
de asemenea numeroase astăzi, este sub semnul 
întrebării, e un viitor sumbru, periculos. Într-o astfel de 
situaţie, cu toate că se poate argumenta pe tema asta, nu 
văd nici un rol special pentru artă şi artist. 

 
Falsele valori intelectuale împuse azi influenţează 

decisiv viitorul tinerelor generaţii, deci al muncii lor în 
domeniile amintite de întrebare: cultură, ştiinţă, 
educaţie, etc. Valorile autentice se pot pierde sau se pot 
perverti. Pesimistul poate vedea în această pierdere de 
valori, promovată cultivată consecvent cu sprijinul celor 
de la putere (politică şi ecoomică) într-o anumită 
societate, sfârşitul, adică aungerea la starea de junglă: 
homo homini lupus, deci sfârşitul civilizaţiei. Optimistul 
poate spera într-o revenire ciclică a lucrurilor, în sensul 
că atunci când binele s-a transformat în rău şi răul 
ajunge până la limita cea mai de jos, ideea de bine sau 
amintirea binelui ancestral rămâne în conştiinţa omului 
ca o sămânţă ascunsă care va rodi iar într-o zi. 

 
O revistă serioasă aşa cum este Contact international 

nu are nevoie să facă compromisuri valorice pentru a 
câştiga avantaje, fie ele de imagine sau financiare 
(obţinerea de fonduri pentru editare), etc. Dacă trăim 
într-o societate care ne place atunci revista trebuie să fie 
avangarda consolidării valorilor care fac ca societatea să 
fie sănătoasă şi durabilă. Dacă trăim în vremuri în care 
valorile se pierd sau pervertesc, în vremuri 
dezumanizate şi dezumanizante, revista trebuie să fie în 
avangargă de asemenea, dar în contra curent. Cu alte 
cuvinte, servitute sau eroism. 

●
 

C 

Dialog aniversar 
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Mircea A. DIACONU 
 
 

Doar să nu disperăm... 
 
 

rtă pentru artă? Artă cu tendinţă? Chestiuni 
vechi, care nu pot primi nicicum un răspuns 
simplu. La cîţiva ani după ce se declanşase 

polemica Maiorescu – Gherea, în Cîteva păreri, Caragiale 
dădea exemple elocvente atît de opere valoroase, cît şi 
de opere lipsite de valoare care au tendinţă, sau care, 
dimpotrivă, ar ilustra ideea artei pentru artă. Ceea ce 
contează, spunea el, este talentul. Altundeva, vorbea 
despre artă în termeni de psihologie abisală şi de 
fenomenologie, căci arta ar exprima „nevoia spiritului 
omenesc de a satisface o mare nevoie a spiritului 
omenesc”. Faptul că el e citit adesea prin nivelul de 
suprafaţă, al conţinuturilor şi atitudinii, e, de aceea, o 
eroare. Cauza scrisului lui nu aparţine nivelului de 
suprafaţă al conştiinţei. Şi acest lucru e valabil şi pentru 
Creangă. Chiar şi în cazul operelor celor mai angajate, 
dacă avem de-a face cu adevărat de artă, ar trebui să 
vorbim de ceea ce Vianu vorbeşte într-un loc „ultima 
adîncime” a fenomenului literar. Mai exact: „faptul că 
fenomenul literar este poate ireductibil la ultima lui 
adîncime, nu trebuie să ne împiedice a-l reduce atîta cît 
putem”. Ultima lui adîncime? Aici ar trebui să pătrundă 
critica literară. Dacă aceasta se găseşte în straturile de 
deliberare, de voinţă, de mesaj, de angajare, atunci puţin 
probabil să vorbim despre artă. Sau despre artă care 

depăşeşte limitele timpului în care a fost scrisă. Altfel, 
toată arta modernă, de la Poe încoace, acceptă că 
didacticismul este o erezie. Cu atît mai mult cu cît, cînd 
istoria dă tot mai multă pregnanţă stîngii, democraţiei, 
egalitarismului, apare întrebarea firească: cine să aibă 
autoritatea să stabilească lecţiile pe care ar trebui să le 
respecte istoria?! Artistul? Filozoful? Dar artiştii şi 
filozofii, începînd de la Platon, ne-au dus nu o dată în 
hăuri ale istoriei. Să nu-i cerem, aşadar, artei să fie 
altceva decît este: mărturia unui timp, oglinda fiinţei, joc 
al spiritului.  
 
2. Dar cultura, cîtă există, nu e condusă de nimeni. Ea, de 
obicei, apare chiar în opoziţie cu autorităţile 
administrative. Independenţa opiniei cere sacrificii. 
Tocmai de aceea artistul adevărat e singur, izolat. 
Mecena? De-a lungul istoriei artiştii au slujit diferiţi 
stăpîni, aşa că nu trebuie să ne facem iluzii în ce priveşte 
trecutul. Să ne amintim ce spune Nichita Stănescu 
despre Femios. Era un mod de a spune că artistul e sub 
vremi şi că eventual doar simulează libertatea. Dar altfel, 
fie şi numai relaţia cu cititorul pe care îl vizează, cu 
instituţiile care îi administrează opera (editurile, de 
exemplu, marketingul etc.), face ca artistul să-şi 
gestioneze contextual acea „ultimă adîncime” a operei 

de care vorbea Vianu. 
Independenţa artistului e, totuşi, o 
iluzie. El e expresia unui timp 
concret.  
 
3. Nu există decît şansa adevărului 
– care trebuie slujit fără ezitare. 
Dar nu vom şti niciodată dacă 
adevărul pe care îl slujim e în 
concordanţă cu adevărul istoriei, 
cu spiritul ei. Oneşti cu noi înşine, 
s-ar putea să fim în eroare. Sau 
poate istoria se va fi aflînd în 
eroare. În acest caz, cu atît mai rău 
(sau mai bine) pentru noi. Doar să 
nu disperăm. Chiar dacă stînga va 
continua să facă ravagii, în 
subterane dreapta este aceea care 
o alimentează.         

●

A 
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Eugen DORNESCU  
 

 
 
a 25 de ani de la apariţie, panoplia culturală 
ieşeană îşi omagiază actul de naştere al unei 
reviste care şi-a câştigat în timp un renume 

binemeritat. Rod al unui colectiv redacţional polivalent, 
condus de un efervescent, neobosit şi ilustru 
coordonator, ‘CONTACT INTERNATIONAL’ se 
situează în arealul cultural ieşean, mereu proteic şi 
prolific, exact acolo unde era nevoie, în zona unde se 
pun probleme, unde se provoacă şi se dezbat idei, 
deopotrivă mai vechi sau mai noi, fundamentale şi 
perene, după chipul şi asemănarea  celui care i-a dat 
viaţă, dr. acad. Liviu Pendefunda. 

Revista mai are o calitate esenţială, aceea de a 
complementa experienţa şi rigoarea academică, 
seniorială, cu  efervescenţa şi emulaţia juvenilă, de unde 
vor apărea, cu siguranţă, răsadurile valorilor artistice 
viitoare, întru continuitate perpetuă, aşa cum îi stă bine 
unei culturi vii, care îşi asigură perenitatea. 

La aniversarea unui sfert de veac, se cuvine să 
adresăm felicitări tuturor celor care au contribuit la 
elaborarea revistei, la eleganţa grafică, la spiritul său 
modern, de anvergură universală, la certificarea, într-un 
timp atât de scurt a valorii sale autentice printre celelalte 
plublicaţii de cultură din Iaşi. 

La mulţi ani! 

 
 

Constantin DRAM 
 
 

ontact, La mulţi Ani! 
1. Nu aş spune că arta cu tendinţă a fost 

preferată în toate secolele şi mileniile; că a existat 
întotdeauna o disponibilitate a unor creatori în acest 
sens; a cădea însă în extremele teoretice de la sfârşit de 
secol XIX şi început de veac XX…nu e chiar nimerit. 
Omul e, desigur, un produs al mediului, natural şi 
social; sunt însă multe alte aspecte care, oricum le-ai 
privi, survolează problema abordată doar astfel. Nici 
faţa cealaltă, a artei ce se eliberează de „tutela de clasă” 
şi îşi devine suficientă, în forma de „artă pentru artă” nu 
e de acceptat integral. Ceea ce e mult mai trist însă, e 
paradoxul de astăzi: nicicând nu vor fi existat atât de 
mulţi creatori bine situaţi, în sens burghez, cu vile, 
maşini şi şederi îndelungate în străinătate, alături de alţi 
confraţi ai lor, muritori de foame în cel total înţeles. Pe 
de altă parte, dincolo de mulţimea creatorilor, nicicând 
nu s-a creat o atât de mare distanţare între ei şi posibilii 
receptori. Şi aici e spaima posibilă: câtă vreme arta va 
mai exista într-o formă dictată de minunatul secol al 
XIX-lea, când muzica, artele plastice, literatura intrau 
firesc în viaţa omului, de la vârste mici şi până la finalul 
biologic, neţinând cont de stare socială şi alte despărţiri 
între oameni? 

2. Şi aici se cuvin nuanţări. Arta, în integralitatea 
ei, a avut multiple căi de situare şi nu toate au fost 

L C 
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diriguite de „personalităţi” mari sau mici, cu apucături 
de mecena. Cât despre influenţa „falselor valori 
intelectuale”, răspunsul e încorporat în întrebare… 

3. „Iar adevărul ne va face liberi!”…Atitudinea 
distanţării de trecut, în sensul unei fronde radicale, e 
legată de modernitate; unul dintre promotori fiind 
Baudelaire. Dar cei despre care vorbiţi fac fapte dintr-o 
altă stirpe; mi-e greu să îi numesc şi mi-e şi mai greu să 
vorbesc de ei şi cu ei, deşi sunt mulţi. Cu intertextul 
cuvenit din nuvela lui Negruzzi. 

 

 
 
 
 

Doina DRĂGUŢ 
 
 

evistele, cu destinul lor de efemeridă, de cele 
mai multe ori nu supravieţuiesc clipei, 
prezentului. Dacă tomurile stau pe rafturile 

bibliotecilor sau, mai nou, pe suporturi magnetice, 
înfruntând vremea şi vremurile, ele putând fi citite 
oricând, revistele, deşi reflectă climatul cultural al 
timpului, nu au aceeaşi soartă. Cititorul, după ce a 
parcurs paginile unei reviste, nu mai revine niciodată, 
excepţie făcând istoricii literari şi cercetătorii. Criticul 
literar Laurenţiu Ulici, în „Literatura română 
contemporană”, socoate, şi pe bună dreptate, că unele 
reviste, din perspectivă istorică, sunt „centre de iradiere 
literară” şi „veritabil athanor al literarităţii”.  

În jurul unor gazete literare s-au format generaţii. Să 
luăm câteva exemple de la noi din ţară: de pildă, 
promoţia 50 s-a format, în cea mai mare parte a ei, în 
jurul ziarelor Scânteia şi Scânteia tineretului; promoţia 60 
s-a format şi s-a afirmat în jurul revistelor Steaua, Gazeta 
literară, Luceafărul şi Contemporanul; promoţia 70 s-a 
format în jurul climatului literar al revistelor Amfiteatru, 
Echinox, de la Cluj, şi Dialog, de la Iaşi. 

O revistă, putem spune, fără teama de a greşi, cu 

toată efemeritatea ei, poate fi privită şi definită, în 
ansamblul ei, ca o operă de artă, în care materia, 
subordonată unor scopuri esenţialmente spirituale, este 
un mijloc de manifestare a spiritului.    

Revistele trebuie să se axeze pe cultul valorii, să 
depăşească graniţele naţionalismului, să aibă o 
deschidere spre universalitate, spre nemărginire. 
Colectivul de redacţie al unei reviste trebuie să-şi 
contureze un program cultural inedit, prin depăşirea 
valorilor închistate, a modelelor perimate şi a 
perspectivelor de culise. Principiile care îi ghidează pe 
redactori în selectarea materialelor trebuie să fie 
autenticitatea, originalitatea compoziţională şi 
expresivitatea artistică. 

În paginile unei reviste trebuie să fie promovate 
creaţiile culturale şi literare ale scriitorilor din ţară şi de 
pretutindeni, urmărind, prin aceasta, îmbinarea 
spiritului universal al graiului românesc şi demnitatea 
literaturii naţionale. Ca loc ineluctabil de manifestare a 
spiritului, revista literară pune în valoare, dincolo de 
aspectele artei contemporane (grafică, desen, pictură), şi 
mijloacele moderne de abordare computerizată, 
devenind o îmbinare armonioasă de simboluri 
expresive, ce poartă amprenta raţionalului şi dau sens 
istoric materiei. 

O revistă trebuie să menţină contacte permanente cu 
institute culturale, universităţi şi academii din lume, să 
aibă un dialog permanent cu valorile culturii române din 
ţară şi străinătate, să creeze deschideri către toate 
genurile artistice, incluzând arta plastică, teatrul, filmul, 
muzica etc. 

Revista Contact internaţional se bucură de o audienţă 
deosebită, la nivel naţional şi mondial, ceea ce ne face o 
mare plăcere, iar noi, cei de la Constelaţii diamantine, îi 
dorim, acum, la ceas aniversar, „La mulţi ani!” şi rostim, 
şi noi, urarea folosită la reuniunile academice: Vivat, 
crescat, floreat! 

Constelaţii diamantine, 2015 
 
 

 

R 
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Virgil DIACONU 
 
 

 

De la Guvernul Literar 
Postmodern  
la Asociaţia Literară Nonprofit  

 
 

1.  
rin „arta cu tendinţă” s-a 
înţeles mai cu seamă arta 
socialist-comunistă, al cărei 

scop era propagarea valorilor 
proletariatului sovietic sau 
românesc. Dar fireşte că astăzi nu 
putem rămâne la acest înţeles. 

Dacă prin „arta cu tendinţă” 
înţelegem astăzi arta care are un 
mesaj social, moral, politic pozitiv, 
deci un mesaj întru salvarea 
valorilor autentice ale omului şi a 
libertăţilor sale, iar dacă acest mesaj 
este totodată artistic, atunci arta în 
cauză îşi păstrează condiţia de artă.  

Fără a particulariza totuşi 
mesajul, voi spune că arta este 
conlucrarea dintre un mesaj pozitiv 
şi artisticitate, dintre viziune şi 
artistic, înţelegând că raportul dinte 
cele două mari elemente 
constitutive ale artei este unul 
echilibrat şi că acestea se exprimă 
unul prin celălalt, în aşa fel încât nici 
mesajul/viziunea nu domină şi nu 
lezează artisticul, nici artisticul nu 
obturează mesajul/viziunea. De 
aceea voi spune că, în mare, reuşita 
artei stă în constituirea ei ca o 
viziune artistică asupra existenţei, 
vieţii, realităţii.  

Cercetând artele, va trebui să 
fim de acord că o parte dintre ele – 
pictura, sculptura, dansul – pot fi 
atât figurative cât şi nonfigurative, 

abstracte. În cazul artelor 
nonfigurative problema „artei cu 
tendinţă” nu se mai poate pune. 
Despre pictura lui Mondrian, 
Kandinsky sau Klee, de pildă, nu 
pot spune că este una „cu tendinţă”; 
şi totuşi ea este o mare pictură. Dar 
operele acestor pictori nu sunt nici 
antisociale, nici imorale, nici 
antiumaniste. Mesajul artelor 
nonfigurative se configurează în 
raport cu cerinţa de nonfigurativ şi 
abstract a spiritului nostru, iar nu cu 
dimensiunea noastră ontologică ori 
realitatea exterioară. În ceea ce 
priveşte literatura, care prin fiinţa ei 
autentică nu poate fi abstractă, 
aceasta poate să eşueze, deci să 
devină excesivă atât în sensul „artei 
cu tendinţă” prost înţelese cât şi al 
„artei pentru artă”, deci a „artei 
pure”. Tendinţa de puternică 
dominare a unuia dintre elementele 
care compun literatura, fie a 
mesajului, fie a artisticităţii, 
alterează fiinţa literaturii.  

Va supravieţui arta? Arta va 
supravieţui atâta vreme cât vor 
exista artişti autentici şi receptori 
rezonanţi, deci receptori pentru care 
arta autentică are valoare. Pe de altă 
parte, suntem conştienţi că arta nu 
este plină nici de artişti autentici sau 
de valoare, nici de receptori sensibili 
la valorile moderne, la frumosul 
modern. Arta adevărată nu umple 

stadioane de aplauze, ea fiind cerută 
doar de un număr restrâns de 
oameni: de atâţia oameni câţi au 
organ rezonator pentru ea.  

Ce viitor are arta? În condiţii 
normale – acelea ale libertăţii de 
expresie şi de receptare – arta va fi 
la fel de căutată şi de ignorată ca şi 
acum… În viitor, formele artistice 
vor cunoaşte schimbări mai mici sau 
mai mari, atât în bine cât şi în rău, 
ca şi acum. Pentru că întotdeauna, 
alături de arta autentică au 
proliferat şi formele de artă 
neautentică, mediocră. Şi alături de 
artiştii autentici şi-au făcut veacul şi 
puzderia de mediocrităţi artistice, 
de amatori hipermondeni, de 
excentrici superficiali şi grobieni 
titraţi. 

     
2/3.  

ine protejează cultura, când 
Ministerul Culturii nu 
acordă fonduri băneşti 

pentru ea? Astăzi cultura şi arta nu 
mai dispun decât de mijloace 
financiare reduse, iar consecinţele 
sunt catastrofale. În domeniul literar 
spre exemplu, cei care reuşesc să îşi 
publice şi să îşi promoveze gratis 
cărţile sunt doar cei apropiaţi de 
puterea administrativ-literară, de 
Guvernul Literar Postmodernist. 
Cine publică de pildă la Cartea 
Românească? Cine ia premiul 
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Uniunii la aproape fiecare carte 
editată? S-a văzut cui şi cum s-a 
acordat ultimul mare premiu de 
poezie de la Botoşani: fără existenţa 
vreunui regulament şi cu două 
voturi pentru fiecare concurent din 
partea fiecărui membru al juriului, 
aşa, ca să avem de unde alege pe 
cine trebuie să alegem. 

Scriitorul român îşi publică 
volumele pe proprii săi bani, le 
lansează, nu le vinde, nu câştigă din 
„vânzarea” lor nici cel puţin pentru 
o nouă carte. Pentru scriitorul 
român literatura sa este o activitate 
nonprofit. Singurul care câştigă bine 

de pe urma lui este editorul. Şi cu 
toate astea scriitorii sunt în 
continuare „pacifişti”. 

Scriitorul român contemporan 
nu trăieşte „literar” decât într-un 
cerc de prieteni, adică fără nicio altă 
deschidere, fără posibilitatea de a 
pune vreo carte de-a sa pe tarabă, de 
a-şi traduce vreo carte şi de a se face 
astfel cunoscut dincolo.  

Scriitorul contemporan poate să 
fie chiar un scriitor de valoare. Şi ce 
dacă? N-am auzit de el!  

Guvernul Literar Postmodern 
deja a hotărât cine este invitat la 
marea întâlnire literară, cine ne 

reprezintă în Franţa, cine merge la 
Târgul de Carte, cine ia Marele 
Premiu, cine ridică potul cel gras. 
Lista este deja făcută! Şi oricum noi 
avem juriile noastre! Aceleaşi 
veşnice jurii. Adică juriile care au 
fost premiate „anul trecut”, iar 
acum ne sunt datoare.  

Scriitorul de azi este închis întru 
eternitate în cultura română. Care 
nu-i dă, nici ea, nicio atenţie. Pentru 
că jocurile sunt deja făcute! Lista s-a 
încheiat! Guvernul Literar a închis. 
Omerta!  
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Suzana FÂNTÂNARIU-BAIA 

1. 

reaţia este o aspiraţie culturală  o deschidere,  un 
crez  pentru artiştii angajati. Procedeele 
tradiţionale, aparent limitate la formele clasice, 

au devenit treptat sursa unor inepuizabile inovaţii în 
zona de experiment şi mutaţiile ei vizuale în noile 
media. Ideea de performanţă artistică prin propulsarea  
spiritului  valoric, maturizarea actului artistic, 
accentuarea profesionalismului  şi conturarea 
personalităţii cu posibilităţi de afirmare asigură 
continuitatea  şi prospecţia mişcării artistice în context 
cultural naţional şi internaţional. Trebuie însă să existe 
conştiinţă clară a valorilor prin consolidarea  unei 
platforme conceptuale asupra fenomenului artistic în 
domeniul artelor capabile sa creeze o imagine completa 
şi performantă a culturii unei ţări. 

Incepând cu anii 90, dar mai pregnant în deceniul 
actual, se cristalizează în spaţiul european şi trans-
european o mişcare academică în favoarea reconsiderării 
doctoratului clasic (PhD) şi iniţierii unor noi variante sau 
alternative doctorale în domeniul artistic. Trebuie 
depuse eforturi ca doctoratul în România  să nu fie într-
un vid legislativ care ar putea  conduce la abuzuri. În 
acest sens re-credibilizarea doctoratului şi asigurarea 
statutului valoric prin stimularea cercetării în Şcoala 
doctorală, şi dispunerea la o competiţie loială evitând 
mimarea cunoaşterii se impune cu certitudine. Diploma 
de doctorat este o condiţie necesară pentru avansarea şi 
ocuparea unor posturi mai înalte în sistemul educaţional 
dar nu acesta trebuie să fie scopul prioritar ci implicarea 
în cercetare a unor teme ce pot fi veritabile materiale de 
studiu pentru predecesori  şi dezvoltarea ca atare a 
carierei artistice. Europa este în acest moment zona cea 
mai activă a lumii în ceea ce priveşte mobilitatea 
academică în învăţământul superior. Este legitimă 
punerea în analiză a propriei opere, a propriilor trasee 
estetice şi de performanţă estetică specifice în măsura în 
care doctorandul are o operă si o experienţă demnă de 
urmat.  

Climatul geo-politic este important în marcarea 
viitorului  artei şi artistului în această perspectivă Există 
energii şi amprente ale  locului vizibile în funcţie de„ 
haosul primordial”. Trebuie să existe o reciprocitate ca 
sa fii împlinit într-un anumit loc. Mai intâi trebuie să 
oferi locului tot ce crezi că te-ar putea reprezenta ca 
mesaj complex uman şi profesional pentru a fi remarcat 
şi pentru aţi aduce contribuţia artistică  în noua 
comunitate. Cu această implicare necondiţionată  se 
poate realiza interferenţa,  armonia şi normalitatea iar 
arta a dovedit că poate fi un liant , un intermediar ideal 
al comunicării şi evoluţiei civilizaţiei umane.  Ceea ce se  

păstrează din datele native, din educaţia formativă  
prilejuită de şcolile de specialitate urmate  de fiecare 
artist este suportul solid al păstrării identităţi în orice loc 
s-ar afla. Stă în puterea creaţiei artistului de a cuprinde o 
arie cât mai largă de manifestare indiferent de „punctul” 
convenţional în care este. Dacă samânţa este bună, 
sănătoasă,  sădită într-un  pământ fertil  va rodi iar 
roadele vor fi ale tuturor. Aristotel, spunea „ pare să 
existe ceva imens şi greu de cuprins cu mintea, topos-ul-
adică spaţiul-loc”( Fizica, cartea IV).  

Contextul geo-politic influenţează zona, mentalul 
colectiv sau individual. Contează conjunctura  în 
caretrăieşti ,  contează ţara şi anvergura ei , sistemul  
economic şi cultural solid sau precar. In ce măsură 
România îşi evaluează, recunoaşte şi propulsează 
valorile în lume  este o problemă „strategică” forte 
importantă dar deseori diminuată. Această neputinţă a 
valorizării face din artiştii ţării nişte provinciali ai 
Europei. Intreg sistemul românesc,  învăţământul, clasa 
politică, instituţiile culturale, conducătorii de instituţii 
sunt responsabili asupra dezvoltării spaţiului cultural al 
României. Există un tip de ostilitate, care determină 
cauzalităţile enclavelor prin nereuşitele în viaţa artistică 
colectivă sau individuală.  Efortul intelectual creativ a 
fost întotdeauna substituit ideii de travaliu artistic şi nici 
o unitate de masură nu-l poate cântări în ceea ce priveşte 
trăirea actului artistic şi eliberarea de sub presiunea 
interioară când artistul se simte singur în ţara sa.Este 
grav ! 

Evenimentele de viaţă, experienţa existenţială  
influenţează profesia căreia te dăruieşti. Arta pe lângă 
multiplele ei valenţe are şi rolul  de a salva artistul 
ameninţat ontologic de propriile-i porniri şi influenţe 
nefaste, un  antidot împotriva consecinţelor distructive. 
Un loc important este atelierul un fel de spital în care 
artistul este medic şi pacient în acelaşi timp. Este vorba 
de esenţializarea momentelor în perioadele critice adică 
de confruntare cu primejdia simţită la nivelul fiinţei 
creatorului, nevoia de a reflecta  asupra existenţei 
obiective şi subiective căci în ultimă instanţă ,,Sîntem 
ceea ce facem şi facem ceea ce trebuie să fim”.„Modelul 
lăuntric”, chiar dacă a fost unul neliniştitor 
disconfortabil uneori, dramatic în esenţă are  rol 
prioritar. Este  vorba de permanenţa unei trăiri 
interioare a cărei vibraţie şi nelinişte te obligă aproape 
matern să-i răspunzi. Coexistenţa Eului cu 
responsabilitatea artistică, cu tensiunea mesajelor cu mai 
multă sau mai puţină putere de exteriorizare, acel abis 
interior în care te îneci şi te salvezi de fiecare dată prin 
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actul artistic  favorizează mai degrabă un monolog şi 
mai puţin un dialog.  
 

 

2.  

iscul în orice meserie este cel al superficialităţii 
care duce la mediocritatea agresivă. Cred în 
temeinicia profesionalismului  şi în dăruirea 

maximă individuală dar şi în protecţia instituţională. 
Numai aşa ,valoarea artistică, umană, socială va atrage 
ca un miraj spiritele creative. Trăim o realitate socială 
nefavorabilă artei întrebandu-ne  în fiecare zi , care sunt 
resursele de supravieţuire.  Este adevărat că valoarea, 
cea  care are puterea de a rezista în timp  marchează o 
istorie culturală. Trebuie să ştii să aştepti în timpul vieţii 
. În zadar vrei să transformi aurul în lignit.Poţi  să-l 
acoperi  să-i diminuezi srălucirea dar în esenţă tot aur 
rămâne. Cred în timp în puterea lui de evaluare mai 
mult decât în orice juriu sau ,,comisie de evaluare. Un 
artist trebuie să parcurgă drumul creaţiei până la capăt  
cu fidelitate, credinţă şi sacrificiu fără să aştepte 
recompense imediate. Rolul artistului este să transmită 
mesaje, să facă comunicarea dintre oameni viabilă, să 
descopare forme noi de comunicare pentru a cunoaşte 
lumea în general pentru a ne cunoaşte pe noi înşine ca 
entităti individuale raportate la cele colective. Frica de o 
realitate nefavorabilă este rezultatul unei vieţi 

neîmplinite ori creaţia este bogăţie spirituală  iar funcţia 
ei este salvatoare şi sădeşte mereu idealuri. 

Din păcate chiar dacă există pagini întregi de 
activitate expozitională în biografia artistică  cu anumite 
recunoaşteri internaţionale arta românească este prea 
puţin cunoscută în lume Proiectele de reprezentare 
internatională (cum  ar fi Bienala de la Veneţia  concurs 
de selecţie organizat de Ministerul Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniul Naţional) nu cred că dispun de criterii şi 
informaţii complete   care să vizeze adevăratul potenţial 
artistic românesc .Arta românească este  puţin cunoscută 
nu doar în lume ci mai puţin cunoscută în propria ţară. 
Cu câtă dificultate  a intrat în Muzeul de Artă din 
Timişoara  donaţia operelor  lui Corneliu Baba! ?. Să 
recurgem mai întâi la evaluarea artei româneşti în 
propria ţară şi apoi să vorbim de circuitul ei european 
sau mondial. Ne-am rătăcit prin Europa Unită.  Nu 
suntem vizibili nici la noi, nici în Europa. Intâi  să fim 
uniţi cum sunt japonezii sau maghiarii căci  suntem în 
curs  de pierdere a identităţii şi apoi să demarăm 
strategii corecte de reprezentare a ţării în lume.  Ne 
lipseşte anvergura , crezul şi credinţa bazată pe valorile 
naţionale tradiţionale şi contemporane. Artiştii români 
plecaţi din România,  Diter  Sayler, Roman Cotosman, 
Paul Neagu, Peter  Jacoby, Mircea Roman etc. au revenit 
în ţară ei înşişi sau operele lor ceea ce înseamnă unul din 
proiectele  bune realizate de instituţiile culturale 
acoperind vidul naţional din ultima vreme prin blocarea 
achiziţiilor.Din păcate însă sunt mai puţin evaluaţi sau 
ignoraţi artiştii care trăiesc în acest spaţiu geografic, în 
Ulpia Traiana, suportând conjuncturi nefaste sociale, 
politice, anticulturale dar care în ciuda acestor 
vicisitudini majore deţin în modestele lor ateliere, opere 
valoroase asezate cu faţa la perete. Celor  care au plecat 
li se repatriază opera  şi celor  care au rămas li se 
alienează creaţia.N-ar trebui să convieţuim prin operele 
noastre ? Arta românească este atât de puţin cunoscută 
în lume pentrucă aşteptăm să se nască încă un Brâncuşi 
care la vârsta adolescenţei  să ia drumul spre Europa sau 
mai departe.  „Nu putem sa-l ajungem niciodată pe 
Dumnezeu-însa curajul de a călători în-spre El rămâne 
important” spunea marele sculptor . 

In lumea artei decisiv este talentul , măiestria, 
competenţa, în timp ce în lumea socială în care suntem 
nevoiţi să trăim decide incompetenţa şi impostura, 
egoismul şi nonvaloarea. Un artist adevărat  gândeşte un 
model ideal de societate pe care din păcate în România 
postrevoluţionară nu-l poate atinge chiar dacă  soarele 
străluceşte peste tot( sol lucit omnibus) Suntem departe de 
acest ideal, el se realizează doar în plan filosofic, în 
conştiinţă şi nu în viaţa reală. Probabil că există o rotiţă 
oarbă într-un mecanism invizibil care stinge lumina 
tocmai când ochiul descifrase o frumoasă realitate. 
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Platon spunea că ,,Dumnezeu a agăţat capul şi rădăcina 
noastră în locul unde a fost zămislit sufletul la început, şi 
astfel, întreg trupul nostru a fost ridicat spre cer. Or când 
un om se lasă pe de-a-întregul pradă pasiunilor sau 
ambiţiilor sale şi-şi îndreaptă toate eforturile către 
satisfacerea lor, toate gândurile sale devin, în mod 
necesar, muritoare, şi nu-i mai lipseşte  nimic ca să 
devină cu totul muritor, odată ce asta s-a exersat” . 

Actuala   marginalizare a   artei şi a artistului este 
inadmisibilă iar într-o societate normală nu ar trebui să 
existe acest termen. Probabil spiritul faustic  modern, 
neliniştit, dinamic şi stăpânit de pasiuni este mai 
puternic decât cel apollinic cumpătat şi înţelept câştigând 
al treilea iraţional şi feroce cum ar fi cel dionisiac. 
Marginalizarea  artei şi a artistului începe cu 
comportamentul moral al  semenilor  nostri din imediata 
apropiere: lipsa de transparenţă,  jurizări manipulatoare, 
premieri  subiective, cronici plastice părtinitoare, comisii 
de achiziţii „interesate”, repartizarea favorizantă a  
atelierelor UAP, informaţii cenzurate, sponsorizări 
incorecte, câştigarea proiectelor prin parti-priuri, etc Nu 
recurg la aceste afirmaţii critice ca fiind generalizante 
dar ele sunt suficiente încât să decredibilizeze un proces 
al evoluţiei culturale pe criterii strict valorice. În anul 
2007 am expus la Bienala de Artă ,,Meeting point” din 
Arad o xilogravură dintr-un triptic care primise 
,,Premiul de excelenţă,” la Bienala internaţională de 
gravură din Beijing,  China, fiind achizitionată de muzeu 
iar la Arad nici măcar nu a fost nominalizată 
participarea mea la aceasta bienală fiind „trecuta cu 
vederea” la fiecare ediţie.  Lucrările au fost apreciate în 
străinătate mai întîi şi în România sporadic..A se vedea 
câte lucrări se află în muzeele din România inclusiv cel 
din Timişoara , oraşul în care mi-am desfăşurat 
activitatea timp de 30 de ani.  In ,,Adevărul literar şi 
artistic, nr . 5 oct.1999, Bucureşti, Cornel Radu 
Constantinescu, scria  despre pedepsirea valorilor prin 
izolare..... S-au inventat cu această ocazie expresii 
emblematice ,,răsturnarea valorilor”. Unde s-au 
rostogolit, cine le-a recuperate? Dacă valorile sunt 
înlocuite cu nonvalori cine  îndreaptă această situaţie 
nocivă şi când ?  Câţi bani sunt alocaţi culturii. ? 

Există un potenţial artistic  mare ,  mulţi artişti 
merituoşi şi interesanţi care sunt sistematic anonimizaţi 
de conjuncturi nefaste, de izolarea lor de    ,,găştile 
artistice,”care  în fapt nu sunt  tocmai condamnabile 
ţinând cont că ,afinităţile de grup” pot fi secrete ale 
succesului (a  se vedea recentul proiect  de la 
Parlamentul European „Arta românească 
contemporană”, din decembrie 2014 cand s-au împlinit 
25 de ani de la Revoluţia Română) Numeroase victime 
care  trebuie sa primească partea de dreptate şi adevăr  
istoric ne privesc în ochi ! Nu  avem reprezentativitate în 
mesajele transmise către Europa, nu exista o specificitate 
în formele de manifestare când vorbim de „arta 
românească reprezentativă” deoarece selecţia artiştilor 

nu este riguroasă. Valorificariea potenţialului artistic 
românesc nu este  întotdeauna de bună credinţă  pentru 
aşezarea temeinică a valorilor  culturale în timp, o 
responsabilitate majoră peste care se trece cu uşurinţă. 
 

 
 
3.  

intre cerinţele interioare, poate cea mai 
importantă, o cerinţă fundamentală, care a 
condus şi conduce pe Om în multe dintre 

acţiunile sale, este cerinţa interioară a Omului de a 
cunoaşte, deci de a şti şi a înţelege. Este o cerinţă  
străveche care, luând forma şarpelui, i-a împins pe 
Adam şi Eva să mănânce fructele Pomului oprit, Pomul 
Cunoaşterii. Calitatea fenomenului ce se petrece în 
creierul uman, fenomen denumit gândire, fenomen care 
stă la baza a tot ce a creat specia umană bun sau rău, este 
influeţată de două mari grupe de factori: informaţiile 
(cunoştinţele) şi emoţiile. Cunoaşterea şi aprofundarea 
istoriei artelor precum şi cea a muzicii, teatrului, 
literaturii presupune cunoaşterea operelor fundamentale 
ce marchează aceste istorii.Această cunoaştere a 
evoluţiei omului prin natură, istorie şi cultură 
demonstrează că există şi o altă cerinţă fundamentală 
interioară, aceea de  frumos, ordine, simplitate, adevăr-
cerinţă dezvăluită  de marile opere ale culturii umaniste. 
Frumosul ca necesitate interioară a însoţit  întotdeauna 
umanitatea şi s-a concretizat în diferite forme începând 
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cu picturile rupestre din Altamira şi Lescaux. Artele 
vizuale ne ajută să înţelegem Omul în contextul 
civilizaţiei în toată complexitatea şi expresivitatea sa 
prin  accesul la noile instrumente mediatice, la 
comunicare. 

Introducerea doctoratului profesional alături de cel 
ştiinţific în domeniul artelor vizuale este o reglementare 
pozitivă în domeniul cercetării artistice din România. In 
acest fel ar fi necesar să se asigure, o cunoaştere 
ştiinţifică relevantă pe plan naţional şi internaţional, o 
recunoaştere a performanţelor  profesionale, o  evoluţie 
în cariera profesională şi managerială, în plan 
individual, precum şi oportunităţi de dezvoltare 
instituţională şi organizaţională a departamentului unde 
este angajat doctorandul. Şcolile  doctorale înfiinţate în 
România după revoluţie în număr prea mare ar fi trebuit 
să aibă  la bază o colaborare între componenta cea mai 
calificată la nivel academic şi societate şi  să existe o 
delimitare a zonelor profesionale prioritare în raport cu 
nevoile interne şi evoluţiile reprezentative din sistemele 
doctorale europene. Profesorul şi artistul sunt două vieţi 
trăite, o şcoală ,,trăită,, şi un ,,atelier trăit,” cum  spunea 
Brâncuşi, două embleme care pot străluci în timp atunci 
când conştiinţa îţi spune că ai făcut tot ceea ce ţi-a fost 
prescris. Educaţia artistică este primordială  pentru a 
oferi instrumentele adecvate de percepţie şi medierea 
între public şi genurile de artă contemporană. Ruperea şi 
lărgirea frontierelor dintre disciplinele clasice, apariţia 
unor tehnici -tehnologii noi şi interdependenţa dintre ele 
dar şi impunerea multimediei definesc în linii mari arta 
contemporană cu libertatea ei de creaţie dar şi cu 
blocajele de înţelegere pentru publicul larg. Există un 
prezent al artei disipat în genuri şi formule 
neconvenţionale. Arta în cele din urmă se adresează unei 
elite Ea este angajată, uneori agresivă, politică, iritantă, 
fluctuantă, etc Publicul este prezent în număr mic  în 
expoziţii, în galerii , în muzee şi nu ştim dacă el are 
educaţia necesară perceperii genurilor artistice 
contemporane . A alege contestarea ca formă de acţiune 
pentru a distruge şi nega mişcarea precedentă este o 
formă de poziţionare agresivă, forţată în istoria artelor. 
Pentru a avea o poziţie corectă asupra artei 
contemporane trebuie să facem măcar un pas înapoi, să 
zicem până la începutul secolului XX când problema 
reprezentării a devenit crucială. Respectul şi 
recunoaşterea valorilor sunt elemente morale care 
întregesc profilul artistului contemporan, curajos şi 
inovator. Formaţi în matricea culturală românească, 
tinerii artişti „vorbesc” în limbajul universal al artelor 
vizuale iar destinele lor personale, marcate uneori 
inclusiv de experienţa emigrării, constituie un semnal 
pentru generaţiile mature responsabile de evoluţia 
mişcării culturale ca momente istorice civilizatoare . 

    Artiştii români aparţin unor culturi structurate pe 
două axe: una privind propria identitate iar cealaltă  

fiind dată de receptarea modelelor ofertante, percepţiile 
sunt diferite pe de o parte pe de altă parte cultura căreia 
îi aparţin nu a fost niciodată în situaţia de a oferi 
modele. Arta oferă puncte de sinteză şi trebuie să fie 
creatoare de modele. Unghiul de abordare este cel al 
artistului plastic tributar marilor experienţe şi valori 
culturale asimilate prin observaţie directă (muzee, 
expoziţii, simpozioane) prin lecturare, reflexie şi 
meditaţie alăturând acestora, travaliu artistic individual. 
In acest univers cultural-artistic aportul artiştilor 
contemporani este cel al artistului provenit din culturile 
mici care încearcă să sintetizeze atât cât e posibil  ceea ce 
s-a produs într-un interval foarte mare.  Trebuie să 
recunoaştem că există o istorie complexă, bogată, un 
trecut al artei imortalizat în opera  de certă valoare ca 
atare ne punem întrebarea:  ce facem cu  trecutul, îl 
ignorăm , îl depăşim ? Niciodată un trecut al artei nu 
poate fi negat este  ca atunci când nu ţi-ai recunoaşte 
copilăria sau adolescenţa. Trecutul e important e un 
filon dar care nu se vede în prezent şi nici nu trebuie să 
se vadă. Lucrezi în prezent pentru viitor dar trăieşti 
momentul prin exacerbarea memoriei.trecutului.  
Ruperea cu trecutul fără filtrul atent al selecţiei, 
distrugerea miturilor fac din cursa prezentului alert o 
subiectivitate adusă la rang de virtute ceea ce scade  
uneori din credibilitatea noilor forme de artă supuse 
probabil  şi ele cu timpul aceluiaşi tratament. Nu-mi pot 
imagina care ar fi  posteritatea artistului plastic, 
rămânerea lui în circuitul public, în conştiinţa publică !  
Vorbim de prezent ca să asigurăm un viitor şi vorbim de 
viitor ca să avem ce lăsa în urmă , în posteritate. Vorbim 
de moştenirea lăsată de prezent, trecutului istoric al 
artei.  Autenticitatea prezentului, recunoaşterea 
mesajului este o etapă  care depinde într-o oarecare 
măsură de „gestionarea”vieţii artistului, trăitor al 
momentului , posteritatea însă nu mai depinde de artist. 
Este marele divorţ între autor ca persoană fizică şi 
lucrările sale rămase orfane.Vor exista salvatori, vor 
exista orfelinate , colecţionari, muzee ? . Dacă ai ceva de 
transmis lumii trebuie să exişti eliberat de constrângeri, 
şi de convenţii. Numai că se ştie  că în România este  
foarte greu ca un artist să trăiască exclisiv din arta sa. 
Cine ar fi cumpărătorii ? Ne mai  caută colecţionarii de 
profesie, cei de ocazie dar rar şi  care sunt caştigurile şi 
riscurile unor experimente artistice aduse unor artişti ale 
căror  destine sunt acelea: să-şi iubească cu credinţă şi 
fidelitate profesia şi să trăiasca în acelaşi timp din 
ea!..........     

Este dificil să ştii care dintre artiştii actuali vor fi 
reprezentativi pentru viitor. Alegerile lor cu greu vor fi 
validate de deceniile următoare. Bacon a spus :„nici un 
artist nu ştie din timpul vieţii sale dacă ceea ce face va 
avea cea mai mică valoare, fiindcă sunt necesari între 
şaptezeci şi cinci şi o sută de ani pentru ca lucru să se 
poată desprinde de teoriile elaborate în privinţa sa 

creatoare”.  
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Dan GIOSU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La o aniversare frumoasă doresc revistei mult succes şi viaţă lungă! 
Poetul Dan Giosu ,figura de marca în literatura romană şi nu numai, v-a fost alături mereu prin arta sa! 

Vă multumesc pentru Neuitarea sa! 

Cristina GIOSU 
 

Poetul cel Mare 
 
 

Poetul cel Mare scrie la cartea… 
la cartea cea neagră 
scrie şi bea. 
Sângele-i curge din gură 
Moartea  deasupra 
 capului său se uită 
în cartea cea neagră… 
şi Ea sângera. 
Sângele Morţii curge pe cartea 
aceea neagră 
din faţa sa. 
 
Să mai strâng dintre umbre, 
gândi Poetul cel Mare; 
din umbrele ce le 
risipesc pe podea… 
îmi pot permite atâtea 
umbre, eu, oare? 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 

 
Să mă ridic să-mi fac 
o cafea cu aromă de-adâncă tristeţe— 
îi dăduse cineva o astfel de cafea— 
nu-i ieşea versul din urmă… 
Nimeni tăcerea n-o curmă. 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Mai bine să-l chem pe vecin! 
Pentru ce să-l chem pe vecin? 
Să bem paharul cu vin… 
Nu, nu !... vinu-i puţin! 
 
Aş fi putut să fiu râu, 
să curg printre munţi… 
Sau, mai bine, să fi fost piatră ? 
Apa să susure peste mine mereu… 
Iar, primăvara, 
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când apele se retrag mai la vale, 
soarele să mă cuprindă deplin. 
Dar, mai bine să-l chem pe vecin, 
da, da… 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Ce-ar fi să vopsesc tavanul cu roşu? 
Parcă l-am mai vopsit eu cândva… 
Să chem vizitiul, 
să taie cocoşul— 
tavanul acesta vopsindu-l  
cu roşu… 
Poetul cel Mare şi-aduse aminte: 
vizitiu nu avea. 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Aş fi putut să fiu un câmp 
arat proaspăt, 
pe care să alerge o fată 
speriată de tinereţe— 
picioarele ei afundându-se-n mine 
pătruns voi fi fiind 
de tulburătoarea ei frumuseţe— 
tărâm de zăpadă, 
mă-ngroapă cu ea!!! 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Să mai bag un lemn în cămin, 
parcă-i frig— 
să se mai încălzească puţin… 
Poetul cel Mare şi-aduse aminte 
că n-are cămin. 
Ar fi trebuit să fac un cămin! 
La gura lui, pe o blană de urs, 
să mă bucur de vieţile focului, 
să mă topesc cu iubita, 
toată noaptea să stau eu cu ea! 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Ce-ar fi să-mi chem câinele ? 
Şi tocu-azvârli şi zise : Aport ! 

Poetul cel Mare şi-aduse aminte: 
Câinele-i mort. 
Versul din urmă nu îi ieşea. 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Aş fi putut fi chiar umbra copacului… 
De ce să am atâtea umbre eu pe 
podea ? 
De ce să stau să le număr mereu ? 
Poetul cel Mare sunt eu !? 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Dar unde mi-e tocul? 
Dacă mă ridic, cineva 
poate, mârşav, să-mi ia locul. 
Să scriu cu un creion, 
să scriu cu ceva! 
Versul din urmă nu îi ieşea! 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Aş fi putut să fiu 
mirosul de toamnă al ierbii… 
Ba, aş fi putut fi tristeţea 
unui bătrân ramolit, puteam fi 
infinit… 
Aş fi putut fi ceva! 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
 
Sângele-i curge din gură 
pe cartea cea neagră— 
Poetul cel Mare şade şi bea 
cot la cot c-un vecin… 
Focul dogoreşte-n cămin, 
câinele la picioare-i se gudură, 
vizitiul vopsise tavanul cu roşu— 
tăiase cocoşul… 
 
Aş fi putut fi cineva! 
Aş fi putut fi chiar Moartea ! 
 
Deasupra capului său Moartea tăcea. 
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Daniela GÎFU 
redactor şef  revista “Destine literare”,Montreal,Canada 
membră UZPR 

 
 

ontextul geopolitic actual nu divulgă un tablou 
prea liniştitor, naţiunile devenind tot mai 
nervoase şi stângace în faţa unei lumi 

multipolare care îşi redefineşte tot mai clar frontierele. 
Ne aflăm în faţa unui prag istoric decisiv pentru ceea ce 
numim viitorul civilizaţiei umane. Dintotdeauna au 
primat şi vor prima interesele şi aspiraţiile - individuale, 
naţionale, mondiale -, privite din perspectiva continui-
tăţii existenţei lor perene. Suntem contemporanii 
remodelării ordinii lumii, una nesigură prin dinamica 
evenimentelor fără precedent, ceea ce impune o 
repoziţionare a interesului naţional.  

De asemenea, viitorul civilizaţiei depinde de factorii 
interni şi externi, vitali în remodelarea percepţiei despre 
artă şi cei care o servesc. Este un bun prilej de reflecţie 
asupra configurării indentităţii artei în contextul actual. 
Lumea artei este suficient de diversă, aş spune şi 
complexă, ca să fie loc pentru toţi. În cele din urmă, la 
întrebarea cu privire la rolul artei în contextul geopolitic 
actual, răspunsul se află în calitatea produsului artistic. 
Atât timp cât dragostea nu va pieri niciodată (1Cor. 
13:8), arta nu va avea sfârşit.  

Stadiul actual al angajamentului identitar 
configurează multiple obsesii activate mai ales la nivelul 
percepţiei colective, cu privire la contextul geopolitic 
actual. Rolul artistului, dincolo de activitatea creatoare, 
fiind şi acela de a recupera simbolic daunele istorice. 
Scena artistică este, aşadar, foarte animată. Este de dorit 
ca toate aceste dispute contextuale să se reflecte pozitiv 
asupra calităţii creaţiilor artistice. 

Viitorul artei a fost şi este luminos. Se configurează 
posibilităţi reale de dezvoltare, iar globalizarea nu-şi va 
pune pecetea asupra artei. Desigur, excluzând arta de tip 
producţie, care încântă ochiul neavizat ce răspunde unui 
anumit val şi nimic mai mult... 

 
Există o vădită legătură între respectabila şi necesara 

practică a mecenatului şi protejarea capodoperelor 
artistice şi literare ale omenirii care riscă să se stingă în 
injusta anonimitate. Deşi, în zilele noastre iraţionalul şi 
consumismul umbresc nedrept expresii artistice 
proaspete şi interesante, vocea instituţiei neoficiale a 
mecenatului rămâne viu impregnată în spiritul 
frumosului autentic. În apărarea acestei teze se cuvine 
să-l aducem în prim plan pe Platon care spune că 
„munca iraţională nu se poate numi artă”. 

Prezentul ne pune în faţa unei realităţi supărătoare, 
proprietatea intelectuală care, după 1967, devine o modă 

ce pare a nu cunoaşte limite. Este o sintagmă confuză, 
contradictorie, părtinitoare, pe care şi-o arogă adesea 
orice individ cu plăsmuitoare convingeri de creator.  

Problema acută se află în evaluarea artificală a 
acestei proprietăţi intelectuale, proiectată să alimenteze 
orgoliile, preţ care se reflectă asupra falselor valori 
intelectuale. Mai mult, apare gândirea simplistă pe 
formă şi nu pe conţinut. Subiectul este extrem de delicat, 
orice opinie cu tendinţă de generalizare despre 
proprietatea intelectuală este, mai mult ca sigur, sortită 
eşecului.  

Şi, totuşi, istoria a recunoscut opera de artă de 
valoare.  
 

Aş spune că longevitatea revistei Contact 
Internaţional şi consecinţele pe care le are în planul 
conştientizării schimbării de paradigmă, dovedeşte 
aflarea strategiei editoriale de integrare în lumea de azi, 
cu mai bunele şi mai puţin bunele ei. Însăşi încercarea de 
a culege opiniile semnatariilor ei justifică rolul pe care-l 
joacă azi o revistă de avangardă mondială. Secretul 
constă în lipsa implicării politice, fiind uşor de observat 
că fundamentul cultural al colectiviului redacţional 
rezumă forţă creatoare. 

Continuitatea revistei Contact International rezidă şi 
din opinarea radicală din perspectiva interelaţiei dintre 
text-scriitură şi artele plastice, în dauna altor curente 
avangardiste.  

Conţinutul revistei păstrează o prospeţime 
nealterată care-şi face simţită prezenţa pe plan mondial, 
exprimând astfel un efort reconstructiv specific şi 
explicabil în contextul geopolitic la care ne raportăm. 

 
 

C 
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Ianuarie 
 
Sunt născută în ianuarie, 
o lună cu ochii de gheaţă 
în hibernarea greoaie a poverilor sufleteşti. 
Alături,  
înariparea îngerească a speranţei. 
Zăbovesc pe străzi ca-ntr-o rugăciune.  
În jur, doar pândele cerşetorilor 
îmbrăţişaţi părinteşte de ger, 
în uimirea trecătorilor indiferenţi. 
Oriunde privesc, 
abatere, risipă, pierzanie 
de la drumurile moştenite de la facere, 
în licărirea luceafărului de seară. 
 
 

De-aş putea a mă întoarce 
 
În noaptea asta de-nceput de an, 
rece, ninsă, nărăvaşă, 
ca gura iubitului în ceas de-mpreunare, 
aştept deşteptarea ascultării curate, 
împotriva neastâmpărului pierdut. 
 
Nu mai am timp de împotrivire, 
pasul s-a îngreunat de la bocancul înzăpezit 
la călcătura împotriva vântului aspru,  
fără de iertare. 
 
Mă-ntorc pe drumul ce se îndepărtase de lumină. 
E plin de urme şterse şi pline de împotrivire. 
Încerc să-mi desluşesc urma, 
sub privirea lunii înfiorată în argintirea gerului, 
întoarsă de învolburarea multelor ore peste abis. 
 
Dar... nu mai e. 
S-au aşternut peste ea amintirile clipelor brumate. 
Pas cu pas, 
vorbă cu vorbă, 
ca dorurile unui sfârşit de gerar 
printre offurile neştiute ale întunericului. 
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Vreau să mă rog 
 
 
Nu dorm de multă vreme. 
Am uitat de când. 
Sub învolburarea neliniştii sfârşitului, 
care răscoleşte împrejurul. 
 
Îmi vin în minte vorbele unei rugăciuni, 
auzite seară de seară în copilărie. 
Spre înserare, 
când orătăniile se retrăgeau în coteneţe, 
glasul de mulţumire al bunicii 
pentru clipele de respirare 
şi îmbucăturile curate. 
 
Intra în odaie transfigurată. 
Într-un colţ,  
templul ei de căinţă, 
o aşteptare fremătândă. 
Îşi cobora inima cucernică, 
şi gândul cel mai pierdut 
ca pentru ultima spovedanie. 
 
Am uitat de rugăciunea de seară 
şi ritualul candelei cuvântătoare. 
În urma ajungerii în noapte, 
rămâne doar tremurul pierzaniei: 
Dă-mi, Doamne, puterea înţelegerii 
şi a închinăciunii, 
la templul moştenit  
şi fără timp, 
să-mi pot petrece gându’ îmbătrânit, 
şi inima-n lumină.   
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Sperând la o slujbă 

 
 
M-am trezit într-o baltă de sânge. 
Deasupra, o îngemănare heruvimică, 
singura speranţă la binecuvântare. 
Apoi un cântec trist 
de clopot cuprins de rugină. 
 
Din când în când 
găuri de pustiire, 
ca o zăcere la odihnă. 
Puţine în anii cereşti, 
pe care-i priveam  
cu ochi însetat de dor de fetişcană. 
 
Nu mai pot ascunde 
multul nisipos al dezmăţului lumesc, 
se întrevede abisul ce-mi înfioară vlaga. 
 
Rămâne aşteptarea  
astâmpărării setei de mângâiere. 
Privesc în înşelătoarea-mi oglindă,  
ieri îmi vorbise de iubire, 
îmi veghease zbaterile tinereţii, 
îmi ascultase  
dorurile,  
sudălmile,  
rugile, 
şi, poate,  
iertăciunile. 
Acum o cuprindere între cer şi pământ, 
o negociere... 
ce nu se ştie încotro mă va duce.  
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Mă cheamă singurătatea 

 
Şoapte meschine 
îmi şuieră în urechi, 
tocmai când bat clopotele împărtăşaniei. 
Robe atârnate peste capetele rugânde, 
ochi înecaţi în lacrimi de căinţă, 
mustrări sfidând timid lumina, 
toate cheamă singurătea. 
 
Se dă semnalul ridicării privirii, 
şi te miri că nu eşti trăsnit 
de sminteala bănuitoare. 
Rămâne doar fuga de Eden, 
scrijelind peste dureri. 
În unduirea singurătăţii, 
fraternizezi cu singurătatea. 
 
 
 

Poate 
 
Mă plimb pe străzi buimacă, 
cu gândul că-l voi întâlni. 
Nu vreau să mai trăiesc singură. 
Mă înspăimântă gândul 
că nu voi învăţa sensul lui a iubi. 
Că DOI e o renaştere 
într-o noapte fără sfârşit 
pe aripile îngerilor ce trag Carul Mare, 
risipind întrebările aburinde 
despre sensul lui Poate. 
Încă visez că apare 
învăluit în giulgiul îmbrăţişărilor izvorânde 
la umbra sălciei pletoase, 
murinde de atâta aşteptare.  
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Rămân 
 
Să ştii că rămân pe strada ta, 
unde-ţi ascunzi evadarea.  
Mi-am închipuit că mi te arăţi 
în nedesluşita încumetare de a mă îmbrăţişa.   
Ţi-am mângâiat umbra, 
ce-mi sărutase roşeaţa obrajilor, 
la întoarcerea înserării timpurie. 
Ieri-alaltăieri nu te-ai mai arătat. 
Să fi devenit strada potrivnică poemului în doi? 
Ori poate nu te-oi fi recunoscut, 
în încordarea buzelor aşteptânde 
zilei când vom merge braţ la braţ 
la ceasul nestins de chemare. 
 
 
 
 
 

De-ar fi 
 
De-ar fi să vii, 
lacrimile îţi vor îmbăia trupul 
asudat de împreunarea dorurilor. 
În cearceaful de fân proaspăt cosit, 
un colţ de câmp pătat de roşul macilor 
ascunde gândurile vremuite. 
Ca şi cum  
aşteptarea s-a oferit gaj la poarta lui Dincolo. 
 
De-ar fi să vii, 
întrebările vor atârna pe fitilul candelei, 
cu ultimele pâlpâiri tăinuite 
ce presimt ezitarea din gânduri. 
Nici bucurie, nici tristeţe. 
În aşteptarea atingerii, 
o umplere în acorduri de tăcere. 
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El 
  
Noaptea îl chem adesea. 
Sunt poate prea fragilă 
ca să dorm singură. 
Membrele se înstrăinează de trup, 
dinţii încep să clănţăne supărător, 
părul îmi cuprinde gâtul dureros, 
urechile’s încordate instinctiv, 
ochii pândesc clanţa uşii lucioase, 
sub care am pus un taburet scrijelit. 
  
A fost o dată şi nu mai ştiu 
de-a fost aievea sau în vis. 
E greu de spus cu nodu’n gât, 
subţiat de-atâta ruşinare. 
Îmi amintesc doar sunetul sacadat 
al respirării subjugate’n sărutare. 
  
Îi simt şi-acum căldura căutării, 
a murmurelor tomnatice, 
a soarberii dorinţei coapte, 
a legănării magice şi transparente. 
  
Timpul din mine 
începe să mă zorească, 
sfidând simţirea învăţată să aştepte. 
Cu inima dorită de-amintire, 
în lumi ce nu cunosc singurătatea, 
nesomnul răcoros mă poartă’n braţe.   
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Un nu rostirii potrivnice 
 
Uneori rostirea loveşte neiertător, 
de ai vrea să provoci furtuna 
în deşertul liniştii 
murdărite de neputinţă. 
Rostirea devine capabilă de orice, 
din nebănuite direcţii, 
întotdeauna în căderea unei alte rostiri. 
Spusele, otrăvitoare săgeţi 
care se înfig în zona suportabilităţii, 
pironite în veşmântul invidiei, 
acoperind sumar goliciunea verbală. 
 
Zadarnic cauţi liniştea apoi... 
În aşteptarea unui zâmbet întârziat, 
eşti osândit la viaţă, 
clipă de clipă, 
cu condeiul invizibil al contradicţiilor.  
   
 
 

O rămânere contemplativă 
  
Dacă plec acum,  
e ca şi cum aş trişa destinul. 
Îmi înalţ respirarea până la Templul lui Dumnezeu, 
şi aştept. 
 
Stranie senzaţia de aşteptare: 
mă mângâie adierea aerului divin. 
Înaripate migratoare,  
cu aripile obosite 
ciripesc în agonie. 
 
Un poem dramatic, 
început din timpuri apuse, 
rămân încă o vreme  
să contemplu libertatea condeiată 
în culori negrăitoare. 
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Emanuela ILIE 
 
 

Pentru întrebările 1 şi 2: 
u-mi plac prea mult 
previziunile, cum nu-mi 
plac nici incertitudinile, 

oricât de fertile ar fi ele pe plan 
estetic ori propriu-zis existenţial. Iar 
jocul supoziţiilor legate de viitor se 
poate dovedi – şi se dovedeşte 
adesea – destul de riscant pentru 
cine preferă să îl exerseze cu asupra 
de măsură, în loc să trăiască, 
responsabil, în zodia tentantului 
prezent. Fie el şi unul extrem de 
tulburat, cum este cel de acum. Sunt 
însă convinsă de faptul că, la fel ca 
şi creatorul ei, arta autentică îşi va 
conserva şi aura, şi funcţiile 
esenţiale în viitorul umanităţii, 
oricât de luminos ori de întunecat ar 
fi acesta. Nu este ea, cum s-a spus 
de atâtea ori, cel mai scurt drum de 
la un om la altul?! 
 
Pentru întrebarea 3:  

nteresantă formularea din 
finalul întrebării dvs... Să fi 
ajuns, oare, formularea 

adevărului o condamnare, iar 
adevărul în sine o piedică, un risc 
uriaş?! Totuşi, e foarte adevărat 
(sic!) că de ceva vreme nu numai 
minţile luminate (în sensul tare, 

cultural, al sintagmei) au acces la 
fondurile care permit editarea de 
cărţi, reviste şi alte materiale 
literare/ artistice, dar şi finanţarea 
de manifestări ştiinţifice, acordarea 
de burse de cercetare sau creaţie etc. 
Am asistat cu toţii, din păcate, la 
pseudo-colocvii, dezbateri, mese 
rotunde şi medalioane care, deşi 
păreau animate de cele mai bune 
intenţii... transculturale, eşuau, 
lamentabil, într-o agapă abia 
aşteptată de „conferenţiarii” aleşi pe 
sprânceană – evident, incapabili să 
vehiculeze altceva decât o serie 
incontinentă de poncife critice sau 
de autoetichetări encomiastice, mai 
mult decât capabili, în acelaşi timp, 
să îşi plătească în varii maniere 
poliţele faţă de organizator. Cum 
ne-am săturat, de asemenea, să tot 
comentăm (ce-i drept, mai mult pe 
la colţuri) sistemul de acordare a 
burselor şi granturilor de cercetare 
sau de creaţie, în care nu puţini văd 
o formă de recompensare, voalată 
sau nu, a „meritelor” unor anumite 
categorii de profitori. Când ei înşişi 
le obţin, cârcotaşii susţin, desigur, că 
sunt excepţia care întăreşte regula; 
când nu, profită de ocazie pentru a 
enumera şi taxa, chipurile, tarele 

bine-cunoscute ale lumii noastre 
culturale, respectiv universitare, 
academice: nepotismul, impostura, 
goana după beneficii materiale 
imediate şi vizibilitate maximă pe 
plan naţional, chiar internaţional şcl. 
... Din păcate, din noi înşine, vorba 
scriitorului, nu putem ieşi! Iar cei 
care ne conduc destinele în mediile 
în chestiune (mă refer, desigur, doar 
la cei pătaţi deontologic) nici nu prea 
au motive să o facă. Cine nu ar ţine 
cu dinţii de un statut socio-
profesional mai mult decât onorant, 
în plus, aducător de confort material 
?! Aşa încât prea multe soluţii cu 
adevărat viabile care să ne scoată 
din acest impas nu se întrevăd. 
Putem doar să încercăm să 
schimbăm ceva în noi înşine şi 
implicit în relaţia noastră cu 
alteritatea cu care intrăm în contact. 
Continuând, în acelaşi timp, să 
lucrăm asiduu, cu pasiune şi 
sagacitate, la proiectele noastre 
definitorii, indiferent de forma pe 
care o iau ele: carte de autor, studiu 
critic sau text literar în volum 
colectiv, grant de cercetare, ofertă de 
creaţie, revistă culturală. Până la 
urmă, performanţa reală nu poate fi 
ignorată la nesfârşit!... 
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                    Metafore vizuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

n consistent proiect materializat, la finele anului 
trecut, într-o galerie de artă ieşeană i-a avut ca 
protagonişti pe doi dintre cei mai vizibili artişti 

contemporani moldavi: sculptorul ieşean Cosmin-
Mihai Iaţeşen şi pictorul botoşănean Liviu Şoptelea. Din 
eforturile lor reunite a luat naştere expoziţia Metafore 
vizuale (deschisă la Galeria de Artă Theodor Pallady, 
patronată de Filiala Iaşi a U.A.P.-ului), pe care faţa 
teoretică, ieşeană, a binomului artistic a avut grijă să o 
armeze şi conceptual/ (para)critic. În textul de 
prezentare destul de eclectic semnat de Iaţeşen 
(actualmente, asistent universitar la UAGE), au fost 
vehiculate noţiuni şi definiţii din diverse domenii 
culturale, menite a justifica un demers complicat 
metodologic, cu scopul declarat al amplificării percepţiei 
unei viziuni semantice agreate, prin înrudire, spre înnoirea 
mesajelor. După cum o arată şi motivarea teoretică, şi 
titlul ansamblului expoziţional, instrumentul de elecţie 
al celor doi artişti a fost, totuşi, metamorfoza, înţeleasă de 
sculptorul ieşean ca principal tip de metaforă: „Acesta 
este şi punctul meu de plecare, pe care Luigi Pareyson l-
a numit « procedeul generării de forme noi ». Aşadar, prin 
intermediul unui procedeu specific metaforei, mi-am 
propus abordarea unor elemente tematice din realitatea 
vizuală, pe care le consider importante amplificându-le 
percepţia semantică prin înnoire şi înrudire. Filozoful şi 
scriitorul Jean Grenier aprecia faptul că « o formă se naşte 

din altă formă». Explorarea noilor faţete ale cunoaşterii, 
ca rezultat al experienţelor ce ţin de interferenţele dintre 
ştiinţe şi arte, aduc un important câştig pentru ceea ce 
implică regenerarea sau reinventarea originalităţii 
specifică domeniului artistic vizual”. Documentarea 
asupra metaforei, ne informează acelaşi epitext artistic, a 
presupus studierea studiilor unor importanţi istorici de 
artă, critici, literaţi şi academicieni: Jurgis Baltrušaitis, 
Henri Focillon, W. Tatarkiewicz, Jean Chevalier, Alain 
Gheerbrant, Umberto Eco, Pavel Şuşară, Ioana Vlasiu, 
Alexandra Titu şi Constantin Prut. Le-aş fi adăugat 
(veche meteahnă filologică!) măcar două nume fără de 
care discursul teoretic orientat ... (trans)metaforic ar fi de 
bună seamă sărăcit: Tudor Vianu şi Lucian Blaga. Mai 
ales pentru că cele două faţete ale expoziţiei, la fel ca şi 
cele două teritorii artistice pe care le circumscriu în 
întreaga lor creaţie cei doi autori, au putut fi raportate la 
celebra dihotomie teoretizată de filosoful originar din 
Lancrăm în studiul Geneza metaforei şi sensul culturii:  
metaforele plasticizante (cele destinate, cum îşi amintesc 
cei care au parcurs reflecţiile blagiene, să redea carnaţia 
concretă a unui fapt), respectiv cele revelatorii (destinate 
să potenţeze semnificaţia faptului la care se referă, să 
scoată la iveală însuşi misterul acestuia). Ca să nu mai 
vorbesc de faptul că, la rigoare, metaforele din orice 
lucrare expusă pe simezele sus-pomenite ar fi putut fi 

U 
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interpretate şi prin grila funcţională propusă de 
esteticianul Vianu în Problemele metaforei. 

Oricum, sculptorul Cosmin-Mihai Iaţeşen a părut 
indiscutabil a acorda credit metaforelor revelatorii, 
încercȃnd, prin diferitele mijloace brute pe care i le pune 
la îndemȃnă lumea concretă (piatră, metal, marmură, 
lemn), să scoată la iveală şi să lumineze, pe rȃnd, unele 
dintre marile taine ale existenţei. Ca la fiecare ieşire în 
spaţiul public, el a privilegiat şi cu ocazia amintită 
nucleele semantice cu certe rădăcini mitologice şi 
infiltraţii ideatice din zona filosoficului. Majoritatea 
formelor sale sculpturale au intenţionat practic să 
proclame înţelesuri noi ale unor impulsuri generice ale 
fiinţei marcate, indiscutabil, de mişcarea ascensională, 
indiferent de axul şi direcţia acesteia (Zborul, Meditaţia, 
Călătoria în timpul iniţiatic, Universul şi Labirintul 
cunoaşterii prin artă), cȃnd nu au avut ca miză declarată 
epitextual chiar materializarea ideii de spiritualitate 
pură (Evoluţia spirituală, Marele Creator). Cu certitudine, 
însă, indiferent de materia, dimensiunea şi tehnicile 
stilistice în care au fost lucrate, formele şi figurile sale au 
reuşit să dea impresia că se eliberează cu totul de 
servituţile concretului, marcȃndu-i în schimb 
semnificaţiile ascunse, de profunzime. 

 

În tablourile lui Liviu Şoptelea, dimpotrivă, au atras 
cel mai adesea aluziile la neliniştitorul concret imediat şi 
la dinamica tulburătoare a valorilor actualităţii. 
Asumȃndu-şi, în succintul text programatic care i-a 
purtat semnătura, o dublă raportare la dimensiunile 
picturale („atitudinile de introspecţie sunt completate de 
« picto-instalaţii » în contextul socio-cultural, în cheia 
metaforic-vizuală. Imaginile sunt extrase din cotidian, 
metamorfozate poetic şi ne semnalează nevoia de 
experiment, de evoluţie către conceptual, ne schimbă 
modul de configurare a unei realităţi utilizȃnd 
simbolul”), pictorul botoşănean îşi rezuma un crez 
artistic de vector inter- şi pluridisciplinar, perfect ilustrat 
şi în evenimentul expoziţional ieşean. Mizȃnd pe o 
formulă vizuală în fond polifonică, majoritatea „picto-
instalaţiilor” sale şi-au determinat privitorii să admită 
existenţa (poate şi necesitatea) unei noi zone de confort 
intelectual, în care spectacularul artelor vizuale co-există 
cu cel poetic. Avertizȃnd în acelaşi timp asupra 
pericolelor care îi pȃndesc dincolo de acest teritoriu 
marcat metaforic. 

În totul, un proiect artistic ambiţios, sensibil, ale 
cărui (r)acorduri pe deplin consonante ar fi meritat 
auzite/ comentate şi cu alte ocazii... 
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Corneliu CARP 
 
 

Mama 
 
 

O, dragă mamă, mai spune-mi înc-o dată,                       
Despre sătucul cu poveşti uitate,                                 
Despre cărarea încă neumblată,                                        
Ca să trăiesc nepăsător de toate.                                      
 
În mintea mea tu eşti întotdeauna, 
Fiinţa cea duioasă şi senină, 
Cu ochii trişti şi visători întruna, 
Unde-am găsit iubire şi lumină. 
 
Căci mi-amintesc cum m-adormeai 

odată, 
La sânul tău în cântece şoptite, 
Cu dragoste adâncă şi curată, 
Iar timpul se scurgea pe nesimţite. 
 
Şi-n liniştea, ce tu mi-ai dat-o sfântă, 
Într-un concert plăcut de primăvară, 
Prin pomii fără frunze, păsări cântă, 
Petrec, numai cu viaţa-mi solitară. 
 
O candelă în sufletu-mi aprinsă, 
Parfumul cald şi sfânta dezmierdare, 
Rămâi a mea iubire neatinsă, 
Cu-alintul tău şi dulcea sărutare. 
 
O, scumpă mamă, azi îngână-mi iar, 
Ca în trecut, cuvintele uitate, 
De ziua ta, acum în primăvară, 
Să pot uita visările... sfărmate. 
 
Plânge acum şi sufletul din mine, 
În veac în care viaţa-mi se destramă 
De câte ori mă-ntorc în gând la tine, 
Tu îmi apari ca o icoană, mamă!... 

Paul GORBAN 
 
 
 

na dintre importantele reviste de cultură 

post-decembriste a apărut la Iaşi, Contact 

International. Aceasta a fost fondată de 

medicul şi cărturalul Liviu Pendefunda, unul dintre 

autorii de referinţă ai generaţiei poetice `80, dar şi o 

personalitate inedită a spaţiului cultural ieşean. Pe 

mine nu mă surpinde puterea acestui om de a 

manageria şi vindeca trupul omului, prin meseria pe 

care o are, pentru că acest har l-a primit de la 

Dumnezeu ci, mai ales, strategia de managemat în 

ceea ce priveşte acest proiect editorial grandios, 

Contact International care, iată, face anul acesta 

douăzeci şi cinci de ani de la debut. În acest colţ al 

Europei revista Contact Interational este aproape un 

pariu, mai ales că ea apare de atâta vreme, chiar cu 

încăpăţinare şi sacrificiu, în contextul în care deja piaţa 

editorială pare agasată de astfel de proiecte. Dar, îmi 

place să cred, e un pariu câştigat, nu neapărat pentru 

fondatorii revistei, ci mai ales pentru Iaşi, oraş care cu 

adevărat prin astfel de proiecte îşi justifică dreptul de a 

fi Capitală a Culturii. Ceea ce îmi place cel mai mult la 

revista de cultură Contact International este faptul că 

simţi de la primul contact prezenţa unei literaturi de 

calitate – atât autohtonă, dar şi străină –,  ba chiar mai 

mult, distanţă faţă de aşa-numitele găşti literare. Îmi 

place că această revistă are tonul dialogului coerent 

dintre generaţiile literare şi chiar tonul dialogului 

interdisciplinar din zona artelor. Citind Contact 

International simţi că se aplică una dintre dictornurile 

lumii contemporane, anume: unitate prin diversitate. 

Contact International este o revistă vie, poate mai vie 

decât multe reviste care mănâncă fonduri 

guvernamentale sau de la bugetul local. Este o revista 

interactivă şi dinamică, una în care toate artele îşi 

găsesc locul perfect pentru ecou. Contact International 

este o revistă care înainte de toate dă în vileag, prin 

articolele publicate, viaţa noastră cea de toate zilele, 

viaţa culturală... Îl felicit pe poetul Liviu Pendefunda 

pentru efortul pe care îl face de atâţia ani pentru a 

scoate această bijuterie literară şi, totodată, îl asigur că 

are parte de toată admiraţia şi preţuirea redacţiei 

zoniste.  

Zon@ Literară, Iaşi   

 

U 
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Dragii mei, 
 

În contextul literar de Dincolo de cele 7 
coline nu pot să-mi fac o opinie separă 
răspunzând la întrebări care nu pot decât 
încurca poetul. 

Fără să intru în amănunte totul se 
reduce la contextul actual de păstrarea 
identităţii indiferent de zonă a lumii. 
Interferenţă dintre culturi te face să te 
dedici, până la urmă noii culturi dându-ţi 
seama că nu mai poţi recupera ce ai lăsat în 
urmă. Nepoţii ne dau lecţii de calculatoare 
şi aplicaţii bizare coborâte pe laptopuri sau 
mobile. Ne iau peste picior că noi cuvinte în 
ivrit dar de sleng pe care cu greu le 
înţelegem noi cei care au imigrat după 
vîrsta de 40 de ani. Cultura se face în fugă 
pentru că ne întreţinem şi nu visăm În timp 
de război religios, secolul XXI e pimejdios. 
Pănă şi aviatorii se sinucid! 
 

Cu drag, 

Bianca din Haifa 
 

Bianca MARCOVICI  
 
 

 
Departe  de  circul  nostru 
repetitiv  
 

 

Departe de Circul nostru 

de manipulări de farse... 

Am fost odată o fetiţă bună (ialda) 

moşnegii şi babele s-au hotărât să mă ignore 

atunci Scufiţa Roşie a hotărât 

să-i uite... 

uitarea e semnul meu acum, 

e pantoful Cenuşăresei 

e cuibul de păsări de pe Muntele meu, Carmel 

Nici Făr Frumos nu a putut face nimic 

pentru că el juca cum îi cântau 

babele şi moşii 

aflaţi în prim plan - 

pe la sindrofii de tot felul - 

în care lipsea doar un zâmbet sincer... 

peste trecerea timpului când ea va moşteni 

cuvântul  

ştergând stângăciile 

şi poveştile de adormit copiii altora. 

Dar vă iert pentru că lumina sărbătorilor 

îmi va asculta rugăciunea! 

Indigoul lui Chagall va şterge toate  

falsele contururi ale imitaţiei curcubeului 

iar barza va fi mutată pe alt stâlp de înaltă tensiune. 
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Emilian MARCU  
 
 

Trepte ale cunoaşterii 
 
Cu multă strădanie, ca în mitul Meşterului Manole, încet, încet la temelia 
culturii române contemporane  s-au construit, în cei 25 de ani, o suită de trepte 
ale cunoaşteri, trepte alcătuind o adevărată scară spre definire prin această 
împlinire. Poetul şi pictorul Liviu Pendefunda, împreună cu doamna sa Julietta 
Pendefunda, au ctitorit această construcţie, prin care nume de mare rezonanţă 
în cultura română, dar şi universală, şi-au adus rodul muncii lor donându-l  
iubitorilor de frumos. Revista  Contact Internaţional a devenit un adevărat 
punct de reper  în peisajul revuistic , un reper de respectare şi preţuire a 
adevăratelor valori.  25 de ani de temeinică zidire au scos la iveală truda întru 
iluminare a arhitecţilor acestei construcţii. Apariţia acestei reviste, s-a dovedit 
în timp, nu a fost doar un moft de intelectuali, ci o mare necesitate. Nu ani 
mulţi i-aş dori acestei reviste frumoase sub toate aspectele, ci secole de apariţii, 
cu totul şi cu totul speciale, aşa cum speciale au fost şi apariţiile de până acum.  
Un templu nu se poate înălţa fără treptele pe care să păşim cu încredere. Asta 
au reuşit, şi sper că vor reuşi cei doi împreună cu toţi cei care trudesc să 
desăvârşească această lucrare. Ani lumină pentru iluminarea cititorilor doresc, 
ani lumină pentru parcurgerea acestor trepte de iniţiere ale cunoaşterii. 
 
 
 
 
 
 
 

Mircea MARTIN 
 
 

entru a înfiinţa, dirija, 
alimenta şi întreţine o 
revistă de o asemenea 

anvergura multidisciplinară, 
academică şi artistică, naţională şi 
internaţională a fost şi este nevoie 
de inteligenţă şi talent, de spirit de 
iniţiativă şi de sacrificiu, de ambiţie 
şi tenacitate, într-un cuvânt, de 
`nebunie`, de o frumoasă nebunie. 
Felicitări neurologului şi poetului 
Liviu Pendefunda ! 
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Marcel MUREŞEANU 
 

 
1.  

acă întrebi arta ce crede despre sine, 
ea va tăcea. Tăcerea este elocinţa ei. 
Peste timp, arta este apă curgătoare. 

Ea nu bălteşte. Tendinţa ei este să se scuture 
de rugină, de piatră şi de întuneric.  

Cât de greu i-a făst Păsării Măiestre până 
să iasă din marmoră! Dar cuvântului, până să 
iasă din subteranele gândului! Dar muzicii 
sferelor până să iasă din negura clocotului 
veşnic! 

„Blânda” şi înfloritoarea civilizaţie a 
grupusculului nostru de şapte miliarde de 
conştiinţe, mult mai mic decât cele ale altor 
muşuroaie de fiinţe, mi se revelează a fi în 
faza lui alcoolică, nefericită şi clătinătoare. 
Dar cine ştie de câte ori a mai murit ea?! 

Dintre toate cele omeneşti, arta merită cel 
mai mult să se salveze, iar artistul merită să 
moară pentru ea! 
 
2.  

devăratele valori şi falsele valori au 
stat dintotdeauna faţă în faţă. Aceasta 
este poziţia lor naturală pe câmpul de 

luptă. Şi unele şi altele sunt arţăgoase! Nu 
cred că va învinge vreo tabără cândva! E bine 
aşa, pentru că nu poate fi altfel. Falsele… par 
a avea un deget mai lung şi strigă spre 
celelalte: hoaţelor! De multe ori, falsele valori 
sunt mai harnice, mai lucide, mai agresive şi 
mai falacioase. Adevăratele valori mi se arată 
sceptice, răbdătoare, tolerante şi ignifuge! Ele 
sunt fiicele transcendenţei! 
  
3.  

vangarda, prin oamenii ei, are cea mai 
clară vedere asupra trecutului, pentru 
că are distanţa convenabilă faţă de el. 

Avangarda autentică, a artelor, vede lumea ca 
pe-o spirală, ea doar aparent neagă ceva 
înainte de-a judeca şi are inteligenţa de-a nu 
face compromisuri ireversibile. 

În „bârlogul” puterii sunt şi încăperi în 
care aerul este respirabil! Căutaţi-le, până nu 
vine altă putere, sau aşteptaţi-o pe aceea! 

Când vedeţi un adevăr stând pe gânduri, 
aproape sigur că se pregăteşte să moară.

 

 

D 
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Drumul uitării sau toate la 
timpul lor 
 

Azi vom orăcăi despre lumină! 
strigă în cor broaştele verzi. 
Dumnezeu ne-a făcut şi nouă parte de ea. 
La creşa de mormoloci s-au montat 
panouri solare. 
Miroase a petrol pe aici! 
profeţeşte broasca râioasă. 
Nu lăsa, Doamne, să ajungă la noi 
cabinetele de înfrumuseţare! 
se roagă broscoiul-prelat. 
Cad stropi de ploaie, pic, pic, 
din pipeta cerului, peste baltă. 
Pe mal, umbra berzei sparge ochiul apei. 
Refugiaţi-vă în trecut, porunceşte regina, 
înveliţi-vă în mătasea broaştei, 
legaţi lipitori de picioarele berzei, 
săriţi în linişte! 
Dar barza n-a venit să omoare, 
ea a venit să-şi ia rămas bun, 
mâine pleacă în ţările calde. 
Barza a venit să întrebe broştimea 
ce complimente trimite 
îndepărtatelor surori de pe Nil. 
Pace să fie! Regina şi barza se sărută, 
corul urcă iar pe malul drept: 
oac! oac! cântă corul. 
Puştimea se bate pe burtă! 
Ia acest sandviş cu tine! 
o roagă regina pe barză, 
aşezând două broaşte virgine 
între patru foi de podbal. 
Barza refuză! Virginele se aruncă la 
pieptul berzei. 
Din colţul ei, lumina nu mai poate răbda, 
hohotele ei de plâns, bucuria 
scăpată din arc, până la cer se ridică. 
Mai încet, lumino, o imploră regina şi barza, 
să nu dai foc stufului, 
în ziua asta măreaţă! 
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Emilian MIREA   
        
  

e vreme ce, încă de la începuturile lumii şi de la 
conştientizarea unor forme de manifestare umană ca fiind 
forme de artă, nevoile au creat tendinţele, deducem că arta 

cu tendinţă poate fi considerată ca fiind autentică, pentru că a 
răspuns, în diferitele momente istorice, politice şi sociale, 
aşteptărilor celor cărora li s-a adresat.  

În acelaşi timp, privind retrospectiv în istoria artelor, constatăm 
că modelele şi curentele artistice se repetă ciclic şi exprimă, în 
fiecare epocă, tendinţele, devenind oglinda evenimentelor majore 
trăite de societatea umană. 

Viitorul civilizaţiei umane, indiferent de contextul geo-politic, 
nu poate fi decât asemănător cu trecutul şi prezentul, în sensul că, 
în ciuda tehnologiilor tot mai avansate, arta autentică va rămâne 
aceea care va şti să se adreseze profunzimilor sufletului uman, iar 
surogatele de artă vor avea, ca şi până acum, o viaţă scurtă, pe 
principiul „ce e val, ca valul trece”... Iar artistul autentic va rămâne 
acela care îşi va asuma perenitatea actului artistic de valoare, în 
context cu vremurile pe care le trăieşte. 

 
-   Este evident că falsele valori intelectuale au viciat, 

totdeauna, calitatea actului artistic, iar „neaveniţii” numiţi în 
funcţii înalte să păstorească ministerele culturii, ştiinţei, educaţiei, 
au adus şi aduc deservicii majore vieţii culturale şi educaţiei de 
după istoricul decembrie 1989, când, oficial, am trecut la o formă 
(atipică) de democraţie. 

  În mod cotidian, ies la iveală efectele nocive ale unui 
manageriat defectuos, chiar catastrofal, în cultura românească din 
ultimii 25 de ani. Rezultatul: o foarte slabă susţinere financiară a 
evenimentelor şi producţiilor culturale şi „scurgerea” fondurilor 
către societăţi comerciale care, sub masca implicării în actul artistic, 
căpuşează fondurile destinate scriitorilor, pictorilor, sculptorilor, 
muzicienilor, actorilor ş.a.m.d.      

 
- Avangarda nu trebuie niciodată să eludeze trecutul, iar cei 

care au făcut-o au ajuns, până la urmă, pe un drum înfundat. Fără 
trecut, nu poate exista prezent şi nici viitor. Cred că Gellu Naum nu 
ar fi fost marele avangardist Gellu Naum, lăudat şi de André 
Breton, dacă nu l-ar fi citit pe Eminescu, pe Macedonski, pe 
Arghezi, pe Blaga ş.a.m.d.  

Accederea la fondurile de editare rămâne, însă, o problemă 
greu surmontabilă, deocamdată, la noi, pentru că, după Revoluţie, 
nepotismului comunist i-a luat locul nepotismul partinic post-
decembrist şi orice demers cultural se loveşte de „familia politică” 
aflată la putere, care îşi împarte „bucatele” prin rotaţie, de la o 
guvernare la alta. Iar adevărul, totdeauna, îl dezavantajează pe 
grăitorul lui...  

Nu ne rămâne decât să sperăm că aşa-zisul „balcanism”, care 
ne caracterizează, va lua sfârşit, odată şi odată, pentru că, dacă în 
democraţiile solide, precum Suedia, Germania, Franţa, se poate, de 
ce nu s-ar putea, peste vreo sută de ani, şi la noi?...  

 

D 
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încremenire 
metafizică 
 

trenul zboară spre capătul  
pământului în timp ce  
pământul  
într-o încremenire metafizică 
îl percepe ca pe un corp străin 
ca pe o prelungire a tumorei 
începută odată cu bing-bang-ul 
primordial  

 
 

semnale 
electrice   
 

o blondă se uită 
visătoare 
pe display-ul  
telefonului mobil 
 
după alcovul de azi-noapte 
hormonii îi trimit 
încă 
semnale electrice   

 
 

digestie 
 

apa din sticlă devenise verzuie 
şi colcăia de vietăţi microscopice  
pe care nu aş fi vrut să le beau 
dar care sunt totdeauna 
victime ale setei 
într-o digestie cu pulsări cuantice 
dinspre a fi fost fiinţă şi 
a nu fi fost nimic niciodată 
în nici un timp relativ 
 

dorul  
 

când nu voi mai fi 
cărţile mele vor încinge  
o bătaie pe cinste 
pentru supremaţie 
din care  
probabil 
unele 
vor ieşi ciufulite rău de tot 
iar pompierul din mine 
va sufla peste ele 
din toţi plămânii vegetali 
cu clorofilă 
ca să le stingă focul şi 
dorul că nu mai sunt  
 

  

cafea 
 

am băut  
astăzi  
atât de multă cafea  
încât brazilienii 
peruanii şi 
guatemalezii sunt  
la cuţite 
iar turcii aşteaptă  
cu iataganele scoase 
gata de atac 

 
 

negarea 
negaţiei 
 

adevărul este negarea negaţiei 
dintre două minciuni 
aşa cum corbul este negarea negaţiei 
a două ciori 
 



 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 451 

 

dar glonţul care şi-a atins ţinta nu este 
negarea negaţiei morţii !  
 
negarea negaţiei matematicii 
este anti-matematica 
adică tot o formă de matematică 
 
pentru păianjenul sorescian 
care atârnă acum din tavan 
matematica este antidotul 
împotriva foamei 
iar musca 
pe care o soarbe de viaţă 
este regula de trei simplă 
cu un mort bâzâind la final  

 
 

pe strada Jean-
Louis 
Calderon 
 

pe strada Jean-Louis Calderon 
din Bucureşti 
nu e bine să treci noaptea  
târziu 
pentru că tancul care l-a strivit 
pe jurnalistul francez 
pândeşte în întuneric 
cu turela rotindu-se ameninţător 
şi cu ţeava tunului încă aburindă 
după bătălia dintre Om şi Om  

 

 

diferenţă 
 

diferenţa dintre un vin ieftin  
şi un vin scump  
este o diferenţă de clasă socială: 
primul se mulţumeşte cu  
ţărăncuţe tinere şi sănătoase 
tăvălite-n lucernă 
cel de-a doilea aleargă după 
curtezane cu crinoline care 
se dezbracă în odăi păzite 
de Marchizul de Sade  

 
 

trandafirul 
 

ai zice că trandafirul din faţa casei 
se află în amorţeala morţii 
aşa cum e acum – 
tăiat scurt 
ca să poată trece peste iarnă 
 
dar de îndată ce se încălzeşte 
şi adie vântul de primăvară 
începe desfrâul vegetal  
cu pulpe înverzite şi coapse florale 
pregătite pentru împerechere 
 

ora şase  
 

e ora şase dimineaţa 
 
undeva 
în univers 
o fiinţă inimaginabilă 
îşi trăieşte a şasea viaţă 
sau poate a şasea dragoste 
 
sau poate îşi moare  
a şasea moarte  
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Viorica MOCANU 
 

Cuvânt răstignit 
 

între o lumină ce vine din întuneric 
şi un întuneric ce din lumină vine 
liberă 
atât de liberă cât mă va face 
un adevăr 
între două vieţi 
ochii tăi străpung depărtarea... 
în acel loc din inima ta 
unde Ea nu a pătruns niciodată 
la izvorul izvoarelor 
crinul meu împărătesc cu petale 
de soare 
acolo vreau eu 
să te ating, iubitul meu 
în locul pe care 
doar lumina sfârcului meu îl poate 
hrăni... 
cel mai frumos Cuvânt 
în cea mai frumoasă zi de vară 
când corbii 
către cer îşi croncănesc foamea 
şi ochii tăi 
străpung depărtarea 

 
 
 

Şi partea nevăzută a dialogului 
 

De când într΄o oglindă luna  
de-a soarelui lumină orbitoare a fugit 
nu΄i frunză să mai cadă,  
nu΄i vers să se mai scrie  
şi΄ntreg oceanul  
rostogoleşte΄n palme runa 
acoperită de zăpadă, 
de gheaţa ce-a cuprins tot anul 
şi nu s΄a mai topit  
din timpul care nu se ştie. 
 

Strălucitoare jerbe de lumină΄mi sunt 
minţile sosite în trenuri lungi 
zburate fără şine 
din cer în cer, din văi de munte 
prin Cuvânt, 
dezleagă vraja care leagă 
şi΄ncrucişează sinele cu sine. 
O, tu, oglinda΄mi cea mai dragă, 
ce-ar fi ca luna ce-o ascunzi 
s΄o΄nnozi din nou între-ale tale unde.... 

LP
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Carmen PALLADA 
 
 
 
 

Război 
 

 
Ai simţit când vântul 

a’nnodat prin frunze 
jar de umilinţă şi oceane  

de’ntrebări? 
 

Ai simţit din ape  
cum din cer pătrunse  

stranii încercări  
răscolind pământul  

stropilor de mană şi credinţă? 
 
Iar noi, lumini din nori,  
răsturnat-am duhul, sfântul  

între temeri şi în jale  
ca un pâlc uitat de flori,  
 
pâlc de buruiană,  

smoc de cruci în zale  
ruşinând triunghiuri,  

sfere de viori  
 
din crăpate cuburi  

ce-au pierdut Cuvântul  
printre visele’n culori  

şi din inimile-ascunse. 
 

Ai simţit tu, oare, vântul 
domolit dar în război? 
 

 
Vatra Dornei, aug, 2014 
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Mario CASTRO NAVARRETE 
 

 
a Mulţi ani, Contact international ! 
O triplă îmbrăţişare frăţească şi dorinţa de a vedea lumina ce străluceşte din paginile tale, simţind trecerea 
inexorabilă a timpului, împărtăşind totodată bucuria imensă de a te avea in continuare cu mesajul tău frăţesc     

             şi înţelept.  
 
 

Ovidiu 
 

Asemeni lui Ovidiu 

Dezrădăcinat, 

Primit-am fost 

Pe acest minunat 

Meleag primitor 

Si bine păstrat. 

 

Primul exilat, 

Mulţi au venit 

De pe urma lui 

Si multi vor veni încă, 

Cei ce prin lume spre 

Libertate au acţionat. 

 

Se apropie insula lui 

Se apropie Malul marii 

Se apropie valurile 

Se apropie  marea neagră 

Cea primitoare ... 

 

In speranţa ca Ovidiu 

Nu va mai permite 

Părăsirea locului tău 

Nici migrări masive. 

Ovidiu... Tomis! 

 

Ovidio 
 

Como Ovidio 

Desarraigado 

Recibido he sido 

En estos maravillosos 

Y acogedores parajes 

Muy bien tenidos. 

 

El primer exiliado, 

Muchos han venido 

Después de él 

Y aún muchos más vendrán, 

Aquellos que por el mundo 

En libertad reaccionaron. 

 

Se acerca su isla 

Se acerca la orilla del mar 

Se acercan las olas 

Se acerca el mar Negro 

Acogedor... 

 

En la esperanza que Ovidio 

No permitirá jamás 

Que vuelvas a dejar tu sitio 

Ni mucho menos migraciones 

masivas. 

Ovidio ... ¡ Tomis ! 

 

L 
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Oglinda  
arcurilor reflexe 
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Petru SOLONARU 
 
 
 
 
 

Oglinda 
 
 

„Căutaţi în lume comori, dar adevărata voastră 
comoară se află în sinele vostru!”  

Jalaluddin Rumi   
 

glinda, în tăcerea ei, ne revelează că sunt totuşi 
două oglinzi: a inimii (Oglinda Arhetipală, 
necreată), a Aletheei, a neuitării, cea care se 

ascunde spre a fi,  şi a minţii (Reflexia creată), a Lethei, a 
uitării, aceea care se arată spre „a nu fi”. 

Aşadar, Oglinda metafizică, ce povesteşte 
Adevărul/ Simbolul, alăturată celei fizice, speculare, 
care desenează cu nepăsare Vanitatea/Diabolein-ul, 

separarea adamului răzmer. Însă Înalta Realitate a 
Arhitectului este prima Oglindă! 

Prin Facere, aceasta, Oglinda, a purces în 
reflexii/reflectări, cărora le-a consacrat liberul arbitru, 

anume alegerea între: 1) Unire/simbol, unde au a vedea 
iubirea („amo ergo sum”), prin urmare Clipa eternă, 

Nemurirea, un „azi” fără de sfârşit şi... 2) Risipire/ 
diabolon/ şarpele narcisiac, unde au doar a privi 
cumpănitor, („dubito ergo sum”), dobândind, astfel, 
nimicnicia lui „ieri” şi  zădărnicia unui „mâine”, adică 
vreme în naştere şi moarte. 

Proba oglinzii din ritualul rugăciunarului este, în 
fond, a transla esoteric de la „dubito ergo sum” la „amo 
ergo sum”, adică opţiunea omului de a fi fericit, de a se 

cunoaşte, de a învăţa muri, nu doar de a şti, cu alte 
cuvinte de a muri... de a afla în sine, deci,  firmanul de 
lumină din opaiţul dualităţii, schimbând, în acest fel, 
frica pe iubire... 

În cazul meu, după parcurgerea unor trepte către 
Sinele Iluminat, prin călătoriile iniţiatice ce au avut ca 
scop detaşarea de bucuriile profane ale metalelor, ajuns 
la Orient, am fost trimis înapoi la Occident, fiind 
considerat nepregătit pentru urcarea stadiilor către 
Lumină. Aşadar, aşezat în faţa unui văl material, perdea 
ce se aşternea pe ochii fizici ai dorinţelor mundane, am 
fost îndemnat de Călăuză a înlătura diafanul şi să 

privesc în decindea iluzoriului, adică să văd. Spre 
surprinderea mea aveam în faţă o oglindă... Cuvenind 
mai atent şi analizând reflexia părelnicului, am intuit că 
reprezentarea trebuie să pătrundă dincolo de ea, în 
căutarea Tezaurului Cerului. Înţelegeam că lumea este şi 
ea o oglindă; cu toate acestea numai o mirună de plan 
secund, a creaturii, nu a Creatorului, desăvârşita Oglindă 
fiind Dumnezeu, Seninătatea Oceanului Sacru, întrucât 
doar Ea ne revelează Întregul/Unul, Androginul, 

Gnosisul, iar cea speculară, a impermanentului, 
înfăţişează, iată, „agnoia”, partea/ părţile/ sfâşierea/ 
accidentele, umbra, zbuciumul valurilor... Însă voia 
divină rămâne ca omul să re-devină Întreg al Oglinzii 
Sale şi, prin trezire, să se detaşeze de zgura reflectivă a 
minţii, aceea a pricinii Căderii din Rai. Căci, asemeni 
dansului sufit, unde numai corpul se roteşte (este 
lepădat ca atare), nu şi lăuntrul sinei, lepădarea 

metalelor singularizează chiar primirea extazei/elixirul 
alchimic de data aceasta, întrucât părţile trupului 
(elementele chimice, metalele) au fost date, astfel, 
pământului, iar Ochiul Spiritului în zăbovire resorbţiei 
Cerului. 

Nu întâmplător alegoria oglinzii porneşte din 
camera de reflecţie, ce sugerează Peştera lui Platon, 
unde cel înlănţuit (profanul), scrutând cogitativ la 
oglinzile Facerii lumii, întrezăreşte a vedea calea către 
sfânta Oglindă întru care decurge a se limpezi. Astfel, 
identificându-se în ceea ce nu este, intuieşte, subit 
iluminat, ceea ce este. Urmare, căutarea Adevărului 
reprezintă des-părţirea de aparental, de metale, şi, în 
final, vederea Oglinzii Celei fără de nume, nu doar a 
răsfrângerilor risipitoare. 

În oglinda secundă sunt totuşi toate literele 
Cuvântului Pierdut... Prin ea neofitul surprinde o 

O 
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apariţie, o re-manifestare a Misterului lucoral, o 
posibilitate de a uni cerul cu pământul către 
profunditatea  Prototipului. Ea indică incipienţa unui 
parcurs hermeneic, o deschidere spre noimă, spre 
Orient, într-o muncă a desprinderii de ignoranţă. Este 
punctul de unde purcede transmutaţia de la plumbul 
semnelor la aurul sensului, este ţinutul intuirii 
circumstanţei purificării omului, a recuperării 

androginităţii sale. Cu această oglindă debutează 
metafora tainică a teurgiei, a realizării de către om a 
unui prim contact (de fapt o „religare!”) cu Esenţa 
Celestă, când, prin „operă”/creaţie, el accede la Creator, 
folosindu-şi revelator cel de-al Treilea Ochi. Aici se află 
pragul transferului raiului trupelnic în raiul splendorii 

eterne. Însă aceasta se întâmplă numai şi numai sub 
ocrotirea zeului Harpocrate, cel al Tăcerii minunate, care 
pomeneşte că prin miraza lumii novicele se vede pe sine, 
se re-aminteşte, îşi porneşte/aşează vegherea/trezirea, 
orbind în faţa ei, şi descoperindu-şi în ascultare 
adevăratul ochi al vederii, cel al Inimii. 

Sub magia oglinzii am  început să re-ascult 

Diapazonul Muţiei, de la raiul terestru al dinţilor ce au 
despărţit/împrăştiat Mărul Dintâi, către Paradisul celest 
al tăcutei guri ce re-unifică Mărul/Templul în calma 
Culme a Pietrei Ascunse, în Centrul Ordonator. Aici 
peştera din situarea în gol/penia  ceda locul fără de loc 
al plinului/poros, într-un ceremonial unde scânteierea 
smintelnică a reprezentării terane purta la anamneza 
desăvârşitei Lucori, în transfigurare, în Moarte Iniţiatică 
(amintindu-mi cine sunt!). 

Astfel, conştient de faptul că întreaga viaţă 
făurarnică este un atanor al perfecţionării omului, am 

desluşit că vrednicia iniţiatică este o cale a întoarcerii 
către Androgin, o peregrinaţie a reintegrării în Absolut, 
de la oglindire („Eu sunt Eu!”/eu sunt trup)/diacronie 
la Oglindă („Eu sunt Tu!”/eu sunt Spirit)/sincronie, de 
la Athena, orizontalitatea secundă, lunară, a Lethei, la 
verticalitatea lui Apollo-Mnemosynul, ca substanţă 
primă, solară, a Aletheei. Adică de la uitarea 
crepusculară la amintirea oglindală!... Căci dacă oglinda 
fizică, a minţii(causa ambiguum), îmi aminteşte că mor 
(„memento mori!”), cealată (sapientia cordis) îmi 
prenumeşte că, în fond/suflet, nu mor („memento non 

morietur!”), prima îmi spune: învaţă să mori după ce 
mori (disce mori cum morieris!), iar cea a purităţii îmi 
rosteşte, iată: învaţă a muri înainte de a muri (disce mori 

ante mortis!). Însă, una fără alta nu se poate... 

Închei prin a accentua că Labirintul Cavernei/ 
Specularul, poate fi translat cu ajutorul firului ariadnic, 
cel osialic al sapienţialei Inimi, către Casa Fiinţială...de 
la în-noptare/iarmarocul teluric la în-zilire, în-zidire în 
duh/hierogamia celestă, căci a-ţi reivi chipul Originar 
este, în fond, a te reasemăna cu Amintirea Tradiţiei din 
Orientul  unde nu erai tulburat în stricăciunea 
timpurilor. Plecarea părelnic-„falsă” din oglinda lumii 
este, în miez, a sta chiar în Oglinda Adevărată, căci cele 
două oglinzi, (deopotrivă celor doi şerpi prinşi în jurul 
caduceului lui Hermes ce ucigându-se nu se ucid), prin 
unirea lor, într-un plan superior, după moartea ritualică, 
poartă omul călăuzirii dincolo de tranzitoriu, întrucât 
cunoaşterea Principiului generează pururi iubire 
(Oglindă), iar Oglinda-Iubire necesită, la rându-i, o 
ştiutură spirituală a temeiului iubit: oglindirea. 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 
 

 
 
 

C.G. Jung şi 
"Secretul Florii de 
Aur" 
 

ătre sfârşitul deceniului al treilea al secolului al 
XX-lea, a apărut traducerea în limba germană a 
unui mic tratat chinez T'ai I Chin Hua Tsung 

Ching/ Secretul Florii de Aur. Autorul traducerii era 
eminentul sinolog Richard Wilhelm, un apropiat al lui 
Carl Gustav Jung, cel care a semnat şi un amplu 
comentariu care însoţea traducerea. Apropierea lui C.G. 
Jung de alchimie este o turnantă fundamentală a operei 
ilustrului psihiatru elveţian; de aici vor apărea lucrările 
majore Mysterium Coniunctionis, Psihologie şi alchimie şi 
Psihologia transferului, o interpretare a unui tratat din 
secolul al XVI-lea, Rosarium Philosophorum.  

Această turnantă are şi o altă semnificaţie, pe care nu 
o ocoleşte nici un biograf al lui C.G. Jung. Una dintre 
colaboratoarele apropiate lui Jung a fost Toni Wolff, o 
tînără care l-a impresionat pe Jung prin sensibilitatea şi 
profunzimea ei intelectuală, prin comportarea ei ca o 
egală a lui din punct de vedere intelectual, punîndu-şi 
amprenta creatoare prin lungi şi interesante discuţii, cît 
şi prin aducerea la lumină a unui material care ar fi putut 
rămîne amorf dacă nu ar fi fost integrat în Cartea Roşie, al 
cărei filtru a fost asigurat de Toni Wolff. C.G. Jung 
începuse să adune material despre alchimie, dar în afara 
unui plan de studiu, totul pînă la întîlnirea cu Richard 
Wilhelm şi citirea traducerii lui, Secretul Florii de Aur, o 
carte care în viziunea lui Jung "oferea puntea între 
fundătura gnosticismului şi marele necunoscut 
reprezentat de alchimie." Jung i-a propus lui Toni Wolff 
să-l urmeze în cercetările sale despre alchimie, dar 
independenta Toni Wolff l-a refuzat, nefiind 
entuziasmată de alchimie; în acel moment colaborarea 

celor doi s-a încheiat. La scurt timp o tînără pacientă, 
Marie-Louise von Franz, cu preocupări literare, 
umaniste, cunoscătoare a limbilor greacă şi latină, este 
acceptată de Jung mai întîi pentru traduceri de texte 
alchimice, pentru a deveni una dintre cele mai apreciate 
şi respectate discipole cu care a lucrat Jung îndeaproape, 
de pe la 1930 pînă la moartea lui, notează Deirdre Bair în 
cartea sa Jung. O biografie. "Jung i-a spus [Mariei-Louise 
von Franz, n.n.] că interesul lui pentru alchimie izvora 
din faptul că îşi dădea seama că tot ceea ce exista în 
propriile fantasme, despre care considera că erau ceva 
personal, era, de fapt, ancorat într-o îndelungată tradiţie 
istorică. Mitologia nu-i dăduse răspunsurile pe care le 
căuta; nici incursiunile sale în religiile comparate precum 
gnosticismul, maniheismul şi altele. Era convins că un 
studiu al evoluţiei istorice a alchimiei va avea ca rezultat 
paralele cu propria sa evoluţie spirituală şi că, dacă aşa 
era, va oferi o extensie logică de la care putea face 
generalizări pentru a-şi trata pacienţii. Jung plănuia să 
studieze manuscrisele despre alchimie nu pentru că voia 
să descopere secretul despre cum se creează aur pur la 
propriu, ci, mai degrabă, deoarece simţea că acea căutare 
a transmutaţiei a alchimistilor din vechime se asemăna 
cu căutarea sa modernă, a individuaţiei reuşite", scrie 
Deirdre Bair.  

Secretul Florii de Aur este un text fundamental al 
misticii daoiste şi nu întîmplător începe cu cîteva rînduri 
care amintesc de Dao De Jing: "Ceea ce există prin sine 
este numit Dao. Dao nu are nici nume, nici chip. El este 
esenţa umană, este spiritul originar." Marele Unu este cel 
dincolo de care nu există nimic, iar Floarea de Aur este 

C 
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lumina, este adevărata energie a Marelui Unu 
transcendent. Floarea de Aur este Elixirul Vieţii, iar calea 
către acest Elixir trece prin mai multe stări, adevărata 
esenţă umană (logosul unit cu vitalitatea) se desface în 
anima şi animus: "Animus-ul este inima divină. Este de 
aceeaşi natură cu lumina, este puterea luminii şi 
purităţii. Este ceea ce am primit de la marele vid, ceea ce 
este identic ca formă cu începutul. Anima ţine de esenţa 
întunericului. Este energia greului şi a confuzului. Este 
legată de inima trupească, de carne. Animus-ul iubeşte 
viaţa. Anima caută moartea." Discipolul trebuie să 
înţeleagă cum să distileze anima întunecată şi să o 
transforme în lumină pură; spiritul originar nu se va lăsa 
condus de spiritul conştient către lăcomie, prostie, sau 
dorinţă, pentru că astfel îşi va pierde natura şi se va 
diminua puterea şi înţelepciunea adevăratei esenţe 
umane. Discipolul care vrea să reţină spiritul originar 
trebuie să subjuge spiritul observator; prin scufundarea 
spiritul originar în plexul solar energia acestuia se 
intersectează cu spiritul şi se cristalizează. "Cu vremea, 
se arată în cartea Secretul Florii de Aur, spiritul originar se 
transformă în reşedinţă a vieţii, în energie adevărată. 
Acum trebuie aplicată metoda de întoarcere a roţii, 
pentru a distila energia încît să se transforme în Elixir. 
Cînd Elixirul Vieţii este desăvîrşit, embrionul sfînt se 
poate forma; atunci munca trebuie îndreptată către 
hrănire şi încălzire a embrionului spiritual. Cînd spiritul 
conştient a fost convertit în spirit originar, o infinită 
capacitate de transformare a fost atinsă şi, pornind de la 
ciclul naşterilor, acesta  a fost adus la poarta a şasea, la 
geniul de aur." Acesta esţe ţelul muncii de concentrare şi 
a metodei de înnobilare.  
 

 

Alchimia interioară, care a apărut în China secolului 
al VIII-lea, este o formă de meditaţie care împrumută 
simbolurile sale din alchimia exterioară şi din 
simbolurile tradiţionale chineze. Alchimia interioară are 
ca scop obţinerea Elixirului, echivalentul pietrei noastre 
filosofale. Contrar omului obişnuit care este orientat 
către exterior, a cărui energie se pierde în timp şi care 
zămisleşte în exterior un altul decît sinele, alchimistul se 
întoarce către interior pentru a zămisli el însuşi un 
embrion de nemurire. Adeptul pătrunde astfel misterul 
lui yin şi yang si ajunge la stăpînirea timpului şi a 
spaţiului în corpul său şi în universul său. Deşi uneori 
sînt prezentate în manieră mai mult fizică şi concretă, 
fazele Operei nu reprezintă etape fiziologice de 
transformare a constituentelor corporale; ele constituie 
treceri la etape de progresie spirituală care converg în 
experienţa totală a deşteptării. Wei Po-yang, un alchimist 
din veacul al II-lea e.n., a redactat o teorie care deschidea 
noi perspective, vorbind despre Alchimia internă (Nei-
tan); el avertiza asupra tendinţei de a interpreta totul 
"material". Astfel cînd sînt amintite cinabru, mercur, 
metal, plumb, pămînt, acestea nu sînt altceva decît 
simboluri care arată legătura strînsă între cer, pămînt şi 
om, sau între macrocosmos şi microcosmos; cele patru 
trigrame fundamentale din Cartea Mutaţiilor figurează în 
Nei-tan unde reprezintă cerul, pămîntul, focul şi torentul.  

În alchimia interioară un rol important îl are 
Lumina, dar nu numai în forma sa naturală, ci şi lumina 
autentică, spirituală, cea a înţelegerii, clarităţii şi 
percepţiei: "Lumina este contemplare. Fixarea fără 
contemplare este circulaţie fără lumină. Contemplarea 
fără fixare este lumină fără circulaţie!" Discipolul va 
trebui să urmărească fiecare pas al căii, învăţînd pas cu 
pas că drumul bun cere să se ţină o distanţă egală între a 
fi şi a nu fi; totodată discipolul nu trebuie să cadă pradă 
lumii ademenitoare, demonilor întunecaţi care îl vor 
duce către lumea întunericului: "Acolo energia este rece, 
respiraţia este aspră, şi se înfăţişează multe imagini ale 
răcelii şi descompunerii. Dacă discipolul zăboveşte 
acolo, intră în lumea plantelor şi pietrelor." Lao Zi 
spunea că sînt multe feluri de experienţe confirmatoare 
ale strădaniilor discipolului; cînd discipolul are 
sentimentul că pămîntul este o lume a luminii şi 
strălucirii, inima se deschide spre limpezime, iar Floarea 
de Aur se deschide: "Modul de a fi al circulaţiei luminii 
are acest înţeles: a trăi amestecat cu lumea, dar în 
armonie cu lumina." 

 
C.G. Jung a fost impresionat de "stranietatea acestui 

text chinezesc", text pe care îl considera o "perlă a 
introspecţiei intuitive", o dovadă strălucită a 
înţelepciunii chineze. Cultura Orientului a fascinat 
lumea occidentală, dar nu totdeauna a primat încercarea 
de a înţelege o cultură diferită de a noastră; de multe ori 
a primat dorinţa de a prelua fără discenămînt, de a copia 
practici şi tehnici meditative în afara oricărui exerciţiu de 
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a înţelege apropierile şi diferenţele, ci doar din dorinţa 
de a îmbrăţişa practici exotice, un gen de imitare sterilă a 
Orientului. Într-o cuvîntare rostită după moartea lui 
Richard Wilhelm, C.G. Jung spunea despre prietenul său 
că a depăşit resentimentul creştin şi prejudecăţile 
europene. "De obicei, scrie Jung, minţile mediocre, în 
contact cu o cultură străină, ori se pierd într-o 
autodezrădăcinare oarbă, ori nu înţeleg nimic, ori capătă 
un soi de pasiune arogantă pentru criticism. Acestea nu 
pătrund în miezul culturii străine şi nu gustă din pîinea 
ori vinul acesteia; nu intră niciodată în communio spiritus, 
cel mai intim transfer şi întrepătrundere care pregăteşte 
renaşterea." Celor mai mulţi occidentali le erau străine şi 
inaccesibile practicile meditative orientale; greu 
asimilabilă era şi înţelegerea mai largă, mai profundă: 
înţelegerea prin viaţă, cînd cultura occidentală considera 
spiritul şi pasiunile spiritului cele mai înalte valori, pînă 
cînd spiritul a degenerat în intelect, deşi spiritul, afirmă 
Jung, este mai vast decît intelectul, cuprinzînd şi 
sentimentele. Occidentalul nu a ridicat totdeauna 
intelectul la demnitatea firească, iar uneori a renunţat la 
propria natură încercînd să imite; de aceea, susţine Jung, 
intelectul singur nu poate sesiza importanţa practică a 
ideilor orientale pentru noi, ceea ce explică de ce erudiţii 
sinologi nu au înţeles importanţa practică a textului I 
Ching. Cel ce alege o cale care să-l ducă spre o conştiinţă 
înaltă nu va uita că "flirturile estetice şi intelectuale cu 
viaţa şi destinul ajung la un sfîrşit abrupt." 

 
C.G.Jung sesizează cîteva din dificultăţile înţelegerii 

acestui text, dar si a altor texte similare; mai întîi, textul 
începe cu intuiţia finală, în acest caz afirmaţia  apodictică 
de început este: "Ceea ce există prin sine este numit Dao 
(Calea)." Cultura apuseană nu are un unic echivalent 
pentru Dao, de aceea apare tradus ca: sens, a merge, cap, 
providenţă. Înţelepţii din vechime ştiau să construiască o 
punte între conştiinţă şi viaţă; Hui Ming Ching începe cu 
versurile: "Cu sîrguinţă încălzeşte rădăcinile conştiinţei şi 
vieţii. / Aprinde lumina în ţara binecuvîntată mereu 
aproape, / Şi acolo, ascuns, lasă-ţi adevăratul sine 
întotdeauna să locuiască." Pentru a ne apropia de 
conţinutul psihologic al conceptului, Jung consideră că 
trebuie să privim Dao ca o metodă conştientă prin care se 
unifică ceea ce este separat. Folosind experienţa sa 
psihiatrică, dar şi intuiţiile sale geniale, Jung vede în 
Floarea de Aur un simbol de tip mandala, un simbol 
geometric cunoscut în Orient, dar şi în Evul Mediu 
creştin. În unele mandale europene apare o sămînţă de 
plantă care sub acţiunea focului formează o mare floare 
de aur, acest simbolism referindu-se la un proces 
alchimic de rafinare şi de înnobilare, în care întunericul 
dă naştere luminii; în acest fel se realizează contopirea 
conştiinţei cu viaţa, iar aceasta îngăduie "rotirea în jurul 
sinelui", proces în care sînt implicate toate elementele 
personalităţii, amintind de rotaţia polilor luminii şi 
întunericului, sau cum a spus Goethe în Faust 

"Strălucirea paradisului alternează cu noaptea adîncă, 
înfricoşătoare." 

 
Întreg comentariul lui Jung este o pledoarie pentru 

regăsirea izvorului adevărat al puterilor secrete, pentru 
regăsirea rădăcinilor; poate că marii înţelepţi orientali nu 
au creat o metafizică, dar psihologia lor simbolică trebuie 
citită, dar nu ad litteram. Cine nu poate stăpîni ceva pe 
cale metafizică, o poate face pe cale psihologică, spune 
Jung, care face o paralelă între desăvîrşirea religioasă 
apuseană şi cea orientală: "În simbolismul hristic paulin 
cea mai profundă experienţă religioasă a Apusului se 
confruntă cu cea a Orientului. Hristos, eroul împovărat 
de durere şi Floarea de Aur, înflorită în sala de purpură a 
oraşului de jad - ce contrast -, ce imensă diferenţă, ce abis 
istoric!" Occidentul accentuează istoricitatea lui Isus, în 
vreme ce Orientul afirmă: "Fără început, fără sfîrşit, fără 
trecut, fără viitor" (Hui Ming Ching). Creştinul se 
subordonează persoanei divine, prin imitare exclusivă, 
în timp ce orientalul se autoconstruieşte, Dao crescînd în 
individ. Jung nu a citit micul tratat chinez din dorinţa de 
a surprinde şi accentua diferenţe, ci pentru a găsi 
concordanţe între stările psihice şi modurile simbolice 
ale celor două lumi; a descoperit în I Ching principiul 
sincronicităţii, diferit de principiul cauzalităţii care 
guvernează ştiinţa, "tipul de gîndire construit pe baza 
principiului sincronicităţii, culminînd cu I Ching, este 
expresia cea mai pură a formei de gîndire chineze în 
genere. În Occident această formă de gîndire dispare o 
dată cu Heraclit şi reapare abia la Leibniz ca un ecou 
vag. Astăzi I Ching răspunde necesităţii dezvoltării 
noastre interioare." Pentru noi, europenii, înţelepciunea 
din I Ching are sens dacă nu ascundem propria noastră 
minte, dacă ne închidem minţile în propriile noastre 
probleme, Jung avertizînd că "Lumina acestei 
înţelepciuni se vede numai în întuneric, nu în bătaia 
orbitoare a reflectoriului teatrului european, pe a cărui 
scenă joacă voinţa şi conştiinţa."   

 
Aparţinînd unui cerc esoteric din China, transmisă 

pe cale orală pînă în secolul al XVIII-lea, Secretul Florii de 
Aur este o sinteză de idei şi practici venind dinspre 
daoism, budism şi confucianism. Trecînd barierele 
culturale, religioase sau psihologice, occidentalul căruia 
îi este destinată traducerea facută de Richard Wilhelm şi 
amplul comentariu al lui C.G. Jung va putea înţelege 
cum omul-microcosmos nu este separat de 
macrocosmos, cum sufletul şi cosmosul sînt între ele 
precum lumea interioară şi lumea exterioară. Pentru C.G. 
Jung descoperirea tratatului chinez de alchimie se va 
dovedi una din întîlnirile culturale şi spirituale 
admirabile din secolul al XX-lea, ale cărei ecouri persistă 
încă.      
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Răspuns între sfere 

 
1.  

red că problema disputei artă pentru 
artă versus artă cu tendinţă, generată, la 
nivel teoretic la noi, de vestita polemică 

Gherea – Maiorescu, cu recrudescenţa ştiută, 
dezastruasă, în anii „realismului socialist”, nu 
mai este azi de actualitate. Cu argumente 
venite din practicarea literaturii şi, până la 
urmă, de bun simţ, Caragiale a tăiat în 
maniera-i caracteristică nodul gordian: nici una 
nici alta, ci artă cu talent. Dincolo de vorbele 
mari, când are ceva de spus  şi ştie să o facă 
prin mijloacele specifice artei, mi se pare că 
artistul contemporan îşi asumă (sau ar trebui 
să-şi asume) un rol imens în asanarea şi 
propăşirea lumii de azi. El nu poate rămâne în 
afara cetăţii – o cetate cu  graniţe mult lărgite, 
fireşte. Turnul de fildeş nu se mai poartă. 
Dilema e însă dacă această lume a noastră mai 
este dispusă să recunoască în el un trimis 
providenţial, un mentor, un director de 
conştiinţe. Se recunoaşte ea, cu bune şi rele, în 
oglinda ce i-o oferă un poet de exemplu ? Şi, 
dincolo de frumoasele proprii nefericiri, 
angoase ori obsesii sexuale,  vine el în 
întâmpinarea acestei lumi, apăsată ea însăşi de 
atât de multe, grave, probleme ? Cred cu toată 
tăria că artiştii contemporani, scriitorii, artiştii 
plastici, muzicienii n-ar trebui să dezerteze de 
la întâlnirea cu lumea. Ea poate fi, desigur, 
eludată, ocolită, ratată, de aici acest apăsător 
sentiment al eşecului atât de manifest exprimat 
în multe din mărturiile lor. 

2.  
oate că e prea comodă aruncarea 
responsabilităţii pentru acest eşec doar 
în spinarea factorilor culturali, 

educaţionali, politici. Instituţiile noastre de 
profil fac şi ele ce pot şi de obicei o fac prost. 
Conducătorii lor, numiţi pe criterii exclusiv 
politice, sunt fie nişte nepricepuţi, fie 
preocupaţi doar de propriile lor interese. Ce 
aşteptări poţi avea azi de la iluştrii anonimi din 
fruntea unor ministere când guvernul e 
condus, emblematic,  de un plagiator ordinar ? 
Cred că soluţia, chiar dacă nu tocmai uşoară, ar 
fi ca oamenii de cultură, şi în primul rînd elitele 
noastre intelectuale să-şi ia destinul în propriile 
mâini. Desigur, nu în toate zilele şi  pe toate 
drumurile răsar un Gheorghe Asacchi, un Titu 
Maiorescu ori un Spiru Haret. Dar, slavă 
Domnului, România de azi nu duce lipsă de 
mari personalităţi. La ele este speranţa, de la 
ele poate veni aşteptata salvare. Oboseala, 
dezamăgirea, dezabuzarea nu sunt productive. 
N-ar trebui chiar aruncată la coş nici tocita şi 
dispreţuita monedă a patriotismului, un 
concept regândit şi remodelat, desigur, în 
complicatele contexte euroatlantice şi 
euroasiatice. 

3.  
hestunea accesului la putere a elitelor 
noastre intelectuale e destul de 
complexă. Cele câteva exemple oferite 

de implicarea unor reprezentanţi ai acestora în 
viaţa noastră publică în perioada 
postdecembristă sunt mai degrabă 
dezamăgitoare. Soluţia, după părerea mea, ar fi 
ca ele să rămână active, independente însă de 
politic, dar într-o pemanentă deschidere, 
comunicare şi chiar maximă presiune asupra 
acestuia.  

  

C 

P 
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De la musique avant toute chose  
V. Muzica în efigii: Apollo kitharoidos  
 

in configuraţia bogată, proteiformă, uneori 
contradictorie, a muzicii, s-au desprins mai 
pregnant două ipostaze pe care, de la Naşterea 

tragediei a lui Nietsche, le-am numit apolinică şi 
dionisiacă. Prima înseamnă arta sunetelor în haina ei 
luminoasă, calmă, binefăcătoare, pusă de vechii greci sub 
semnul solarului Apollo, temutul arcaş, aducător de 
„molimă rea”, cum apare în primele versuri ale Iliadei, 
dar totodată, îndrăgitul de oameni şi zei kethared, aşa 
cum ni-l recomandă aceeaşi celebră epopee în finalul 
cântului I, cu evocarea banchetului olimpienilor: „Cântec 
frumos  le cânta şi Apollo din lira-i măiastră,/ Muzele toate cu 
farmec în vers le cântau dup-olaltă”i şi, de asemenea, ca un 
ecou, străvechiul imn homeric din suita pythică ce-i este 
închinată: „În zvonul strunelor porneşte feciorul preamăritei 
Leto:/ Cântând din lira-i arcuită, ajunge în stâncosul Pytho ;/ 
Divine straie-nmiresmate îl înveşmântă, iar lăuta,/ De 
plectru-i auriu atinsă, iveşte sunete plăcute./ De pe pământ, la 
fel de iute ca gîndul, urcă în Olimp,/ La casele lui Zeus, că-i 
dornic să stea cu zeii adunaţi./ Numaidecât nemuritorii 
râvnesc doar lira şi cântarea./ Răspund şi cele nouă muze cu 
glasurile lor frumoase…”ii. Avem aici două dintre „cele 
patru puteri” ale complexului zeu de sorginte, se pare, 
septentrională, asiatică, venit în Grecia cu o „zestre 
şamanică” (Mircea Eliade), talentul muzical şi priceperea 
de a trage cu arcul, pe care mai târziu le va releva şi 
poetul latin Horaţiu: „nu-ntinde-ntruna/ Arcul, ci şi cântec 
de liră-aduce/ Zeul Apolo” (Ode, Liber alter, X ). La aceste 
două atribute, Socrate, în Cratylos-ul platonician, va 
adăuga încă două : ştiinţa medicală şi cea divinatorie. Cu 
privire la arta muzicii, filosoful atenian, în consens cu 
celebrul mit cosmologic al lui Er din Republica,  o 
explică prin  etimologia numelui zeului pe care îl derivă 
din homopolon („cel care pune laolată în mişcare”): „Astfel 
şi aici, e vorba de o rotire laolaltă (homou polesis), atât a 
cerului,  care se învârte în jurul aşa-numiţilor  poli, cât şi în 
sânul armoniei cântului, care se numeşte  «consonanţă », căci 
toate acestea — aşa cum spun cunoscătorii în muzică 
şi astronomie — se rotesc împreună după o anumită armonie. 
Or, zeul acesta veghează asupra armoniei rotind laolaltă 
(homopolon) toate câte sunt, zeieşti şi omeneşti deopotrivă”iii.  

 
Apollon citared, vărsând o libaţie, medalion dintr-o cupă atică atribuit lui Pistoxenos, cca 
480 î. Chr., Muzeul arheologic din Delphi, 

 
Amplul imn homeric apocrif citat, localizat de unii 

cercetători în secolul VII î. Chr., Către Apollo, evocă 
întemeierea sanctuarului şi a oracolului dedicate acestuia 
pe coastele muntelui Parnas, la Pytho (după numele 
balaurului omorât acolo) şi, în apropiere, la Delphi, cu 
momentul instituirii cultului şi a investirii preoţilor 
aduşi de zeu cu sine, pe mare, din Cnossosul cretan : 
„Veniţi cu mine şi într-una cântaţi-mi Ie-Peanul, până/ Veţi 
poposi la locul unde bogatu-mi templu veţi păzi !”. Mai 
departe e prezentat alaiul cretanilor ce intonează imnuri 
de laudă (peane) în cinstea stăpânului lor : „S-au dus. In 
frunte însuşi fiul lui Zeus, Apollo domnitorul/ Înainta cu lira-
n mână şi, viersuind fermecător,/ În mersul voinicesc şi nobil 
izbea cu talpa lui pământul,/ Cretanii-l însoţeu spre Pytho şi 
intonau un Ie-Pean,/ Cum sunt peanele-ndeobşte în Creta 
unde zeea muză/ A răsădit în piepturi darul atât de dulce al 
cântării”iv. Tot un poem apocrif, Către Apollo, făcând 
parte din vestitele Imnuri atribuite legendarului Orfeu, 
realizează un complex portret al zeului  pythian cu liră 

D 
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de aur, „stăpân pe Muze şi pe coruri”, chemat cu epitete 
provenite de la numele numeroaselor sale temple şi 
oracole : Lycorean, Delphic, Didymean, Gryneus, 
Smintheus… şi celebrat ca diriguitor, prin arta sa, al 
întregului univers : „De-a lungul şi de-a latul boltei 
domneşti mereu înfloritor,/ Cu lira ta al cărei sunet atinge 
graniţele firii ;/ Dar mai ales când în tărie cânţi după modul 
dorian,/ Tot firmamentul înstrunindu-l, struneşti însufleţite 
neamuri/ Iar armonia ta urzeşte destinul omenirii-ntregi ;/ Tu 
iarna o-mpleteşti cu vara, pe amândouă deopotrivă,/ Iscând 
prin grave strune iarna şi prin voioase strune vara/ Iar 
primăvara-nmiresmată o chemi prin ritmuri doriene”v Apollo 
cu liră, imagine consacrată de Homer şi mai apoi de 
Pindar (la acesta apare prima dată atributul de 
musagetos), va deveni un laitmotiv în ceramica pictată, 
frescele şi statuile antichităţii, prelungit până tîrziu în 
arta europeană.  
 

 
Apollo şi Artemis făcând libaţii pe un altar, ulcior din perioada clasică, cca 465 î. Chr. , 
Departmentul Monedelor, Medaliilor şi Antichităţilor, Paris. 
 

 
Apollo cântând la liră, relief, cca 350, î. Chr. Muzeul Arheologic din Atena 

 
Apollo, frescă, Domus Augustea, cca 20 d. Chr., Palatin Antiquarium, Roma. 
 

Peste secole, în Alcesta lui Euripide, îl vom reîntâlni 
pe zeul cu liră, pedepsit acum de Zeus să slujească drept 
cioban basileului Admet, cu care ocazie se distinge şi 
într-o ipostază insolită, ca un iscusit cântăreţ din fluier; 
corul începe cu evocarea casei prietenosului rege din 
Tesalia : „O casă de-a pururi deschisă/ de gazda cu mâini 
primitoare,/ că până şi zeul din Pytho veni/ Apolo cu lira 
măiastră, oaspetele tău să se cheme !”, urmată  de episodul 
aventurii sale campestre :„Cerescul a vrut să fie păstor/ 
paşnic pe-ntinsul păşunilor tale./ Multe mioare-a mânat/ prin 
văi şi colnice./ fluierul său ciobănesc le cânta/ turmelor aţâţate/ 
viersuri de nuntă.// Vrăjiţi de cântări se-adunau/ şi râşii 
bălţaţi să-l ascute/  şi-o galbenă ceată de lei alerga/  degrabă 
venind din hăţişul/ muntelui Othiris. Apolo,/ în sunetul lirei 
tale dansau/ puii de ciută cu pielea pestriţă,/ sus, lângă codrii 
de brad/ cu coamele nalte !/ Paşii subţiri se urmau şi zburdau/ 
veseli în melodia/ turburătoare”vi. Să menţionăm, ca un fapt 
amuzant, şi versiunea comică a episodului în 
interpretarea unui poet al renaşterii franceze, Remy 
Belleau, la care Latona e supărată pentru „căderea 
fiului”, acesta, „din zeu, ajuns văcar”. Revenind la marii 
tragici ai Greciei antice, Apollo este din nou invocat în 
Medeea lui Euripide : „De ne-ar fi strecurat şi nouă-n 
cuget/  – Cârmuitorul imnurilor Phoibos/ – Dulcele har in lira 
lui măiastră,/  Aş fi ştiut să-ntorc îndată imnul,/ Crunt 
împotriva seminţiei de bărbaţi./ Doar imnul e de-ajuns ca să 
cuprindă/ A noastră soartă…”. Zeul e prezent şi în operele 
„părinţilor” comediei greceşti; în Păsările lui Aristofan, 
de exemplu, este invocat Itys cel prefăcut de zei, după ce 
e ucis, în sticlete, al cărui glas tânguitor e îngânat de 
Apollo : „Iar  Phoibos cel cu pletele de aur,/ Pe alăuta 
încrustată-n fildeş,/ La jalnica chemare de departe/ Are să-ţi 
înstruneze lin răspuns,/ Prinzând în coruri glasul zeilor”.  
Mai târziu, după modelul vechiului imn homeric, 
savantul şi poetul din secolul III î. Chr., bibliotecar un 
timp la vestitul Museion din Alexandria, Callimahos din 
Cyrene, în Imn către Apollo, readuce în atenţia noastră 
cultul celebrului zeu, din care cântecul şi dansul nu 
lipsesc: „Iar voi, copii, fiţi gata să-ncepeţi cântecul şi 
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dansul !” ; „Cînd Febus va veni spre temple, să aibă grijă 
copilandrii/ Să nu stea nici o liră mută şi nici o talpă fără 
tropot/…/ Mă bucură nespus copiii, cînd struna lirei lor 
vibrează./ Acum tăceţi plecând urechie la cântul intonat de-
Apolo./ Noianul mării amuţeşte când preamăresc poeţii lira/ Şi 
arcul, armele purtate de Febus, zis Lycoreanul./ Nemângâiată, 
mama Thetis nu-l mai boceşte pe Ahile/ Când Ie-Pean răsună-
n preajmă şi Ie-Pean s-aude iarăşi”vii. Mai departe, precum 
în bogata iconografie a anticităţii, avem imaginea 
statuară a zeului tânăr „poleit cu aur”, trimiţând la 
calitatea lui de divinitate solară; de asemenea, erau „de 
aur lira lui măiastră şi lyctianul arc, şi tolba”. Tot lui 
Callimachos îi datorăm o cântare a insulei Delos, legăn al 
lui Apollo : „Suflete, când ai să-mi cânţi şi-n ce vremuri pe 
Delos presfânta ?/ Ea i-a dat viaţă lui Phoibos. Din sfintele-
ostroave-ale mării,/ Fruntea Cicladele-o ţin, şi slăvite în 
imnuri alese./ Numai că, insulei Delos, se cade să-i fie-nălţate/ 
imnuri mai dulci – de la muze – doar ea l-a scăldat pe Apollo,/ 
zeul ce cârmuie viersul…”viii Cu mai mult de un secol 
înainte, Pindar evocase şi el pe „cel cu părul de aur/ Din 
înecatul în smirnă templu sfânt” (Olympianice, III). Tot 
Pindar în Pythica, I, înstrună un imn adresat Lirei de 

aur : „O, liră de aur ! Apollo/ şi muze cu păr vioriu…/ Doar ei 
îţi aflară-ntocmirea/ Măiastră. La susurul tău, / Se mlădie 
pasul în dansuri,/ porneşte serbarea. Din strune,/ De-abia 
prinde viersul s-adie,/ Şi-n clipă dau glas cântăreţii,/ Iar 
zvonul tău cârmuie corul”ix. Au mai rămas de la Pindar 
două strofe dintr-un pean compus în cinstea „gloriosului 
Delos” locul de naştere al zeilor Apollo şi Diana : „Ie, ie, 
Apollo delianule !/ Primiţi-mă vlăstare ale Latonei…/ E fără 
de seamăn imnul ce-l aduc : Dulce ca mierea/ Picură peanul”x. 
Să mai pomenim, din aceaşi bogată lirică elină, o colecţie 
de versuri elegiace atribuite lui Theognis din Megara, 
sec. VI : „…Apollo,/ Drept să ne-nchege cuvânt, cuget ales să 
ne dea./ Lira să sune, şi flautul, şi sfântă le fie cântarea”. Tot 
lui Theognis îi datorăm o invocaţie directă a lui Apollo 
pentru a-i cere protecţia faţă de atacurile mezilor, a 
cetăţii Megara, pe care însuşi zeul a încins-o cu turnuri.  

 
Placă votivă cu Apollo şi Nike realizând o libaţie, copie romană după un original helenistic, 
Louvre. 

În schimb, „Cu bucurie ţi-or da/ La primăvară popoarele tale 
prinosuri de seamă,/ Toate s-or prinde-n ospăţ, lirele le-or 
desfăta,/ Hore în zvonul paianului, strigăt în jur de altare”xi 

 

 
Apollo, marmură, sec. II d. Chr., Vatican, Roma. 

 
Poposind acum în bogata literatură latină, iată, trei 

poeţi din epoca lui Octavian August, secolul I î. Chr., 
Propertius, Horatius şi Tibullus, se vor referi la zeul luat 
de împăratul roman ca model şi protector. Lui Octavian 
îi datorăm ridicarea somptuosului Templum Apollinis in 
Palatio, inaugurat în anul 28 î. Chr.,  ca un „ex-veto” 
pentru victoria de la Actium, aveniment la care a 
participat şi tânărul poet de 21 de ani, Properţius, dacă e 
să dăm crezare uneia din elegiile sale: „Porticul de aur/ al 
lui Apolo, chiar azi Cezar solemn l-a deschis./ Totu-i purtat de 
măreţe coloane din marmură punică,/ iar printre ele statui de 
danaide se văd./ Eu am văzut o statuie, aici, mai frumoasă ca 
însuşi/ zeul Aplo : în mîini, lira şi-i gata de cânt…/ Chiar în 
mijlocul porticului, marmorean se înalţă/ templul, lui Febus 
mai drag chiar şi decât patria sa./  Sus, pe fronton, e şi carul 
dea aur al zeului Soare ;/ porţile sale sunt numai din fildeşul 
libic sculptat,/ una din ele-i arată murind pe copiii lui Tantal,/ 
alta – pe galii învinşi de pe Parnas zvârliţi./ Însuşi Apolo din 
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Delfi, apoi, între mamă şi soră/ stând, în veşmintele-i lungi, 
sună pe coarde un cânt” xii. Sanctiuarul era un veritabil 
muzeu, cu reliefuri şi statui, în copie sau originale, aduse 
din cetăţile greceşti, semnate de artişti renumiţi, precum 
fraţii Bupalos şi Athenis, Timotheos, Cephisodotos, 
Myron, Lisyppos… Amintitul Apollo cu liră era, se pare, 
opera celebrului sculptor şi arhitect Scopas din Paros 
adusă din sanctuarul zeului de la Rhamnus, Attica. O 
copie a ei o găsim la Glyptoteca din München.  

 

 
Apollo, denar de argint emis de Augustus, British Museum, Londra 

 
 

 

O imagine sculpturală a zeului o găsim şi în Cartea a 

III-a a Elegiilor atribuită lui Tibullus, căruia Phoebus 
Apollo îi apare, în vis, cu întreaga lui splendoare: „Iată 
un tânăr cu tâmple curate încinse de laur/ Mi se-arătase 
trecând pragul lăcaşului meu./ Nici legendarele timpuri şi nici 
a eroilor stirpe/ Nu au văzut vreodat’ tânăr mai mândru ca el./ 
plete netunse-i curgeau peste gâtul cel lung, iară părul/ Său ca 
de mirt răspândea miros de-odor sirian./ Palid era, cum arată 
şi Luna, copila Latonei,/ Şi i se împurpura trupul ca neaua de 
alb/…/ Mantia-n falduri părea că se joacă cu gleznele sale,/ 
Căci lucitorul său trup cu-asta era învăscut/ Iar de pe umărul 
stâng i-atârna, iscusit ferecată-n/ Aur, boltită-n baga, lira cu 
sunet plăcut./ Cum a sosit, mi-a cântat, modulându-şi cu 
plectrul de fildeş/ Melodiosul său glas cânt de bun augur”. 
Interesantă enumerarea, nu doar a  lui Apollo şi a 
Muzelor, „doctaeque sorores”, dar şi a lui Bacchus, printre 
protectorii poetului, „cast, după datini”: „casto nam rite 
poetae Phoebuscue et Bachus Pieridesque favent”xiii. Apollon, 
marele maestru al lirei şi inspirator al poeţilor e frecvent 
invocat în Odele lui Horatius. In Liber primus, oda XXI 
închinată celor doi copii ai lui Zeus născuţi în insula 
Delos, avem o invitaţie pentru „gingaşele virgini 
romane” să o slăvească pe zeiţa Diana, iar pentru băieţi, 
pe fratele său, Apollo: „Voi în coruri valea Tempei, lăudaţi 
feciori, mereu,/ Delosul, leagănul lui Febus, umărul albului 
zeu/ unde străluceşte arcul şi cu lira cea frăţească/ prin cântări 
le înălţaţi”. Oda XXXII,  dedicată lirei, o numeşte un 

   
                      Apollo cu liră, mamură romană de influenţă elenistică, sec. II d. Chr.,                     Apollo cu liră, copie romană                             Apollo, statuire romană de Apollonius, sec. I, î. Chr., 
                         Pergamon Museum, Berlin.                                                                                     după Scopas, Glyptothek Museum, Munich                                              Carlsberg Glyptotek, Copenhagen 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon_Museum
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adevărat „decus Phoebi”: „Glorie-a lui Febus, o, liră, dragă/ 
meselor lui Jupiter, tu, uitare/ de necazuri, fii salutată oricând/ 
ruga-mi te cheamă”. In oda închinată muzei Caliope din 
Liber tertius, iarăşi e amintit „acel zeu cui de pe umeri 
veşnic arcul nu îi cade,/ care-şi spală coama lungă în izvorul 
cel curat/ al Castaliei, Apollo de la Delos şi Patara/ ce-n 
pădurea sa natală dulce-şi mângîia chitara/ şi de-a cărui 
cânturi codrii Liciei au răsunat”xiv. În  Liber quartus, 
întâlnim din nou o odă închinată lui Apollo şi Dianei, 
unde kitharedul divin e celebrat ca îndrumător al 
muzelor romane (camene) şi al autorului însuşi : „Tu, ce-
nveţi să cânte lira Taliei armonioase,/ tu ce-n undele lui 
Xanthos păru-ţi galben răcoreşti,/ Febus, zeu al tinereţii, straja 
căilor lumeşti/  fă a Dauniei Camene să răsune glorioase.// 
Febus mi-a dat scânteia, Febus arta poeziei,/ el mi-a zis poet pe 
nume şi măsura armoniei/ Febus singur mi-o a dat”xv.  

 

 
Apollo cu Chithara, marmură romană din Miletus, sec. II, Muzeul arheologic din Istambul  
 

În era noastră, Delosul, mica insulă din Cicladele 
egeene, pomenit în imnurile homeroice ca centru religios 
al ionienilor de celebrare, primăvara, a lui Phoebus 
Apollo, prin sacrificii, dansuri şi cântece (Guy Rachet), 
apare ca atare în dialogul Despre dans al scriitorului 
grec de origine siriană, Lucian din Samosata  (sec. II d. 
Chr.): „La Delos nici jertfele nu se aduceau fără dans. In 
slujba care se făcea cu prilejul jertfirilor, dansul şi muzica îşi 

aveau întotdeauna partea lor. Se-adunau laolată copii în 
coruri, la sunetul flautului şi al ceterei, unii dansând, iar alţii 
– cei mai deosebiţi, aleşi printre ei – însoţind dansul cu o 
pantomimă. Cântecele, alcătuite pentru corurile despre care îţi 
vorbesc, purtau numele de hiporcheme. Poezia lirică e plină de 
atare compoziţii”xvi. 

 

 
Apollo Kitharoidos, marmură romană , sec. II d. Chr., British Museum, Londra.   
 

În marele poem epic Argonauticele, atribuit lui 
Orfeu, dar apărut târziu, câteva secole după Christos, 
Apollo apare alături de muze în invocaţia iniţială : „O, 
rege ce domneşti în Pytho, dibaci săgetător, profet,/ Stăpân pe-
naltul  pisc de piatră al povârnitului Parnas,/ Puterea ţi-o 
slăvesc, dă-mi însă la rîndul tău o mare faimă./ Adânc în 
pieptul meu sădeşte-mi un glas ce spune adevărul,/ 
Răsunătorul imn să-mi zboare spre oamenii din largul zării,/ 
Precum îmi porunceşte Muza şi-mi cere tainica lăută”xvii. În 
lunga sa istorie, poezia europeană va recunoaşte în zeul 
cu liră pe părintele ei simbolic, împrumutând de la 
instumentul său cu coarde numelui genului liric. Poeţii 
Pleiadei franceze   în frunte cu celebrul Ronsard, invocă 
cu pietate numele lui Apollo, alături de cel al lui 
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Dionysos, ambii priviţi ca zei tutelari. În lunga poveste a 
muzelor din oda închinată lui Michel de l’Hospital de cel 
supranumit „prinţ al poeţilor şi poet al prinţilor”, Apollo e 
prezentat precum în vechile texte homerice, ca un 
îndrăgit cântăreţ la ospeţele zeilor : „Iar Phoebus la mijloc 
de masă,/ La cântec neprecupeţit,/ Împerechea vocea-i 
frumoasă/ Cu-arcuşul lui cel măiestrit”xviii. Ronsard îşi 
pune, în Imnul toamnmei, destinul poetic sub semnul 
zeului grec : „Ci la a mea născare, Apollon, cel anume,/ Cap 
Muzelor, slujindu-mi de călăuză-n lume,/ Mă-nsufleţi cu 
duhu-i subtil, iscoditor,/ Făcându-mă ştiinţei şi cinstei 
râvnitor”. E un destin ce nu are parte totdeauna de 
înţelegerea celor din jur, cum vedem în poemul Vocaţia 
unde poetul ce-şi iroseşte tinereţea cu „homericele fiice” 
e astfel certat de tatăl său: „Biet prost, care-şi petrece/ Cu-
Apollon şi cu Muze juneţea care trece,/ Cam ce să-ţi dea 
Apollon, faimosul lăutar,/ Decât arcuşul, lira cu coardele în 
dar,/ Şi-un cântec în risipă la vântul care bate,/ O pulbere din 
aer zadarnic ce se-abate ?/ Şi muzele pârlite – ce pot a-ţi 
dărui ?/ decât în jur de creştet cununi a-ţi împleti,/ de iederă, 
de laur, de mirt, şi în ispită/ Te-or trage ziua-ntreagă,-ntr-o 
peşteră dosită,/ Sau le vreun curs de apă să-ncerci să-ţi 
răcoreşti/ Nesăbuita minte şi, aiurit cum eşti,/ Să-nşiri 

grămezi de versuri, ce-n urmă, pe dreptate,/ Ca biet nebun te-
or face să treci în societate…” xix.  

Pentru comilitonii din Pleiadă, însă, darul lui Apollo 
e un însemn al genialităţii : „Apollon însuşi vrut-a să 
descindă,/  Cununa lui Ronsard chiar el s-o prindă,/ Modern 
Terpandru-ntregitor de liră” (Pontus de Tyard )  Şi 
Guillaume des Autels îşi aşază destinul sub protecţia 
zeului „Mă rog de-Apollon şi de cele Nouă/ să scriu de-acuma 
despre-a mea iubire”. Să-l  mai cităm, în acelaşi context, şi 
pe  Joachim du Bellai, cu oda Către Phoebus: „O stirpe 
Latoniană,/ Lumină Deliană,/ Zeu lumii preamărit,/ Cu aprigă 
săgeată/ Cu lira-n şold purtată,/ Cu părul aurit”…„Să-mpace 
lira ştie/ A zeilor mânie,/ Tot cerul îl roteşti/ Şi aoniana ceată, 
În horă, când înceată,/ Când iute o roteşti” xx. 

Interesantă, în mitologia greacă, tranziţia de la  zeul 
soarelui, Hyperion, confundat uneori cu fiul său Helios, 
la Apollo Phoepus (strălucitorul). În imnul adresat 
Soarelui, atribuit lui Orfeu, acestuia i se atribuie şi 
calitatea de mare muzician: „Spre frumuseţe duci pioşii, eşti 
mânios pe ticăloşi/ Şi porţi cu lira ta de aur pe drumul 
armoniei lumea ;/ Ţii sceptrul firii, cânţi din fluier şi scrii pe 
cer un cerc de foc”xxi. Peste vremi, romanticul englez, John 
Keats, în amplul său poem Hyperion, 1820, îl înfăţişează 

  
             Apollo, teracotă atribuită lui Jean-Joseph Vinache,              Henri Bouchard, Apollo, bronz, 1937, Jardins du Trocadéro,             Noel Coypel, Apollo încoronat de Zeiţa Victoriei, 1667-68, Louvre, Paris. 
                                                                          sec. XVIII, Luvru.                                             Palais de Chaillot, Paris. 
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şi el pe Apollo, ca moştenitor al luminii de la vechiul 
titan, fapt pe care i-l dezvăluie în vis mama Muzelor, 
Mnemosina : „Da, m-ai visat – răspunse/ Năluca neasemuită 
– şi/ Trezindu-te-ai descoperit alături/ O liră de-aur, ale cărei 
coarde,/ De degetele tale mângâiate,/ A universului imens 
ureche,/ Neistovită încă, o uimiră,/ Făcând-o, cu plăcere şi 
durere,/ S-asculte naşterea minunii noi,/ De armonie plină”xxii.  
Ideea revine spre sfârşitul secolului al XIX-lea la 
parnasianul francez Leconte de Lisle într-unul din 
Imnurile sale orfice, adresate lui Helios-Apollon : 
„Entends-nous, Kithariste armé du plectre d’or !// 
Harmonieux amant des neuf Muses divines,/ Embrase-nous 
du feu dont tu les illumines,/ Afin que nous, mortels, qui ne 
vivons qu’un jour,/ Nous chantions, consumés de leur unique 
amour !”. Menţionăm că Lisle realizează peste puţin 
timp, în colaborare cu compozitorul belgian Franz 
Servais, drama muzicală L'Apollonide, inspirată de 
piesa dedicată de Euripide lui Ion, fiul zelui grec. În 
calitatea sa de protector al artelor, zeul Apollo a 
reprezentat în cultura europeană idealul major de 
frumuseţe clasică, împrumutând numele său concepului 
estetic de apolinic, cum pertinent a demonstat tînăra 
profesoară madrilenă de istoria artelor, specialistă în 
arheologie şi iconografie muzicală, María Isabel 
Rodríguez López : „Apolo es el dios inspirador de las artes, 
el más bello de los inmortales, que representa en sí mismo el 
ideal clásico de belleza formal, claridad, juventud, moderación 
y mesura, símbolo eterno de lo clásico, unido indisolublemente 
a él en el concepto de lo apolíneo” xxiii.  
 

 
Andrea Sacchi, Marcantonio Pasquilini încoronat de Apollo, 1641, Metropolitan Museum, 
Manhattan 

 
Aimé Millet: Apolo între Muzele Poeziei şi  Muzici, c. 1860–1869. Bronz. Ópera Garnier, 
Paris.  
 

De numele lui Apollo se leagă şi primele concursuri 
din istoria muzicii din care cele mai cunoscute sunt, prin 
mijlocirea Fastelor şi Metamorfozelor lui Ovidiu, 
întrecerile acestuia cu Pan sau cu Marsyas. Confruntarea 
cu Marsyas, cu final tragic pentru satirul frigian, cântăreţ 
din flaut, devenită un subiect preferat al artiştilor plasici, 
începînd cu cei din şcoala lui Praxiteles din secolul al IV-
lea î. Chr., şi culminând cu numeraoasele reprezentări 
din sculptura şi pictura modernă, reprezintă după unii 
autori un simbol al luptei pe tărâm muzical dintre 
apolinic şi dionisiac.  

 

 
Întrecerea dintre Apollo şi Marsyas, basorelief din Mantineia, 350-320 î. Chr., Muzeul 
Naţional din Atena 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Millet
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_Garnier
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Apollo şi Marsias, sec VI d. Chr., Casino, Villa Lante, Italia 
 

 
Tintoretto, Întrecerea dinre Apollo şi Marsias, după 1545,  Hartford, Connecticut, 
Wadsworth Atheneum Museum 
 
 
 

Cultul lui Apollo, reflectat de o lungă tradiţie 
europeană, va fi un timp însoţit de cel al lui Dionysos, 
pentru a fi detronat în în cele din urmă, cel puţin în 
accepţia lui Nietzche pentru epoca nouă, de acesta. Într-
un fel, prefigurându-l pe autorul Naşterii tragediei, 
celebra Antologia palatină întocmită de Constantin 
Kephalas pe la anul 900 d. Chr., cu cele circa 3700 de 
piese comemorative (epigramma) din epoca elenistică, 
romană şi bizantină, consemnează şi ea apusul 
gloriosului zeu. Într-una din aceste piese întâlnim o 
evocare a oracolului delfic în vizibil proces de 
degradare : „Spuneţi-i regelui : curtea măiastră se surpă-n 
ruină./ Stins e altarul lui Phoibos, cununa de lauri e frântă./ 
Şoapta izvorului nu se mai leagănă. Murmurul lui a secat”. 
Despre Dionysos şi muzica dionisiacă vom vorbi însă în 
următorul număr al revistei.  

  
Jeff Davis, ,Apollo, Australia.                                

                                                 
i Homer, Iliada, Univers, 1985, p. 63. 
ii Homer, Către Apolo, în vol. Imnuri, Minerva, Buc., 1971, p. 41. 
iii Platon, Opere complete,  vol. II, Buc., Humanitas, Buc., 2002, p. 279. 
iv Homer, Imnuri, p. 57-58. 
v Orfeu, Inițierile mistice, Editura Herald, Buc., 2013, p. 52. 
vi Euripide, Alcesta, în vol. Bachantele, EPL, Buc., 1968, p. 41. 
vii Homer, Imnuri, ed. cit., p. 288. 
viii Antologie de lirică greacă, Univers, Buc., 1971, p. 228. 
ix Idem,  p. 135 
x Idem, p. 141. 
xi Idem, p. 44. 
xii Propertius, Elegii, Instututul European, Iași, 2013, p. 23. 
xiii Albius Tibullus, Elegii, Univers, 1988, p. 121. 
xiv Horatius, Opera omnia, I, Ode, Univers, 1980, p. 195. 
xv Idem, op. cit., p. 269. 
xvi Lucian din Samosata, Opere alese, Univers, Buc., 1983, p. 224. 
xvii Orfeu, Inițierile mistice, Editura Herald, Buc., 2013, p. 91. 
xviii Ronsard, Antologie lirică, EPL, Buc., 1967, p. 95 ; 96. 
xix Idem, op. cit,  p. 407. 
xx Pleiada, II, Ed. Univers, Buc., 1975, p. 141. 
xxi Orfeu, Inițierile mistice, Editura Herald, Buc., 2013, p.36. 
xxii John Keats, Versuri, Editura Tineretului, Buc., 1968, p. 141-42. 
xxiii María Isabel Rodríguez López, Iconografía de Apolo y las Musas 

en el Arte Antiguo y sus pervivencias en el arte occidental, în 
„Cuadernos de arte e iconografía”,  tom  13, nr. 26, 2004, p. 465. 

 

 
Glen Mullali, Apollo, 
Canada. 

 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408909
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1408909
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1985
http://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=127095


 

470 vol. 25, 131-132-133-134| mai-iunie- iule- august, 2015 

 

Boris MARIAN 
 
 

Blestem şi 
izbăvire 
 

. a cunoscut Moartea la vârsta de şase ani. Deşi 
se spune să nu temei de moarte, el a rămas toată 
viaţa un ipohondru  nelecuit. Când a auzit că un 

băiat din vecini,  adolescent, a murit de o boală gravă la 
plămâni, a rămas cu dureri în piept ani mulţi. De altfel a 
şi făcut o pneumonie în primul an de facultate, dar vom 
reveni. Ne întoarce în anul 1947, pe Bulevardul Al. I. 
Cuza, lângă Gara de Nord. Pe când se juca de-a hoţii şi 
vardiştii cu prietenii, o femeie ceva mai în vârstă, cu o 
broboadă pusă strâmb pe cap, a ieşit clătinându-se din 
crâşma de peste drum. Beată, bolnavă? Copiii s-au 
repezit la ea  cu ţipete şi râsete, femeia a grăbit pasul şi s-
a ascuns într-o curte. După circa o oră, în faţa porţii  pe 
unde intrase, femeia s-a adunat lume.  Mirosea fetid a 
gunoi nestrâns, iar biata femeie zăcea fără suflare, palidă. 
Murise. G. a simţit un gol în stomac, o greaţă 
necunoscută, moartea era însoţită de acel miros 
imposibil. Au trecut ceva ani, într-o dimineaţă sună 
telefonul, foarte devreme, o voce nu prea cunoscută în 
receptor îi spune – „A murit tata”. „Ce tată? Tatăl mei 
trăieşte ”. „ Nu, bunicul tău”. G. nu prea îl cunoştea bine 
pe bunic, acesta locuia la Rădăuţi, nu l-a impresionat 
vestea. Mai rău a fost când a murit chiar tatăl său, după 
alţi câţiva ani. A venit seara, acasă,  de la o şedinţă, a 
căzut pe podea şi dus a fost. Atac cerebral. Partidul a 
hotărât să-l incinereze. Cu protocol, cu cântece 
revoluţionare, Balada lui Porumbescu şi în final, „Porniţi 
înainte, tovarăşi”. G. nu a putut să plângă, se freca la 
ochi doar. Se gândea unde putea să se ducă tatăl său. El a 
crezut mereu în viaţa de apoi, de când era copil, o vecină 
, foarte bisericoasă, cu care rămânea G. când mama sa 
era la Radio, unde a lucrat o perioadă,  îi povestea de 
îngeri, Dumnezeu, multe alte poveşti, toate întipărite în 
mintea copilului. A păstrat esenţialul. Totuşi a avut un 
şoc când a aflat de la mama sa că tovarăşul Lenin, despre 
care se tot spunea că „trăieşte”, murise de mult.  Când a 
murit şi Stalin, moartea acestuia a coincis cu moartea 
bunicului, efectele celor două evenimente anulându-se 
reciproc. Au mai trecut ceva ani, în primul an de 
facultate s-a decis să facă revelionul în Bucegi, cu 
prietenii,  erau şi nişte fete de la Universitate – Filozofie, 
un grup mare al ONT-ului. Pe drum i-a prins un viscol 
năpraznic, au ajuns cu greu la cabana Caraiman. A doua 

zi era o linişte ca la Polul Nord. Departe se vedea  pe 
cărare, un punct negru. Cineva i-a spus că este un mort. 
S-a dus să cerceteze. Era cadavrul unui turist, avea ochii 
de sticlă, mai avea în spate un rucsac enorm , plin cu 
sticle şi sifoane. S-a făcut anchetă, problema era că fata 
cu care se împrietenise  avea mâna complet degerată, aşa 
că la întoarcerea în Bucureşti s-a internat la Spitalul 
studenţesc. G. a vizitat-o , dar tuşea  şi  ceva febră. Totuşi 
a condus fata la o plimbare în Herăstrău, ceea ce a avut 
ca urmare o internare de urgenţă la acelaşi spital. O 
veselie, atunci când ai de a face cu studenţi. Fiecare cu 
altă boală şi alte obiceiuri. L-a cunoscut pe fiul preotului 
Mihai Avramescu, evreu convertit, cunoscut în literatura 
absurdă, ca şi pe nepotul lui Ionel Perlea. S-a tratat de 
plămâni doi ani, cu internări la sanatorii. Era să piardă 
anul prim, dar profesorul de desen industrial, Mircea 
Iorga, fiul istoricului cunoscut, l-a îndrăgit şi l-a trecut la 
examen.  Viaţa de student nu i-a dat răgazul să mai 
cugete asupra bolilor şi morţii, înmormântările oficiale 
nu l-au impresionat defel – Sadoveanu, Groza, Dej, ş.a. 
La Moscova l-a văzut pe Lenin( sau bucăţica vizibilă, era 
un cap mic, contractat de fenol şi un piept îngust) , în 
Mauzoleu, semăna cu Crematoriul Cenuşa. S-a angajat la 
o întreprindere, după absolvire, iar un coleg a murit în 
faţa lui, alergând după un autobuz. Atac de inimă sau 
cerebral, moarte rapidă. Apoi, bunica, venită la Bucureşti 
să-şi trăiască ultimii ani cu copiii şi nepoţii lor, ea care nu 
ştia că tatăl lui G. nu a fost înmormântat după tradiţie, a 
căzut victimă unui accident banal de automobil. Am 
vizitat-o la spital, repeta cuvântul Ficus, nu ştia bine 
româneşte, îl căuta pe unchiul meu, al doilea fiu, după 
tatăl lui G.  Moartea a mai dat târcoale, G. s-a îmbolnăvit 
grav pe când era în vârstă de 46 de ani, a tot amânat 
controlul medical, apoi nu s-a mai putut abţine, frica a 
fost învinsă a intrat pe mâna doctorilor şi a scăpat. Un 
mare avantaj a fost vizita în Israel, una dintre ţările cele 
mai interesante, sub aspect istoric, din lume.  O mătuşă 
locuia pe la marginea Ierusalimului, în fostul cartier 
german ( au fost colonişti germani veniţi înainte de 
primul şi de al doilea război mondial) . O stradă ce 
mirosea a jasmin, adică iasomie, dar era un parfum 
paradisiac. Deşi se simţea groaznic, avea un puseu de 
diabet provocat de cortizon, ca şi o criză hepatică , abia 
se ţinea pe picioare, Domnul, aşa s-ar spune, i-a dat 
putere. A văzut tot ce se putea vedea mai interesant în 
Canaanul biblic. Întors la Bucureşti în ajunul loviluţiei 
din decembrie 1989, a văzut la televizor  uciderea 
dictatorului C. şi a soţiei sale, un spectacol oribil, la fel de 
urât ca decapitarea  prizonierilor de către  ISIS, acum. Nu 
îl iubea defel pe dictator, dar era vorba de un om, 
oricare.  Ultima întâlnire cu moartea a fost cea a mamei 
sale. A vizitat-o într-o vineri, iar după patru ore i s-a 
comunicat la telefon că mama sa a murit. A doua zi a 
mers să  ia actele, la morgă, cadavrele mamei şi al 
poetului Marin Sorescu erau alături. Stranie coincidenţă. 
Nimic de adăugat. Izbăvirea de moarte? Numai scrisul.  

G 



 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 471 

 

Irina Lucia MIHALCA  
 
 
 
 
 

Cronicile vii 
ale Dionului 

                                     lui Liviu Pendefunda 
 
 
Istoria s-a scris, într-o lumină argintie,  
în pietre albite de vremuri,  
prin haos şi zgomot,  
în file-ngălbenite  
şi manuscrise din biblioteci,  
unele arse prin timp,  
pe vase, pe lespezi, relicve, 
în inimi şi-n noi,  
memoria transmisă mai departe,  
iar pentru cei care au  
ochi să vadă şi suflet să simtă,  
istoria e scrisă răsunător 
în zidurile martore  
din care lumina izvorăşte 
- o mare carte -, printre ruine, 
cândva altare, temple,  
basilici, amfiteatre,  
pieţe, grădini, străzi, case, 
cetăţi, palate, monumente.  
 
Filă de filă priveşti uluit  
cum se perindă viaţa şi moartea  
prin lupte, războaie, victorii, înfrângeri.  
 

Dincolo de marginea timpului,  
la poalele Olimpului  
asculţi paşii ce, încă, răsună  
în oraşul lui Zeus, sacrul Dion,  
priveşti cum îşi serbau victoriile  
Filip al II- lea, Alexandru cel Mare  
la-ntoarcerea din Theba  
sau ultimul rege al Macedoniei, Perseas,  
regăseşti urmele lăsate de pelerini  
la sanctuarul lui Isis 
şi-n vechiul Odeon. 
Treci, în apusul soarelui,  
pe aleea pietruită  
ce duce spre-altarul lui Zeus,  
la sanctuarul Demetrei,  
sărbătorită toamnă de toamnă,  
ori spre templul lui Isis  
acolo unde zeiţa-şi primea  
ofrandele lui Alexandru  
înaintea campaniei cuceririi Asiei.  
 
Priveşte, ascultă şi păşeşte uşor  
peste cronicile vii  
ale Dionului  
ce continuă să ne stea mărturie...
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Gheorghe Andrei NEAGU 
 
 
 

 
Tribulaţii paseiste 
Epistolele unui incorect politic către veşnicie... 
 

Război şi revoluţie 
(Continuare din ediţia precedentă) 
 

n 28 februarie 1971: 
„Mi se reproşează anumite pagini din Schimbarea la 
faţă, carte scrisă în urmă cu treizeci şi cinci de ani! 
Aveam douăzeci şi trei de ani şi eram mai nebun ca 

oricine. Am răsfoit ieri această carte; mi s-a părut că am scris-
o într-o viaţă anterioară, oricum eul meu actual nu se mai 
recunoaşte drept autor. Ce încurcată e problema 
responsabilităţii! Câte lucruri am putut să cred în tinereţea 
mea!“. 
 

Orice om care afirmă: „Pacifismul... şi-a făcut un titlu 
de glorie din a stabili responsabilităţile pentru izbucnirea 
războaielor”, mi se pare iresponsabil, pentru că nu se 
ţine cont nici măcar de propriile afirmaţii: „Dumnezeu 
priveşte războiul”. Mi se pare nesemnificativ să aruncăm 
părerile războiului pe umerii zeilor, mai ales atunci când 
zeităţile nu-şi fac simţită prezenţa în mod efectiv în 
desfăşurarea ostilităţii.  

Războiul nu este apanajul unei persoane, nici măcar 
nu este un efect conjunctural. Dacă Hitler ar fi fost zeu, 
ar fi putut decide pentru războinicii lui o soartă mai 
bună, iar faptul că germanii l-au pierdut nu se datorează 
faptului că Dumnezeu a privit războiul în defavoarea lor.  

Nu pronia cerească te ajută să câştigi sau să pierzi un 
război, ci inteligenţa umană. Iar pacifismul ca stare 
socială nu-şi reduce rolul doar la stabilirea de 
responsabilităţi, ci în primul rând în preîntâmpinarea 
apariţiei stării de război. 

Pacifismul însuşi este tot rodul inteligenţei umane şi 
nicidecum al unei divinităţi. Omul, ca entitate biologică 
în sine, este într-un fragil echilibru atâta vreme cât îi sunt 
satisfăcute nevoile şi aspiraţiile. 

Numai în epocile primitive dominate de spaime 
celeşti, omul şi-a făcut din zei o aspiraţie pentru care şi-a 

sacrificat până şi pacea. Şi nici măcar în vremea 
războaielor aşa-zis religioase nu putem arunca povara pe 
umerii zeilor, ci tot pe seama inteligenţei umane. 

De obicei, prostul, omul lipsit de argumente 
raţionale, ajunge să argumenteze cu mijloace violente.  

Inteligenţa este rolul unor acumulări din cunoaştere, 
specifice vieţii în general, nu numai omului în mod 
special. Există animale inteligente, ba chiar şi plante 
inteligente, dar numai omul îşi utilizează inteligenţa într-
un complex de manifestări exterioare atât de 
contradictorii. 

Crima însoţită de genialitate creatoare, nu mai 
surprinde astăzi pe nimeni. Şi atunci, cum mai privesc 
zeii rolul rezervat de pseudo-filozofia celor care pun 
semnul egal între ei şi destin?  

„Nu se poate concepe devenirea naţiunilor fără 
război”, se afirmă ritos, fără discernământ  filozofic 
raţional, şi tot stau să mă întreb ce războaie de devenire 
naţională au dus naţiunile care au dispărut. Unde ne 
sunt migratorii? Şi de unde astfel de afirmaţii belicoase? 
Nu-l stiam pe fragilul Cioran o natură marţială... 

Cu excepţia hunilor din Ungaria şi a bulgarilor, a 
goţilor din Germania şi a turcilor selgiukizi din stepele 
Asiei Centrale, majoritatea popoarelor migratoare au 
dispărut fără a-şi putea întemeia naţiunea specifică. Iar 
războaie au purtat, slavă Domnului! O naţiune nu-şi 
poate accelera ritmul de viaţă purtând cât mai multe 
războaie. A atribui naţiunilor destin genial, care asigură 
gloria longevităţii, concluzionând că „numai culturile 
mediocre  supravieţuiesc, fiindcă n-au trăit niciodată”, 
este o desconsiderare totală a misiunii de purtător al 
mesajului cunoaşterii de filozof. Prin comparaţie, ar 
trebui să deduc că toate culturile care au dispărut şi-au 
trăit existenţa într-un mod foarte intens.  

Î 
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A considera Franţa ca pe o ţară agresivă prin 
excelenţă, comparativ cu Germania, care „a pierdut 
războiul numai politiceşte”, înseamnă a desconsidera 
istoria. 

De fapt, istoria nu reprezintă decât o ştiinţă 
descriptivă de studiere a fenomenelor sociale, nicidecum 
o ramură încriminată de filozofi imberbi, ca 
determinantă a evoluţiei sociale.  

Războiul mondial nu a fost impus de istorie, dar 
istoria l-a descris, căutând să explice urmaşilor cauzele şi 
consecinţele. Şi orice război de agresiune este, până la 
urmă, o crimă împotriva umanităţii, iar afirmaţia că „am 
fi nedrepţi de i-am epuiza sensul în crimă”, nu este decât 
o nouă palmă dată umanităţii.  

Orice experienţă naţională se poate reduce numai la 
a fi sau a nu fi pe primul plan, Emile?  

Să fie Germania mai onorată pentru că a pierdut 
războiul, decât aliaţii? Să fie „neutralitatea un semn de 
lâncezire”?  

„Neamurile care n-au tot, au nimic” este o formă 
cinică de revoltă împotriva umanităţii care ţi-a suportat 
existenţa, Emile, ba chiar te-a mai şi plătit şi te-a adulat 
pentru teorii pe care le-ai debitat infantil şi feroce. Şi 
apoi, după ce absolvi şi constaţi că războiul nu s-ar putea 
pune pe seama unor persoane, treci să-mi afirmi că 
Napoleon a „accelerat ritmul Franţei, accelerând 
decăderea ei“, şi că Europa „a avut nevoie de acţiunea 
lui şi de filozofia lui – Hegel” pentru ca „să creeze 
pluralismul nefast al Europei”.  

Atunci pluralismul în genere este o parte nefastă a 
existenţei democraţiei internaţionale?  

Iată cât de bulversată este mintea unui om când 
afirmă în aceeaşi pagină: 

- „Armata reprezintă teroarea organizată”;  
- „Armata are un caracter artificial, exterior, silit”;  
- „Funcţia principală a soldatului este să atace, nu să 

apere”;   
- „Idealurile defensive golesc armata de orice 

conţinut”; 
- „Numai ţările minore poartă războaie de apărare”; 
- „Înainte vreme vitejia era haiducie, haimanalâc 

romantic”;  
- „Astăzi, vitejia, fără o conştiinţă universală, este o 

barbarie neinteresantă”; 
- „Armata noastră nu serveşte decât un principiu de 

apărare şi nu se mişcă în numele nici unei idei. Ca şi 
statul, ea este excentrică naţiunii, o serveşte automat, 
fără participare şi fără dinamism. Funcţiile României 
sunt disociate una de alta; o ia pe prea multe căi spre 
nimic”;  

- „Iniţiativa războinică este totul”; 
- „O naţiune imperială este întotdeauna tare”;  
- „Omenirea nu s-a ridicat în numele umanităţii”;  
- „Mila a creat săracii, i-a înmulţit”;  
- „Săracii au obţinut avantaje numai întrucât s-au 

putut constitui în grup şi alcătui astfel o ameninţare”. 

Sincer să fiu, mă apucă groaza să continui. Mult prea 
multă incoerenţă cuprind aceste înşiruiri de fraze, atât de 
adulate acum în România lui Pleşu, Liiceanu şi-a 
acoliţilor , care prin adopţiunea ideii puterii maselor 
muncitoreşti sărace, jefuite, dar extrem de puternice 
când sunt organizate, devin apologeţi ai comunismului 
pe care susţin că îl combat.  

Pledoaria se goleşte de sens şi conţinut, în faţa 
faptelor profund novatoare ce au determinat mutaţiile 
prezente.  

Uniunea Sovietică, cu Gorbaciov, a ajuns de râsul 
celor care până mai deunăzi tremurau.  

Existenţa unei forţe a celor mulţi, echilibrase pe 
undeva lăcomia potentaţilor lumii. Astăzi, aceştia şi-au 
pierdut sau sunt pe cale să-şi piardă limita posibilului şi 
vor crea starea de conflict, războiul. 

Dacă toată lumea are câte ceva, nu mai râvneşte  la 
bunul celuilalt pentru că nu are la ce,din moment fiecare 
are cât şi celălalt, dar când cei mulţi nu vor avea suficient 
care să-i mulţumească pe deplin, vor râvni la avutul 
celor puţini care au foarte mult. Şi de aici războiul, 
revoluţia, sunt gata! 

Inconştienţa lui Gorbaciov va costa omenirea multe 
vieţi omeneşti.   

Statele bogate nu vor putea satisface nevoia de a 
avea a statelor sărace. Decalajul se va adânci, iar 
prăpastia va fi tot mai mult un prilej pentru noi conflicte 
sângeroase. Comuniştii, în „utopia” lor, au nivelat la 
scară macro-structurală setea de putere, reducând-o doar 
la conflicte individuale, nepericuloase pentru omenire.  

Gorbaciov a prilejuit râvnirea atavismelor  funciare 
omenirii, ducând la redeşteptarea naţionalismului şovin 
într-o lume necoaptă încă pentru un pluralism 
dezinteresat. Mintea bolnavă a filozofilor a infestat o 
dată mai mult principiile ortodoxe, anulând însăşi ideea 
creştină a egalităţii în faţa lui Dumnezeu.  

Preoţii însuşi se mutilează pe zi ce trece, dorind tot 
mai mult să reprezinte o forţă, să se distanţeze de legea 
fundamentală a egalitarismului creator divin, crezându-
se „aleşii Domnului“ şi pretinzând ca atare privilegii 
materiale şi morale. Or, pentru asigurarea de privilegii e 
nevoie ca pe Pământ cineva să mai şi muncească. Iar 
când cei care muncesc sunt nevoiţi să asigure privilegii 
pentru cei care nu produc nimic material, sărăcesc. Iar 
când săracii se unesc, forţa lor va sfărma fără 
discernământ tot ceea ce a constituit cauza sărăciei. Deci, 
din nou o revoluţie, fie că se va numi comunistă sau nu. 
Indiferent de etichetă, conţinutul şi rezultatul vor fi 
aceleaşi. 

Până când toţi semenii noştri nu vor avea 
sentimentul că sunt egali, nu certitudinea, ci numai 
sentimentul, pentru ca să nu simtă nevoia de a acţiona în 
grup, nu se va ajunge la o stare dătătoare de echilibru. 

Este surprinzătoare capacitatea de care dau dovadă 
toţi cei care azi se bucură de binefacerile posesiuni 
iluzorii. 
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Bucuria de a ne sfâşia între noi este o iluzie care nu 
umple burta şi care ne va aduce mai târziu la mari 
deservicii.  

Ne considerăm creştini, fără ca vreunul din 
preceptele care ne călăuzesc existenţa să denote existenţa 
creştinismului.  

Iisus Christos s-a ridicat împotriva templelor, noi 
construim temple. Iisus s-a pronunţat împotriva 
neguţătorilor şi i-a izgonit, noi preamărim neguţătoria şi 
devenim zarafi a tuturor şi a toate.  

Dar cel mai grav mi se pare că nici măcar nu ne dăm 
seama de cât de calpi suntem.  

Se spune că înaintea lui Dumnezeu suntem egali, dar 
în realitate suntem într-o permanenţă luptă de a fi, de a 
deveni stăpânii altora. 

Războaiele nu pot fi catalogate drept „crimă 
naţională” din care naţiunile îşi fac „leagănul 
megalomaniei naţionale”, atâta timp cât sunt duse 
pentru salvarea fiinţei neamului.  

Comunismul a fost cea mai apropiată formă de 
existenţă a creştinismului. Comunismul nu a stricat 
omenirea şi oamenii, ci oamenii au stricat comunismul.  

Răstignirea lui Christos pe cruce mi se pare la fel de 
eronată ca ponegrirea comunismului teoretic.  

Teoria comunismului este o formă evoluată de teorie 
creştină. 

Dar, fiindcă omenirea, în goana ei de înavuţire, nu-şi 
găsea soluţionarea poftelor în comunism, a căzut pradă 
dorinţei de posesie a abandonat teoria comunistă. 

Întotdeauna, teoria care nu răspunde poftelor celor 
care compun societatea, este dezavuată.  

În România, la ora actuală, sunt câteva mii de 
cetăţeni setoşi de putere, care-şi exaltă fără nicio teamă 
poftele personale, în văzul mulţimii prostite.  

O ţară fără analfabeţi, este o ţară demnă de invidiat.  
Dacă tuşarea instinctelor primare, de înavuţire, de 

posesiune a tot şi a toate, dezlănţuirea instinctelor 
umane, înlănţuite atâta vreme de un totalitarism colectiv, 
va duce la declanşarea unor conflicte extrem de 
periculoase.  

Gorbaciov este exponentul unei amăgitoare 
democraţii. Nici un animal, fie el şi om, nu şi-a purtat de 
grijă semenilor decât atunci când a fost conştient că a 
desconsidera o comunitate animalică mai pitică, dar mai 
numeroasă, e periculos. Aceasta ar fi dictatura celor mici, 
dar mulţi împotriva celor puternici, dar puţini, puşi să 
slujească interesele întregii comunităţi.  

În comunism, nimeni n-a ajuns să se îmbuibe, ca în 
capitalism. Nici Lenin, nici Stalin n-au putut fi 
Rockefeller şi au pierit găsindu-şi egalitatea abia după 
trecerea de dincolo.  

Afirmaţia: „Nu înţeleg cum de există specialişti care 
sunt numai profeţi şi nu nebuni”, pare pe deplin 
justificată, dacă se pune pe seama acestora răspunderea 
transpunerii practice a teoriei socialiste. 

Un teoretician valoros are rolul de a născoci teoria, şi 
nu de a se consuma în transpunerea ei intactă. Iată de ce 
nu înnebunesc socialiştii.  

Pot înnebuni oamenii politici de orice culoare, nu 
neapărat socialiştii. 

Religia nu „te învaţă cum să mori” şi cum să 
supravieţuieşti.  

Iar biserica nu este „un templu care să te dezveţe de 
viaţă”, pentru că viaţa adevărată trebuie să fie şi altceva, 
nu neapărat devenirea.  

Toţi pustnicii retraşi pe Athos sau aiurea, nu sunt 
decât mari înţelepţi, neînţeleşi ai omenirii decăzute.  

Niciodată omenirea nu şi-a sacrificat cu o mai mare 
uşurinţă pruncii decât atunci când a simţit în nări 
sângele devenirii sale. 

Ceauşescu a făcut naţiunii române locuinţe, 
readucându-i huzurul belşugului burţii, dar n-a putut fi 
salvat de mulţimea ajunsă în roadele civilizaţiei sale.  

Absenţa datoriilor a dus la nesupunere faţă de 
zarafii lumii şi la trufie faţă de democraţia hămesitului 
răsărit, care a preferat sacrificarea insubordonatului 
decât salvarea principiilor.  

Prevăd în curând dezastrul spre care se îndreaptă 
lăcomia celor ce-şi pot etala hoţia ca pe o virtute. 

Eminescu a numit mizerie, în timp ce lumea 
democraţiei patentate îl privea cu indiferenţa celui sătul 
şi atoateştiutor. 

„Proprietatea pare a fi o fatalitate în faţa căreia mă 
plec cu scârbă”, se afirmă ritos, dar contrariul 
proprietăţii nu este comunismul? Să înţeleg că în faţa 
comunismului filozoful Emil îşi scoate pălăria? Atunci, la 
ce bun toată pledoaria pletorei anticomuniste.              
„Nu există război social, precum nu există revoluţie... 
naţională” se mai afirmă, dar husiţii, dar Gheorghe Doja, 
dar Horia, Tudor Vladimirescu sunt, oare, numai basme? 
Începem să-i ascundem pe Bălcescu, pe Jianu? 

Enunţul: „Fascismul a realizat pentru Italia, ceea ce 
n-au făcut secole de evoluţie politică”, este egal cu 
enunţul lui Nicu Ceauşescu: „N-o să reuşiţi să zugrăviţi, 
cât a construit tata”.  

Insuficienta recunoaştere a meritelor unei epoci este 
o vinovăţie tot atât de mare ca şi necunoaşterea în sine. 

„Proştii au organizat bine viaţa şi au făcut din ea o 
cetate interzisă spiritului”, se afirmă emfatic şi haotic, 
uitându-se că ei au ajuns primii pe lună, au progresat 
enorm din locul de unde i-au lăsat împăraţii şi regii, 
chipurile, mari şi deştepţi.  

Revoluţia celor mulţi a fost întotdeauna o sursă de 
progres a tuturor, pe când revoluţia elitei a fost o sursă 
de îmbogăţire a acesteia pe seama celor mulţi. Dar 
progresul general îşi sacrifică vârfurile. 

Vai de cei mulţi, care devin chiar proşti când nu-şi 
simt călăul apropiindu-se!  

Să cataloghezi dispreţuitor: „Revoluţiile naţionale 
sunt singurul refugiu al culturilor mici, în voinţa lor de a 
se menţine diferenţiate în lume”, înseamnă să dai 
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dovadă de multă prostie. Curios că Liiceanu şi elitiştii 
lui, în zarva oarbă pe care o fac editând asemenea 
maculatură antiromânească, aceasta nu este dezavuată.  

În numele democraţiei, coloniştii americani n-au 
permis indienilor să-şi ţină măcar ritualurile, până când 
numărul lor n-a ajuns atât de infim, încât puteau fi lăsaţi 
să facă orice. Poate aşa se explică şi indiferentismul 
intelectualităţii române faţă de elitismul românesc.  

Un Andrei Şerban adulat de o gaşcă zgomotoasă şi 
găunoasă, n-a convins. Un Pleşu nervos şi umflat de 
discurs antiromânesc, nici atât. Zace cartea elitistă prin 
rafturile librăriilor!  Acuzaţiile aduse bietului popor 
român rămân fără niciun suport real. Toate lichelele se 
îmbogăţesc în faţa românilor înfometaţi şi răbdători, 
poate prea răbdători şi resemnaţi că nimic bun în astă 
viaţă li s-ar putea întâmpla. Bugetele deficitare se aprobă 
cu ochii închişi de către avocăţeii obscuri, ajunşi peste 
noapte mari deputaţi şi senatori.  

„Absenţa diviziunii economice şi, mai cu seamă, la 
credinţa că xenofilia este cheia tuturor problemelor” din 
programul tuturor partidelor politice, remarcată de 
Cioran înaintea celui de-al doilea război mondial, se pare 
că este singura calitate a partidelor de azi.  Graba  de a 
împărţi realizările economice comuniste ale poporului 
român, nu poate duce decât la apariţia unor noi stări 
conflictuale.  

Asta îmi spune că revoluţia din decembrie 1989 nu 
şi-a spus ultimul cuvânt şi că va continua pentru 
reintrarea echilibrului firesc. Iar acest lucru nu este 
imputabil concepţiei de stânga, comuniste, de vreme ce 
însuşi ideologul dreptei interbelice afirmă: „Cine vrea să 
fie în clar cu sensul revoluţiei noastre de dreapta, să se 
gândească la toate manifestele  în care se vorbeşte de 
lupta împotriva îmbogăţiţilor”...  

Şi asta n-ar fi nimic dacă nu, tot Cioran, ne atrage 
atenţia că avem o „concepţie dezastruoasă de natură a-ţi 
provoca o nesfârşită mâhnire teoretică”, atunci când 
luptăm numai împotriva îmbogăţiţilor şi-i iertăm pe cei 
bogaţi tradiţional.  

Stai şi te întrebi: cum e posibil ca dreapta politică să 
te îndemne să elogiezi principiile de luptă ale stângii 
comuniste? Pas, de-i mai înţelege. Nu, hotărât lucru, 
elitiştii noştri sunt înfierbântaţi rău şi, din nefericire, 
tocmai în acele părţi ale trupului care ar fi trebuit să 
rămână reci şi lucide.  

„Un popor există întrucât constituie o primejdie. 
După gradul de ameninţare se apreciază capacitatea lui 
politică”, ţine să ne anunţe filozoful disperării. Simplu şi 
clar. Dacă noi nu ameninţăm pe nimeni, nu suntem 
popor şi nicio mare cultură. Halal, coane Emile, aş zice 
cu glasul unei cocoane de mahala aşezată în faţa unei 
filozofii tot de mahala. 

A-ţi reduce menirea istorică a naţiunii doar la 
noţiunea de primejdie înseamnă a abdica de la 
demnitatea de om.  

Inconştienţa celor care exclamă: „Fericite acele 
popoare care au reuşit să fie primejdie pentru lume”, 
înseamnă că negi istoria unor seminţii care au dispărut 
tocmai datorită acestui lucru. Unde sunt asiro-
babilonienii, ce au ajuns mongolii lui Ginghis Han, hunii, 
marcomanii, ostrogoţii, unde sunt persanii, maurii şi 
multe alte seminţii? Ce mare folos i-a adus poporului 
german teama celorlalte popoare? Iar acum, în faţa 
puterii nucleare, a autodistrugerii, teama nucleară cui 
foloseşte?  

Dimpotrivă, o spaimă naşte altă spaimă. De spaima 
unei naţiuni se unesc celelalte naţiuni şi o doboară.  

Apariţia primei bombe atomice n-a liniştit omenirea, 
ci a silit-o să găsească alte arme, mai perfecţionate.  

Numai o  minte bolnavă mai poate crede că de 
spaima cuiva ceilalţi îşi vor căuta şi, mai ales, îşi vor 
accepta umilinţa. 

Internaţionalismul comunist văd că-şi are acum 
căutare în instituirea Pieţei Comune Europene însăşi.  

Se pare că arătând cu degetul spre comunişti, 
capitaliştii le împrumută straiele. Iar asta, nu în folosul 
prostimii, categoric! 

Mulţimea, considerată proastă, dacă nu este ţinută în 
ignoranţă, va şti să decidă.  Comunismul a pierdut prin 
faptul că a dat tuturor cetăţenilor săi posibilitatea să scrie 
şi să citească. Iar atunci când comunismul s-a apucat să 
studieze şi să citească numai din operele emanaţilor săi, 
şi-a găsit sfârşitul.  

Pentru că niciun comunist, nicio teorie comunistă nu 
a pretins supunerea oarbă, incubată de secole prin 
dogme religioase, preluate cu multă abilitate de 
proprietarii aşa-zisei lumi libere. În piaţa liberă, suntem 
liberi să strigăm până când răguşim.  

În comunism, orice strigăt colectiv duce la pierderea 
capului conducătorilor şi îndestularea celor mulţi.  

În capitalism, cei mulţi strigă, apoi tot ei sunt puşi 
să-şi rezolve nemulţumirile pe care le-au descoperit. 
Oare nu-i semnificativ că America, Anglia şi fosta R. F. 
Germania au cei mai mulţi analfabeţi? De ce oare? Cum e 
posibil să-i critici pe comunişti de superficialitatea 
instruirii maselor, ştiind că în lumea aşa-zisei libertăţi, 
lumea spre care-i îndemni pe oameni să aspire, 
analfabeţii se înmulţesc de la un an la altul.  

O biserică ce ne îndeamnă la supunere oarbă, 
conform dictonului „Crede, şi nu cerceta!“, şi o lume ce 
ne îndeamnă să nu ne supărăm stăpânul, patronul, pot 
înlocui pe comuniştii care susţin că suntem toţi egali? 
Oare Dumnezeu însuşi nu a proclamat că în faţa lui 
suntem toţi egali? Atunci pentru ce să acordăm privilegii 
preoţilor şi patronilor? Ce moştenire ne-au lăsat? 

Cum mai putem fi egali în faţa lui Dumnezeu? După 
moarte? N-au decât să fie bogaţi după moarte, bogaţii. Şi 
tot după moarte, preoţii n-au decât să fie intermediari şi  
să-şi primească privilegiile.  

După cum tot aşa de bine Liiceanu, Pleşu şi ai lui să 
aspire la o mare cultură antiromânească după moarte, iar 
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pe noi să ne lase să trăim egali şi nefericiţi comunistoizi 
până la moarte, şi le promitem solemn că pe lumea 
cealaltă vom fi monarhişti. Numai aşa cred că vom 
dovedi că ascultăm de cuvântul Domnului, de a trăi cu 
toţii egali în faţa Lui.  

Pentru că El a spus – trăim şi cât trăim suntem egali 
în faţa Lui. Iar dacă nu acceptă acest deziderat al 
Creatorului Suprem, cred că nimic din ceea ce spun nu 
este adevărat. Iar eu nu pot trăi la rându-mi cu oamenii 
neadevărului. Cine le dă dreptul atunci acestor 
„gândirişti“ să se considere egalii mei? Poate că ei 
trebuie să vină şi să ne spele picioarele, nouă, celor mulţi, 
pentru că noi îi hrănim, îi îmbrăcăm şi le dăm suportul 
material necesar îndestulării de care au atâta nevoie. 

Nu ne convine să ne slujească, nu avem nevoie de ei. 
Căci la nimic bun nu ne îndeamnă. N-avem nevoie nici 
de statui cu capete strâmbe, nici de scrieri care ne 
îndeamnă la sclavie sau false revolte.  

Orice muncitor a ştiut să preţuiască pe cel care a 
inventat ceva util sufletului şi muncii sale.  

Edison a trăit în glorie şi Ford s-a îmbogăţit ca semn 
de preţuire din partea celor care le-au cinstit inteligenţa. 

Niciun savant adevărat n-a murit de foame din 
cauza acelora pentru care a gândit.  

S-a spus că burghezia l-a înfometat şi l-a ucis pe 
Eminescu, dar muncitorimea l-a adulat pe Păunescu, pe 
când astăzi elitiştii gunoieri ai pseudo-civilizaţiei 
Europei, nerespectând în actul creator principiul estetic 
al grotescului, dau cu pietre în tot ceea ce naţiunea 
română are mai bun. În asemenea oameni nu trebuie să 
credem. Ei trebuie trataţi corespunzător, cu indiferenţa 
înţelepciunii noastre strămoşeşti, care ne-a salvat 
întreaga cultură, mare sau mică, dar de-sine-stătătoare.  
 
                                         *** 
 

Avalanşa celor veniţi cu ajutoare în România, nu mai 
contenea. 

Primele convoaie au fost cu adevărat umanitare. 
Treptat, au început să apară unele ciudăţenii. Apoi, 
primele arme. Nevinovatele flacoane de spray se 
dovediseră a fi până la urmă fie paralizante, fie 
lacrimogene, fie chiar mortale. De parcă totul devenise 
de necontrolat, printre coletele sosite în ţară îşi făcură 
apariţia pistoalele complete sau din piese dispersate, iar 
unele indicii arătau că lucrurile nu se opreau numai aici. 
Securitatea nu mai avea nicio putere. Grupări politice 
interesate sau nu, puseseră o stavilă greu de trecut, în 
calea infracţiunilor de orice fel. Drumul drogurilor trecea 
acum şi prin Timişoara, şi prin Bucureşti. Materialele 
ostile propovăduind falsele interese etnice, erau 
împărţite fără nicio reţinere tuturor celor interesaţi. 
Ardealul se strânse în jurul Vetrei Româneşti  

În Parlament pătrunseră partide etnice. Rromii îşi 
aşezară reprezentanţii în fotolii parlamentare şi se 
apucară de tâlhării şi crime de neimaginat. Poliţiştii erau 

simpli spectatori. Rămaşi fideli crezului iniţial, totul 
pentru sine, miliţienii răspopiţi în poliţişti îşi umpleau 
buzunarele cu tot ce pica. Lipsiţi de putere, noii directori 
de întreprinderi îşi primeau posturile, doar pentru 
îmbunătăţirea palmaresului personal. Autorităţile locale 
slujeau interesul politic numai atât cât să-şi rotunjească 
veniturile proprii. Toată lumea era convinsă că este 
aleasă numai pentru o vreme. Toată lumea era convinsă 
că totul era trecător. Ciocnirile şi conflictele sociale aveau 
în spate momente politice obscure. Masele de 
demonstranţi îşi căutau bezmetice sensuri pe care 
politicienii le manevrau în favoarea intereselor proprii. 
Intelectualitatea se acuza pe rând, înroşind hârtia şi 
cerneala în scopuri niciodată bine definite. Ziarele, 
apărute ca ciupercile după ploaie, abundau în lucruri de 
senzaţie. Pornografia se transforma în afacere onorabilă. 
Sute de iluştri necunoscuţi se aruncau în vâltoarea 
afacerilor, încercând să acumuleze cât mai multe valori. 
Numeroşi aşa-zişi ziarişti veniţi în lumea condeielor 
consacrate răsturnau vulgar valorile, după criterii 
estetice absurde. Librăriile se umpleau cu literatură de 
scandal şi cu tot felul de broşurele ce nu aveau nimic de 
comunicat. Primele semne de inflaţie se profilau la 
orizont. În Irak izbucnise războiul. Se duceau pe apa 
sâmbetei miliarde de dolari, cu toate asigurările 
americane de despăgubire. Puţini aveau să le vadă. Din 
dorinţa de a recupera ceva, românii îşi pregăteau un corp 
expediţionar, pentru a se alătura trupelor ONU, de fapt 
celor americano-engleze, pentru a-şi arăta, vezi, Doamne, 
fidelitatea faţă de democraţie. Organizaţia însăşi tindea 
să se compromită, arătând lumii că era aservită în fapt 
intereselor americane. Saddam se dovedea un urmaş 
demn al foştilor sasanizi. Kuweitul era doar o provincie 
persană şi numai un prost mai credea în legitimitatea 
lezării intereselor americane în Golf. Maiorul nu-şi putea 
înăbuşi aceste gânduri. Întors de la Budapesta fără 
niciun fel de cură profesională, încercă să-şi înece 
înlăuntrul în operaţiuni de rutină. Culese date despre 
incidentele de la Târgu Mureş. Dar nimănui nu-i ardea 
de ele. Prezentă raporturi despre toate cele culese din 
realitatea socială. Furnizase amănunte despre venirea 
minerilor din iunie unor aşa-zişi parlamentari. Nimănui 
nu-i păsa. Majoritatea datelor erau de fapt la vedere. 
Nimic nu se mai petrecea în culise. Doar întregirea 
politică. Mai nou, şi preoţimea îşi începuse lupta pentru 
putere. Dar cui îi mai pasă? De aceea, când i se propuse 
să facă parte din corpul de pază al grupului medical 
român pentru Kuweit, se bucură. Pregătirile se 
precipitară mult, pentru că războiul tindea să se termine, 
prezenţa românilor putea să fie tardivă şi fără efect. Ar fi 
preferat o selecţie mai severă a celor din grup, dar 
nimeni nu era interesat în aceasta. Dezamăgit, îşi 
cufundă privirile din nou în paginile cărţii lui Cioran. 
Vroia să-şi ucidă pornirile cu ajutorul unei autoflagelări 
mentale oferite de acesta. 

(Continuare in ediţia viitoare)
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Lina CODREANU 
 

Urbea Huşilor în  
pictura  
Rodicăi Lazăr 
 

…Căci prin pictură și numai prin pictură mă-
înec fără de apă, mă-ngrop fără de pământ, respir fără 

de aer și ard fără de foc, și mă salvez de oricare dată, în 
fiecare tablou.  

Rodica Lazăr 
 

n sentiment de mândrie mă-ncearcă de fiecare 
dată când descopăr numele unor personalităţi a 
căror sorginte este urbea Huşilor ori care s-au 

instruit, au fost influenţaţi de un misterios „ceva” din 
zonă care să le fi înnobilat traiectoria vieţii. Cu atât mai 
profund cu cât despre unii dintre aceştia s-a auzit foarte 
vag, fie din pricina grabei contemporanilor, fie din sfiala 
şi modestia specifice oamenilor mari. 

Intru acum într-un teritoriu care nu aparţine 
specialităţii mele, dar care este profund ancorat în 
sensibilitatea mea: artele plastice, în speţă – pictura şi 
grafica. O nedreaptă înşiruire îi cuprinde pe artiştii 
plastici (graficieni, pictori, sculptori) născuţi în vechiul 

târg al Huşilor: Ștefan Dimitrescu (18 ianuarie 1886, 
Huşi-22 mai 1933), Adam Bălţatu (8 aprilie 1889-3 mai 
1979, Bucureşti/Iaşi?), Aurel Bordenache (17 septembrie 

1902, Huși-1987, București), Viorel Huşi (15 iunie 1911, 
Huşi-25 octombrie 1972, Bucureşti). Se adaugă acestora 
numele unei pictoriţe – Rodica Lazăr (6 august 1931, 

Huşi - 23 iunie 2009, Bucureşti). Ca un făcut, observăm 
că toţi aceşti artişti ai imaginii îşi au izvorul vieţii în 
micuţa oraş Huşi, care apoi se revarsă în eternitate prin 
cimitirele metropolei Bucureştilor. 

Rodica Lazăr, fostă Stafie, „Doamnă a picturii 
româneşti”, cum o numea Irina Mavrodin în 2010, şi-a 
început cursul artei în copilăria trăită la Huşi, într-o 
familie patriarhală cu părinţi profesori, aşezată pe 
morala creştină şi pedagogică. De la familia dr. Stafie 
(Tudor, Crăiţa şi Mugurel-fiul), vărul artistei, rămaşi în 
matca neamului, am primit un set de albume de artă 
semnate de renumitul istoric şi critic de artă – Dorana 
Coşoveanu, respectiv, de Tudor Octavian, dar şi albume 
personale ale familiei de pictori bucureşteni: soţii Rodica 
şi Iacob Lazăr şi fiul acestora – Ion Lazăr. Ne vom referi 

în cele ce urmează, sprijinindu-ne pe albumele de faţă, 
îndeosebi asupra aspectelor care amintesc de oraşul 
Huşi, fie mărturisiri / evocări, fie reproduceri de picturi 
incluse în volume.  

Vom începe prezentarea huşencei Rodica Lazăr cu 
dedicaţiile de pe albume: „Mult înzestraţilor mei veri, 
doctorul Puiu Stafie, Creiţei şi lui Mugurel cele mai calde 
gânduri. Rodica Lazăr (Coca). Bucureşti, 3 I 2007.” Ori 
„Bravului Doctor Tudor Stafie, întregii familii cele mai 
calde gânduri. Iacob Lazăr. Ianuarie 2007, Bucureşti.” De 
asemenea: „Pentru Crăiţa, Mugur şi Tudor Stafie, de la 
Ion Lazăr, cu drag. (dec. 2012).” Trei albume, trei destine 
de pictori (toţi absolvenţi ai artelor plastice, apoi înşişi 
universitari, membri ai U.A.P.) prinse-n buchetul unei 
familii de artişti bucureşteni, de la care au rămas doar 
creaţiile şi albumele care-i nemuresc. 

Medicul Tudor (Puiu) Stafie îşi aminteşte cu bucuria 
şi tristeţea împletite despre anii fermecători ai copilăriei 
în Huşi, „oraş ascuns între dealuri şi păduri, cu o gară la 
capăt de lume, pe care-l iubeam şi-l iubesc încă”1, care 
„în vechime inconjurat de moşii, iar boierii aceia aveau 
case foarte frumoase, care făceau ca acest oraş 
moldovenesc să arate ca o bijuterie. Faptul că avea 
episcopie îi oferea Huşiului un rang, o altitudine…”2, 
după cum îşi amintea pictoriţa. Copilăria i-a fost fericită 
până la izbucnirea războiului, când familia a trebuit să 
plece în refugiu la Aiud şi Piteşti: „Am fost un copil 
fericit; simţeam iubirea părinţilor îndreptată asupra mea 
şi a fratelui meu – bunul şi blândul meu prieten, mai mic 

                                                 
1 Citat reprodus după Dorana Coşoveanu, Rodica Lazăr, Bucureşti, Ed. 

Humanitas, 2006, p. 17. 
2 Rodica şi Iacob Lazar: Doi artişti într-o tulpină [I], „Ziarul Financiar”, 25 
ian. 2008, p. 11 (Confesiuni).  
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decât mine cu doi ani [Dan-Radu, n. iunie 1933, n.n.]. 
Mama, a cărei dragoste nu se poate descrie, ne lăsa tot 
timpul liberi, aşa că am avut răgazul să desenez şi să 
citesc.”3 Figura mamei, prinsă într-un desen din 1969 – 
Mama4, domina casa lor înaltă şi luminoasă, prima de pe 
strada Episcopiei (nr. 1), situată lângă zidul protector al 
vestitului lăcaş religios – Episcopia Huşilor.  

După 1944, a început să frecventeze cursurile liceale 
pe care le-a absolvit în anul 1950 împreună cu alte câteva 
nume ce vor deveni personalităţi ale ştiinţei şi culturii 
noastre, precum muzicologul Mihai Cozmei, psihiatrul 
Mihai Şelaru, filologul Maria Osman/Zavera ş.a. Dacă în 
copilărie avea libertatea să deseneze sub aleatoria 
spontaneitate a ludicului, la cursurile liceale a învăţat în 
mod organizat „alfabetul picturii, de la desenul în 
cărbune, după natură, până la frecarea culorilor de 
ulei”5. Şansa ei a fost intrarea între membrii corpului 
didactic al Liceului „Cuza Vodă” din Huşi a profesorului 
Ştefan Petrenco, despre care, cu admiraţie, nota şi 
scriitorul huşean Romeo Pivniceru că ora de desen „a 
transformat-o în materie de bază”6 Ştefan Petrenco, 
„venit, de mult, de undeva din Basarabia, era un 
profesor excepţional, foarte modest, care mi-a pus prima 
dată în mână cărbunele. Ne dădea lecţii de culoare şi de 
compoziţie pe care şi astăzi mi le reamintesc şi care sunt 
încă valabile…”, îi creionează printre amintiri portretul 
fosta elevă7.  

 Din 1950, a intrat la Academia de Arte Frumoase din 
Iaşi, dar s-a transfera în cursul aceluiaşi an la Institutul 
de Arte „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti. După doar 
doi ani, din pricina statutului social al tatălui – catalogat 
chiabur – a fost exmatriculată în 1952, apoi reprimită în 
facultate, repetând anul II de studii. În 1956 s-a căsătorit 
cu un coleg de facultate, viitorul pictor Iacob Lazăr 
(originar din Trifeştii Bacăului), şi împreună au avut doi 
feciori: Ştefan (n. 1959) şi Ion (n. 1960 - d. 2014), ceea ce a 
constituit „un stimulent puternic în realizarea profesiei 
noastre”, după cum afirmă soţul Iacob Lazăr8. În anul 
1973 i-a murit tatăl, ceea ce a determinat-o s-o aducă pe 
mama Casandra la Bucureşti, unde părinţii le 
cumpăraseră o casă transformată într-un veritabil atelier 
de artă plastică.  

 Împreună cu soţul Iacob Lazăr ori integrată altor 
grupuri de artişti plastici, Rodica Lazăr a participat 
perpetuu la manifestările expoziţionale din ţară şi din 
străinătate prin lucrări de artă contemporană 
românească: 1963 (Galeria Simeza, Bucureşti), 1967 

                                                 
3 Dorana Coşoveanu, ibidem. 
4 Rodica Lazăr. 1931-2009. Expoziţie retrospectivă, Bucureşti, Galeria 
Apollo, 2010, p. 26. 
5 Dorana Coşoveanu, idem, p. 108. 
6 Romeo Pivniceru, Oameni fără importanţă sau Memoriile unui 

necunoscut, vol. II, Bucureşti, Editura   Agerpress, 2011.   
7 Dorana Coşoveanu, op. cit., p. 18. 
8 Cf. Dorana Coşoveanu, Iacob Lazăr, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 
p.111.   

(idem), 1968 (Milano, Paris, Frankfurt, Praga), 1970 
(Roma, Tel-Aviv, Varşovia), 1974 (Bârlad, Bucureşti), 
1975 (Helsinki, Sofia, Istanbul, Bagdad), 1982 (Galeria de 
Artă, Bucureşti), 1982-1986 (Cairo, Buenos-Aires, 
Montréal), 1991-1992 (Olanda), 1994 (Viena), 1978, 1982, 
1986, 1996, 1999, 2002 (Bucureşti), 2001 (oraşul Dej), 2010 
şi 2012 (Bucureşti), 2014 (Ploieşti). Lucrările artistei există 
în Muzeele de Artă din Bârlad, Galaţi, Iaşi, Craiova, 
Sibiu, Oradea. O adevărată încununare a talentului şi 
trudei de artişti, în anul 2005, familia pictorilor – Rodica, 
Iacob şi Ion Lazăr, fiul – a avut împreună o expoziţie de 
grup la Institutul IRECSON din Bucureşti.  

 
Pictoriţa Rodica Lazăr  

Estimp, au apărut comentarii critice, impresii de 
jurnal şi cronici plastice (de grup ori personalizate) 
despre creaţiile expuse, între comentatori figurând 
renumiţi istorici şi critici de artă ca Dan Grigorescu, 
Radu Ionescu, Radu Varia, Mircea Horia Simionescu, 
Costache Olăreanu (scriitor huşean), Radu Petrescu, 
Sanda Faur, Areta Şandru, Tudor Octavian ş.a. Primul 
album comun Rodica / Iacob Lazăr, a fost editat de Mircea 
Grozdea9, urmat de al lui Tudor Octavian10 şi al Doranei 
Coşoveanu11. Numele soţilor Lazăr a figurat în cataloage 
expoziţionale, dicţionare ale artiştilor plastici, albume 

                                                 
9  Mircea Grozdea, Rodica / Iacob Lazăr, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1986. 
10 Tudor Octavian, Rodica Lazăr şi Iacob Lazăr, Pro Editură şi Tipografie 

SRL, 2006. 
11  Dorana Coşoveanu, lucr. cit. 
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colective etc. Totodată, Rodicăi Lazăr i-au fost 
recunoscute meritele artistice, pictoriţa primind 
importante premii şi distincţii, între care: Premiul 
Uniunii Artiştilor Plastici (1975), Premiul I la Festivalul 
„Cântarea României” (1979), Premiul revistei „Flacăra” 
(1993), „Meritul Cultural” în grad de ofiţer (2004).  

 Rodica Lazăr, Dobrina, 1975 

Cariera profesională – lector (în Institutul Pedagogic) 
şi asistent universitar (la Secţia de Artă Monumentală a 
Academiei de Arte din Bucureşti) – s-a derulat ascendent 
temeinic încă din 1960, fiindu-i recunoscute rectitudinea 
morală şi înaltul profesionalism, modestia şi harul psiho-
pedagogic, până în 1988, când s-a pensionat de la 
Academia de Arte din Bucureşti. Semn de gratitudine, 
fostul student Teodor Vescu, le va aduce un omagiu 
mişcător formatorilor (în plan uman şi creator), pe care l-
a inclus discret în secţiunea Mulţumiri, în propriul album 
de pictură12. 

 
Dacă Viorel Huşi, pictor interbelic a intenţionat să 

realizeze o monografie plastică a urbei Huşilor, în creaţia 
Rodicăi Lazăr există tablouri semnificative ce vorbesc de 
la sine despre matricea stilistică huşeană, despre 
sensibilitatea nativă, dar, mai ales, despre neţărmurita 
dragoste pentru locurile natale. Din reproducerile de 
albume răzbate dorul de copilărie, de tradiţia locului, de 
peisajul Huşilor: Dobrina (1975), Iarna la Huşi (1981), de 
pildă13. Impresionează nămeţii de zăpadă ce aurorează 
casele pitite sub povara zăpezii din tabloul în ulei pe 
pânză Iarna la Huşi, 1982, p. 2214. De altfel, reproducerile 
din albumul Doranei Coşoveanu constituie argumente 
pentru un întreg ciclu hibernal, în care se includ tablouri 

                                                 
12  Tudor Vescu, Bucureşti, 2014. 
13   Mircea Grozdea, op. cit., pagini din album. 
14  Dorana Coşoveanu, lucr. cit., p. 22. 

cu denumiri omonime: Iarnă la Huşi (1984, p. 41), Iarnă la 
Huşi (1982, p. 99), Iarnă la Huşi (1987, p. 100), dar şi Iarnă 
la Huşi (nedatat, p. 97). În aceeaşi serie huşeană am 
înscrie şi Copacul (1984, p. 42), Pădure (1985, p. 35), Iarnă 
(1989, p. 43), Pădure iarna (1990, p. 102), Iarnă cu sălcii – 
199015. Poate Hambarul (1981, p. 32) să-şi aibă sorgintea 
tot pe la Huşi16, aşa cum explicită este denumirea 
Hambarul tatei din Huşi (1952) din alt album17.  

  Rodica Lazăr, Iarna la Huşi, 1990     
    

Am integrat în serie denumirile într-o ordine 
cronologică a creaţiilor (datarea tablourilor fiind 
precizată de plasticiană ori intuite de către urmaşi), 
pentru a observa că fiorul întoarcerii la obârşia natală – 
Huşii – n-a fost un subiect plastic aleatoriu, ci a avut 
drept bază un sentiment puternic, o emoţie constantă – 
firul călăuzitor al Ariadnei în misteriosul labirint creativ. 
În toate aceste compoziţii se revarsă un dor fără frontiere 
pentru locurile natale şi avem convingerea că acesta-i 
temeiul întreprinderilor plastice de mai apoi, chiar dacă 
în tablouri sunt portrete (de pildă, Lenuţa din Huşi, 1974, 
p. 24), sălcii, cai, păsări ori tanagre. Dincolo de imaginea 
gravă a chipului ce răzbate din autoportrete, pictoriţa 
Rodica Lazăr, în adâncul firii artistei pulsa matricea 
spirituală a plaiului huşean, mărturisit direct („cele mai 
fericite perioade din viaţa mea au fost copilăria în Huşi şi 
anii de studiu la Institutul de Arte Plastice din 
Bucureşti”18), fapt sesizat şi de prozatorul şi publicistul 
Mircea Horia Simionescu în 1982: „Marea calitate a 
pictoriţei Rodica Lazăr, care nu şi-a abandonat niciodată 

                                                 
15  Rodica Lazăr. 1931-2009. Expoziţie retrospectivă, Bucureşti, Galeria 

Apollo, 2010, p. 13.   
16  Dorana Coşoveanu, op. cit., p. 32. 
17  Rodica Lazăr…, op cit.,  p. 7. 
18  Rodica şi Iacob Lazar (II): Lumini în beznă, „Ziarul Financiar”, 1 febr. 

2008, p. 9 (Confesiuni). 
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plaiul natal, ba l-a utilizat ferice pentru a câştiga 
explicaţia de care avea nevoie, constă în a alătura, cu o 
fină gradaţie a efectelor, imaginile copilăriei (vezi 
peisajul cu case, tablourile cu fete încercându-şi iscusinţa 
pe trestia flautului, portretele) de imaginile fabulosului 
iminent, cu cai intrând sau ieşind din legendă, cu ierni şi 
lacuri parcă visate, intens visătoare sub fermentul 
luminii. 

Pictorii Rodica şi Iacob Lazăr 
 

Atunci când am întâlnit-o, în Cornii Huşiului [avea] 
aceeaşi perseverentă şi neliniştită privire îndreptată spre 
mişcările dinlăuntrul fenomenelor”19.  

 
E posibil ca această pasiune a pictoriţei să-l fi 

convins şi pe soţul ei să prindă în ipostaze similare 
imagini ale târguşorului, pe care l-au vizitat adeseori 
împreună. Aşa s-ar explica sursa imaginaţiei pentru 
tablourile semnate de Iacob Lazăr20: Iarnă la Huşi (1979, 
p. 28), Huşi (1978, p. 32), Hambarul (1982, p. 60), Huşi 
(1986, p. 55), Iarnă la Huşi (1978, p. 65), Dobrina (1979, p. 
83). 

 
Cuplul fericit al soţilor Rodica şi Iacob Lazăr nu 

poate fi destrămat nici după plecarea lor dincolo. Din 
tinereţe au pornit împreună pe drumul artelor plastice, s-
au sprijinit în vremuri de restrişte şi de împlinire, 
căsnicia lor durând peste jumătate de veac: „ne-am 
început viaţa în doi, o viaţă frumoasă, în care ne-am 
respectat unul pe altul şi unul altuia meseria”21. Au creat 
sub mentoratul maestrului Alexandru Ciucurencu, au 
împărtăşit impresii comune despre artă, au expus în 
cadrul a numeroase galerii de artă românească, aici şi 
peste graniţele ţării… În pictura românească au un loc 
bine individualizat iar în istoria Huşilor pictoriţa Rodica 
Lazăr merită aşezată în onorabila galerie a 
personalităţilor locului. 

 

                                                 
19  Cf. Mircea Grozdea, op. cit., p. 23. 
20  Dorana Coşoveanu, Iacob Lazăr, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006.    
21  Rodica şi Iacob Lazar (III):Dialogul,„Ziarul Financiar”, 8 febr. 2008, p. 

11 (Confesiuni). 

 
 
 

La mulţi ani  tinerilor din 
clanul Pendefunda! 
 

 

imic nu este mai frumos 
pentru  intelectualii din 
capitala Moldovei strânşi în 

jurul acestei publicaţii,decât împlinirea 
unui sfert de secol de existenţă în lumea 
creaţiei literare. 

Ce reprezintă un sfert de secol în 
existenţa unei planete culturale? Eu aşa 
îmi visez planeta  - culturală! 

Poate doar un grăunte sau o scânteie 
de înţelepciune, dar, pentru Liviu 
Pendefunda, ştiu că înseamnă o viaţă de 
împliniri, o viaţă în care a făcut jertfe 
mai presus decât au putut înţelege 
confraţii.  

Şi nu doar jertfe materiale. Spiritul 
sau a fost în tot acest timp un dar pentru 
cei însetaţi de lumina culturii. 

Este evident că maestrul şi-a şlefuit 
discipolii, făcând adeseori chiar contacte 
internaţionale  cu o eleganţă specifică 
doar unui caracter cultivat. 

Îţi mulţumim iubite maestre şi pentru 
floarea din grădina familiei tale Elleny şi 
îţi dorim ani mulţi întru slujirea şi 
apărarea limbii şi culturii naţionale! 

 
Gheorghe Andrei Neagu, 

Cavaler al Literaturii Române 
 

 

 

N 
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Dan Mircea CIPARIU 
 
 
 
 

scrisoarea  
a XVII-a  
(sindromul  ierusalim) 
 
 

1. vocea interioară 
 
 
pe via dolorosa 
un negustor vinde tricouri inscripționate 
 
„I facebooked your mom” 
„I don’t read books. I read Facebook status updates” 
„Confirm. Ignore” 
 
undeva pe o plăcuţă 
scrie că în acest loc Iisus a căzut a doua oară sub povara crucii 
 
marele bazar din vechiul oraş al ierusalimului 
se învârte în creierul meu ca un mountaigne-rousse tarantula 
 
sunt drogat 
cu mii şi mii de fotograme 
în care o mână străină 
vinde şi cumpără părţi din creierul meu 
încă neatinse de consum şi idolatrie 
 
stau la coadă în faţa Sfântului Mormânt 
cei de lângă mine îmi par o armată de ventriloci  
care cântă imnuri în graiuri necunoscute 
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limbi ca de foc stau deasupra creştetului meu 
vorbind şi scriind pentru toată suflarea  
 
„dacă nu ai conştiinţa păcatului 
nu poţi deveni 
un om mai bun” 
 
 
 
 
 

2. rugăciunea de la zidul plângerii 
 
 
singurătatea unui singur om 
îşi poate găsi sensul 
pe un petec de hârtie 
pe care mâna destinului îl va pune 
între venele de piatră din zidul plângerii 
 
o tensiune sublimă mă conduce spre partea de vest a vechiului oraş 
ca şi cum aş putea asista la a doua venire a Domnului 
 
văd prin coroana razelor  
Noul Ierusalim 
cu rinoceri şi lei care pasc liniştiţi din roadele pâmântului 
 
pe mine mă privesc vorbind în poezii 
cu patriarhul imamul şi rabinul 
 
Ecce Homo şi gândirea revelatoare 
în care nu există nici suferinţă 
nici nostalgie 
 
suntem numai eu şi zidul 
într-un timp al izbăvirii 
 
am lăsat între pietre 
giulgiul unei rugăciuni scrise 
 
„Lumină 
pentru inima mea 
şi a celor care nu sunt în ea” 
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3. căderea din paradis 
 
"oamenii nu mai au timp să vorbească 
între ei 
ca acum 50 de ani" 
îmi spune o doamnă distinsă 
cu un şirag de perle la gât 
 
stăm lângă mese vecine 
într-un bistro din faţa primăriei tel aviv 
unde a fost împuşcat yitzhak rabin 
 
"cehov s-a înşelat atunci când a scris că 
peste o sută de ani 
lumea va fi mai bună 
acum putem ajunge oricând la moscova 
dar acolo nu mai e niciun vis de împlinit" 
 
privesc luminile autostopului pus pe roşu 
 
perlele doamnei se desprind din jurul gâtului 
desenând un vechi alfabet de singurătate 
 
cred că literele acestea 
de nimeni văzute 
sunt un fel de a silabisi căderea din paradis 
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Luca CIPOLLA 
 
 

 
 
 
Stupore 
 
Si ritrasse per un istante 

e si vide trafitto da un raggio 

ad altezza di stomaco, 

del timido poeta non restava nulla, 

un muni lo invitò ad osservare 

e a capire 

e per rispetto, a tacere. 

Si levò le scarpe 

e il tappeto già aveva speso la sua forma: 

sotto di lui tutto parve illusione, 

le ore si disgregavano e diventavano sabbia, 

quanti granelli o similgocce, 

tutto era sparso nell'etere, 

una clessidra rotta, 

tutto era gioco, già, una prova, 

gli attori si tolsero i costumi di scena 

e lo spettacolo alla sua naturale conclusione 

comunque da festeggiare, 

né vincitori né vinti 

soltanto.. 

 

 

 
Stupoare 
 

Se retrase pentru un moment 

şi se văzu străpuns de o rază 

la înălţimea stomacului,  

nimic nu mai rămânea din poetul timid, 

un muni l-invită să observe  

şi să înțeleagă   

şi din respect, să tacă. 

Se descălță  

şi covorul consumase deja forma lui: 

sub el totul păru o iluzie, 

orele se dezagregau şi deveneau nisip, 

cât de mulți grăunți sau cvasi-picături, 

totul se răspândise în eter, 

o clepsidră spartă, 

totul era joc, tocmai, o probă,  

actorii îşi scoaseră costumele de scenă 

şi spectacolul concluziei lui naturale 

oricum de sărbătorit,   

nici învingători nici învinşi  

doar.. 
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L'ultima 
profezia (a 
Peter Deunov) 
 

Non cadrà un capello dalla testa del giusto, 
la schiena del gatto 
rivolta a oriente, 
fragole al desco 
dell'ultima profezia 
stravolta dal nonsense, 
una scheggia di vetro 
ora diamante 
che saprà recare 
effetto farfalla 
il vento a favore, 
setoso di sabbia. 

 
 

Terzo occhio 
 

E dal cancello entrava 
polvere di gesso, 
nuvole di luce all'ingresso, 
pigne abbandonate sulla credenza 
e da quest'ingombro 
ricavo silenzio 
e tutto pare adesso 
libero dalla quarta dimensione.. 
fogli di quaderno a righe 
volan dalla finestra 
sopra un rigido platano; 
soglie erbose 
riportano al calore 
d'una mano che s'allontana 
e notte si scolora 
dipinta dalla rosa 
divina che accompagna all'uscita  
dell'ultima illusione. 

Ultima profeție 
(lui Peter 
Deunov) 

 
Nici un fir de păr nu va cădea din capul 
neprihăniților, 
spatele pisicii 
îndreptat spre orient, 
căpșuni la masa  
ale ultimei profeții 
răsturnate de nonsens, 
o schijă de sticlă 
diamant acum 
ce va ști aduce 
efectul fluture 
vântul favorabil, 
mătăsos de nisip. 
 

Al treilea ochi 
 

Și din gard intra  
pulbere de ghips, 
nori de lumină la intrare,  
conuri de brad părăsite pe bufet 
și de sarcina aceasta 
obțin liniște 
și totul arată acum 
lipsit de dimensiunea a patra.. 
foi de caiet cu linii 
zboară prin fereastră 
peste un platan rigid; 
praguri ierboase 
readuc la căldura 
unei mâini ce se îndepărtează  
și noaptea se decolorează 
pictată de trandafirul 
divin care însoțește la ieșirea 
ultimei iluzii.  
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Blu 
 

Palpitano i minuti 
nel pomeriggio essudato, 
fiori di cicoria 
coloran l'aria  
e secca nella gola 
l'ultima goccia di vișinată. 
Agata blu il cielo 
che dalla stanza s'apre 
e spiega il ruolo 
che una vita ci diparte. 

 

Albastru 
 

Palpitează minutele 
în după-amiaza asudată, 
flori de cicoare  
colorează aerul 
și se usucă în gât 
ultima picătură de vișinată. 
Agat albastru cerul 
care din odaie se deschide 
și explică rolul 
care o viață ne desparte.  
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Lucia  OLARU NENATI 
 
 

Răspuns la cele 3 întrebări  
 

ntr-adevăr, arta cu tendinţă a 
fost preferată cu precădere 
celei ce a fost numită artă 

pentru artă  pentru că, oricât de 
evanescentă şi idealistă, arta a fost 
totuşi percepută, fie şi subconştient, 
în raport cu o anume trebuinţă, 
interes sau orientare pragmatică a 
omului, ca un ecou al unei situaţii 
concrete a existenţei sale.  

 Iar în epoca actuală ştim că, 
până şi arealul atât de „diafan” 
atădată al poeziei, a fost infuzat, cel 
puţin în zona postmodernismului, 
de pecetea realului, uneori la modul 
unui ecou direct şi invaziv, sau sub 
forma unui răspuns ironic sau chiar 
persiflator al existenţei cotidiene. In 
general, pare că domeniul altădată 
aristocratic şi privilegiat al artelor 
frumoase, este azi într-o situaţie de 
retragere din prim planul vieţii 
sociale, iar artiştii, altădată cultivaţi, 
admiraţi de mecenaţi şi de societate, 
sunt tot mai lipsiţi de acea aură care 
le încununa imaginea. Probabil  că la 
acest proces contribuie şi progresul 
ştiinţei, al dezvoltării accentuate a 
mecanismelor destinate comodităţii 
şi rezolvării trebuinţelor, ceea ce 
translează accentul de pe primatul 
de odinioară al frumosului artistic 
pe acela al pragmatismului direct şi 
prea adesea non-estetic. E drept că s-
a dezvoltat o estetică a utilului, în 
arhitectură şi urbanism, în industria 
bunurilor de larg consum ş.a., dar 
tot în scopul atragerii clienţilor şi 
creşterii vânzărilor, deci nu sub 
semnul acelei superbe gratuităţi de 
odinioară a artei.    

 E din ce în ce mai evident că ne 
aflăm într-un punct de turnură în 
evoluţia valorilor umane; că şocul 
viitorului va însemna în primul rînd 
un divorţ de trecut, de întreaga 
paradigmă axiologică ce-a structurat 
evoluţia umanităţii până acum. Deja 

se vorbeşte tot mai insistent  în 
occident despre necesitatea unei 
eliberări a viitorului de povarea 
trecutului spre a-l aşura, a-l face 
suplu, apt pentru o nouă evoluţie, o 
nouă paradigmă axiologică. În 
sarcina acestei "eliberări" ar intra - şi 
acest lucru se întâmplă tot mai mult 
- chiar povara pozitivă a trecutului, 
cu istoria, creaţia şi cultura sa.  
Această atitudine foarte răspândită a 
îndepărtării de efortul de-a consuma 
cultură, cauzată de comoditatea 
adusă de tehnică, trimite gândul, 
vrând-nevrând la profeţiile 
filozofilor primei jumătăţi a 
secolului trecut (sau chiar de mai 
înainte), care au vituperat, precum 
odinioară Savonarola, pericolul 
morţii culturii datorită civilizaţiei.  

 Fără a-i aproba neapărat, ne-am 
putea imagina, operând o translaţie 
temporală propice temei de faţă, ce 
tristă dar şi triumfătoare satisfacţie 
ar simţi azi, privindu-i pe 
consumatorii de produse T.V. 
preambalate, un Ludwig  Klages, 
care a afirmat că Spiritul (Das Geist), 
în accepţia sa o expresie a civilizaţiei 
şi tehnicii, este duşmanul Sufletului 
(Die Seele); ori Oswald Spengler care, 
în Die Untergand des Abendlandes 
extrapola în anii '20 deosebirile 
dintre civilizaţie şi cultură ca fiind 
antagonice şi imagina cultura ca un 
organism viu care se naşte, trăieşte 
şi moare, iar în această ultimă 
ipostază devine civilizaţie. Ce 
satisfăcut ar fi Nietzsche, acela care 
afirma că societatea modernă sufocă 
viaţa, sau Berdiaev, apologetul 
Evului Mediu, în comparaţie cu 
racilele contemporaneităţii sale. Sau 
atât de celebrul Kirkegaard care 
decreta că tehnica schilodeşte 
sufletele ducând la o existenţă 
neautentică şi stipula ca singura 

salvare e trăirea integrală a grijii, a 
angoasei (Die Angst ). 

 Or, omul modern, înarmat cu 
roadele civilizaţiei în care s-au 
îngropat, ca într-o  necropolă 
mişcătoare, vieţile atâtor martiri ai 
ştiinţei, nu se mai gândeşte nici 
măcar la ei, la aceştia şi preferă  să 
respingă angoasa, grija, luptând din 
toate puterile tocmai pentru lipsă de 
griji, pentru comoditate, pentru a-şi 
hrăni copios trupul şi ignorând 
chemările sufletului. Toţi aceşti 
filozofi şi mulţi alţii şi-au  elaborat 
aserţiunile pe când tehnica era încă 
în faşă, faţă de perfecţionarea ei de 
azi şi nici unul dintre ei nu-şi puteau 
imagina că omenirea va avea cândva 
ca stăpân universal pe Zeul 
Televizor, căruia i se vor închina 
toate rasele pământului, indiferent 
de religii, convingeri şi obiceiuri. Un 
zeu care dirijează mentalitatea 
întregii omenirii, care încet-încet 
leneveşte vigoarea oamenilor, îi 
determină să trăiască vieţile 
confecţionate ale personajelor 
televizate, renunţând la viaţa lor 
proprie, care ajunge să fie trăită ca 
de un cascador, de către Zeul 
televizor.                                  

 
ăspunsul este din păcate, 
aproape unul retoric căci 
incultura celor ajunşi să 

conducă orice în lumea de azi, 
afectează grav până în etajele de jos 
ale societăţii în toate domeniile dar, 
mai ales, educaţia noilor generaţii, 
dezobişnuite de racordul la marea 
cultură care se exercita în trecut prin 
intermediul şcolii cu scopul de-a 
transmite, fie şi subliminal, o anume 
axiologie fundamentală a existenţei 
omului civilizat. Ba azi, mai mult 
decât oricând, mercantilismul, 
pragmatismul vulgar al economiei 
de piaţă (nu întâmplător numele 

I 

R 
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vine de la cuvântul piaţă, vecin 
semantic cu târguială, bârfă şi 
mahala!), goana după câştig  
material, cu orice preţ, pun la zid cu 
necruţare, chiar la nivel de concept, 
tot ce e artă, spiritualitate, 
sensibilitate, meditaţie, ca fiind ceva 
caduc, naiv şi perimat şi înlocuindu-
l  cu modele  stereotipe, quasioligo-
frene, precum cel al unei Familii 
Bundy, sau la noi, al unei comunităţi 
numită Las Fierbinţi,  care glorifică şi 
impun prin popularizare pe toate 
meridianele ca model de urmat (!) 
exemplul unor indivizi ridicoli, 
construiţi doar din defecte, alergici 
la muncă, profunzime ori cultură, 
deci la valorile tradiţionale 
consacrate ale omenescului.  

Obiecţia că ei reprezintă nişte 
personaje de comedie, menite să 
stârnească hazul cu orice preţ, nu se 
susţine căci ceea ce e primejdios e 
tocmai contagiozitatea exemplului 
lor ca model, tocmai pentru că ei 
reprezintă, în mod înspăimântător, o 
largă, tot mai largă, categorie 
subculturală de populaţie. Iar aici, în 
acest caz, cercul vicios, fără fisură, al 
economiei de consum îşi arată 
carenţa, defecţiunea. Televiziunea e 
în goană după profit fără de care nu-
şi justifică şi nu-şi susţine existenţa. 
In acest scop ea trebuie să ofere 
publicului ceea ce acesta cere, 
dovedind prin sondajele de piaţă. 
Publicul agrează produse 
subculturale pentru că-l amuză, nu-i 
solicită efort intelectual şi, în ultimă 
instanţă, se regăseşte pe sine pe 
ecran. Elitele intelectuale sunt 
minoritare şi nimeni nu mai poate 
ţine cont de ele şi nu mai poate 
produce ceva pentru nivelul 
intelectual ridicat căci ar pierde 
adeziunea, deci banii maselor largi 
de telespectatori. Aşa că, poate cu 
strângere de inimă, producătorii de 
televiziune (dar la fel, şi de filme, 
teatre, muzică etc.) supunându-se 
neabătut legii cererii şi ofertei, 
produc subcultură iar la rândul lor, 
fiind instanţe de difuzare şi de 
consacrare, aşa cum arată sociologia 
culturii, consacră ca valori aceste 
produse de gang. Unde poate fi 

întrerupt acest cerc vicios, aceasta 
poate fi tema unui  concurs de 
eseuri!                                           

Dar despre pericolul degenerării 
artei sub asediul ştiinţei, industriei 
sau democraţiei au vorbit mulţi 
gânditori încă din secolul XIX, 
precum Hartman, Scherer sau Renan 
care afirma că arta nu va mai exista 
în epocile democratice tocmai 
pentru că nu mai poate să rămână 
apanajul unei elite aristocratice 
restrânse, prorocind că "va veni o 
vreme când artistul mare va fi ceva 
învechit, aproape inutil; savantul 
dimpotrivă, va preţui din ce în ce 
mai mult”; ori John Ruskin care 
mărturisea că detestă căile ferate sau 
Sully Proudhomme care detesta 
navele cu aburi pentru urâţenia lor 
comparativ cu vechile nave cu 
pânze; amândoi afirmând că 
industria va deveni din ce în ce mai 
incomptibilă cu arta. In acest sens 
este revelatoriu strigătul lui Keats: 
"Ruşine lui Newton!” acuzându-l pe 
acesta că "el a distrus poezia 
curcubeului, reducându-l la o 
prismă." Aşadar aceştia avertizau că 
se va distruge "identitatea originară 
dintre om şi natură", aceea care era 
văzută de Goethe drept "ţinta 
omului de geniu". 

Dar tot secolul XIX va da glas, 
prin esteticianul Jean-Marie Guyau, 
(atins, bietul, în plină tinereţe, de 
flagelul tuberculozei, încă neînvins 
pe vremea lui) unei convingeri 
optimiste referitoare la destinul 
poeziei, şi prin asta al artei în 
genere, la posibilitatea ei de-a 
străbate viitorul. Pentru 
profunzimea analizei sale, pentru 
aplicabilitatea ei la tema de faţă şi 
poate, pentru virtualităţile ei 
viitoare, voi transcrie un cuprinzător 
citat din lucrarea sa Problemele 
esteticii contemporane publicată în 
1884 ."Poezia, aidoma ştiinţei, este o 
interpretare a lumii. Dar 
interpretările ştiinţei nu ne vor da 
niciodată acea înţelegere intimă a 
lucrurilor pe care ne-o procură 
viziunile poeziei, căci ele se 
adresează unei facultăţi limitate, nu 
omului în totalitatea sa (...). 

Generalizarea afectivă provocată de 
artă ne oferă o perspectivă mai mult 
sau mai puţin îndepărtată asupra 
unor desluşiri pe care ştiinţa abia le 
va descoperi poate, cândva. Poezia 
este ea însăşi un fel de ştiinţă 
spontană. Marea artă nu rezidă în 
reverii goale şi sterile. Gândurile 
sublime ale poeţilor sunt totdeauna 
deschideri asupra prezentului şi 
viitorului, de care spiritul uman nu 
se va putea lipsi niciodată". 
   

 
ar e oare posibilă şi bine-
venită eludarea trecutului 
în numele unui viitor 

eliberat de povara gravitaţională a 
acestuia? Cum s-ar putea imagina 
structurile viitorului ce devine, clipă 
de clipă, trecut, fulgerând prin  
prezent, fără stâlpii de lumină pe 
care i-au ridicat gândirea şi faptele 
trecutului? Fără deschiderea 
extraordinară pe care a dat-o, de 
pildă, gândirea Greciei antice, prin 
marii ei filozofi, Platon şi Aristotel 
sau matematica fără Pitagora, 
astronomia fără Copernic, Giordano 
Bruno sau Galileo Galilei şi atâţia 
alţii?  

Şi totuşi ce contrast este între 
atitudinea faţă de aceste entităţi de-a 
lungul timpului - ea, atitudinea fiind 
aceea care schimbă cel mai mult, 
care ameninţă temeinicia legăturii 
dintre trecut şi viitor - integritatea 
acestui flux aparent unitar! Azi orice 
copil de şcoală ştie că, aşa cum el are 
cinci degete la o mână, tot aşa 
pămânul se învârteşte în jurul său şi 
în jurul soarelui şi de aceea există 
ziua şi noaptea, precum şi 
anotimpurile şi e aproape de 
neconceput faptul că odată, cândva, 
un om a fost ars pe rug ca  jertfă 
pentru zidirea şi triumful acestui 
adevăr! 

Mai mult decât formele de 
învăţămînt care totuşi mai realizează 
anumite lucruri, au a răspunde 
pentru această nedreaptă "eliberare" 
de trecut, formele de mass-media şi 
în special televiziunea. Dintre zecile 
de canale TV. ale oricărei ţări, dacă 
se pune în cumpănă spaţiul acordat 
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filmelor comerciale, de violenţă, de 
exacerbare nefirească a zonei 
sexului, destinată de natură a 
rămâne în umbra intimităţii 
omeneşti, emisiunile realizate 
atractiv, interesant despre istoria 
fascinantă a descoperirilor este, din 
păcate, într-o proporţie umilitoare 
pentru acestea din urmă. In afara 
câtorva canale specializate precum 
merituosului canal Discovery, 
urmărit mai mult de cei dinainte 
interesaţi de aceste probleme, câte 
filme se fac despre aventura umană 
a cunoaşterii, mai fascinantă decât 
orice  ficţiune, despre acele 
personalităţi care au avut un sens 
major în viaţă, acela de-a descoperi 
un teritoriu al cunoaşterii, azi când 
tinerele generaţii trăisc tot mai mult 
lipsa de sens a existenţei, spleenul 
de-a nu-şi mai putea dori nimic?  
Puţine, foarte puţine. 

Nesfârşite seriale de televiziune, 
povestiri lacrimogene, ori filme 
pline de violenţă extremă şi sex 
dizgraţios prin ruperea lui de 
resortul sentimentului natural al 
iubirii, lăsându-i-se exacerbată 
numai latura "tehnică" a producerii 
sale, încarcă lada de gunoi a tuturor 
canalelor lumii cu acele trash-
mouvies, perisable, comerciale şi 
fără valoare,în timp ce aventura 
cunoaşterii şi descoperirilor reale cu 
eroi demni de tot intersul şi mai 
autentic croiţi de Creator decât de 

orice scenarist, e ignorată, neex-
ploatată nici măcar la modul 
romanţios al biografiilor senzaţio-
nale aducătoare de mult doritul, 
atotputernicul profit comercial. Si 
cât de mare ar fi folosul lor pentru 
formarea tinerilor, pentru scopul de-
a le crea un ţel în viaţă, un ideal, de 
a-şi descoperi poate o vocaţie 
ascunsă, de-a avea deci şi mâine, în 
viitor, eroi ai cunoaşterii. 

Poate că şi aceasta este o cauză a 
numărului tot mai mare de 
sinucideri, a consumului de droguri, 
a delicvenţelor de tot felul, care au 
devenit flageluri ale lumii civilizate 
ca o contrapondere paradoxală, 
negativă, deplorabilă a excesului de 
civilizaţie materială, care iată, în loc 
să facă omenirea mai fericită, având 
uşurate toate componentele vieţii, o 
face mai vulnerabilă, mai degradată, 
mai lipsită de sens şi, mai ales, de 
ideal. 

Dar totuşi, cum s-ar putea 
închipui, în acest sens, cultura lumii 
fără Homer şi Hesiod, Sapho, Eschil, 
Sofocle şi Euripide, fără Praxitele şi 
Aristofan, cu toţii, eroi mai mari 
decât cei războinici, creaţi de spiritul 
vechii Elade, ori fără Capela Sixtină? 

Cum s-ar putea, aşadar, despărţi 
aceste mituri, aceste şi atâtea alte 
simboluri vii ale sublimului 
omenesc, purtătoare de esenţe 
semnificatoare, create în trecut, de 
realitatea prezentului şi a viitorului? 

Ce ar rămâne din această realitate 
dacă i s-ar extrage aceste esenţe, 
aceste concentrate de valoare, de 
sens, de cunoaştere? Ar putea lumea 
să se dispenseze de toate aceste 
lucruri care formează scheletul de 
lumină fosforescentă pe care cresc 
toate celelalte componente ale 
organismului omenesc? Ar mai 
rămâne aceasta o lume a oamenilor? 

Dovadă că acest lucru este 
imposibil e tocmai mulţimea uriaşă 
de noi reprezentări ale aceloraşi 
mituri în arta lumii, dar şi în 
întreaga viaţă a omenirii plină de 
semne indicatoare. O mulţime de 
filme, cărţi, piese de teatru, eseuri, 
picturi, sculpturi etc., reiau vechile 
mituri şi teme spre a le îmbogăţi, 
neavând cu ce altceva să le 
înlocuiască, doar să le împlinească, 
să le adauge noi replici şi opere de 
artă. 

Aceste exemple şi argumente 
încearcă să răspundă întrebării dacă 
poate fi despărţit – şi cu ce 
consecinţe - trecutul de viitor, în 
speţă, de prezentul care, aşa cum 
arată filozofii, nu există decât 
teoretic, el fiind, în fapt, o 
infinitezimală cumpănă între trecut 
şi viitor. Aceste răspuns este ferm 
negativ şi el e, de fapt, o replică dată 
unei întrebări care nu poate fi decât 
retorică. 
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La răscruce de vremuri 
  
  
E din ce în ce mai evident că ne aflăm într-un punct de 
turnură în evoluţia valorilor umane; că şocul viitorului va 
însemna în primul rând un divorţ de trecut, de întreaga 
paradigmă axiologică ce-a structurat evoluţia umanităţii 
până acum. Deja se vorbeşte tot mai insistent în occident 
despre necesitatea unei eliberări a viitorului de povarea 
trecutului spre a-l aşura, a-l face suplu, apt pentru o 
nouă evoluţie, o nouă paradigmă axiologică. În sarcina 
acestei "eliberări" ar intra - şi acest lucru se întâmplă tot 
mai mult - chiar povara pozitivă a trecutului, cu istoria, 
creaţia şi cultura sa.   

Dar e oare posibil şi binevenit acest lucru în numele 
unui viitor eliberat de povara gravitaţională a trecutului?  

Cum s-ar putea imagina structurile viitorului ce 
devine, clipă de clipă, trecut, fulgerând prin prezent, fără 
stâlpii de lumină pe care i-au ridicat gândirea şi faptele 
trecutului? Fără deschiderea extraordinară pe care a dat-
o, de pildă, gândirea Greciei antice, prin marii ei filozofi, 
Platon şi Aristotel, sau matematica fără Pitagora, 
astronomia fără Copernic, Giordano Bruno sau Galileo 
Galilei?  

Şi totuşi ce contrast este între atitudinea faţă de 
aceste entităţi de-a lungul timpului, ea, atitudinea fiind 
aceea care schimbă cel mai mult, care ameninţă 
temeinicia legăturii dintre trecut şi viitor, integritatea 
acestui flux  aparent unitar. Azi orice copil de şcoală ştie 
că, aşa cum el are cinci degete la o mână, tot aşa pămânul 
se învârteşte în jurul său şi în jurul soarelui şi de aceea 
există ziua şi noaptea precum şi anotimpurile şi e 
aproape de neconceput faptul că odată, cândva, un om a 
fost ars pe rug ca  jertfă pentru zidirea şi triumful acestui 
adevăr. 

Fiecare lucru de care beneficiem azi cu graţie de 
stăpâni fireşti ai unor teritorii din  patrimoniul comun de 
utilităţi al omenirii, fiecare descoperire, fiecare dintre 
aceste multiple înlesniri ale omului blazat de azi are 
lungul ei traseu istoric pe care se înşiruie una după alta,  
- precum ies una din alta, parcă la infinit, păpuşile 
ruseşti Matrioşca - un şir de trepte vii, formate din 
oameni ce şi-au jertfit vieţile acelui element, pe atunci un 
ideal al lor personal pe  care-l urmăreau până la obsesie. 

Dacă luăm sub lupă, de pildă, exemplul lui Edison, 
cel ce ne-a îmbogăţit viaţa cu atâtea roade ale utilizării 
electricităţii, deci ne-a dat posibilitatea miraculoasă de-a 
continua să avem lumină curentă, sigură, stabilă şi după 
lăsarea întunericului, dar şi multe alte lucruri, aflăm cu 
uimire cum, la vremea tinereţii lui, el era ironizat şi luat 
în râs de apropiaţii săi, drept care tatăl său se jena 
crezându-l puţin nebun, iar învăţătoarea sa  era foarte 
supărată de-a avea "pe cap" un asemenea elev. 

Clarvăzătorii au avut adesea de înfruntat deci, 
neîncrederea, suspiciunea, rezistenţa societăţii faţă de 
acţiunea lor ei binefăcătoare, pentru care le-a trebuit 
multă, enormă, tenacitate, forţă, renunţare, sacrificiu şi 
neodihnă ca să impună adevărul pe care-l aflaseră. 

Câtă devoţiune au manifestat soţii Curie ca să obţină 
certificatul de naştere al acelui fenomen de care 
societatea de azi se foloseşte dar se şi teme: 
radioactivitatea. Câţi se mai gândesc însă la eforturile şi 
răbdarea cu care au stat ei aplecaţi asupra cercetărilor 
care le-au afectat întreaga existenţă? Dar doctorul Koch, 
rob pătimaş în laboratorul său, unde a reuşit să 
descopere  şi să învingă teribilul flagel al tuberculozei 
care a secerat mii de vieţi până la el? Si atâţia alţii, eroi 
dar şi victime ale obsesiilor lor de neînţeles la început. 
Numai aviaţia, zborul aerian ce ne slujeşte azi cu 
docilitate şi reduce distanţele într-o clipă, câţi pionieri nu 
a înghiţit pe altarul ei! Să amintesc aici numele românilor 
Traian Vuia şi Aurel Vlaicu, zburători temerari în 
aparate stângace ca nişte jucării de copii! Sau pe românul 
Henri Coandă, cel ce-a prefigurat avionul cu reacţie atât 
de indispensabil azi! Câţi mai pomenesc numele lui 
Lucien Bossoutrot, aviatorul francez care a străbătut 
primul distanţa Paris-Londra  deasupra Canalului 
Mânecii? 

Câtă speranţă şi deznădejde a împletit Cristofor 
Columb în lunga lui călătorie spre "Indii", câtă disperare 
a trăit el văzând cum îşi pierde rând pe rând oamenii, 
tovarăşii de drum, aparent fără nici un rost, fără nici un 
succes palpabil. Apoi, în ziua binecuvântată care a adus 
la orizont imaginea unui ţărm, cât de triumfător a 
răsunat strigătul: Pământ! Acel pământ avea să fie, fără 
ca el s-o ştie atunci, un pământ şi o lume nouă către care 
lumea veche şi-a trimis rânduri-rânduri din prea plinul 
ei de cutezători, dar şi de dezmoşteniţi ai soartei. 
Vigoarea şi disperarea lor a întemeiat, călcând peste 
vechea civilizaţie blândă a băştinaşilor, naţiunea 
americană, aceea care dă din ce în ce mai mult "tonul 
modei"pe planeta noastră.  

Toţi aceştia şi atâţia ca ei au întemeiat câte o direcţie, 
un domeniu de cercetare, de cucerire şi şi-au înfipt 
steguleţele cu numele lor pe câte un teritoriu nedefrişat. 
Firul descâlcit de ei din ghemul necunoscutelor lumii a 
fost preluat şi derulat mai departe de alţi şi alţi 
cercetători, temerari care au aprofundat, perfecţionat, 
şlefuit, acea descoperire până la a o aduce cât mai la 
îndemâna omului, cât mai aproape de nevoile lui, spre o 
cât mai mare uşurare a lor, până la confortul şi 
comoditatea firească de azi. 
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Toate aceste destine, aceste traiectorii omeneşti 
seamănă uluitor de mult între ele, atât în devoţiunea şi 
forţa interioară, comandate parcă de cineva, întru aflarea 
unui segment de adevăr, dar şi în trecerea în uitare, în 
ignorare, în patrimonul comun, a invenţiilor şi 
descoperirilor  lor. Desigur, numele lor sunt consemnate, 
păstrate în cărţi de şcoală şi tratate de specialitate 
academice, dar marele public, acela care se foloseşte 
zilnic cu seninătate de roadele sacrificiilor lor, nu le mai 
conştientizează. Atunci când merg cu trenul sau cu 
avionul, când aprind radioul sau lumina, când privesc la 
televizor, deci când fac toate acele lucruri care cu zeci de 
ani  în urmă nu existau ca să uşureze viaţa, oamenii  nici 
nu se gândesc la martirii cărora le datorează fiecare 
dintre aceste lucruri.  
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Dacă s-ar face un sondaj de opinie, o anchetă 

televizată printre aceşti beneficiari, întrebându-i cine a 
inventat cutare sau cutare lucru, cum s-a  ajuns la acea 
revelaţie, cum a plătit cel ce-a descoprit-o, ori dacă a fost 
el răsplătit de societate pentru darul lui, e dinainte sigur 
că puţini vor şti asemenea răspunsuri. Nici aceşti subiecţi 
întâmplători, dar nici cei ce zboară confortabil cu 
avioanele, ştiind că au la îndemână paraşutele salvatoare 
în caz de nevoie, nu vor şti probabil numele lui Jean 
Pierre Blanchard (1753-1809) inventatorul paraşutei dar 
şi primul care a traversat Canalul Mânecii în balon. 

 Câţi mai ştiu azi numele lui Tycho Brahe, 
astronomul danez de la 16oo care şi-a făcut singur un 
observator astronomic rudimentar cu care a obţinut 
rezultate incredibile azi şi a observat, înaintea 
descoperirii lunetei, planeta Marte, cometele, a înjghebat 
un catalog al stelelor şi a dedus  legi de mişcare ale 
planetelor. Cei ce-şi umplu rezervoarele maşinilor cu 
benzină şi străbat  drumurile lumii ştiu oare numele lui 
Michael Faraday, în calitatea lui de descoperitor al 

benzinei? Cei ce privesc la televizor serialul Seaquest ori 
alte ficţiuni despre submarine au aflat numele lui David 
Bushnell, americanul din Connecticut, precursorul 
realizării submarinului şi al utilizării elicei? 

 Şi exemplele pot fi înmulţite pe multe pagini spre a 
duce la acelaşi rezultat negativ, total sau parţial, care 
înseamnă, de fapt, o rupere a prezentului, fost viitor, 
beneficiar al acestor uriaşe roade, de trecutul care le-a 
realizat, o nedorită  "eliberare " a viitorului de prea 
multele informaţii obositoare ale trecutului, roade care 
au creat, de fapt, civilizaţia materială cu care se 
mândreşte prezentul. Această civilizaţie care nivelează 
viaţa planetei noastre, uniformizează existenţa oamenilor 
din toată lumea sub presiunea confortului  care 
copleşeşte omenirea, dar o şi blazează, îi scade interesul 
pentru cunoaştere, pentru aventură, apetenţa pentru 
fantezie, induc monotonia,  lenevesc spiritul, mai ales cel 
al tinerelor generaţii. 

Iar aceste efecte se datorează, din păcate, şi 
sistemului de învăţământ care, în multe ţări nu 
înfăţişează aşa cum se cuvine, cu relieful şi importanţa 
cuvenită, această istorie a utilităţilor de azi ale omenirii, 
a oportuniăţilor de care se bucură ea azi, parcă de la sine, 
din eter, cum se bucură de natura  preexistentă omului. 
Şi, mai ales, nu cultivă printr-o atitudine suficient de 
adecvată, de respectuoasă, recunoştinţa faţă de acei eroi, 
azi necunoscuţi, ai cunoaşterii şi prin aceasta rolul de 
model social şi de conştiinţă pe care-l poate stimula 
valorizarea adecvată a meritelor  lor. 

Mai mult decât  formele de învăţământ care totuşi 
mai realizează anumite lucruri, au a răspunde pentru 
această nedreaptă "eliberare" de trecut, formele de mass-
media şi în special televiziunea. Dintre zecile de canale 
TV. ale oricărei ţări, dacă se pune în cumpănă spaţiul 
acordat filmelor comerciale, de violenţă, de exacerbare 
nefirească a zonei sexului, destinată de natură a rămâne 
în umbra intimităţii omeneşti, emisiunile realizate 
atractiv, interesant despre istoria fascinantă a 
descoperirilor este, din păcate, într-o proporţie 
umilitoare pentru acestea din urmă. In afara câtorva 
canale specializate, precum merituosului canal 
Discovery, urmărit mai mult de cei dinainte interesaţi de 
aceste probleme, câte filme se fac despre aventura 
umană a cunoaşterii, mai fascinantă decât orice  ficţiune, 
despre acele personalităţi care au avut un sens major în 
viaţă, acela de-a descoperi un teritoriu al cunoaşterii, azi 
când tinerele generaţii trăisc tot mai mult lipsa de sens a 
existenţei, spleenul  de a nu-şi mai putea dori nimic? 
Puţine, foarte puţine. 

Nesfârşite seriale de televiziune, povestiri 
lacrimogene, ori filme pline de violenţă extremă şi sex 
dizgraţios prin ruperea lui de resortul sentimentului 
natural al iubirii, lăsându-i-se exacerbată numai latura 
"tehnică" a producerii sale, încarcă lada de gunoi a 
tuturor canalelor lumii cu acele trash-mouvies, perisable, 
comerciale şi fără valoare, în timp ce aventura 
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cunoaşterii şi descoperirilor reale cu eroi demni de tot  
intersul şi mai autentic croiţi  de Creator decât de orice 
scenarist, e ignorată, neexploatată nici măcar la modul 
romanţios al biografiilor senzaţionale aducătoare de 
mult doritul, atotputernicul profit comercial. Şi cât de 
mare ar fi folosul lor pentru formarea tinerilor, pentru 
scopul de-a le crea un ţel în viaţă, un ideal, de a-şi 
descoperi poate o vocaţie ascunsă, de-a avea deci şi 
mâine,  în viitor, eroi ai cunoaşterii. 

Poate că şi aceasta este o cauză a numărului tot mai 
mare de sinucideri, a consumului de droguri, a 
delicvenţelor de tot felul, care au devenit flageluri ale 
lumii civilizate ca o contrapondere paradoxală, negativă, 
deplorabilă a excesului de civilizaţie materială, care iată, 
în loc să facă omenirea mai fericită, având uşurate toate 
componentele vieţii, o face mai vulnerabilă, mai 
degradată, mai lipsită de sens, de ideal. 

 

 
                                                 
Notând acest ultim cuvânt,  ideal,  am atins o zonă 

specială: spiritualitaea  care - în această epocă a stăpânirii 
tuturor roadelor civilizaţiei materiale, în care telefonul, 
televizorul, internetul, avionul etc., leagă lumea ca într-
un ghem de otgoane tari, neîntrerupte, în care omenirea 
este tot mai preocupată de aceleaşi obiective ale 
propăşirii economice, ale câştigului material continuu - 
este  neglijată şi marginalizată tot  mai mult, sărăcind în 
felul acesta zona mirifică a spiritului, a culturii, a creaţiei, 
în raport invers proporţional cu îmbogăţirea materială. 

Mai mult de atât, se produce o uniformizare a 
comportamentului omenirii prin uniformitatea 
utilităţilor produse de civilizaţie, ba chiar există şi o 
tendinţă conceptuală de transformare a lumii într-o mare 
naţiune unită, globalizată, ori, aşa cum spunea cineva, 
prin rapiditatea informaţiilor lumea a devenit un sat 
mare în care se bârfeşte despre aceleaşi lucruri 
concomitent. Până şi austerii chinezi s-au amuzat copios 
pe seama aventurilor erotice ale lui Bill Clinton, ceea ce 
altă dată era de neconceput! Or, ceea ce deosebeşte o 
naţiune de alta în acest context unitar, mai mult decât 
oricând, ceea ce-i conferă fiecăreia orgoliul valorii, 
individualitatea specifică ce protejează omenirea de 

robotizare,  sunt bunurile culturale create de marii artişti 
ai tuturor artelor. Prin valoarea şi vastitatea ei, fiecare 
naţiune dobândeşte biletul de intrare  la concertul 
universal dar şi în viitor, ca şansă a ei de supravieţuire. 

Goethe şi Heine, Schiller şi Novalis, Beethoven şi 
Mozart ş.a.m.d, sunt  entităţile de mândrie ale poporului 
german, după cum El Greco, Cervantes sau Unamuno 
apără la bara istoriei spiritul spaniol; Tiţian şi Rafael, 
Leonardo sau Botticelli şi atâţi alţii asigură nemurirea 
stirpei italiene. Shakespeare sau Byron, Keats şi ceilalţi 
justifică în absolut dreptul englezilor de-a exista în patria 
spiritului, după cum Balzac şi Victor Hugo, Baudelaire şi 
Verlaine, constituie piatra de temelie spirituală a Franţei 
iar Puşkin şi Lermontov, Dostoievski şi Tolstoi 
legitimează marele suflet slav şi spală păcatele naţiunii 
ruse de mai târziu. Nordicii n-ar renunţa la patrimoniul 
creat de Ibsen, Bjornson ori Andersen, iar românii au 
dăruit lumii poezia şi remarcabila gândire filozofică a lui 
Eminescu, (după cum demonstează, de pildă, atât de 
convingător, Svetlana Paleologu Matta din Elveţia!)  
muzica lui Enescu, sculptura lui Brâncuşi, teatrul lui 
Eugen Ionesco, filozofia lui Emil Cioran şi atâtea altele, 
dar care, din cauza dificultăţilor de limbă şi de circulaţie, 
sunt poate mai  puţin cunoscute şi nu-şi află locul 
meritat în ierarhia valorilor lumii. 

Cum s-ar putea închipui, în acest sens, cultura lumii 
fără Homer şi Hesiod, Sapho, Eschil, Sofocle şi Euripide, 
fără Praxitele şi Aristofan, cu toţii, eroi mai mari decât 
cei războinici, creaţi de spiritul vechii Elade ori fără 
Capela Sixtină ? 

Mulţi dintre aceşti creatori au realizat entităţi unice 
de utilitatea descoperirilor ştiinţifice. De pildă, Cervantes 
a realizat identitatea inconfundabilă a lui Don Quijote, 
acela care, în toate timpurile reprezintă simbolic 
îmbinarea sublimului interior cu ridicolul exterior ce-i 
poartă numele, aşa precum cunoscuta teoremă poartă 
numele lui Pitagora, ori pendulul prin care se 
demonstrează mişcarea de rotaţie a pământului poartă 
numele descoperitorului său Foucoult. După atâtea 
secole, personajul creat de Cervantes rămâne oglinda vie 
a atâtor oameni care încearcă acest complex psihologic ce 
nu se mai poate numi altfel decât "complexul  lui Don 
Quijote", acea încrengătură afectivă atât de proprie 
omului: imbinarea viziunii armonioase asupra lumii 
create de un ideal interior, cu ridicolul exterior al 
imaginii pe care o are personajul în ochii profanilor 
lipsiţi de capacitatea de-a participa la idealizarea lumii, 
tentaţi de-a vulgariza tot ce văd.  

Aşadar, aceşti eroi pot da nume unor situaţii 
specifice, unor complexe din planul afectiv, etic, 
comportamental, psihologic, tot aşa cum descoperitorii 
numesc fenomene descoperite şi descrise de ei. De atunci 
înainte acel lucru, acea situaţie întâlnită oriunde este 
recognoscibilă şi uşor, economic, de definit prin numele 
exponentului său literar. Zgârcenia trimite la Harpagon, 
gelozia la Othelo, puritatea angelică a iubirii la Beatrice, 
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intriga asasină la Iago, gigantescul omenesc la 
Gargantua, pofta de mâncare nemăsurată la Pantagruel, 
plăcerea irepresibilă de-a minţi îl evocă pe Baronul 
Műnchausen, copilăria săracă şi sfâşită tragic pe Fetiţa cu 
chibrituri.  

Adesea adevăraţii inventatori ai acestor arhetipuri 
literare se pierd în umbra eroilor creaţi de ei, care le 
supravieţuiesc, devorându-i, aşa cum s-a întâmplat atât 
de reprezentativ cu Cervantes, a cărui existenţă ce-a 
propulsat vitalitatea cavalerului de la Mancha, s-a 
pierdut aproape în uitare, el fiind un exponent al 
creatorilor ce-au murit uitaţi şi săraci ca regele Lear, 
părăsiţi de progeniturile cărora  le-au dat atâta 
grandoare. 

Prin această capacitate a creatorilor de-a da naştere 
unor personaje mai puternice în timp, mai reprezentative 
şi mai viabile decât oamenii reali, ei realizează mituri şi 
concurează cu mitologiile antice, înmulţind numărul 
personajelor şi situaţiilor mitologice care însă, oricât ar fi 
de concurate şi oricât de mult timp ar trece, nu dispar 
nici ele din inventarul elementelor de bază, al reperelor 
fundamentale din patrimoniului omenirii. Căci nimic nu 
poate înlocui pe anticul Sisif din simbolul veşnicei 
reluări a unei dificultăţi fără rezolvare, fără ieşire. Vitejia 
şi forţa supraomenească va trimite mereu la Hercule, 
(care, mai nou, a dat şi numele unui avion foarte 
viguros!), frumuseţea feminină o evocă pe Afrodita, iar 
cea cauzatoare de războaie duce cu gândul la Elena din 
Troia. Imaginea maternităţii sfâşiate o evocă pe Hecuba, 
după cum cea a navigatorului călătorind îndelung spre 
patrie îl reprezintă pe Ulisse, iar fidelitatea răbdătoare pe 
Penelopa. 

Dar tot atât de persistentă, răspândită şi prolifică este 
şi simbolistica biblică în care, de pildă, Maica Domnului 
întrupează suferinţa duioasă în mii şi mii de Pietà, 
realizate de marii maeştrii ai picturii şi sculpturii care s-
au simţit atraşi magnetic şă-şi măsoare talentul şi forţa 
creatoare cu acest mit ancestral spre a-i da mereu noi şi 
noi ipostaze, mai bogate, mai plastice, mai expresive. 
Conceptul dezicerii de o faptă reprobabilă ia cel mai uşor 
ca vehicol gestul spălării pe mâini al lui Pilat din Pont, 
după cum simbolul jertfei prin sacrificiul autoasumat, 
deliberat, din generozitate şi iubire de oameni, în numele 
unui scop înalt, transcedental, are de două mii de ani 
chipul lui Isus, şi acesta prezent cu toate momentele 
vieţii şi sfârşitului său în toată marea artă a lumii. 

Cum s-ar putea, aşadar, despărţi aceste mituri, aceste 
simboluri vii ale sublimului omenesc, purtătoare de 
esenţe semnifcatoare, create în trecut, de realitatea 
prezentului şi a viitorului? Ce ar rămâne din această 
realitate dacă i s-ar extrage aceste esenţe, aceste 
concentrate de valoare, de sens, de cunoaştere? Ar putea 
lumea să se dispenseze de toate aceste lucruri care 
formează scheletul de lumină fosforescentă pe care cresc 
toate celelalte componente ale organismului omenesc? 
Ar mai rămâne aceasta o lume a oamenilor? Dovadă 

că acest lucru este imposibil e tocmai mulţimea uriaşă de 
noi reprezentări ale aceloraşi mituri în arta lumii, dar şi 
în întreaga viaţă a omenirii plină de semne  indicatoare. 
O mulţime filme, cărţi, piese de teatru, eseuri, picturi, 
sculpturi etc., nu reiau vechile mituri şi teme spre a le 
îmbogăţi, neavând cu ce altceva să le înlocuiască, doar să 
le împlinească, să le adauge noi replici şi opere de artă? 

Şi iată o altă dovadă că patrimoniul spiritual al 
trecutului omenirii stă la baza prezentului ce vine iute 
din viitor: Lumea Nouă, America, cu tot orgoliul ei de-a 
reprezenta ceva totalmente nou, creat pe alte reguli, 
superioare, decât obosita lume veche, e în foarte multe 
componente ale ei, o replică a vechilor simboluri, semne. 
Numele oraşului New York este în sine simbolul reluării, 
recreerii vechiului oraş englez, York, la fel ca şi New 
Orleans, New  Delhi etc. Clădirea Capitoliului american 
vine vădit din vechime, ca o replică a capitoliului antic, 
iar exemplele pot prolifera şi aici la fel de mult. Şi 
limbajul ştiinţific, tehnic al omenirii abundă de termeni, 
sufixe, prefixe, antice greceşti, (hidro, termo, electro etc.) 
ceea ce asigură o universalitate a înţelegerii acestor 
termeni în toate limbile. 

 

 
 

Or, iată un alt exemplu, nu mai puţin semnificativ, 
de persistenţă universală a valorilor trecutului în 
prezent: muzica. Deşi atâtea partituri noi au fost create 
de-a lungul timpului, atâtea genuri şi stiluri au populat 
universul sonor al lumii, atâtea mode au traversat 
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gusturile şi apetenţele oamenilor, până acum nu s-a 
abolit încă marea muzică simfonică, aceea creată parcă 
mai mult decât de oricine, de poporul german. Toate 
filarmonicile din lume cântă de sute de ani în 
interprearea a noi generaţii de orchestre şi solişti acele 
creaţii muzicale inestimabile inimitabile, create de 
Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, Wagner, Schuman, 
Schubert, Haendel, Haydn. Lor li se adaugă din alte 
naţii, Chopin, Berlioz, Vivaldi,  Ceaikovschi, Prokofiev, 
List, ori, în operă, Verdi şi Puccini. 

 Oricare ar fi naţionalitatea auditorilor, sensibilitatea 
lor se revarsă în emoţia provocată de capodoperele 
limbajului muzical universal, o comunicare dincolo de 
cuvinte, doar de la sufletul mare al creatorului, prin 
sufletul interpretului, către sufletul omenirii. Nu 
întâmplător a fost ales ca simbol al Europei unite Oda 
Bucuriei a titanului Beethoven, care, iată, prin acest 
mesaj rămâne mereu nemuritor precum zeii. 

Unisonul pe care-l produce o sală de concert evocă 
parcă un timp fantastic când oamenii ar comunca între ei 
fără cuvintele cu atâtea false adăposturi, numai prin 
esenţa pură a expresiei - muzica - în care nu încape nimic 
fals, josnic sau violent. O lume a viitorului, deci, 
însămânţată în trecut care a lăsat moştenire peste veacuri 
sunetele mereu reînviate  din veac în veac. 

Neschimbată e deci curgerea acelor sunete peste apa 
cu viituri ale istoriei, aceeaşi receptarea lor dincolo de 
atâtea şi atâtea prefaceri ale vremii. De aceea, poate, 
muzicienii mai apar şi azi, ca şi odinioară, în fracuri: ca 
un simbol că, în ciuda tuturor asperităţilor vremii, a 
tuturor viiturilor răului, muzica a străbătut istoria în 
frac. 

Aceste exemple şi argumente încearcă să răspundă 
întrebării dacă poate fi despărţit viitorul de trecut, în 
speţă, de prezentul care, aşa cum arată filozofii, nu există 
decât teoretic, el fiind,  în fapt, o infinitezimală cumpănă 
între trecut şi viitor. Acest răspuns este ferm negativ şi el 
e, de fapt, o replică dată unei întrebări retorice. 

      & 
Dar despre eliberarea trecutului de viitor de ce se 

poate spune? Foarte multe lucruri care duc şi ele la un 
răspuns negativ. Căci viitorul a existat întodeauna in 
nuce, real sau presupus, în toate componentele 
trecutului. Oricine a creat, a descoperit ceva, s-a sacrificat 
pentru o idee, aşa cum am arătat deja, a făcut-o, conştient 
sau implicit, în numele viitorului, pentru ameliorarea lui, 
chiar şi după ce acel individ, entitate se va fi sfârşit în 
finitul ei material. 

Toate acelea au fost, de fapt, scrisori ale unor 
vizionari trimise peste timp, destinatarilor lor din viitor 
ce seamănă cu sticlele aruncate în mare purtându-şi 
mesajele către necunoscutul speranţei... E încă un motiv 
pentru care "destinatarii "au obligaţia  morală să 
pomească, să citească, aceste scrisori cu reverenţă, 
respect şi recunoştinţă. 

Un alt exemplu al germinării viitorului în trecut este, 
de pildă, literatura lui Jules Verne, acel vizionar şi profet 
al ştiinţelor care a imaginat atâtea şi atâtea viitoare 
cuceriri  ale acestora: zborul aerian, submarinul, 
televizorul, ş.a.m.d. care atunci păreau toate de 
domeniul fantasticului, poveşti pentru curiozitatea avidă 
a copiilor dornici de fabulos şi de-aceea au şi fost 
inventariate la capitolul literatură pentru copii, datorită 
caracterului lor fantastic, asemănător basmului. Or, ele 
erau, de fapt, profeţii pentru ştiinţa viitorului, dar pe 
care oamenii nu le puteau lua atunci în serios. 

Această tentaţie a anticipării a devenit cu timpul tot 
mai atractivă, mai practicată. Drept care, de mulţi ani 
există o întreagă literatură şi o cinematografie science-
fiction ce imaginează viitorul pentru uzul publicului avid 
de fantastic în zeci, sute, de povestiri despre cum va fi 
viitorul, aşa încât mulţi copii ai lumii sau chiar adulţi 
mai candizi  sunt convinşi că ştiu realmente configuraţia 
acestuia.  

Câte dintre aceste anticipări se vor adeveri nu putem 
şti, ci doar presupune, pentru că bunul Dumnezeu a 
creat lumea impunându-i acest amendament de-a nu 
cunoaşte ce va aduce ziua de mâine pentru a lăsa 
oamenii să trăiască liniştiţi, să se bucure de fiecare clipă a 
prezentului cu speranţă şi fără să se teamă de clipa unei 
viitoare nenorociri pe care, dacă ar şti-o, psihologia lor ar 
genera obsesii de neînlăturat de nici un psihanalist. 

Dar viitorul există în orice faptă pe care o destinăm 
cu irepresibilă speranţă lui, acestui viitor pe care-l 
sperăm mereu mai bun, mai frumos decât trecutul, mai 
eliberat de rău, căci, din păcate, şi răul face parte din 
viaţa noastră, iar datoria nostră e aceea de a-l elimina, 
oprindu-i perpetuarea, învăţând şi pentru asta lecţia 
trecutului. 

      * 
     *                   * 
Aşadar, dintre sutele de argumente posibile ale 

legăturii indestructibile dintre viitor şi trecut, le-am ales 
cu precădere pe cele ale creaţiei, ale ştiinţei şi culturii. 
Dar intrând în acest din urmă domeniu, al spiritului, nu 
putem să nu constatăm în primul rând, rezumând  
câteva dintre observaţiile anterioare, că, din păcate, 
prezentul indică o realitate şi o tendinţă îngrijorătoare 
pentru viitorul întregii lumi. Aparent ea înseamnă o 
victorie a civilizaţiei, o uşurare tehnică enormă a vieţii 
omeneşti, lucru foarte bun pentru  aceasta. Dar, dincolo 
de avalanşa civilizaţiei se ridică o mare alienare a 
omului, prezisă de unii filozofi, o însingurare a 
individului, o ruptură a lui de valorile sale 
fundamentale, spirituale, o retardare a nivelului cultural 
până la modele existenţiale schematice, puerile, o 
desconsiderare  şi o împingere în umbră a  preocupărilor  
spirituale, în beneficiul unui pragmatism îngust, tot mai 
lipsit de marea aură a sublimului ca fruntariu cel mai 
înalt al omenescului.  
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Şi, ce e mai grav e că însuşi actul, efortul de-a citi 
cărţi sau orice lectură mai substanţială, mai concentrată, 
tinde să se restrângă, să obosească, să regreseze, învins 
fiind de concurenţa cu televiziunea care oferă de-a gata 
"preambalate", produsele ficţiunii şi informaţiile, scutind 
oamenii de acest efort, la fel cum tot mai puţini sunt cei 
care-şi gătesc singuri hrana, preferând să cumpere de-a 
gata alimentele gătite şi ambalate. Îmi amintesc de-o 
afirmaţie a unei doamne dintr-o ţară cu standard ridicat 
de civilizaţie, o persoană care are deprinderea de-a citi 
cărţi de bună calitate culturală, care mi-a povestit cum 
fiica ei, instruită  prin studii superioare, se miră cum de 
are ea timp şi răbdare să stea noaptea târziu ca să 
citească nişte cărţi voluminoase. 

 

 
 

Această atitudine foarte răspândită a îndepărtării de 
efortul de-a consuma cultură, cauzată de comoditatea 
adusă de tehnică, trimite gândul, vrând-nevrând, la 
profeţiile filozofilor primei jumătăţi a secolului trecut 
(sau chiar de mai înainte), care au vituperat, precum 
odinioară Savonarola, pericolul morţii culturii datorită 
civilizaţiei. Fără a-i aproba neapărat, ne-am putea 
imagina, operând o translaţie temporală propice temei 
de faţă, ce tristă dar şi triumfătoare satisfacţie ar simţi 
azi, privindu-i pe consumatorii de produse T.V. 

preambalate, un Ludwig  Klages, care a afirmat că 
Spiritul (Das Geist), în accepţia sa o expresie a civilizaţiei 
şi tehnicii, este duşmanul Sufletului (Die Seele); ori 
Oswald Spengler care, în Die Untergand des Abendlandes 
extrapola în anii '20 deosebirile dintre civilizaţie şi 
cultură ca fiind antagonice şi imagina cultura ca un 
organism viu care se naşte, trăieşte şi moare, iar în 
această ultimă ipostază devine civilizaţie.  

Ce satisfăcut ar fi Nietzsche, acela care afirma că 
societatea modernă sufocă viaţa, sau Berdiaev, 
apologetul Evului Mediu, în comparaţie cu racilele 
contemporaneităţii sale. Sau atât de celebrul Kirkegaard 
care decreta că tehnica schilodeşte sufletele ducând la o 
existenţă neautentică şi stipula ca singura salvare e 
trăirea integrală a grijii, a angoasei (Die Angst). Or, omul 
modern, înarmat cu roadele civilizaţiei în care s-au 
îngropat, ca într-o  necropolă mişcătoare, vieţile atâtor 
martiri ai ştiinţei, nu se mai gândeşte nici măcar la ei, la 
aceştia şi preferă să respingă angoasa, grija, luptând din 
toate puterile tocmai pentru lipsă de griji, pentru 
comoditate, pentru a-şi hrăni copios trupul şi ignorând 
chemările sufletului. Toţi aceşti filozofi şi mulţi alţii şi-au  
elaborat  aserţiunile pe când tehnica era încă în faşă, faţă 
de perfecţionarea ei de azi şi nici unul dintre ei nu-şi 
putea imagina că secolul lor va avea ca stăpân universal 
la sfârşitul său pe Zeul Televizor, căruia i se vor închina 
toate rasele pământului, indiferent de religii, convingeri 
şi obiceiuri, un zeu care dirijează mentalitatea întregii 
omenirii, care încet-încet leneveşte vigoarea oamenilor, îi 
determină să trăiască vieţile confecţionate ale 
personajelor televizate, renunţînd la viaţa lor proprie, 
care ajunge să fie trăită ca de un cascador, de către Zeul 
televizor. 

Dar cât de puţin se mai ştie astăzi despre 
avertismentele acestor filozofi, cât de puţin loc mai are 
gândirea comună pentru filozofie, în genere, pentru 
meditaţie existenţială şi, de ce nu,  pentru poezie, pentru 
aceea profundă, răscolitoare, purtătoare de esenţe şi 
nelinişti metafizice ale sufletului omenesc! Unde şi cât de 
numeros mai este publicul cititor de poezie, în genere, 
consumatorii produselor intelectuale, de meditaţie 
filozofică, de introspecţie psihologică? In avalanşa 
gustului pentru trash-mouvies adusă de audiovizual, 
acest public este marginalizat, umilit, pus într-o 
inferioritate dezolantă. Iar acest fenomen are printre 
cauze chiar şi una internă, de castă, aceea a excesului de 
încifrare, de ocultare esoterică a limbajului poetic, creat 
intenţonat sau nu, doar pentru iniţiaţi, pentru cei ce 
stăpânesc codul secret al acestui limbaj. Ce distanţă 
enormă este între acest fenomen de ocultare excesivă a 
poeziei şi acel timp în care poezia, aflată la începuturile 
ei, era cântată, însoţită fiind de sunetul lirei şi pătrundea 
astfel pe canalul mai larg al accesiblităţii muzicale, în 
sufletele oamenilor. Azi doar numele ei (lirică) se mai 
păstrează în denumirea un produs creat pentru câţiva 
oameni, nu pentru omenire. 
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Şi totuşi, sufletul colectiv al omenirii are nevoie (sau 
avea până nu de mult) de poezie, de hrană sufletească 
autentică iar pentru această afirmaţie se poate produce o 
dovadă concretă, rod al observaţiilor directe "pe teren". 
Acest teren este tot cel muzeal, unde poate fi văzut 
adesea un şuvoi de vizitatori la casele memoriale ale 
marilor scriitori , poeţi, ai lumii.  

La Ipoteşti, de pildă, la Casa Memorială a lui Mihai 
Eminescu, mii şi mii de vizitatori au însemnat în cărţile 
de impresii notaţii răscolitoare, a căror sinceritate este 
garantată de anonimat şi de lipsa obligativităţii de a 
scrie. In aceste notaţii se declară la unison admiraţia 
pentru poezie, răspunsul sufletesc al oamenilor la 
provocarea marii conştiinţe a creatorului, se vădeşte o 
nevoie a sufletului colectiv de-a fi şi de-a se simţi 
exprimat prin excelenţe poetice. Mai mult, din zecile de 
mii de însemnări de-a lungul timpului se degajă o 
atitudine de mitizare, atât a creaţiei eminesciene, cât şi a 
personalităţii sale, a personajului romantic care este acest 
poet, dar şi Poetul în genere; o sanctificare a lui, o 
aşezare în rândul zeilor şi, ceea ce interesează tema de 
faţă, o contemporaneizare a lui cu fiecare generaţie de 
cititori, de vizitatori. 

Un efect uimitor îl produc şi încercările, repetate 
mereu, ale unor vizitatori de-a scrie ei înşişi poezii (mai 
mult sau mai puţin reuşite) dedicate acestei personalităţi, 
ori aflate în prelungirea creaţiei sale, în orice caz, într-o 
empatie vibrantă, tulburătoare, atingătoare a marelui 
sentiment al sublimului şi care dovedeşte rolul 
declanşator de energii luminate al modelului poetic 
major. Toate aceste  însemnări, ce au fost adunate 
selectiv într-un tom masiv de către semnatara acestor 
rânduri în anii de “ucenicie de aur şi purpură” ai 
muzeografiei de la Ipoteşti, au oferit spaţiul unor 
concluzii interesante de sociologie literară, ilustrând prin 
conţinutul lor acea triadă: creator – operă - receptor, pe 
care o identificau Robert Escarpit, Pierre Bourdieu şi alţi 
sociologi ai culturii în procesul care legitimează, sine qua 
non, existenţa faptului de artă ca fapt social. 

● 
 Dar despre pericolul degenerării artei sub 

asediul ştiinţei, industriei sau democraţiei au vorbit 
mulţi gânditori încă din secolul XIX, precum Hartman, 
Scherer sau Renan care afirma că arta nu va mai exista în 
epocile democratice tocmai pentru că nu mai poate să 
rămână apanajul unei elite aristocratice restrânse, 
prorocind că "va veni o vreme când artistul mare va fi 
ceva învechit, aproape inutil; savantul dimpotrivă, va 
preţui din ce în ce mai mult”; ori John Ruskin, care 
mărturisea că detestă căile ferate sau Sully Proudhomme 
care detesta navele cu aburi pentru urâţenia lor, 
comparativ cu vechile nave cu pânze; amândoi afirmând 
că industria va deveni din ce în ce mai incomptibilă cu 
arta. In acest sens este revelatoriu strigătul lui Keats: 
"Ruşine lui Newton!”, acuzându-l pe acesta că "el a 
distrus poezia curcubeului, reducându-l la o prismă.". 

Aşadar aceştia avertizau că se va distruge "identitatea 
originară dintre om şi natură", aceea care era văzută de 
Goethe drept "ţinta omului de geniu". 

Dar tot secolul XIX va da glas, prin esteticianul Jean-
Marie Guyau, (atins, bietul, în plină tinereţe, de flagelul 
tuberculozei, încă neînvins pe vremea lui) unei 
convingeri optimiste referitoare la destinul poeziei şi 
prin asta al artei, în genere, la posibilitatea ei de-a 
străbate viitorul. Pentru profunzimea analizei sale, 
pentru aplicabilitatea ei la tema eseului de faţă şi poate, 
pentru virtualităţile ei viitoare, vom transcrie un 
cuprinzător citat din lucrarea sa Problemele esteticii 
contemporane publicată în 1884. "Poezia, aidoma ştiinţei, 
este o interpretare a lumii. Dar interpretările ştiinţei nu 
ne vor da niciodată acea înţelegere intimă a lucrurilor pe 
care ne-o procură viziunile poeziei, căci ele se adresează 
unei facultăţi limitate, nu omului în totalitatea sa (...) 
Generalizarea afectivă provocată de artă ne oferă o 
perspectivă mai mult sau mai puţin îndepărtată asupra 
unor desluşiri pe care ştiinţa abia le va descoperi poate, 
cândva. Poezia este ea însăşi un fel de ştiinţă spontană. 
Marea artă nu rezidă în reverii goale şi sterile. Gândurile 
sublime ale poeţilor sunt totdeauna deschideri asupra 
prezentului şi viitorului, de care spiritul uman nu se va 
putea lipsi niciodată".     
 

  
Însă chiar în interiorul domeniului cultural, al 

creaţiei, avem a constata o mare nedreptate, o mare rană 
de care omenirea nu pare preocupată să o vindece, să o 
elimine, să-i găsească leacul. Iată la ce doresc să mă refer: 
în toate muzeele lumii există rodul muncii şi vieţii a mii 
de de artişti. Vizitând Metropolitanul din New York, 
Galeriile Ufizzi  din Florenţa sau Prado-ul din Madrid 
etc., am putut admira picturi celebre semnate de Goya, 
Rembrandt, El Greco, Rubens, Van Dyck, Lucas Cranach, 
Botticelli, Peregrino, Ghirlandaio, Verocchio,  şi atâţia 
alţii, care m-au luat cu ei în câte o călătorie ce nu se mai 
poate uita vreodată, la fel cu celelalte petrecute în 
realitate. Am văzut cu ochii mei cum vizitatori din toate 
zările lumii, vorbind toate limbile pământului, având  
fizionomiile şi culorile tuturor raselor omeneşti, asediau 
cu miile acele galerii, spre a privi încet, pe îndelete, stând 
pierduţi pe banchete în admiraţia vreunei pânze enorme, 
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sau iute, „a l'americaine”, grăbiţi să-şi umple sufletele 
(sau aparatele foto când găseau vreun moment propice) 
cu minunile dăruite vederii tuturor. Ei cumpără bilete de 
intrare, diapozitive, albume, pliante etc., adică 
îmbogăţesc la infinit, ca o megaindustrie, pe deţinătorii 
tablourilor, la fel cum se întâmplă în toată lumea. O 
industrie foarte profitabilă şi în care nu se mai produce 
nimic acum, doar se păstrează şi se conservă, se adaugă 
alte tablouri create de pictori valoroşi. 

Deci aceste tablouri reprezintă valoare în sine, 
materială, concretă, neafectată în nici un fel de valurile 
istoriei. De aceea cuceritorii războinici ai lumii moderne 
au jefuit cu prioritate operele de artă ale ţărilor invinse, 
ocupate, au cărat cu trenuri şi camioane zeci de tablouri 
şi sculpturi, pentru a se îmbogăţi şi a se pune la adăpost 
de orice fluctuaţie economică, socială, politică. Căci nici o 
scădere a dolarului, mărcii sau rublei, nici un crah 
financiar, nici o zguduire a burselor lumii nu veştejeşte 
valoarea unui Rembrandt. Ea rămâne aceeaşi, imensă, 
stabilă, un simbol al bogăţiei materiale create de spirit. 
  

La fel se întâmplă în toate artele. Operele unor 
Goethe, Shakespeare sau Balzac, de pildă, sunt mereu şi 
mereu reeditate, comentate, perpetuate, incluse în 
biblioteci şi manuale şcolare ca entităţi de valoare literară 
solidă, stabilă, reprezentativă pentru genul creator al 
naţiunilor lor, dar şi al omenirii, în genere, intrate fiind 
de atâta vreme în patrimoniul universal prin zeci şi zeci 
de traduceri  în toate limbile lumii. 

 Noica a comparat caietele eminesciene, cuprinzînd 
aproape 9ooo de pagini, cu cele ale lui Goethe, Leonardo 
sau Valery şi a emis opinia că el nu este numai un poet 
de geniu, ci că poate concura cu succes la titlul de uomo 
universale, pe care doar insuficienta circulaţie a operei 
sale i l-au întârziat. 

Am luat aceste exemple, precum puteam preleva 
oricare altele, pentru a înainta pe firul demonstraţiei într-
o direcţie anume. Următoarea etapă a raţionamentului, a 
demonstraţiei,  este aceea că, în cazul pictorilor, de pildă, 
care au creat toate acele valori inimitabile din preaplinul 
lor sufletesc, se cunoaşte, din păcate, frecvenţa mare a 
cazurilor când aceştia au suferit de sărăcie, de boală şi 
lipsuri, fiind hăituiţi de samsarii care le luau picturile 
pentru sume derizorii, ori chiar pentru casă şi masă. In 
orice caz ei primeau sume infime pentru asigurarea 
existenţei lor din partea societăţii, în genere, în raport cu 
valoarea artistică perpetuu generatoare de profit pentru 
această societate. Cine nu cunoaşte  exemple de artişti ce 
s-au stins în mansarde sordide, săraci, flămânzi şi 
bolnavi, după ce-au lăsat viitorului  (!) uriaşele lor 
creaţii, în timp se samsarii de tablouri îi aşteptau să 
moară cât mai mizerabil, mai disperat şi sordid pentru ca 
valoarea tablourilor lor să crească direct proporţional cu 
sărăcia lucie a bieţilor oameni învinşi de soartă.  

 Ce mult seamănă acest exemplu cu suferinţa unei 
scoici care nu se poate apăra de rana firului de nisip şi 

întrupează compensatoriu miracolul peren al perlei! Tot 
aşa operele de artă se întrupează din suferinţa artiştilor 
care le lasă lumii ca pe un rod sidefiu.  

Revenind la Balzac, urmaşii săi poartă cu ruşine prin 
veac, ca pe-o povară, imaginea corpolentului scriitor, 
hăituit mereu de creditori, urmărit şi-n gaură de şarpe, 
muncind zi şi noapte într-un efort titanic ca să-şi 
plătească datoriile şi producând o uriaşă cantitate de text 
literar (circa 90 de romane cu 2000 de personaje), de 
folosinţă eternă, perpetuu autogenerativă, concurând 
prin aceasta starea civilă. De ce a trebuit să fie hăituit ca 
un pungaş marele Balzac, epuizându-şi trupul şi mintea 
până la epuizare, până la expierea propriu-zisă în plină 
maturitate, lăsând nescrise atâtea opere câte mai puteau 
fi scrise, când, de pildă, la castelul contelui Hanski trăiau 
onorabil trei sute de paraziţi fără ca bugetul său să se 
resimtă!                                

Ajungând din nou la exemplul lui Eminescu, vom 
relua ideea, arătând cum acest individ de excepţie, unic 
într-o cultură, a trăit toată viaţa de azi pe mâine, fără o 
locuinţă a lui, mutându-şi de colo-colo unica-i avere, 
două lăzi cu cărţi şi manuscrise, fără posibilitatea de-a se 
căsători cu femeia iubită, apăsat veşnic de grija zilei de 
mâine, muncind până la epuizare în redacţii de ziar şi 
rămânând fără slujbă şi deci, fără pâine, atunci când 
schimbările politice doborau de la putere pe prietenii şi 
sprijinitorii săi. El a sfârşit "romantic," doborât de 
oboseală sau de boli pe care nu le-a putut trata - ba chiar, 
se pare i-au fost sporite printr-un tratament dăunător sau 
chiar criminal - la numai 39 de ani, lăsând neterminate o 
cantitate impresionantă de proiecte care, dacă ar fi fost 
duse la bun sfârşit, ar fi dat o altă configuraţie culturii 
din această parte a lumii. 

Aşadar, exemplele seamănă unul cu altul şi pot fi 
prelevate din orice domeniu al artei, al creaţiei şi, în 
esenţă, se reduc la următoarea ecuaţie: creatorul 
împroprietăreşte societatea cu o cantitate incalculabilă de 
valoare eternă, iar el moare tânăr sau suferă de 
privaţiuni distrugătoare şi nimic nu-i ocroteşte existenţa, 
sănătatea, puterile, timpul de muncă, deşi fiecare minut 
din viaţa sa este potenţial producător de valoare. Deci 
societatea, în sens generic, nu răsplăteşte nici pe departe 
pe cel care îi produce ei cele mai mari valori care 
legitimează dreptul la identitate al fiecărui popor şi al 
omenirii în întregime. De mai multă atenţie se bucură 
găinile ouătoare sau curcanii puşi la îngrăşat pentru 
Thanks Givings Day, care au un adăpost deasupra 
capului şi hrană asigurată, deşi nu fac decât ouă şi carne, 
nu opere de nepreţuit! 

E uimitor cum pentru toate problemele omenirea a 
găsit de-a lungul timpului soluţii şi rezolvări, numai 
pentru această nedreptate strigătoare la cer nu a găsit 
nimic! Asta pe când balenele şi elefanţii sau lalelele de 
pădure sau pelicanii sau oricare altă vietate aflată pe cale 
de dispariţie sunt puse sub protecţie prin legi speciale ca 
să nu se piardă şi să nu strice echilibrul ecologic! Numai 
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vieţile nepreţuite ale creatorilor de artă, aducătoare de 
profit uriaş, chiar material, nu numai spiritual, nu sunt 
puse sub nici un fel de ocrotire ca şi cum iminenta 
dispariţie a acestei specii n-ar strica echilibrul  "ecologic" 
al lumii, acel echilibru atât de delicat între spirit şi 
materie! Ei, artiştii, şi-aşa vulerabili prin sensibilitatea lor 
oricând uşor de lezat chiar şi-n condiţii normale de viaţă, 
rămân mereu expuşi indiferenţei ori chiar agresiunii 
societăţii, nu arareori invidiei manifestată brutal, a celor 
neînstare să producă nimic.  

Ba azi, mai mult decât oricând, mercantilismul, 
pragmatismul vulgar al economiei de piaţă (nu 
întâmplător numele vine de la cuvântul piaţă, vecin 
semantic cu târguială, bârfă şi mahala), goana după câştig  
material, cu orice preţ, pun la zid cu necruţare, chiar la 
nivel de concept, tot ce e artă, spiritualitate, sensibilitate, 
meditaţie, ca fiind caduc, naiv şi perimat şi înlocuindu-l, 
aşa cum am arătat, cu modele  stereotipe, quasi-
oligofrene, precum cel al Familiei Bundy, al locuitorilor 
din Las Fierbinţi sau altele care glorifică şi impun prin 
popularizare pe toate meridianele, ca model de urmat, (!) 
exemplul unor indivizi ridicoli, construiţi doar din 
defecte, alergici la muncă, profunzime ori cultură, deci la 
valorile tradiţionale consacrate ale omenescului. Obiecţia 
că ei reprezintă nişte personaje de comedie, menite să 
stârnească hazul cu orice preţ, nu se susţine căci ceea ce e 
primejdios e tocmai contagiozitatea exemplului lor ca 
model, tocmai pentru că ei reprezintă, în mod 
înspăimântător, o largă, tot mai largă, categorie 
subculturală de populaţie. Iar aici, în acest caz cercul 
vicios, fără fisură, al economiei de consum îşi arată 
carenţa, defecţiunea. Televiziunea e în goană după profit 
fără de care nu-şi justifică şi nu-şi susţine existenţa. In 
acest scop ea trebuie să ofere publicului ceea ce acesta 
cere, dovedind prin sondajele de piaţă.  

Publicul agreează produse subculturale pentru că-l 
amuză, nu-i solicită efort intelectual şi, în ultimă 
instanţă, se regăseşte pe sine pe ecran. Elitele intelectuale 
sunt minoritare şi nimeni nu mai poate ţine cont de ele şi 
nu mai poate produce ceva pentru nivelul intelectual 
ridicat căci ar pierde adeziunea, deci banii maselor largi 
de telespectatori. Aşa că, poate cu strângere de inimă, 
producătorii de televiziune (dar, la fel, şi de filme, teatre, 
muzică etc.) supunându-se neabătut legii cererii şi 
ofertei, produc subcultură iar la rândul lor, fiind instanţe 
de difuzare şi de consacrare, aşa cum arată sociologia 
culturii, consacră ca valori aceste produse de gang. Unde 
poate fi întrerupt acest cerc vicios, aceasta poate fi tema 
unui  concurs de eseuri!                                                

Aşadar, există o alternativă în zona eliberării de 
trecut. Dacă această "eliberare "de valorile trecutului, 
create de spirit în favoarea comodităţii materialiste, a 
dominaţiei fenomenului trash-mouvie se va menţine şi se 
va accentua în viitor, cândva, nu peste mult timp, 
pământul ar putea să devină o Planetă a maimuţelor, ce e 
drept, nişte maimuţe foarte evoluate şi computerizate, 

dar tot maimuţe, lipsite de Spirit, iar nu zei iluminaţi de 
coroana harului precum sunt marii Poeţi ai tuturor 
formelor de artă. De această "victorie" a materiei asupra 
spiritului ar trebui într-adevăr să ne apărăm, luptând 
spre a elibera viitorul, spre a putea merita acest viitor. 

Intorcându-mă pe scala temporală a acestui subiect 
flexibil, la noţiunea de science-fiction, să ne amintim câte 
ipostaze au imaginat oamenii timp de zeci de ani, că vor 
avea norocoşii învingătorii ai anului 2ooo, an aflat 
undeva la graniţa Utopiei! Puternic, instruit, atotvăzător 
şi atot-capabil, acest personaj era, oricum s-ar fi numit şi 
oricum ar fi arătat, vecin (nedeclarat) cu  ubermench-ul lui 
Nietzsche. Ce ar fi păţit oare cineva care ar fi spus în 
public că cel care va infige steguleţul în piscul anului 
2ooo, reprezentînd modelul agreat de omenire (vezi 
audienţa mondială) va fi quasi-oligofrenul Al. Bundy? 

Aşadar, oamenii sunt tot mai preocupaţi nu de a fi, ci 
de a avea. Or, pentru a restabili acest echilibru trebuie 
început prin a repara acea nedreptate a societăţii, prin 
liderii ei  de coştiinţă şi răspundere, faţă de creatori. 
Cum s-au dat legi pentru drepturile omului, chiar ale 
celui vicios, pentru drepturile animalelor şi protecţia 
plantelor, este pur şi simplu de domeniul evidenţei  şi e 
uimitor că nu s-a observat acest lucru, că omenirea nu 
poate continua să beneficieze de  roadele vieţii şi 
sufletelor creatorilor, fără să dea legi generale care să-i 
protejeze măcar cât pe cei ce trăiesc contra naturii, pe ei, 
cei care creează în sensul armonic al naturii, prelungind 
frumosul natural prin cel artistic, creat de ei. Iar cei de 
azi, încăpăţânându-se să creeze într-un climat ostil, 
secetos, lipsit de ozonul necesar spiritualităţii, având a-şi 
consuma timpul şi puterile, mai mult ca oricând, mai 
întâi de toate cu nervum rerum gerendarum, trebuind să-şi 
câştige pâinea printr-o altă muncă adecvată cererii acestei 
pieţe subculturale.   

Protejând însă, aceste athanoare de misterioasă 
alchimie, asigurând existenţa creatorilor, scutindu-i de a-
şi consuma timpul şi puterile pentru subzistenţă, s-ar 
preîntâmpina poate (!) dispariţia creatorilor ca specie 
aflată în pericol. Şi-apoi, această preocupare şi acest mod 
de-a investi ar fi cu mult mai profitabile pe termen lung 
decât  nefârşitele hărţuieli politice şi curse ale înarmării 
ce nu crează, ci distrug, de parcă lumea întreagă ar fi 
doar o sectă sinucigaşă. 

Altminteri, modelul existenţei prin şi pentru creaţie e 
din ce în ce mai neatractiv, mai de neurmat de către 
tânăra generaţie, tot mai atrasă de lucruri minore, lipsite 
de sens, ori chiar periculoase.    
   

E limpede că mileniul in care ne aflăm ar trebui să 
aibă o lege universală, emanată, poate, chiar la Naţiunile 
Unite, o cartă a creatorului, sau o declaraţie universală 
a drepturilor omului ...de creaţie prin care existenţa 
acestuia să fie pusă sub straşnică protecţie şi încurajare, 
prevăzându-se pedepse pentru cei ce-i agresează pe 
artişti, măcar ca pentru traficanţii de droguri a căror 
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activitate e pedepsită tot ca atentând la sănătatea 
omenirii. Acest lucru trebuie să se facă dacă,  mai e 
nevoie de valori, dacă omenirea vrea să mai fie mândră 
de creaţiile ei şi-n viitor, nu numai cu valorile trecutului 
pentru care s-au sacrificat atâţia martiri ai creaţiei. 

Dintotdeauna omenirea a fost preocuptă de profeţiile 
tuturor religiilor despre sfârşitul lumii, despre 
apocalipsă pe care o imaginează în fel şi chip. Cred că e 
foarte plauzibilă presupunerea că, dacă arta, creaţia în 
genere, este entitatea cea mai reprezentativă a umanului, 
prin care acesta se deosebeşte de animal, dispariţia 
acesteia va fi  adevărata Apocalipsă. 

 
● 

Dacă tot am atins tema religiei, dar şi mai sus, 
domeniul science-fiction, să ne încumetăm a adăuga la 
sutele de scenarii de acest gen, încă unul, având aceeaşi 
condiţie de ficţiune, dar şi de virtualitate. Pentru că au 
mai existat protagonişti ai concilierii religiei cu ştiinţa (ca 
de pildă, Feilhard de Chardin), să ne imaginăm că 
perfecţiunea fără fisură a universului a fost cândva 
creată într-adevăr de un Creator, o fiinţă spirituală 
superioară, nec plus ultra, care a construit, printre alte 
planete, şi pământul, programându-i pe marele său 
computer toată dezvoltarea, toate mecanismele, de la 
amoebă până la Om, căruia i-a dat într-adevăr, cum scriu 
cărţile sfinte ale tuturor religiilor, chipul şi asemănarea 
sa, dar i-a şi insuflat, poate din dorinţa de-a se oglindi, 
de-a nu mai fi singur, de-a se perpetua, suflul divin, 
adică sufletul.  

Iar toată această dioramă a evoluţiei omenirii, este 
doar un story al naşterii, creşterii şi maturizării acesteia, 
ca un organism mare, unitar în diversitatea lui. Ca să 
aibă sprijin în dezvoltare i-a trimis, atunci când a crescut 
suficient, mesaje scrise (după ce l-a învăţat să scrie), 
precum tablele lui Moise, Coranul, Biblia şi toate 
celelalte. Aceste mesaje au fost construite etajat, ca trepte 
de înţelegere adecvată fiecărei vârste, fiecărui nivel şi 
capacităţi intelectuale de receptare şi de decodare a 
acestora. Primul nivel a fost acela organizatoric în care i 
se arăta cum să-şi construiască cetatea, templul, toposul, 
prin legi juridice, morale, sanitare etc. Când a mai 
crescut, i-a fertilizat sufletul prin mesajul marilor săi 
trimişi mesianici precum Hristos, care trebuia să arate 
concret, cu puterea exemplului personal, pe înţelesul 
oamenilor de atunci, sensul jertfei pentru armonia 
omenescului, desprinzîndu-l prin acest şoc de violenţa 
animalităţii care încă mai exista puternică în om, 
inoculându-i astfel sentimentele superioare. 

Când omenirea a fost capabilă de afectivitate 
superioră i s-au mai trimis nişte soli: marii Poeţi ai 
tuturor artelor: ai cuvântului, sunetului, pietrei sau 
culorii, care au produs în timp stimularea mutaţiilor 
spirituale înalte; au sensibilizat sufletul-spirit faţă de 
sentimentul sublimului pe care ei, titanii artelor, l-au 
simţit şi exprimat primii, transmiţând oamenilor sensul 

său divin. De atunci va rămâne mereu cel mai înalt 
remediu al oricărei deznădejdi sentimentul omului de-a 
fi el însuşi zeu, în mijlocul tărâmului minunat al naturii, 
pe care-l produce oricui, de pildă, Imperialul 
beethovenian.   

Apoi omenirea a căutat mari răspunsuri despre lume 
şi despre ea însăşi prin toate acele descoperiri ale 
secolelor de progres, căpătând conştiinţa de sine, până 
când a inventat (singură sau cu sprijin indus), 
computerul, informatica, programarea, pe care de mulţi 
ani o foloseşte, tot mai perfecţionat în toate domeniile 
existenţei, uşurând-o enorm, programatorul fiind, poate 
prin creaţia sa, artistul epocii moderne. 

Dar Creatorul i-a lăsat omului posibilitatea de opţiune, 
de alegere a scopului, direcţiei în care să folosească 
aceste înlesniri. Şi poate că acele naraţiuni despre rai şi 
iad, despre scara dreptăţii, despre cumpăna pe care vor 
fi cântărite faptele oamenilor în funcţie de binele şi răul 
conţinut în viaţa fiecăruia, în funcţie de care vor fi 
repartizaţi în rai sau în iad; toată această pledoarie 
morală a religiilor, are un etaj superior al vechiului 
mesaj, un îndreptar, un ghid de conduită pentru om, 
spre a-şi putea baza pe el opţiunea pe care trebuie s-o 
opereze, ajuns la maturitate. 

Poate că şi pe  această cale - scenariul de faţă având 
schematismul maniheist al basmului - se ajunge la 
aceeaşi răscruce: a folosi toate perfecţionările ştiinţei 
(agreate, iar nu inhibate de divinitate) şi capacitatea 
omului de-a programa el înşuşi evoluţii, deveniri, către 
Bine sau către Rău. Adică spre construire, spre fericire, 
spre creaţie, deci spre rai, prin înălţarea sufletului 
omenesc către sufletul divin, sau spre o nouă întoarcere 
la animalitate (prin robotizare), prin hrănirea exclusivă a 
trebuinţelor şi chiar viciilor trupului (vezi avertismentul 
Sodoma!)  şi, prin perfecţiunea armelor, spre distrugere, 
adică spre Rău, spre iad. Iar aici cugetul marelui Will, şi 
el atemporal, ne aminteşte de variantele opţionale 
fundamentale sintetizate de el: to be or not to be. Poate 
aceasta este prisma prin care trebuie citită aserţiunea că 
în mileniul  III lumea va fi religioasă ori nu va fi deloc. 
(Apropos, această afirmaţie are, se pare, soarta lui Don 
Quijote, căci toţi o ştiu, dar mulţi au uitat numele celui 
care a rostit-o!) 

In perspectiva unui asemenea scenariu, legătura 
dintre trecut şi viitor este atât de relativă, dar şi de 
puternică, de apropiată şi de cauzală încât face 
inoperabilă distincţia, încercarea de a-l "elibera" pe unul 
de celălalt.  

Singura eliberare care se poate opera într-o 
asemenea ipoteză,  poate fantastică dar foarte 
semnificatoare, este nu în plan diacronic, ci în plan 
axiologic sau etic: eliberarea Binelui de Rău prin propria 
voinţă şi capacitate a omenirii ajunsă la maturitate şi 
pusă în faţa marii opţiuni  care, întâmplător (?) coincide 
cu evoluţia într-un nou mileniu.  
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Rolul caraşovenilor la 
modernizarea economică a  

 

României 
Rezumat 

Caraşovenii, craşovenii sau locuitorii din Caraşova 
constituie primul val de migranţi de natură slavă – croaţii – 
care au azi ca simbol drapelul ţării mamă – Croaţia – 
tricolorul roşu, alb şi albastru. Emblema specifică este turnul 
redutei pe vârf de pisc, simbol al ruinelor cetăţii Caraşova. 

De-a lungul secolelor, varietatea reliefului din zona 
Caraşovei i-a determinat pe locuitorii de aici să ducă mai 
mult o viaţă agricolă şi păstorească. Surplusul de produse 
agricole creat de locuitorii celor 7 sate caraşovene este 
comercializat în zonă, aceasta fiind singura contribuţie 
notabilă a caraşovenilor la dezvoltarea economică a regiunii 
în care locuiesc. 
 

Preliminarii, secolele al XII-lea şi al 
XIII-lea 

Strămoşii caraşovenilor au venit aici din sudul 
Dunării, dar nu este cunoscut cu precizie locul lor de 
provenienţă. De aceea, unii cercetători îi considerau, în 
funcţie de interes, fie sârbi, fie bulgari. Multă vreme, ei 
înşişi s-au considerat o etnie aparte, care vorbea „graiul 
craşovan”. Chiar şi denumirea lor este greu de explicat. 
Conform unei tradiţii locale, numele de craşoveni ar 
proveni de la localitatea sârbească Kruševac, pe unde un 
grup de înaintaşi de-ai lor au trecut Morava în drumul 
către Banat22. Este însă mai plauzibil ca numele de 
caraşovean să se tragă de la numele râului Caraş, pe 
malurile căruia populaţiile respective s-au aşezat23.  

Numele de caraşovean este atestat din 1129, când în 
apropierea Caraşovei actuale şi a râului Caraş a avut loc 
o luptă între împăratul bizantin Ioan Comnenul şi regele 
maghiar Ştefan al II-lea, cel din urmă fiind înfrânt. 

                                                 
22 Vătav, Gheorghe, Monografia satului Clocotici, manuscris, 1967, p. 1 
23 Rusnac, Mircea, Istoria şi tradiţiile craşovenilor, în Vestul-tribună a 
demnităţii nationale, 5 aprilie 2011  

Conform relatării, apa râului s-a înroşit de sânge24. În 
curând, numele râului a fost transmis şi puternicei cetăţi 
ridicate în apropiere, iar mai târziu a fost extins asupra 
întregii regiuni. Comitatul Caraş este atestat documentar 
din anul 1200.  

Aflată la nord-est de Caraşova, „Cetatea Turcului” 
(Turski grad) a fost ridicată încă din timpul romanilor ca 
punct de observaţie, ea fiind consolidată în perioada 
Regatului maghiar şi reconstruită de turci în timpul 
existenţei Paşalâcului de Timişoara (1552-1717). 
Totodată, la vest de Caraşova se află şi peştera 
Socolovăţului (Sokolovacka pecka), folosită deseori ca 
loc de refugiu de către locuitori în perioadele de 
restrişte25.  

În întreaga perioadă medievală, cetatea Caraşova 
(Krassófő) a reprezentat un centru de primă importanţă 
în partea sudică a Banatului. În intervalul 1299-1537, 
acolo se afla sediul unui protopopiat catolic (localitatea 
fiind atestată documentar din anul 1333)26. În timpul 
dominaţiei turceşti, dar şi mai târziu, a fost centru de 
activitate al unor călugări franciscani.  

 

Prezenţa caraşovenilor în ţările române 
în secolele al XIV-lea şi al XVIII-lea 

Carașovenii (sau, tot în limba română - cârșoveni, 
cotcoreți ori cocoși, în limbile sârbă și croată - krašovani, 
karašovani) sunt un grup etnic catolic de origine slavă, 
vorbitori al dialectului slav meridional, nativi în 
Caraşova și alte localități apropiate din judeţul Caraş-
Severin27.  

                                                 
24 Simu, Traian, Originea craşovenilor, Lugoj, 1939, p. 94 
25

 Muntean, Vasile V., Contribuţii la istoria Banatului, 

Timişoara, 1990, p. 77 
26 Simu, Traian, Op. cit., p. 97 
27

 sursa: www.Wikipedia.com, vizitat pe 14 august 2014, orele 

12:41 

http://www.wikipedia.com/
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Localitatea Caraşova este situată la circa 15 km de 
municipiul Reşiţa şi în apropierea rezervaţiei naturale 
Cheile Caraşului, care sunt de o frumuseţe unică. 
Atestată, aşa cum am amintit mai sus, încă din anul 1200, 
comuna prezintă vestigii din paleolitic (Peştera Popovăţ) 
şi dacice (Peştera Liliecilor).  

Deja în secolul al XIV-lea, la Caraşova, Lupac şi 
Iabalcea era menţionată existenţa unor parohii catolice, 
subordonate scaunului protopopesc de la Caraşova. Iar 
după ce turcii au ocupat şi Bosnia, în 1459, mulţi catolici 
din regiunea Bosnia Argentina, bogată în zăcăminte de 
metale preţioase, au emigrat către Banat, unde s-au 
stabilit de asemenea în ţinuturi miniere, printre care şi 
Caraşova. Astfel, pe toată durata Evului Mediu, 
Caraşova a continuat să rămână un puternic centru 
catolic al Banatului, iar locuitorii săi vorbeau un grai de 
origine slavă. 

Cetatea regală Castrum de Carassou a fost cucerită 
de turci în 1552, apoi a decăzut. S-au mai păstrat din 
acest monument medieval doar fragmente din latura 
nordică a zidului, unde s-au găsit monede poloneze şi 
maghiare secolul al XV-lea. În anul 1765, comuna Reşita 
făcea parte din plasa Caraşova, districtul Caran.  

Între secolele al XIV-lea şi al XVIII-lea, pe aceste 
meleaguri s-au aşezat grupuri de slavi sud-dunăreni. 
Păstrând portul şi obiceiurile, populaţia numită 
caraşovenească, se consideră localnică, ea rezultând din 
convieţuirile cu alte neamuri aflate aici. Închegarea 
grupurilor minoritare pe temeiul conştiinţei de 
apartenenţă s-a produs în condiţiile favorabile, găsite în 
locurile în care aceste grupuri s-au aşezat. Sub acest 
aspect, valea superioară a Caraşului a prezentat pentru 
caraşoveni o compatibilitate etno-culturală. Existau aici 
ocupaţii rurale similare cu ale noilor veniţi sau altele pe 
care aceştia le-au deprins repede, un nivel asemănator al 
culturii populare, precum şi obiceiuri, ocupaţii şi 
mentalităţi ce favorizau păstrarea specificului etno-
lingvistic al caraşovenilor. Noii veniţi nu au găsit în zona 
Caraşova un mediu etno-cultural a cărui adaptare să 
ducă la pierderea specificului slav. 

Drumul spre Caraşova şerpuieşte printre dealuri 
împădurite, văi şi livezi cu pomi fructiferi. La intrarea în 
comună ne întâmpină indicatoarele bilingve ca şi în alte 
zone unde trăiesc minoritari, aceste indicatoare au un 
efect pozitiv asupra localnicilor care vor simţi odată în 
plus că pot să îşi păstreze tradiţia şi denumirea de 
baştină. Caraşova este o localitate cunoscută datorită 
aşezării sale geografice şi a originii locuitorilor. Datorită 
poziţiei sale strategice, a fost în trecut un important 
centru administrativ, politic şi religios. Primele şcoli din 
Caraşova au fost înfiinţate în secolul al XVIII-lea prin 
grija unor călugări iezuiţi, care au pus aici bazele unor 
şcoli confesionale în limba croată28. 
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 Simu, Traian, Op. cit., p. 24 

În decursul veacurilor au mai fost pomenite în 
documente şi alte trei localităţi craşoveneşti: Selişte - de 
la care se mai păstrează urmele unor case şi chiar ale 
unei biserici şi ai cărei locuitori s-au strămutat la 
Caraşova şi Rafnic, Tâlva - a cărei populaţie s-a mutat la 
Lupac şi Iasenovăţ (Jaszenovacz), care s-a contopit cu 
Clocotici. Numărul craşovenilor crescând prin 
numeroasele valuri de emigrări amintite, au fost 
înfiinţate treptat şi celelalte sate pe lângă locul iniţial 
precizat – Carașova. Astfel au apărut Iabalcea (atestată 
documentar din anul 1564), Lupac (1598), Clocotici 
(înainte de 1690), Nermet, Rafnic şi Vodnic (înainte de 
1723). „Ei trăiesc în bună înţelegere cu românii şi după 
1717 şi cu coloniştii germani”, preciza Georg Hromadka. 
Totodată, Traian Simu menţiona: „Sentimentul naţional e 
bine dezvoltat la craşoveni. Ei nu vor să fie confundaţi cu 
nimeni şi, în consecinţă, nici cu sârbii, nici cu bulgarii, ci 
ei vor să fie craşoveni! Remarcăm însă cu plăcere 
simpatia grăitoare ce o nutresc pentru români”29.  

Biserica din Caraşova este construită în stil baroc 
vienez şi a fost sfinţită în anul 1726. În anul 1875 a fost 
adusă icoana Maicii Domnului - patroana bisericii - de la 
Viena, cu vaporul până la Baziaş şi de acolo cu mare alai 
până în comună, cu o căruţă. În 1894, Dankal Anton 
aduce de la Arad orga pe care o găsim şi astăzi în 
biserică. Hramul bisericii este Sărbătoarea Înălţării la cer 
a Maicii Domnului, la 15 august30.  

De câteva decenii slujba se ţine în limba croată. 
Dintre sfinţii bisericii ortodoxe, se preţuieşte în special 
Sf. Gheorghe. În legătură cu viaţa pastorală, ziua de Sf. 
Gheorghe are o însemnătate deosebită, fiindcă acest sfânt 
este socotit patronul oierilor şi al turmelor. La sfinţii 
Constantin, Mihai şi Nicolae, caraşovenii obişnuiesc să 
ţină praznice ca românii bănăţeni. 
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 Simu, Traian, Op. cit., p. 99 
30 după documente şi manuscrise aparţinând Bisericii Catolice 

din Caraşova, surse citate de Carmen Neumann, Muzeul 

Judeţean de Etnografie al Regimentului de Graniţă, Caransebeş 
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Aflăm din documentele istorice că în anul 1717, 
Caraşova avea 400 de case, reprezentând una dintre cele 
mai populate zone ale Banatului. La acea dată doar 4-5 
localităţi din Banat aveau 100, rareori 200 de case. În 
vremea austriecilor, în 1779, s-a pus chiar problema ca 
noul comitat Caraş să aibă capitala la Caraşova, însă în 
cele din urmă, din cauza aşezării sale nefavorabile, a fost 
preferat Lugojul31.  

Aşezaţi în apropierea Prolaz-ului („trecătoare” în 
graiul lor), într-o zonă foarte pitorească a Banatului, 
craşovenii au trăit iniţial răspândiţi pe o suprafaţă destul 
de mare, în locuinţe risipite pe dealurile din preajma văii 
Caraşului, transformate mai târziu în sălaşe. De prin 
1725, din dispoziţia noii administraţii austriece, ei au 
început, la fel ca şi românii din apropiere, să se grupeze 
mai clar pe localităţi, închegându-se cele şapte sate 
amintite. Satele au primit denumiri legate de 
caracteristicile mediului înconjurător. Numele Clocotici 
pare a proveni de la faptul că apa curgătoare din 
apropiere „clocotea” sau, după o altă variantă, de la 
munca clocotitoare pe care au trebuit să o depună 
localnicii. Numele Rafnic poate să provină fie de la turci, 
fie din termenul de origine slavă care înseamnă „neted”. 
Vodnic vine de la slavul „voda” (apă), iar Lupac pare să 
se tragă de la „lupaci” (lovituri, izbituri), deoarece şi 
pârâul care trece prin acel sat are unele cascade care 
produc zgomote puternice. De altfel, şi numele Reşiţa 
(Reciţa) a fost dat tot de craşoveni, care, „păscând oile pe 
dealurile din împrejurimile Bârzavei, le-au coborât la apă 
să le adape, iar Bârzava fiind un râu mic i-au spus Reciţa 
(râul mic). În 1784, conform unei hărţi întocmite de 
inginerul Anton Franz, organizarea teritorială a 
craşovenilor era deja asemănătoare cu cea de acum. 
Clocotici şi Vodnic aparţineau de notariatul cercual 
Lupac, iar Rafnic de notariatul cercual Goruia32.   

 

Obiceiuri şi tradiţii caraşovene cu 
impact economic și social 

Portul popular al carașovenilor este foarte 
asemănător cu cel al românilor din regiune. Numai cel al 
femeilor diferă prin prezenţa conciului de pe cap, la 
fetele măritate şi prin cea a fotei. Bărbaţii au o cămaşă 
lungă cu guler împestriţat de broderie neagră şi roşie, 
fiindu-le colorate şi manşetele mânecilor. Ei au pantaloni 
largi, înfăşuraţi până aproape de genunchi în obiele sau 
ciorapi albi de lână. În trecut încălţau opinci, iar la 
sărbători bocanci sau cizme. La brâu purtau o curea lată. 
Peste cămaşă îmbrăcau un pieptar alb din dimie cu 
decoruri negre şi roşii. Iarna purtau cioareci deschişi la 
culoare, pieptar din piele de miel şi cojoc cu mâneci. Pe 
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 Simu, Traian, Originea craşovenilor, Lugoj, 1939, p. 98 
32 preluare după Vătav, Gheorghe, Monografia satului Clocotici, 
manuscris, 1967 (selectiv) şi Vătav, Gheorghe; Ciocheltca, Ioan; 
Pădineanţ Filip şi Gherliţă, Petru, Monografia comunei Clocotici cu 
satele Lupac, Rafnic şi Vodnic, manuscris, 1968 (selectiv) 

cap, vara aveau pălării, iar iarna clăbăţ din piele de oaie. 
Femeile au o cămaşă lungă până la glezne, brodată la 
piept şi la mâneci. Peste ea au o fotă neagră brodată din 
lână cu fire de argint, de la brâu în jos. Pe cap, cele 
măritate au un conci brodat, acoperit cu o basma, care dă 
impresia că ascunde două coarne. În schimb, fetele au 
capul gol, împletindu-şi în păr flori şi panglici colorate. 
La piept, femeile bogate purtau salbe de argint şi aur. Ele 
umblau desculţe sau în opinci cu ciorapi albi, iar la 
sărbători cu ghete. Iarna aveau pieptar de miel decorat 
cu mânece de lână33. 

 

 
 

Casele tradiţionale ale craşovenilor seamănă şi ele cu 
cele ale românilor din zona muntoasă. Ele sunt aşezate la 
stradă, având curţi spaţioase, înconjurate cu garduri de 
nuiele sau din zid de piatră, uneori netencuit. Casele 
celor săraci erau din bârne. Toate aveau formă 
dreptunghiulară, fiind văruite. Temelia era din piatră, 
fiind ridicată până la un metru peste nivelul pământului, 
pentru a avea loc şi pivniţa. Acoperişul era din bârne 
subţiri, peste care se punea şindrilă sau ţiglă. Casele 
celor bogaţi erau din cărămidă. Cele mai multe aveau 
către stradă un pridvor deschis, de unde intrarea în casă 
se făcea urcând câteva trepte. În interior aveau o tindă şi 
o cameră către stradă cu două ferestre. În curte mai erau 
o bucătărie de vară cu cămară şi cuptorul de copt pâine. 
În tindă se afla vatra, având deasupra un coş larg pentru 
fum. În camere, mobilierul era compus din masă între 
cele două ferestre, două paturi din lemn pe ambele laturi 
lângă pereţi, saltele cu paie sau fân acoperite cu pături şi 
scoarţe lucrate în casă. Pernele erau umplute cu puf de 
rață sau gâscă. Spre masă se aflau orientate laviţe. Între 
ferestre era o oglindă sau o icoană, iar pe pereţi fotografii 
şi icoane. Soba era din fier. Mai exista şi un dulap pentru 
haine. În curţi erau grajdul şi şura, care delimitau 
despărţirea spre grădină, unde se cultivă pomi fructiferi 
şi zarzavat. Unii craşoveni aveau şi hambar, cazan 
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pentru fiert ţuica sau stupi. Pe terenul aflat în 
proprietate, ei îşi făceau şi sălaşe. Acestea erau din lemn, 
cu o singură încăpere şi cu mobilier foarte puţin sau de 
loc. Tot la sălaş existau şi grajduri pentru vite sau oi34.  

În trecut, craşovenii mâncau mai mult vegetale. Vara 
consumau legume proaspete şi iarna fasole, varză, cartofi 
şi mămăligă. Pâine se consuma numai la sărbători. La 
sălaş mâncau brânză şi slănină, iar la munca câmpului şi 
fiertură. Seara mâncau tot din fiertura de la prânz sau 
mămăligă cu lapte. Carne se consuma mai mult 
duminica şi de sărbători. Carașovenii nu au o mâncare 
specifică, aceasta asemănându-se cu cea consumată de 
români. Foloseau vase de pământ smălţuite şi linguri din 
lemn. Toţi carașovenii tăiau iarna porci, păstrând din 
cârnaţi până către vară. Ţuica de prună era băută şi de 
bărbaţi şi de femei.  

Datorită sărăciei solului, în activitatea lor economică 
predominau păstoritul şi pomicultura (cu denumirea 
mai veche de pomărit). Din cultura pomilor, carașovenii 
obțin cireşe, prune, scoruşe şi mere foarte bune. Pe lângă 
acestea, mai cultivau porumb, fasole, dovleci şi floarea 
soarelui. În familiile craşovenilor exista o diviziune a 
muncii: bărbaţii mergeau la munca câmpului, copiii 
păzeau vitele, iar femeile se îngrijeau de casă şi 
bucătărie. De regulă, bătrânii se ocupau de sălaş. Femeile 
cultivau şi grădina, duceau mâncare pentru cei de la 
câmp şi vindeau la oraş lapte, păsări, legume şi poame. 
Toamna erau formate adevărate caravane de căruţe, 
după un străvechi obicei balcanic. Acestea mergeau în 
câmpie până la Timişoara sau înainte de 1918 până la 
Dunăre, unde craşovenii se împrăştiau în diferite direcţii. 
Acolo îşi vindeau produsele agricole şi cumpărau în 
schimb ceea ce nu produceau la ei. În timpul iernii, unii 
se angajau la uzinele şi minele de la Reşiţa şi Anina. 

Crașovenii erau și sunt foarte religioşi. Şi astăzi, unii 
dintre ei mai merg pe jos la hramul Mânăstirii Maria 
Radna de lângă Lipova şi la cel al mânăstirii de la 
Ciclova Montană. Deşi sunt romano-catolici, ei respectă 
şi sărbătorile ortodoxe. La Sfântul Ilie urcă pe Muntele 
Semenic şi fac baie în Lacul Vulturilor, a cărui apă se 
crede prin tradiție că fereşte oamenii de boli. În plus, la 
fel ca şi românii, ţin Sfinţii Gheorghe, Constantin, Mihai 
şi Nicolae. În schimb, nu îl venerează în nici un fel pe 
Sfântul Sava al sârbilor.  

O sărbătoare frecventă la crașoveni este ruga 
(chirvait-ul), când sosesc musafirii şi se joacă hora. Altă 
tradiţie era cea a şezătorilor, care aveau loc mai ales 
iarna. La sfârşitul lunii aprilie este sărbătoarea oilor. 
Atunci ciobanul mulge toate oile, iar oaia şi mielul cei 
mai frumoşi sunt puşi deoparte. Lângă ei se înşiruie pe 
două părţi femeile şi bărbaţii. Sub oaie se pune un colac 
în formă de cerc, iar cei prezenţi rup bucăţi din acesta. 
Dacă bărbaţii rup mai mult, tradiţia spune că la anul vor 
fi mai mulţi berbeci, iar dacă înving femeile, vor fi mai 
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multe mioare. Bucăţile rupte din colac se înmoaie în 
lapte şi se mănâncă. Urmează masa la iarbă verde. Seara 
femeile strâng ce a mai rămas, pun coşul pe cap şi toți cei 
prezenți pleacă la casele lor. După alte două zile urmează 
măsuratul oilor, când fiecare proprietar află ce cantitate 
de brânză i se cuvine în anul respectiv. După terminarea 
ceremoniei, vin femeile din sat cu coşuri pe cap, aducând 
mâncare - între care obligatoriu friptură de miel - 
băutură şi se încinge o masă mare, comună, la iarbă 
verde. Tot atunci este adusă şi muzică, se cântă şi se 
dansează35. 

Craşovenii se căsătoreau foarte tineri, în special 
fetele (la 15-16 ani). Căsătoria începea cu peţitul. Băiatul, 
împreună cu părinţii săi şi cu rudele apropiate, se duc 
seara la casa fetei, unde părinţii acesteia sunt deja 
pregătiţi să-i întâmpine. Urmează înţelegerea între 
părinţi şi stabilirea datei logodnei, apoi se mănâncă şi se 
bea. Logodna are loc tot în casa fetei. Atunci părinţii 
băiatului duc în dar fetei - haine, iar mirele îi dă bani, un 
ceas de mână sau alte lucruri scumpe. Toţi membrii 
familiei sunt obligaţi să dea câte un dar fetei. În ziua 
logodnei sunt invitate şi neamurile, care merg către casa 
fetei cântând. Fata întâmpină la poartă pe toţi musafirii, 
participând în total 100-120 de persoane. După 
depunerea darurilor urmează masa, cu cântec şi dans. 
Seara toţi participanţii pleacă la casa mirelui, unde 
petrecerea este continuată până spre dimineaţă. 

Pregătirile pentru nunta propriu-zisă sunt şi mai 
mari. Încă de joi, femeile se adună pentru a face mâncare 
şi tăiţei. Sâmbătă vin şi bărbaţii, care aranjează camerele, 
mutând mobilierul în funcţie de nevoi. În aceeaşi seară 
începe nunta. La casa băiatului, naşul coase steagul, apoi 
se pune cina şi se dansează cu steagul. Duminică 
dimineaţa, băiatul cu mama sa şi cu alte femei merg să 
îmbrace mireasa, apoi este oficiată căsătoria la primărie 
şi la biserică. După aceea, în faţa bisericii se joacă hora. 
După ce nuntaşii merg la casa fetei pentru prânz, se 
dansează în stradă până seara târziu. Tot seara, 
participanţii aduc daruri fetei. Rudele apropiate aduc un 
pom, care este împodobit cu haine. Se mai aduc ca daruri 
carne, pâine şi prăjituri. La 12 noaptea este servită masa, 
apoi se dansează până dimineaţă. Luni la prânz, rudele 
miresei sunt invitate pentru a petrece la casa mirelui. 
Acolo, mama acestuia îi leagă pe tinerii căsătoriţi cu un 
brâu, semn al înfrăţirii veşnice dintre ei. Luni seara sunt 
aduse daruri băiatului şi din nou se dansează până în 
zori. Marţi după masa de prânz este “vărsatul apei”. 
Atunci, mirii şi nuntaşii merg la râu şi varsă apă, iar apoi 
participă dans până seara. De acolo merg cu toţii cu 
muzică la casa fetei, unde se distrează până în zori, când 
este desfăcut steagul.  

Toate acestea arată un mare spirit de unitate în 
cadrul comunităţii craşovenilor din Banat. Aceasta se 
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manifestă şi în momentele grele prin care trec membrii 
săi, cum ar fi cazurile de deces. În acele momente, familia 
defunctului este ajutată de rude şi de vecini prin muncă 
şi cu alimentele necesare organizării pomenii. În acest fel 
arată tradiţia de veacuri a craşovenilor - o tradiţie care a 
individualizat întotdeauna această populaţie între 
naţionalităţile existente în Banat, dar care a şi apropiat-o 
de acestea. Craşovenii au fost mereu o populaţie paşnică, 
muncitoare şi civilizată, iar relaţiile lor cu ceilalţi 
bănăţeni au fost şi sunt în continuare ireproşabile36.  

Cununia se face de obicei la trei săptămâni de la 
logodnă. “Deverii” (chemătorii) merg joi, înainte de 
cununie, la locuinţele sătenilor şi-i invită pe aceștia să 
participe și să bea, pe rând, dintr-o ploscă cu ţuică. În 
semn de primire, cei invitaţi gustă din plosca deverilor 
(chemătorilor). În ziua cununiei, dis-de-dimineaţă, vine 
soacra la viitoarea noră ca să gătească mireasa de nuntă, 
dar mai ales cu scopul de a o împiedeca să-şi ascundă 
sub hainele de mireasă diferite obiecte vrăjite sau 
talismane. După cununie pleacă toţi la casa fetei: în 
curtea casei intră mai întâi mirii, mireasa stă în uşă, la 
intrare și în glumă le cere oaspeților bani. Scopul ei este 
să adune cât mai mulţi bani. Apoi se urcă pe o măsuţă şi 
aruncă dintr-o sită grăunţe peste oaspeţi. La final, sita va 
fi aruncată de mireasă, iar nuntaşii o rup în bucăţi. A 
doua zi, nunta se ţine în casa mirelui. Aici, când intră 
mirii, sunt legaţi peste mijloc unul de altul cu un 
“bracire” (brâu) şi aşa sunt traşi înăuntru, ca 
demonstrație a legământului lor pe veci. În ziua a treia se 
merge la râu unde se umple o găleată cu apă şi i se pune 
mirelui pe vârful piciorului drept, iar dânsul în doua 
rânduri aruncă găleata în pârâu. Umplută a treia oară, 
mirii se spală în acelaşi timp pe mâini şi se şterg - mirele 
de hainele miresei, iar aceasta de hainele mirelui. Găleata 
va fi umplută din nou cu apă, pe care o preia tânăra 
nevastă şi o dă soacrei arătând prin acest gest că va fi 
harnică.  La opt zile după nuntă, rudele apropiate 
se adună la casa miresei şi acolo fac “ospăţul căţeilor 
orbi” - pentru a fi bărbatul orb la faptele nevestei şi se 
petrece iarăşi până dimineaţă.  

Obiceiurile legate de naştere şi botez prezintă, de 
asemenea, anumite particularităţi. Copilul se botează 
după trei-opt zile de la naştere. Naşii sunt anunţaţi din 
vreme şi se întâlnesc cu părinţii copilului pentru a hotărî 
asupra numelui. Dacă în preajma naşterii sau a botezului 
se sărbătoreşte vreun sfânt, de obicei noul-născu va 
primi numele sfântului respectiv. Numele care au 
prioritate primăvara sunt Gheorghe şi Tudor, vara - 
Petru şi Ilie, toamna - Mihai, iar iarna - Nicolae, Martin şi 
Ioan, iar pentru fete - Ana, Marta, Stana, Ecaterina şi 
Magdalena. Actul botezului se petrece la biserică, unde 
naşa are rolul principal. Întorşi acasă urmează un ospăţ 
unde sunt invitaţi naşii, moaşa oficială şi cea de buric, 
precum şi rudele. Pe masă se află o farfurie cu sare, în 

                                                 
36 idem 

care oaspeţii pun bani. Naşii aduc cadouri finilor, iar mai 
târziu şi părinţii răsplătesc naşii cu cadouri. Rudele 
invitate nu vin la botez cu mâna goală, ci aduc de-ale 
gurii şi ţuică, din care închină cu toţii în sănătatea 
copilului. Iată cum, la caraşoveni există asemănări în 
privinţa obiceiurilor de nuntă şi botez cu ale românilor37.  

Interesante sunt şi obiceiurile legate de logodnă şi 
cununie. Tinerii obişnuiesc să se cunoască de multă 
vreme, iar asupra logodnei aceştia hotărăsc fără ca 
părinţii să aibă vreun amestec. După ce feciorul a 
prezentat părinţilor pe aleasă inimii sale, un membru din 
familie se duce la familia fetei şi îi anunţă în mod discret 
despre o eventuală încuscrire. Dacă cei din casa fetei sunt 
de acord, urmează să se facă logodna. Cel puţin trei 
membri ai familiei pornesc cu viitorul mire la păriţii fetei 
având fiecare la dânsul sticla cu ţuică, cu excepţia 
mirelui. În casa fetei, aceştia sunt aşteptaţi de persone în 
număr fără soţ. Când intră peţitorii fata părăseşte camera 
şi stă de vorbă cu viitorul mire în tindă. Glumind, cei 
sosiţi încep cu alte vorbe şi după o astfel de introducere, 
peţitorii îşi anunţă scopul venirii. Căzând cu toţii de 
acord, tinerii sunt invitaţi în cameră să declare şi dânşii 
ce vor să facă. Atunci se aşează pe jos o catrinţă, iar pe 
aceasta părinţii feciorului pun bani; fata calcă banii şi se 
întoarce jur-împrejur îi ridică cu o maramă predându-i 
apoi părinţilor ei. Cu aceasta s-a făcut logodna.  

Fiind foarte superstiţioşi, caraşovenii şi-au format 
diferite credinţe  aproape despre fiecare lucru, iar în 
descântece, farmece şi doctorii băbeşti au devenit 
faimoşi. De exemplu: când vâjie focul - cineva vorbeşte 
familia de rău, dacă copilului sugar îi cresc primii dinţi 
pe maxilarul inferior - e semn că va trăi mulţi ani. La 
căscat - omul să-şi facă cruce înaintea gurii, căci altfel îi 
poate intra duhul rău pe gură. Dacă la Sf. Dumitru este 
lună plină - atunci iarna va fi zăpadă multă şi va fi un an 
mănos. Caraşovenii cred că vinerea nu e bine să toarcă, 
să spele rufe, să scoată gunoiul din casă, să se facă 
logodne şi cununii… 

Între numele de familie ale craşovenilor sunt foarte 
multe de origine română, precum: Almăjan, Bocşan, 
Drăghia, Domăneanţ, Gherliţă, Gherga, Gruia, Hoţa, 
Haţegan, Jurcul, Jigmul, Lugojan, Mirul, Mihăilă, 
Padineanţ, Rebegilă, Tincul, Ursul, Vaca etc. Multe nume 
arată locul sau zonele de origine ale înaintaşilor; aceştia 
s-au contopit însă cu populaţia slavă, lăsând doar 
amprenta numelui românesc.  

Casele caraşovenilor sunt asemănătoare cu cele ale 
românilor din Banatul de munte. Sunt aşezate la stradă, 
iar restul gospodăriei într-o curte destul de spaţioasă, în 
spatele casei. Pe vremuri, casele săracilor erau construite 
din bârne. S-au mai păstrat câteva, majoritatea fiind 
construite acum din carămidă, având faţada cu mai 

                                                 
37 după documente şi manuscrise aparţinând Bisericii Catolice din 
Caraşova, surse citate de Carmen Neumann, Muzeul Judeţean de 
Etnografie al Regimentului de Graniţă, Caransebeş 
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multe ferestre de unde “zâmbesc” muşcate multicolore. 
Caraşovenii obişnuiesc, de asemenea, să-şi construiască 
şi câte un sălaş. Sălaşul este o clădire din lemn sau, mai 
nou, din cărămidă, cu una sau mai multe încăperi, după 
posibililităţi. Aici au grajdurile, unde cresc vitele mari 
sau oile, dacă sunt multe la număr. Varietatea reliefului 
i-a determinat pe caraşoveni să ducă mai mult o viaţă 
agricolă şi păstorească. Pe văile fertile sunt semănate 
cereale. Pe coastele şi terasele dealurilor, alături de fâneţe 
pentru vite, se întind livezile cu pomi fructiferi, 
caraşovenii fiind vestiţi pentru cireşele, merele şi prunele 
lor.  

 

 
 

O mare însemnătate o are viaţa pastorală. Oieritul 
trebuie să fi fost în trecut o îndeletnicire principală, căci 
numai astfel se poate explica dragostea lor mare pentru 
păstorit. Turmele variază ca număr de capete şi se 
formează din gruparea mai multor proprietari. Viaţa de 
la stână, cu toate activitățile ei, este asemănătoare cu cea 
a românilor. Iarna, proprietarii îşi duc oile la sălaşul cu 
fân, iar cei care au mai puţine le duc în sat, ţinându-le 
prin grădini. Brânza este însemnată pentru consumul în 
familie, iar surplusul se vinde. Hrana principală a 
caraşovenilor este de natură vegetală, carnea 
consumându-se mai ales duminica şi la sărbători. Este 
preferată carnea de oaie şi porc. Dintre băuturi, este 
preferată ţuica de prune, atât de bărbaţi cât şi de femei, 
îndeosebi dacă este îndulcită cu zahăr sau miere.  

Integraţi în mediul cultural rural din Banat, 
caraşovenii nu s-au putut sustrage tradiţiei corale şi 
teatrale a provinciei. În satele caraşoveneşti, piesele de 
teatru şi cântecele corale se prezintă mai ales în limba 
localnicilor. Faţă de trecut, în ultimi ani, nivelul cultural 
al caraşovenilor s-a ridicat mult. Formaţii artistice de cor 
și dansuri precum “Karaseveska Zora”, solişti 
instrumentişti şi solişti vocali, s-au făcut cunoscuţi 
particpând la festivaluri folclorice în multe locuri din 
țară și străintate. Reviste culturale din Resiţa, de la 
sfârşitul anilor ’60 ai secolului trecut menţionează 
ansamblul instrumental coregrafic de la Caraşova şi 
înregistrările acestui ansamblu făcute la studioul de 
Radio Timişoara.  

 

Prezenţa caraşovenilor în economia şi 
societatea românească în secolele al 
XIX-lea şi al XX-lea  

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, craşovenii au 
populat parţial şi alte sate bănățene. Tot prin emigrarea 
de slavi catolici se poate explica şi provenienţa unei părţi 
a locuitorilor comunei Slatina Timiş, care s-au românizat 
complet de-a lungul timpului, păstrându-şi numai religia 
catolică. Chiar şi populaţia din Iabalcea nu mai vorbeşte 
decât româneşte. Aceşti locuitori mai au totuşi în comun 
cu ceilalţi craşoveni religia catolică, portul şi obiceiurile. 

În 1949, de comuna Lupac aparţineau satele Clocotici 
şi Vodnic, iar Rafnic tot de comuna românească Goruia. 
În 1956, Clocotici a devenit la rândul său comună, cu 
satele aparţinătoare Vodnic şi Rafnic, iar Lupacul a 
rămas comună de sine stătătoare. Acolo se afla în 
exploatare, din 1921 un zăcământ de cărbuni, care a fost 
însă epuizat în 1957. În 1959, în satele craşovene 
comuniştii au înfiinţat „întovărăşiri agro-zoo-pomicole” 
(un prim pas către CAP-uri), dar acestea au fost lichidate 
în 1963 din lipsă de randament, calitatea solului fiind 
foarte slabă. După 1968, craşovenii locuiesc mai mult în 
comunele Lupac (cu satele Clocotici, Rafnic şi Vodnic) şi 
Caraşova (cu satele Iabalcea şi Nermet). În trecut, 
mortalitatea infantilă era foarte ridicată în aceste 
localităţi (peste 40% dintre copiii mici), asistenţa 
medicală fiind inexistentă. După Al Doilea Război 
Mondial, această situație s-a îmbunătăţit, fiind construite 
mai multe dispensare medicale. Şcoli au existat din 1786 
la Clocotici, 1791  la Vodnic, 1800 la Rafnic şi 1844 la 
Lupac, toate având câte o sală de clasă şi un învăţător. În 
1948-1949, vechea şcoală din Lupac a fost mărită, iar în 
1962 i s-a adăugat clădirea cantinei, ajungând la 7 săli de 
clasă. Totodată, a fost construită o nouă şcoală la Vodnic 
în 1954-1955. La Rafnic, până în 1948 era o şcoală de 7 
clase, redusă în intervalul 1948-1961 la 4 clase, iar apoi, s-
a revenit la 7 clase. În 1965 a fost inaugurat noul local al 
şcolii din localitate, aceasta devenind atunci una de 8 
clase.  
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În secolele trecute, craşovenii au învăţat primele 
noţiuni de la călugări, care ţineau loc şi de preoţi şi de 
dascăli, de pildă la Rafnic, unde nu au existat biserică 
până în 1789 şi şcoală până în 1800. La Clocotici, şcoala 
era confesională, având un singur învăţător pentru toate 
clasele. Elevii învăţau scrisul, cititul, cele patru operaţii 
aritmetice şi noţiuni de religie. În 1953, acolo s-a ridicat o 
şcoală nouă, cu două săli de clasă, aceasta fiind mărită şi 
adăugându-i-se un etaj în 1964; astfel s-a ajuns la 7 săli 
de clasă, cu 12 cadre didactice. La 18 mai 1959, aproape 
30 de părinţi din Clocotici solicitau Ministerului 
Învăţământului şi Culturii înfiinţarea clasei a V-a la 
şcoala din comuna lor. După o cerere similară adresată 
de aceiaşi părinţi conducerii şcolii, la 10 septembrie 1959, 
clasa respectivă a fost înfiinţată, elevii fiind scutiţi de 
deplasarea în satele vecine. Şcoala din Clocotici era 
dotată cu mobilierul şi materialul didactic necesar38. În 
1968, populaţia majoritară a satelor craşoveneşti era 
înregistrată drept croată. 

 
În anul 1990 se înfiinţează în Caraşova secţii în limba 

maternă, iar în prezent funcţioneaza liceul bilingv, patru 
grădiniţe şi patru şcoli cu clasele I-VIII. Populaţia din 
Caraşova este denumită de românii bănăţeni, coţcăreţi 
sau cocoşi, cărora în bătaie de joc le cântă “cucurigu”. 
Cântatul cucurigului sau porecla de cocoşi ar fi în 
legătură cu obiceiul de pe vremuri al carașovenilor de a 
se scula odată cu cântatul cocoşului, pentru ca să ajungă 
la timp la biserică, duminica şi sărbătorile religioase, 
fiindcă pe vremuri erau împrăştiaţi şi aveau o singură 
biserică.  

Până în anul 1989, schimburile culturale între 
Croaţia şi satele caraşovene erau singura modalitate de 
păstrare a legăturii lingvistice şi culturale cu ţara de la 
care se revendică. Schimburile culturale au fost iniţiate şi 
finanţate de Croaţia. După 1990 aceste schimburi s-au 
rărit, efectul lor fiind suplinit prin cursuri de limba şi 
cultura croată pentru cadre didactice, elevi, preoţi 
invitaţi periodic în Croaţia, pe cheltuiala statului croat. 
Din anul 1994, la Caraşova apare “Hrvatska grancica”, 
publicaţie bilingvă a Uniunii Croaţilor din România. 
Croaţii vorbesc trei tipuri de graiuri, iar cei din grupul 
croaţilor caraşoveni păstrează cele mai arhaice forme ale 
limbii croate vorbite.  

Portul este diferit de cel al oricărei alte etnii din 
Banat. Costumul femeiesc este compus din camaşă - cu 
cusături ce simbolizează flora şi fauna locală, numite 
“brazi şi şluche”. Poalele sunt albe, lungi şi plisate, 
apretate de parcă ar fi de hârtie. Când sunt îmbracate în 
costum, fetele nu se aşează ca să nu strice cutele. 
Deasupra poalelor se poartă o catrinţă neagră şi foarte 

                                                 
38 preluare după Vătav, Gheorghe, Monografia satului Clocotici, 
manuscris, 1967 (selectiv) şi Vătav, Gheorghe; Ciocheltca, Ioan; 
Pădineanţ Filip şi Gherliţă, Petru, Monografia comunei Clocotici cu 
satele Lupac, Rafnic şi Vodnic, manuscris, 1968 (selectiv) 

scurtă, prinsă de jur-împrejurul corpului. Costumul 
bărbătesc este compus din cămaşă albă având cusătură 
neagră la guler şi manşetă. Izmenele sunt albe cu 
broderie, la brâu se poartă cingătoare multicoloră, 
deasupra – laibăr, iar pe cap - pălărie. Bătrânele se mai 
îmbracă şi azi ca mamele lor, cu batic sub care îşi ascund 
“coarnele”. Ele sunt făcute din cozi împletite, ridicate 
apoi în vârful capului, respectând cu mândrie tradiţia. 
Pentru a se face distincţie, fetele poartă două coarne, iar 
femeile poartă trei coarne39.  

Caraşovenii au cântări specifice croate, dar şi 
sârbeşti, foarte cunoscute în Banat, cât şi cântări 
populare româneşti bănăţene. Caraşovenii au un singur 
joc cu nume sârbesc – Kolo - pe care îl dansează ca şi doi-
ul bănăţean. Horele se fac în aşa fel încât ierarhia pe 
vârstă şi poziţia dominantă în comunitate să se 
regăsească şi în ordinea aşezării la horă40.  

 
  

Comunităţile caraşovenilor la început 
de secol şi mileniu 

Din păcate, populaţia celor şapte sate caraşovene a 
suferit de-a lungul secolelor, scăderi semnificative41. 
Astfel, de la un recensământ la altul, numărul croaţilor 
caraşoveni s-a diminuat simţitor. Potrivit 
Recensământului din anul 1977, cele şapte sate croate 
aveau o populaţie de 7.248 de locuitori (2.815 în 
localitatea Caraşova, 698 în satul Nermed, 316 în 
Iabalcea, 1.096 în Clocotici, 1.112 în Lupac, 733 în Rafnic 
şi 479 în Vodnic).  

Conform Recensământului din anul 1992, numărul 
locuitorilor din cele şapte sate a scăzut, ajungând la 
6.771, (2.629 în localitatea Caraşova, 644 în satul Nermed, 
277 în Iabalcea, 1.013 în Clocotici, 1.084 în Lupac, 642 în 
Rafnic şi 482 în Vodnic).  

La Recensământul populaţiei din anul 2002, comuna 
Caraşova număra 3.260 de locuitori (2.437 în localitatea 
Caraşova, 598 în satul Nermed, 225 în Iabalcea), în 
comuna Lupac locuiau 3.027de persoane (965 în 
localitatea Lupac, 1.037 la Clocotici, 464 la Vodnic şi 561 
în Rafnic), în total 6.287 de locuitori, dintre care însă 
numai 206 persoane au declarat că sunt de origine croată.  

Analizând aceste statistici constatăm că numărul 
croaţilor caraşoveni este în continuă scădere. Principalele 
cauze ale acestei scăderi fiind migraţiile masive ale 
acestora în ţări din Uniunea Europeană, precum şi 
creşterea mortalităţii. Un alt motiv îl reprezintă scăderea 

                                                 
39 după preotul Gheorghe Catici din Caraşova, Bogdan Ştefan, cantorul 
Bisericii din Caraşova, Marta şi Petru Haţegan, din Caraşova nr. 211, 
precum şi documente şi manuscrise aparţinând Bisericii Catolice din 
Caraşova, surse citate de Carmen Neumann, Muzeul Judeţean de 
Etnografie al Regimentului de Graniţă, Caransebeş 
40 idem 
41 după Lina Tincul, Croații caraşoveni si natalitatea, pe site-ul www.zhr-
ucr.ro, vizitat pe 6 august 2014, orele 15:53 

http://www.zhr-ucr.ro/
http://www.zhr-ucr.ro/
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numărului de nou-născuţi. În urmă cu aproape cinzeci 
de ani, în majoritatea familiilor croate se năşteau 3-4 
copii. Casele, deşi micuţe, erau pline de râsetele copiilor 
şi de voie bună. Astăzi, părinţii cresc unul, cel mult doi 
copii. Preotul Catici Gheorghe a spus că în anul 2010, în 
localitatea Caraşova şi satele apărţinătoare, s-au născut 
doar 22 de copii - 12 fetiţe şi 10 băieţi (16 copii la 
Caraşova, 5 copii la Nermed şi 1 copil la Iabalcea), în 
timp ce numărul deceselor a ajuns la 38 de persoane - 21 
de bărbaţi şi 17 femei (30 decedaţi în Caraşova, 5 la 
Nermed şi 3 în Iabalcea). În ceea ce priveşte căsătoriile - 
în anul 2010, în Caraşova s-au oficiat 6 căsătorii, la 
Nermed 2, iar la Iabalcea o căsătorie.  

 

 
 

Aceeaşi situaţie îngrijorătoare o întâlnim şi în 
localităţile Clocotici şi Vodnic. Potrivit informaţiilor 
primite de la preotul Dobra Petar, în parohia din 
Clocotici au fost înregistraţi în 2011 - 5 nou-născuţi (5 
copii la Clocotici, nici un copil la Vodnic), 5 căsătorii (4 la 
Clocotici şi 1 la Vodnic) şi 20 de morţi (17 persoane în 
satul Clocotici şi 3 persoane în localitatea Vodnic). 
Observăm că în cele 5 sate, numărul deceselor îl 
depăşeşte pe cel al nou-născuţilor. O situaţie diferită 
găsim la Lupac. Preotul Tincul Marian ne informează că 
la parohia din Lupac s-au născut 24 de copii (17 la Lupac 
şi 7 la Rafnic) şi au decedat 18 persoane (10 la Lupac şi 8 
la Rafnic). Totuşi, parohul a oficiat cele mai puţine 
căsătorii, doar 2 în localitatea Lupac, din nefericire nici 
una în satul Rafnic. 

Conform Recensământului populaţiei din 2002, la un 
total al populaţiei României de 21.680.974 persoane, 
caraşovenii - cu 206 persoane - ocupau penultimul loc 
dintr-un posibil clasament al minorităţilor naţionale 
după număr, cu 4 persoane mai mult ca albanezii, ceva 
mai mulţi minoritari fiind înregistraţi la ruteni (277 
persoane), albanezi (477 persoane) şi macedoneni (695 
persoane).         

În conferinţa susţinută de prof. P. Neiescu la Primul 
Congres Internaţional al istro-românilor, desfăşurat  în 
2001, la Facultatea de litere şi filosofie din Pola (Croaţia), 
acesta a arătat că în Banat, la absolut nici un recensământ 
din timpul Austro-Ungariei şi până azi, caraşovenii nu s-
au declarat vreodată croaţi, iar la cca 300 de persoane au 
4 şcoli în limba croată şi deputat în Parlamentul 
României din oficiu42.  

       
           

Concluzii 
Craşovenii sau caraşovenii sunt una dintre cele mai 

interesante naţionalităţi ale Banatului. Vorbesc o limbă 
de origine slavă, au religia romano-catolică şi trăiesc în 
principal în cele şapte sate, aşezate între vechile centre 
industriale, Reşiţa şi Anina: Caraşova (Karaševo), Lupac 
(Lupak), Iabalcea (Jabalce), Clocotici (Klokotić), Rafnic 
(Ravnik), Nermet (Nirmic) şi Vodnic (Vodnik).  

Caraşovenii, craşovenii sau locuitorii din Caraşova, 
constituie primul val de migranţi de natură slavă – 
croaţii – care au azi ca simbol drapelul ţării mamă – 
Croaţia – tricolorul roşu, alb şi albastru. Emblema 
specifică este turnul redutei pe vârf de pisc - simbol al 
ruinelor cetăţii Caraşova. 

De-a lungul secolelor, varietatea reliefului din zona 
Caraşovei i-a determinat pe locuitorii de aici să ducă mai 
mult o viaţă agricolă şi păstorească. Surplusul de 
produse agricole creat de locuitorii celor 7 sate 
caraşovene este comercializat în zonă, aceasta fiind 
singura contribuţie notabilă a caraşovenilor la 
dezvoltarea economică a regiunii în care locuiesc. 

Croaţii caraşoveni aşezaţi în zona muntoasă s-au 
ocupat cu creşterea animalelor şi pomicultură, lăsând în 
urma lor o cultură considerabilă în acest domeniu, de 
asemenea şi-au încercat îndemânarea în olărit, 
dezvoltând un stil specific. Cei din şesul bănăţean şi-au 
câştigat renumele ca buni viticultori şi agricultori. 
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ANEXA NR. 1 
 

CARAŞOVENII, ROMÂNII CU DOUA PAŞAPOARTE 
 

Într-o oază de linişte, la poalele 
munţilor, departe de nebunia oraşului, 
caraşovenii parcă trăiesc într-o altă 
lume43. Satele liniştite, cu maşini cu 
numere de Zagreb, cu case mari, cu 
obloane din lemn, care se deschid în 
fiecare dimineaţă, sunt ceva obişnuit. 
Oamenii sunt liniştiţi şi vorbesc între ei o 
limbă ciudată pe care numai ei o înţeleg.  

Nu este sârbă, nici croată, nici bulgară 
şi nici măcar cehă, dar are puţin din 
toate. Femeile poartă „coarne” şi 
mărgele colorate, bărbaţii sunt plecaţi la 
muncă în Croaţia pentru că toţi au 
paşaport croat şi dublă cetăţenie. Aşa e 
viaţa acolo la ei în cele şapte sate de 
caraşoveni.  

 
Oameni gospodari 

Cea mai mare localitate unde sunt 
caraşoveni este Caraşova. În jurul ei mai 
sunt grupate alte şase localităţi Clocotici, 
Lupac, Nermed, Iabalcea, Rafnic şi 
Vodnic. Până în Caraşova se merge 
foarte bine, se ajunge în mai puţin de 
două ore, pentru că drumul este excelent 
chiar de la Timişoara.  

Localitatea este la câţiva kilometri de 
Reşita, pe drumul spre Anina, unde la 
un moment dat se face dreapta. Plăcuţa 
de la intrare te întâmpină cu ambele 
nume ale comunei, Caraşova - în 
româneşte – şi Karaşevo, în limba croată. 
Primul lucru care se remarcă sunt casele 
mari, frumoase, de oameni gospodari, 
străzile curate şi iarba atent îngrijită.  

Bătrânele se mai îmbracă şi astăzi ca şi 
mamele şi bunicile lor, cu batic sub care 
îşi ascund „coarne”, cu mărgele la gât, 
aşa cum este frumos pentru fiecare 
caraşoveancă. „Coarnele” sunt două sau 
trei şi sunt nişte cozi împletite, adunate 
şi ridicate în vârful capului. „Aşa e 
tradiţia. Fetele nemăritate au două 
coarne, cele măritate îşi fac câte trei”, 
spune Ana Petruţ.  

Mărgelele de la gât le poartă oricine şi 
se pun oricâte. „Dacă mărgelele sunt 
negre, înseamnă că femeia este în doliu. 
Femeia aceea e în doliu, dar se îmbracă 
în alb. A murit o rudă care era oarbă şi a 
zis că şi aşa nu a văzut decât negru în 
timpul vieţii, măcar când e moartă, 
lumea să poarte alb pentru ea”, explică 
Ana Petruţ.  

                                                 
43 sursa: Evenimentul zilei, 5 mai 2007   

Fuste de hârtie, făcute cu peglaisul 

Portul caraşovean este complet diferit 
de hainele pe care le poartă orice altă 
etnie din Banat. Ei poartă „oplete”, o 
cămaşă brodată cu acul, cu fir negru, iar 
fetele uimesc prin fusta apretată, de 
parcă este din hârtie. „Când mergem şi 
ne îmbrăcăm undeva, toată lumea zice 
că e fustă de hârtie, dar nu e”, spune 
zâmbind Maria Petruţ.  

Fata merge încet, cu paşi de chine-
zoaică şi când este în costum nu se 
aşează niciodată ca să nu strice cutele fin 
făcute ale poalelor. E o artă pe care nu 
multe femei o mai ştiu. „După ce spălăm 
fusta o ducem la o femeie din Clocotici 
care mai ştie să facă, şi le calcă cu 
peglaisul”, spune Ana Petruţ.  

 

Croaţi cu dublă cetăţenie 
De vreo zece ani, caraşovenii sunt 

croaţi cu acte. Cei mai tineri şi-au dorit 
să plece să lucreze peste graniţă, în 
Serbia sau Croaţia, însă după război a 
fost mai dificil. Soluţia pe care au găsit-o 
a fost să se facă croaţi cu acte. „Am 
depus acte, ni s-a dat de la biserică că 
suntem croaţi şi am aşteptat. Am stat un 
an şi ceva, dar am primit paşaport croat 
şi am putut să mergem dincolo să 
lucrăm”, spune Ana Petruţ.  

Femeile mergeau să îngrijească bă-
trâni, iar bărbaţii munceau în construcţii. 
Erau buni la toate, iar acum au rămas 
acolo pentru că se câştigă mai bine. 
Stana Drăgia are bărbatul acolo de 
câteva luni, iar fiul ei cel mare a plecat 
chiar atunci, tot la Zagreb. Un microbuz 
de persoane l-a luat chiar din faţa casei. 
„Era mai bine când nu eram în UE, acum 
nu se mai câştigă aşa de bine. Dar nu 
avem ce face, aici nu au ce lucra”, spune 
femeia. 

 

Istorie. Trei valuri de migraţie croată 

Imigrarea croaţilor pe aceste teritorii s-
a făcut în trei valuri. Primii au venit în 
secolele al XIII-lea şi al XIV-lea şi s-au 
aşezat pe platoul nordic al râului Caraş, 
aproape de Reşita, în şapte localităţi cu o 
populaţie compactă, care se păstrează şi 
astăzi. Al doilea val a ajuns în secolele al 
XVI-lea şi al XVII-lea, în perioada 
dominaţiei otomane în Banat sau la 
sfârşitul acesteia şi a ajuns în Arad, în 
jurul localităţilor Radna şi Lipova, fiind 
cunoscuţi sub denumirea de croaţi 

lipoveni, şi în apropierea Timişoarei, la 
Recaş, dar aici convieţuiesc cu alte etnii.  

Ultimul val cuprinde persoanele care 
au venit la începutul secolului al XIX-lea 
în localitatea Checea, apoi la Cenei, în 
Timiş. Datele oficiale înregistrau atunci 
6.800 de croaţi în toată România, din 
care cei mai mulţi, peste 90%, în Caraş-
Severin, 6.273 de persoane, iar în Timiş 
371. Oamenii de ştiinţă din Croaţia, mai 
ales lingviştii, sunt foarte interesaţi de 
graiul specific acestei comunităţi din 
România, care, în opinia lor, reprezintă 
una dintre puţinele mărturii vii ale 
vechii limbi croate. 

 

Atracţie. Zona turistică 

În jurul Caraşovei este munte, aşadar 
amatorii de iarbă verde şi de drumeţii se 
pot simţi aici în largul lor. Mai mult, cei 
care sunt fascinaţi de speologie, au mai 
multe peşteri la care se ajunge relativ 
uşor. În partea nord-estică a localităţii se 
află ruinele unei cetăţi, cunoscută drept 
„Cetatea Turcului” (Turski grad), fiind 
ridicată încă din perioada romană. În 
drumul spre Peştera Comarnic, cea mai 
mare peşteră din Banat, se poate vedea 
Peştera Liliecilor şi Peştera de după 
Carse. 

 

Fişa localităţii 
ACCES. Caraşova se află la 15 

kilometri de Reşiţa, astfel că, din 
Timişoara faceţi cu maşina mai puţin de 
două ore. Dacă vreţi să ajungeţi altfel, se 
poate lua trenul până în Reşiţa, iar de 
acolo, un autobuz către Caraşova, 
pentru că nu există tren direct. Există şi 
varianta de a lua direct un autobuz de la 
autogara din Timişoara, apoi să 
schimbaţi în Reşiţa.  

CAZARE. La Caraşova se va deschide 
o pensiune cu mai multe camere, unde 
va fi şi un restaurant. Pentru amatorii de 
munte există şi varianta de a dormi în 
cort, în Parcul Naţional Semenic-Cheile 
Caraşului.  

MASA. La pachet de acasă sau de la 
magazinele săteşti. 

OBIECTIVE TURISTICE. Din 
Caraşova pornesc mai multe trasee 
montane spre Parcul Naţional Semenic. 
Chiar în sat mai puteţi admira biserica 
de rit catolic, din secolul al XVII-lea, iar 
dacă aveţi noroc, prindeţi chiar o nuntă 
în stil caraşovenesc, unde mirii încă se 
mai îmbracă în port popular. 
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Silvia CINCA 
 
 

Te caut  
 

 trecut un veac sau poate o clipa. A fost clipa. A 
noastra. Si numai a noastra. Ti-am spus ca te 
iubesc. Asa cum am stiut eu sa spun. Timid. 

Poate nesigur. Stangaci. Dorind raspunsul. Si tu, da, mi-
ai raspuns. Simplu. Dureros de frumos. Te iubesc 
scumpa mea ai zis. frumoasa mea, regina mea. 
Si eu, m-am lasat incantatǎ de vorbele tale. 

Am alergat dupa tine la mare. Am stat pe limba de 
piatra spre a savura nesfarşitul. Dar nu erai acolo. Nici 
nesfsitul, nici tu. Am traversat mai tarziu oceanul si 
acolo am gasit infinitul. Erai cu mine. Am alergat sa aud 
cantecul tau care umplea vazduhul din clapele pianului 
atinse de tine.  

Te caut fiinta. Unde ai disparut? Am inca in mine 
caldura vorbelor tale. Mangaierile tale imi frang inima. 
Fara tine, poate ma voi simti singurǎ. Deşi am spus, am 
promis, am jurat niciodata nu voi accepta singuratatea. 
Pentrucǎ am credinţe. Cred în puterea Divinǎ care mǎ 
insoşte. Cred în prietenie. Cred în natura care mǎ 
înconjoarǎ.  

Stii ceva? Intr-o zi un porumbel a venit la fereastrǎ. 
Si l-am întrebat daca are veşti de la tine. Atunci el m-a 
privit in ochi şi mi-a şoptit. “Copil naiv” şi m-am dus 
spre oglindǎ. Acolo am sperat sǎ vǎd chipul meu de 
copil, darn nu. Am vǎzut din nou chipul tǎu care mǎ 
fascina cu puritatea lui, cu cǎldura privirilor tale şi am 
auzit vorbele şoptite “Te iubesc”. Atât am dorit. Am 
mers în grǎdinǎ şi am întrebat o pasǎre cântǎtoare, 
“cunoşti cântecul vietii pe care el mi-l cânta în fiece 
searǎ?”. Si mica frumusete cu pene de argint a început sǎ 
cânte. Il ştia. Si cântecul ei a umplut vǎzduhul şi eram 
convinsǎ cǎ tu l-ai auzit. Am fugit într-o altǎ tarǎ sperând 
cǎ vei fi acolo. Am întrebat în drumul meu nisipul 
fierbinte care luneca sub mersul meu şi el a spus simplu, 
“niciodatǎ”. El nu a venit aici.  

Am fugit atunci peste nǎmeţii de zǎpadǎ şi am cerut 
ajutor palidului soare care fǎcea sǎ strǎluceascǎ imaculata 
albeatǎ a strǎzii. “Nu-l cǎuta aici” am auzit. 

 Unde ai plecat? Continui sǎ te caut. Am obosit. 
Drumurile sunt grele. Sufletul meu secǎtuit de lipsa ta. 
Când va veni primǎvara te voi cǎuta din nou. Voi întreba 
firele de iarbǎ. Voi asculta cântecul frumuseţii din glasul 
neauzit al trandafirilor albi. Mǎ voi oglindi în adâncul 
fântânilor cu apǎ purǎ şi voi asculta susurul izvoarelor.  

Te voi gǎsi oare? Acum stiu ce înseamnǎ singurǎtate. 
Dar nu voi accepta. Stiu cǎ într-o zi te voi gǎsi. Copacii 
îmi vor spune numele tǎu la tǎiere, când lacrimile îi vor 
nǎpǎdi. Pǎdurile imi vor cânta melodia compusa de tine 
pentru noi. Si, da, cu siguranţǎ pianul tǎu din casǎ îmi va 
spune exact unde te afli. Vǎd mâinile tale apǎsând 
clapele, aud melodia ta venind în valuri peste mine. Si 
fiecare obiect imi va spune cu glasul tǎu. “Sunt aici. Te 
iubesc. Voi fi veşnic cu tine.” Si eu,voi crede.  

 

Ingerul  
 

 venit la mine un înger. Era frumos, îmbrǎcat în 
alb imaculat, mi-a zâmbit şi a spus: 

−Mergi cu mine.  
Am tresǎrit speriatǎ. Mi-era fricǎ. Nu de el, ci de ceea 

ce voia el. Fricǎ. Mǎ confruntam cu cel mai mare duşman 
al omului. Stiam cǎ frica este cea care ne doboară, ne 
istoveşte, ne aruncă în pragul neputinţei, da, ne duce la 
disperare... 

I-am auzit vocea caldǎ şi mângâietoare: 
−Te vreau în puritatea de dincolo de patimile şi 

păcatele învăluite în minciuna neştiută. In sentimentele 
revărsate cu puritatea copilului abia născut peste tot ce e 
urât şi confuz şi trecător. Te chem spre lumea gândurilor 
pure. A îmbrăţişărilor sincere. A purităţii iubirii. Te 
aştept în câmpia înverzită din imaginile înălţimilor 
neatinse. Te doresc în neantul fără de sfârşit, acolo unde 
sufletele se vor îmbrăţişate pentru vecie.  

−Dacă eşti veneticul timpurilor de neagră vibraţie, 
am zis, alungă negura din calea fericirii. Te întâmpin pe 
cărarea albă a purităţii gândurilor. 

A 

A 
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-Mă vei urma, sau frica  pământului te va înghiţi în 
statornicia împietrită a obişnuitului? Mă vei urma sau 
neputinţa te va chema în salvarea a ceea ce e de mult 
nimic şi banal? Mă vei urma, sau uitarea va şterge 
drumul îngust pe care copacii pădurilor sunt gata să-l 
acopere? Mă vei urma? 

Nu l-am urmat. Frica era incǎ in mine. Nu l-am 
urmat şi l-am lǎsat sǎ plece. Trist. Singur. La fel de 
frumos, înfǎşurat in albul imaculat al stelelor pǎtrunzând 
prin nori de mǎtase. L-am privit îndelung, o lacrimǎ a 
cǎzut peste chipul lui din gândurile mele. Am rǎmas 
singurǎ, în puterea nopţii. A fost  un vis. 

 

 

Plecarea  
 

ai vino, stai lângǎ mine. Fata se aşezǎ pe scarǎ, 
lângǎ bunica ei. Era pe înserate. Se apropia 
întunericul nopţii. Cele douǎ obişnuiau searǎ de 

searǎ sǎ se aşeze pe teapta de la intrare în casǎ şi sǎ 
admire. Erau florile grǎdinii care aduceau mirosul suav 
în adierea unui vânt rǎtǎcit. Culorile lor se mai vedeau 
încǎ în razele târzii de luminǎ  ale zilei. Era o varǎ calmǎ 
cu adieri uşoare şi cu rǎcoarea serilor de vis când pǎsǎrile 
adormite îşi mai spuneau câte un ciripit de noapte bunǎ. 
De undeva se mai auzea un latrat parcǎ şi el tributar 
unui rǎspuns întârziat. 

−Ce poveste îmi spui astǎ searǎ? Stii ceva când am sǎ 
fiu mare am sǎ mai vreau poveşti cu zâne şi prinţi.  

−Nu, nu cred. Sau poate,  abia atunci ai sǎ le doreşti 
mai mult.  

−De ce spui asta. Pentru cǎ atunci poate nu mai are 
cine sǎ ţi le spunǎ.  

Fetiţa nu întelegea. La aproape şase ani, puritatea nu 
dǎduse voie ca în sufletul fetii sǎ pǎtrundǎ durerea în nici 
un fel.  

−Oricum eu … poate cine ştie, mie… îmi va veni aşa o 
dorinţǎ şi-am sǎ te rog sǎ-mi mai spui poveştile astea.   

−Fatiţa mea, atunci când tu vei fi mare eu… bunica 
tǎcu.  

−Spune bunico. N-ai sǎ mai vrei sǎ-mi spui poveşti?.  
−Eu, am sǎ mai vreau, dar… 
−Astǎzi eşti rea.  
−Când tu ai sǎ fii mare, eu n-am sǎ mai fiu. 
−Cum aşa, unde ai sǎ te duci? 
−Am sǎ merg… tǎcu din nou. 
Fetiţa se uitǎ la ea, o sǎrutǎ pe obraz şi rǎmase agǎţatǎ 

într-o îmbrǎţişare . 
−N-ai sǎ te duci nicǎieri.,, 
−Am sǎ mǎ duc acolo. Vezi, sus, sus în cer, acolo, uite 

au apǎrut stelele. Mǎ voi duce într-o stea de acolo de pe 
cer. 

−Merg şi eu cu tine… 

−Asta nu se va putea. Tu trebuie sǎ rǎmâi aici. Trebuie 
sǎ te faci mare. Stai cu mǎmica ta şi cu tǎticul tǎu…Eu 
sunt bolnavǎ si merg sǎ mǎ tratez acolo. Dupǎ ce eu plec, 
tu… când vei veni seara aici, te uiţi pe cer şi când vei 
vedea o stea clipind sǎ ştii cǎ eu îţi fac semn. Atunci te 
rog sǎ-mi faci cu mâna şi eu am sǎ te vǎd… Si ţine minte, 
numai tu mǎ poţi vedea. 

Câteva sǎptǎmâni mai târziu, bunica tare bolnavǎ, a 
plecat. A plecat la cel de sus. Searǎ de searǎ nepoata ieşea 
pe treapta şi se uita la cer. Intr-o searǎ mama ei a ieşit şi a 
observat cǎ fetiţa nu-şi lua ochii de la cer.  

−Ce faci aici? Hai vino la culcare. 
−Mamǎ vezi, a apǎrut bunica. Uitatǎ-te la steaua aia… 
−Mama se uitǎ dar nu înţelegea.  
Steaua sclipea şi fetiţa îi fǎcu semn cu mâna.  
−Uite-o pe bunica mamǎ, tu nu o vezi? Uitǎ-te în 

steaua aia care sclipeşte, uite… O da, aşa e, numai eu o 
vǎd, zise fetiţa…şi intrǎ în casǎ dupǎ mama ei.   
 

 

Dansul.  
 

rotuarul era umed. Ploase şi apa fǎcea încǎ sǎ 
strǎluceascǎ in lumina felinarului de stradǎ, 
lǎsând chemǎri de stele pe drumul imaculat. 

pustiu.  Era târziu. In noapte adâncǎ. Mike îşi încetini 
pasul   mergând alene, urmǎrind câte un strop care mai 
venea din norii care se scuturau spre a-şi justifica 
existenţa.  Mike venea spre casǎ fǎrǎ grabǎ. Uitase parcǎ 
chipul iubitei care-l aştepta privind  in lungul strazii cu 
ochii umeziţi de lacrimi,  

Denise spera de ore bune sǎ-l vadǎ venind pe 
drumul pustiu, grǎbit. Iar ea, sǎ-i sarǎ înainte, sǎ-l 
îmbrǎţişeze, iar el sǎ-i spunǎ vorbe frumoase de iubire.   

Fata se uitǎ la ceas. Era trecut de trei noaptea. S-a 
apropiat de computer. A ales cântecul pe care el îl iubea 
atât de mult, cântecul care i-a împreunat cândva atunci 
când, pe melodia ştiutǎ doar de ei, în puterea nopţii au 
început sǎ danseze în stradǎ. Denise se aşezǎ din nou la 
fereastrǎ şi privea îndelungul drumului. Melodia rǎsuna 
încet în stradǎ prin geamul deschis, şi fata a hotǎrât sǎ 
iasǎ aşa cum împreunǎ fǎcuserǎ cu numai doi ani în 
urmǎ. Acolo a început sǎ danseze. Melodia o învǎluia şi 
pasii alunecau din ce în ce mai siguri pe trotoarul umed. 
Exact ca atunci.  Il privi în ochi, era el. Un vârtej îi 
prinserǎ pe amândoi şi i-a învǎluit umplând strada cu 
pasiunile involburate ale unui dans nebun. Prin el 
iubirea pǎrea sǎ fi invadat vǎzduhul iar muzica continua 
fǎrǎ încetare în ritmurile ei vii şi nestatornice cu care îi 
îmbǎtase şi cu doi ani în urmǎ. Deodatǎ muzica s-a oprit. 
Fata se uitǎ în jur. Era singurǎ. Drumul din ce în ce mai 
umed. Cum de nu simţise cǎ a început din nou sǎ plouǎ?  

H 

T 
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Privi în sus cǎtre norii întunecaţi şi şi-a lǎsat chipul 
lovit şi lacrimile alungate de picǎturile nemiloase de 
ploaie.  

A simţit cǎ e strânsǎ într-o îmbrǎţişare puternicǎ. A 
tresarit, ca trezita din vis. Era el.  

−Ce cauţi în stradǎ iubit-o? 
−Te-am aşteptat. 
−Nu te supǎra. Am avut treabǎ. La birou… 
−Nu, nu-mi spune.  
Când au intrat pe uşǎ a simţit venind dinspre el un 

puternic miros de parfum. Ii era cunoscut… 
S-a dus la computer şi în surdinǎ a început sǎ rǎsune 

din nou acelas cântec ce marcase dragostea lor.  
A privit la pat, cǎtre el. Adormise.  
 

 

 

O poveste cu 
credinţă  
 

atru tineri pescari au plecat pe ocean cu o 
ambarcaţiune proprie. Toţi se pricepeau la 
navigaţie, dar unul era chiar inginer-

specialist în maşini. Ajunseseră departe, în larg, 
undeva de unde ţărmurile nu se mai puteau zări, şi 
au observat, la ora trei dimineaţa, că vasul lor devine 
mai greu. Căutând peste tot, au descoperit că la 
motoare intră apă. Au început s-o scoată cu găleţile. 
Dar sala de jos se umplea iar. O acţiune istovitoare 
cu rezultatul muncii lui Sisif. A continua nu mai 
avea nici un sens, fiindcă apa învingea şi vaporul 
începuse să se scufunde. În grabă, cei patru au 
umflat o barcă mare pneumatică şi s-au urcat în ea. 
Când vaporul mai avea puţin până să dispară sub 
apă, tânărul inginer îşi dădu seama care era 
defecţiunea. Le spuse celorlalţi că ar încerca să 
salveze vasul şi, în ciuda insistenţelor companionilor 
săi, se depărtă înotând. De multe ori a încercat să 
aducă vaporul pe linia de plutire. Între timp ceilalţi 
au fost duşi de valuri mai departe. 

Când inginerul s-a uitat în jur, şi-a dat seama că 
e singur în mijlocul oceanului pe o fărâmă de vapor 
care se scufunda şi ea încet, încet. „Doamne, spuse 
el, nu vreau să mor, şi s-ar părea că nu mai am nici o 
şansă. Dar ştiu că Tu poţi face orice minune pentru 
cei care doresc, îţi cer şi cred în vorbele Tale. Am doi 
copii acasă care mă aşteaptă. Viaţa lor atârnă de 
viaţa mea.“ Cum se ruga el, de undeva, de niciunde 
a apărut plutind pe valurile oceanului o ladă mare 
albă.  

Inginerul se aruncă în apă şi înotă într-acolo. 
Reuşi să se urce şi să se întindă. În sfârşit se putea 
odihni. S-a întors cu faţa spre cer şi a continuat să se 
roage. Patru zile şi patru nopţi a plutit fără apă sau 
mâncare şi fără suflare de om în jurul lui. A patra zi, 
un vapor trecând prin apropiere l-a luat şi, astfel, a 
fost salvat.  

 
 
 

Cântă 
 

ânta oda bucuriei peste dealurile îngheţate de 
durere. Cântǎ, nu pleca mai departe ca şi cum nu 
ai auzit glasul vieţii. Zbaterile sunt ale omului. 

Pentru cǎ vede. Vede binele, vede şi rǎul. Ameţit de 
vârtejurile vieţii confundǎ, aleargǎ se zbate şi cade frânt 
nu odatǎ sub povara ameninţǎtoare a greului, a urâtului, 
a sǎgeţilor însângerate. Se ridicǎ şi aleargǎ din nou. La 
capatul unui drum rǎtǎceşte peste cǎrǎrile neştiute, se 
amestecǎ în strigǎtul neputincios al celorlalti şi dispare o 
vreme pentru a reapare uneori, refǎcut şi frumos, alteori 
zdrobit şi împovǎrat. Aude oda bucuriei ca o rezonanţǎ a 
unei simfonii de mult uitatǎ. Se ridicǎ, aleargǎ din nou. 
Iar la rǎscruce, ia drumul greşit, apoi încearcǎ zborul. 
Dar el nu-l mai ajutǎ.  

Unde este cântecul neîntrerupt al bucuriei? Oda care 
acoperǎ deruta aflatǎ la început de drum? Unde sunt 
deciziile noastre ferme şi paşii hotarâţi spre împlinirea 
lor? Alunecǎm în mâlul de la marginea unui pârâu uitat 
de lume. Ne afundǎm în viziunile în care adevǎrul a uitat 
sǎ mai fie unicul judecator. Ne smulgem frumosului 
ajungând în ritmurile unui cântec nebun, condus de 
ierburi otrǎvitoare sau de iubiri neîmplinite.  

Unde sunt oamenii aceia aşteptaţi sǎ continue oda 
bucuriei noastre a celor ce cred în Divin, a celor ce 
aştepatǎ deschiderea lumii lui Dumnezeu. Unde sunt 
acele minuni, în a cǎror priviri arde bucuria de a trǎi şi 
mulţumirea cǎ existǎ pe acest pǎmânt, fie şi în treacǎt. 
Sigur ei existǎ. Dar tac, ei nu au glasul rǎului care sǎ 
strǎpungǎ vǎzduhul cu urlete de fiarǎ.  Ei cântǎ în 
surdinǎ umplând sufletele de bine şi frumos.  

Dar unde sunt ei? De ce nu-i vedem peste tot, în fiece 
clipǎ? Am sǎ-i caut printre prietenii mei de aici, pe câţiva 
îi pot numi. Pe unii îi pot simţi. Pe alţii îi zǎresc şi le aud 
glasurile. Ieşiţi cu toţii în miezul vieţii de afarǎ, de peste 
tot, la rǎsǎritul soarelui şi la lumina lunii, în întunericul 
nopţii şi în lumina zilei, cântaţi oda bucurie pentru cǎ 
trǎim. Suntem, printre cei aleşi spre a trǎi pe acest 
pǎmânt şi a savura minunile şi frumuseţii lui. Nu pierde 
clipa vieţii tale. Ea e unicǎ, magicǎ în splendoarea cu care 
te îmbracǎ.  

P 

C 



 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 513 

 

Cristinel C. POPA 
 

 
 

Oglinda 
 

n singura cameră în care locuiesc, între cele două 
geamuri ale peretelui dinspre curte. Acolo e 
oglinda. Mă strâng de frunte. Îmi întind buzele. 

Trag cu putere de păr. Îmi sfârtec hainele. Scuip. Înjur, 
plâng. Fac tot ce se poate face de ciudă. De ciudă că sunt 
singur acasă. Că mama nu mă poate ajuta să fac cifra 
şapte. De ciudă că nu pot să-mi pun dimineaţa cum 
trebuie cravata de pionier. Din cauza că nu-mi ajung 
braţele să-mi trag dintr-o zvâcnitură bretelele. Îmi place 
să mă închei la bluze şI cămăşI până la ultimul nasture. 
Să mă străng puţin de gât. Să fiu mai aprpoape de 
moarte. Mai aproape de  bunica mea pe care am 
pierdsut-o. Bunică care a fost de fapt pentru mine prima 
mea mamă. A stat cu mine 12 ani la oraş, cât am fost eu 
la şcoală. Mi-o amintesc şi acum, buna mea bunică… 
Cum spuneam oglinda mi-e cel mai bun prieten. Acolo o 
caut eu pe mama. Care nu locuieşte cu mine în casa de la 
oraş. Ea e învaţatoare la ţară şi locuieşte la opt kilometri 
de Huşi, în satul Valea Grecului. În ea, în oglindă văd 
poate universal normal în care mi-aş fi dorit să trăiesc. 
Cu familie, fără comunism. Cu bani îndestulători. Cu toţi 
prietenii mei după care fug la fiecare sfârşit de 
săptămână. Din cauza ei am şi făcut într-o zi în 
pantaloni. Ce-a ieşit, nu îmi amintesc nici eu. O poezie, 
poate chiar o proză fecundă. Ori excremente de 
imaginaţie, fărâme din opinteala de la ore. N-am avut 
timp să-mi dau pantalonii jos. Îmi amintesc foarte bine 
ziua. Învăţam în şcoala veche, darâmată la puţin timp. O 
clasă întunecată, răcoroasă. Dar în acea zi, nu ştiu de ce 
era foarte cald. Enervantă zi. Cu toate că Huşiul încă era 
frumos. Cu magazine mici şi străzi aerisite. Încă nu 
“tunase” Ceauşescu atmofera. Până să ajung la şcoală 
treceam prin piaţă şi prin parcul bisericii. O frumuseţe 
de oraş. Vremurile acelea cu oraşul frumos e primul meu 
rai. Celălalt e universul bunicilor de la ţară... 
Învăţătoarea sosea cu catalogul prins cu un “mărţişor”: o 
vărguţă lucioasă. Să-i bată la palme pe cei obraznici. 
Acolo, la oglindă mă răfuiesc cu mine însumi. Acolo mă 
spovedesc ca la o icoană a mea. Acolo mă închin 
păgânului Cristi, sfântului Cristi. Câteodată mă îmbrac 
în general de armată şi apar în faţa oglinzii, dau comenzi 
sentimentelor din mine. Alteori mă costumez în prinţ. 
Alteori în cerşetor. Şi plâng toată ziua în faţa oglinzii.  
 

           
 

 
Bunicul şi 
mormanul său 
de cărţi de pe 
piept 
 

e bunicul îl găsesc mereu întins în pat. 
Câteodată doarme. Buzele-i zvâcnesc în 
rotunduri. Pufăie înfundat. Azi e o zi călduroasă 

de vară. Arşiţa a muiat toată curtea de ţară. Nu se aude 
niciun zgomot. Când şi când găinile cloncăne sufocate. 
Dincolo de gardul de sârmă al vecinului Vasile se retrag 
înspre casă încălziţi, copiii. Geamurile bunicului nu sunt 
acoperite cu cearşafuri. Geamul cel mai des deschis se 
închide cu un cârlig micuţ. Astăzi vântul stârnit la un 
moment dat de vipia de afară îl tremură sacadat. Lui 
bunicu’ cărţile-i se adună pe piept. Ca un turn Babel. Le 
scapă încet pe măsură ce adoarme. E siesta de după 
prânz, dincolo de orele amiezii. După ce a savurat cu 
bunica, în camera sa, camera din spate, un prânz 
pantagruelic. Bunicul, la cei 80 de ani, are dinţii intacţi. 
Doar că sunt tociţi. Câteodată, când o aşchie îi înţeapă 
limba, cere o pilă groasă de la bunica, şi îi pileşte. Parcă-i 
lupul din povestea cu Scufiţa roşie. Cărţile bunicului? În 

Î 
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primul rând Sadoveanu. Hanul Ancuţei. E ultima 
cărămidă pusă astăzi pe piept, în timp ce doarme. Ieri a 
fost Dumbrava minunată. Săptămâna trecută: Fraţii 
Jderi. Mie nu-mi place Sadoveanu. Chiar dacă îmi place 
că îi place lui bunicu. Eu prefer să citesc mai rar. Îmi 
place mai mult să hoinăresc prin sat. De dimineaţa, până 
seara. Mai ales că sunt în vacanţa de vară. Şi am tot 
timpul din lume. Mi-e groază că la un moment dat va 
trebui să fac ceva exerciţii pentru şcoală. Temă, de la 
domnul diriginte, comandant de detaşament de pionieri. 
E o sarcină pe linie de pionieri. Clasa noastră să fie una 
fruntaşă. Plină de tocilari. Mama mă avertizează. Mai 
învaţă, că o să ai nevoie. Eu o cred, dar n-am niciun chef 
să-i fac pe plac. Abia acum, când m-am făcut mare îmi 
dau seama câte dreptate avea. Dar e prea târziu.  
Vara, vara e toată ziua a mea.  
 
 
 
 

Ultima noapte 
de vacanţă, 
întâia “noapte” 
de coşmar 
 

ata fiind director de şcoală, părinţii s-au stabilit 
sezonier, la bunici, la ţară. S-a terminat vacanţa. 
Dealurile înverzite, văile adânci ale satului mă 

sărută cu o rafală de vânt. Mama mi-a tăiat unghiile. Mi-
a pus borcanele cu dulceaţă în geantă. Mă voi urca de 
dimineaţă în Dacia şi voi pleca spre oraş. S-a terminat 
vacanţa. Începe o nouă viaţă. Viaţa cu şcoală. Începe 
primul semestru al unui nou an de şcoală. E ca o izgonire 
din rai. Îmi iau larevedere de la bunica, de la bunicul. 
Plâng, ca şi cum nu i-as mai vedea niciodată. Mă voi urca 
în maşina ca într-un dric al adolescentţei. Pomenile le voi 
purta în portbagaj. Plâng după câine. Îl vreau cu mine la 
Huşi. Îl aşez la geam şi pornim, fără acompaniament 
funebru. Vomită la un moment dat pe genunchi, după ce 
trecem prin gropile “centrului” satului. Soarele e spre 
asfinţit. Terenul de fotbal înverzit are un aer funebru.  

Bună ziua, domnu’ învaţător, strigă un sătean. 
Maşina îl acoperă într-un nor de praf. Ieşim din margine 
şi urcăm pe şosea, pe acelaşi drum cu care alteori urc cu 
bicicleta, făcând naveta la oraş, la şcoală. Ca şi cum aş 
urca Drumul Golgotei. Un pas mare către sinucidere, un 
pas mic către neatârnarea familiei.  
 

Cu bunica la 
şcoală, ouăle 
tovarăşei 
învăţătoare 
 

ămaşa. Camaşa albă cu petliţe. Basca, tot albă. 
Cravata? Roşie, roşie ca un comunist destoinic.  
Inelul de plastic pe care intră vârfurile ei face să 

mă strângă puţin de gât. “Mergi şi tu cu mine la şcoală? 
Nu e nevoie!”, îi şoptesc bunicii. N-am cum s-o las acasă. 
Bunica, îmbrăcată într-o fustă lungă pare mai “tânără” 
decât mine. Eu, ca un elev de a II-a, ea de I-a. Doar figura 
uşor ridată o trădează. Însă e iute în mişcări. Chiar prea 
iute, îndejuns să mă prindă repede când fac câte o poznă. 
Eram copil fără minte şi implicit fară respect la acea 
vreme. Cu toate că nu era, eu consideram că bunica mea 
e extrem de urâtă. Şi, mai ales, n-avea nici cravată roşie 
ca a mea. Aşa că dacă poftea să aibă grijă de mine să 
ajung la şcoală şi nu în altă parte, n-are decât să facă aşa 
cum zic eu. Îi propun ca ea să meargă pe un trotuar, şI eu 
pe celălalt, în aşa fel încât să nu descopere nimeni că 
bunicuţa schimonosită, ca o maimuţică, e cu mine; şi vai, 
mai mult decât atât, e şi rudă de-a mea. Bunică. O aşa 
urâtă femeie nu trebuie să ştie nimeni că e bunica mea. 
De aceea am recurs la stratagema cu trotuarele. Nu ne 
vorbeam, ne înţelegeam doar din semne. Acum aş ţine-o 
de mână chiar şi lângă cele mai simandicoase persoane 
din viaţa mea. Dar ia-o de unde nu-i, s-a urcat demult la 
ceruri. La şcoală, o zi pionierească obişnuită. Ajung în 
clasă îmi ocup locul în bancă. Intră tovarăşa învăţătoare. 
“Trei culori cunosc pe lume, amintiri de-un brav 
popor…”. Imn idiot, idiotizant. “Staţi jos”. Mâinile la 
spate. Uniforma, mânuţele şi batistuţa pe bănci. Doamna, 
cu o vargă lucioasă verifică dacă unghiile ne sunt tăiate. 
Bine că nu  a început de an să ne verifice de păduchi.  Pe 
Nelu Ciocan repetentul ţigan, vecin cu mine l-a găsit 
“pozitiv”. I-a turnat o galetuşă de DDT în cap. Şi l-a tuns 
zero. Şi pe o colegă de-a mea, Agaru tot zero a tuns-o. 
Avea un păr rebel, ca al unei mulatre. A doua zi m-am 
speriat când am văzut-o chilug. Era prima oară când 
vedeam o persoană fară păr, şi mai ales, o fată. Doamna 
învăţătoare ştia că bunicii mei nu locuiesc la oraş, ci la 
ţară. Şi ca un comunistă coruptă ce era, m-a tras într-un 
colţ al clasei şi mi-a şoptit. “Roag-o, te rog, pe mama ta, 
să-i spună bunicii de nişte ouă. Aş vrea nişte ouă, 
proaspete”. Ce fel de ouă, îmi venea s-o întreb. Două ale 
bărbatu-său nu-i ajung! A trebuit să-i zic mamei, altfel 
mă scoate la tablă şi mă arde cu ascultatul. Învăţătoare 
bătrână şi coruptă.  
 

T 

C 



 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 515 

 

 

Adrian POPESCU 
 
 

Dialog aniversar 
 

Viitorul omeniri şi viitorul artei sunt  strâns legate. Dacă 

arta dispare, suntem în lumea roboţilor şi a numerelor 

clasificatoare în locul lumii naturale,o lume falsă, mincinoasă, 

unde avem in locul numelor noastre  coduri si  reguli stricte. 

Valorile ne dau identiatea şi demnitatea specific umană, în 

lipsa lor suntem o populatie purtată de valurile istoriei 

mărunte, o subistorie, de fapt,  un domeniu al necesităţilor 

imediate. Falsele valori satisfac micile orgolii şi instinctul de 

putere, inclusiv  simbolică. Mecenatul e semnul unor epoci 

normale de respect al omului care inventează  forme sau 

sentimente, sau pe amândouă;  mecenatul  devine  nevoia 

noastra de recunoaştere pubică şi  de ocrotire. 

Trecutul şi viitorul sunt feţele prezentului dinamic. 

Artistul le concepe în unitatea lor miraculoasă, sau măcar 

încearcă.Trecutul este viu în avangardele de azi, amintire 

reluată a celor istoricizate.Viitorul se ascunde, uneori,  în 

soluţiile trecutului , iar prezentul este turnanta care le pune în 

lumină.   

                                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Domnule Pendefunda, 
Aveţi un suflet deosebit şi o structura 

aristocratică. Vă doresc să fiţi sănătos şi 
îndelungat în zile. Puţine persoane au 
sensibilitatea Domniei Voastre şi 
nobleţea trăirilor din care oferiţi şi 
celorlalţi cu multă dărnicie prin revista 
Contact international. 

Rămâneţi in Olimpul Literaturii şi 
îngaduiţi, în continuare, şi celorlalţi să 
se apropie cu torţele stinse, ca să ia 
flacara distinselor dumneavoastră 
aprecieri critice. 

                                       Constantin   
PĂDUREANU 
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Cătălin G. RĂDULESCU 
 
1. De milenii şi nu de secole, arta cu tendinţă a fost 
preferată celei realizate doar de dragul artei în sine. Cum 
vedeţi viitorul civilizaţiei umane în contextul geo-
politic actual ş care ar putea fi locul artei în această 
perspectivă? Dar al artistului? 
 
... de tot atâtea milenii, de la apariţia civilizaţiei umane, 
aceasta a avut problemele cunoscute şi astăzi, chiar dacă 
sub forme modificate, în anumite perioade mai 
„endemic” – în scurte perioade mai relaxat. Rolul artei – 
cred eu - este cel al unui etern „partid de opoziţie”: acela 
de a reliefa şi transfigura artistic problemele societăţii, de 
a fixa cu bună-credinţă în memoria colectivităţii 
adevăruri fundamentale de care dacă nu se va ţine cont – 
mai devreme sau mai târziu societatea va fi „beneficiara” 
unoi distorsiuni cu efecte sociale şi economice nefericite. 
Locul artei în contextul actual? – Acelaşi, ca şi acum câteva 
milenii sau secole. Chair cu riscul de a fi pentru anumite 
perioade  „Cassandra cetăţii” – să încerce să 
primenească şi să menţină treze conştiinţele. Este 
singurul mod – şi menirea cardinală a Artei – de a face 
acest lucru. Locul artistului? – Se confundă cu menirea 
artei. Soarta lui? – Cu cât o societate este mai civilizată şi 
are o elită bine-intenţionată şi închegată, ea, societatea, 
va căuta să-şi identifice şi promoveze oamenii de 
valoare, din toate domeniile social-economice, astfel 
încât atmosfera socio-economică să fie cât mai echilibrată 
iar inevitabilele perioade de criză să fie traversate cât 
mai netraumatizant cu putinţă. 
 

● 
 
2. Arta în întregul ei - plastic, literar, coreografic, 
muzical, dramatic ... a fost protejată şi condusă de mari 
personaltăţi, de netăgăduiţi mecena. Cum influenţează 
falsele valori intelectuale impuse a conduce azi cultura, 
ştiinţa şi educaţia viitorul istoric al acestei perioade? 
 
      Eventualele false valori sunt asemenea unei tumori 
maligne, efectul lor fiind acelaşi pentru întregul corp 
socio-economic. Referindu-ne la domeniul Artei acestea, 
eventualele false valori, dacă ar apărea şi s-ar disemina 
asemeni unor celule canceroase în „trupul artei”, ar 
ajunge ca în orice tip de cancer la metastază, în cele din 
urmă blocând  şi, poate pentru decenii, provocând 
colapsul sistemului: editurile, lipsite de autori de valoare 
s-ar prăbuşi; revistele literare ar întâmpina dificultăţi 
enorme fiind nevoite să-şi întrerupă temporar apariţia şi, 
în caz de supravieţuire, ar vedea lumina tiparului numai 
cu sponsorizări şi prin subsidiile mai mult sau mai puţin 
sporadice ale puterii locale; concursurile literare ar fi 
măsluite iar autorii ce ar merita apreciaţi şi răsplătiţi ar fi 

lăsaţi în anonimat, niciodată şi de nimeni valorificaţi, 
abandonaţi fiind în viaţa cotidiană să presteze tot felul 
de munci  sub capacitatea lor intelectuală, eventual 
mizerabil plătiţi, ceea ce ar duce în final la alienarea şi 
anularea lor ca artişti, întru triumful (temporar) al 
eventualelor false valori şi acoliţilor aferenţi, care nu ar fi 
alţii decât lichelele depreciate psihic şi impostorii. – Să 
fim fericiţi că în ţara în care trăim, suntem departe de o 
astfel de perspectivă! 

 

●● 
 

3. Cu toate că suntem o revistă de avangardă mondială, 
acceptăm greu eludarea trecutului. Sfătuiţi-ne: cum am 
putea să ne învăţăm minte că fără cunoaştere, fără 
educaţie, fără noţiunile de bază ce au condus la 
dezvoltarea minţii umane se poate crea, se poate accede 
la fonduri de editare, la includerea în curentele de opinie, 
la poziţiile puterii? Sau suntem condamnaţi să spunem 
adevărul care ne eliberează permanent de aceste 
avantaje? 
 

 

Hannibal 

 
de EUGEN JEBELEANU (1911-1991) 

 
 
Nimeni n-avea ceea ce ei aveau: 
superba lor trufie, 
şi elefanţii 
şi labele lor sfarâmând vertebrele- 
acestor Alpi albiţi de spaimă... 
* 
Călcau, de-abia să se auda, peste stânci, 
şi s-auzea în luna, şi 
nimeni nu mai văzuse trâmbiţele 
de piatră ondulandă, ale acestor fiare. 
* 
Şi n-au învins... 

 
      
 
 Este exact ceea ce trebuie sa faceţi: SĂ  NU  VĂ  

ÎNVĂŢAŢI  MINTE! Şi să nu eludaţi NICIODATĂ, nici 
chiar „cu greu”, gravitatea adevărurilor importante ale 
trecutului. Şi atunci, cei ce cred că au împărăţit lumea 
întru mancurtizarea semenilor şi infectarea bieţilor 
oameni cu gândirea lor toxică, NU VOR ÎNVINGE! 
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Conspiraţie în tipografia Thales 
 

âteva clipe scăpă din vedere poarta întreprinderii 
spre a admira bolta minunată a amurgului de 
vară. La trei ani după cumplita secetă ce se 

produsese la douăsprezece luni după încheierea 
războiului – vara aceasta era ideală, cu temperaturile de 
peste zi plăcute, cu amurguri uşor răcoroase care mai-
mai te îmbiau să iei o jachetă pe tine, cu nopţi a căror 
boltă era serafică permiţându-ţi să vezi în clar diversele 
constelaţii pe post de „zodii” contra cărora, câteodată, 
după orele de program, tovarăşul de serviciu pe acea zi 
responsabil cu lătratul la lună, le înfiera apartenenţa 
„bigot-retrogradă” în discursuri în care avea mimică de 
furios nebun, catilinele fiindu-i agrementate totdeauna 
cu stropi abundenţi de salivă.  
          Chiar şi ploile fuseseră atât cât trebuie. Recolta 
avea probabil să fie excelentă, suficient de multă spre a 
intra în cea mai mare parte în burdihanul nesăţios al 
proaspetei prietene de la Soare-Răsare, asta nu în contul 
amiciţiei, ci a supra-evaluatelor până la înzecire 
„despăgubiri de război” unde se vedea clar cum stau 
lucrurile conform băştinaşei vorbe ce stabilea limpede 
raporturile dintre prieteni atunci când venea vorba de 
costurile piperate ale „brânzei”. – Pentru atenuarea 
grosolăniei raptului – asta după ce imediat după 
„eliberare”din întreprinderile patriei fuseseră demontate 
cam toate utilajele performante spre a fi duse în ţara 
„despăgubiţilor” scoţându-se apoi patriei mioritice 
vorbe cum că ar fi fost găsită în stare„eminamente 
agricolă” – se înfiinţaseră tot felul de întreprinderi 
„mixte” prin care bogăţiile ţării erau scoase cu acte „în 
regulă”, tot în contul „prieteniei”. Nimeni nu avea curaj 
să zică nimic, căci era periculos până la fatal să te bagi 
între „prieteni”, care păreau să se „fi ales” dintre cele 
mai înverşunate lotrii ale istoriei, marea masă 
consolându-se că amintitele „întreprinderi mixte” aveau 
sufixul „...rom” – parte de vorbire cu care se alegeau în 
exclusivitate. 
            Erau adevăruri pe care dânsul şi colegii săi, 
tipografi, prin natura profesiei mai informaţi şi citiţi, le 
cunoşteau. Erau de altfel categoria de lucrători a căror 
memorie erau greu, dacă nu imposibil de mancurtizat. 
Partidul o ştia foarte bine şi, atât timp cât nu-şi exprimau 
făţiş opiniile, nu erau provocaţi. Celor câtorva situaţii în 
care prin oraşele ţării bântuiseră manifeste împotriva 
regimului nu li se dăduseră anvergură, întărindu-se 
doar „vigilenţa revoluţionară”, cei găsiţi „vinovaţi” fiind 
doar punctual reprimaţi. 
          - Gata, am ajuns. Ce faci? 

         Tresări, căci în momentul când colegul Heraclit îl 
atinse pe braţ, contempla chindia de jar ce anunţa că 
următoarea zi va fi la fel de frumoasă. 
          - Ce faci, mă, Agamemnon?, se adresă cu simpatie 
puştiului ce-i însoţea colegul, al cărui nume nu era 
poreclă, ci chiar patronimul. – Era în prima lui 
săptămână de lucru şi era copilul unor vecini extrem de 
săraci, care pentru mai mult de opt clase nu-l putuseră 
ţine în şcoală. Aşa că îl dăduseră la „o meserie”, spre a-şi 
mai putea uşura situaţia familială. La Cadre fusese privit 
cu oarecacre seceptcisim, insul de acolo contemplându-i 
de mai multe ori, cu priviri critice, conformaţia costelivă 
şi deşirată, ochelarii disproporţionat de mari în raport cu 
obrazu-i colţuros, ce-i lunecau continuu spre jumătatea 
nasului pe care şi-l trăgea în răstimpuri – întrebându-se 
în sine cât timp avea să reziste copilul din faţa sa în 
atmosfera poluată a diverselor secţii ale imprimeriei. În 
cele din urmă îl angajase, era pe linie, având în vedere că 
cerinţa cu cele opt clase obligatorii era satisfăcută iar 
copilul, ca un element sănătos ce era, îşi dorea să 
muncească. Cu toată „pila” reprezentată de vecinul 
Heraclit de cu două curţi mai încolo – fusese încadrat 
deocamdată ca necalificat, la spălarea cu diluant după 
utilizare a diverselor corpuri-literă de plumb de 
dinaintea reintroducerii în diversele casete ce erau 
accesoriul Mesei Regale. Operaţiunea cu reintroducerea- 
îi revenea tot lui. 
          - Nea Aristofan, eu rămâi tot la ideea mea, începu 
cu glasul piţigăiat, de puber cu timbrul în schimbare. – 
Să le facem toţi, toate, odată: când e să spălăm să spălăm 
toţi, când e să culegem –toţi să culegem, la rotativă să 
fim toţi o dată ca şi la ghinlotine sau la legătorie– ca mai 
pe urmă să împachetăm toţi ce e de împachetat... 
          Spera ca printr-o astfel de „reformă” să scape de 
munca ce o avea de făcut de unul singur, mai apoi având 
să treacă şi dânsul la operaţiuni tipografice ce păreau 
mai interesante, de multe ori oftând în timp ce trăgea cu 
ochiul la îndeletnicirea pe care o aveau în cele zece ore 
de muncă cei de la linotip, printre care şi cel din faţa sa. 
          - Ce spui, bă Agamemnon, eşti de cinci zile angajat 
şi deja ai idei? Ca un adevărat comunist, l-ai auzit – toţi, 
toate, deodată?, zise nea Aristofan către Heraclit dând 
razant, din simpatie, o palmă uşoară peste ceafa 
puştiului. 
          - Lasă-l, mă, Aristofane, e un copil, ce ştie el, zise 
celălalt râzând concesiv-melancolic. – O să vadă 
dumnealui cu timpul cum stau treburile... 
          ... – Nea Heraclit... 

C 
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          - Gata!... destul pe seara asta!... ajunge!... – Apoi, 
preocupat, către celălalt: 
          - ...şpaltul a fost prgătit?..., întrebă după ce privi 
mai cu luare- aminte  în jur. 
          - ...aşa cum a fost vorba..., zise Heraclit după ce la 
rându-i luă seama cu mai mare băgare de seamă la ce 
este în jurul lor. – A partcipat tot colectivul, fiecare ştie 
ce are de acum de făcut... 
          - Bine... 
          Pornind pe strada unde se afla imprimeria – la 
intersecţia străzilor Mihai-Vodă cu Uranus – ajunseseră 
acum la bifurcaţia în pantă eliptică a străzilor Fonteriei 
cu Puţul cu Apă Rece. Priviră ca de obicei într-o 
contemplare nerostită la acea privelişte emblematică 
pentru zonă, admirând tăcut forma geometrică măiastru 
creată de meşteri zidari preicepuţi, cu casa care şerpuia 
la întâlnirea străzilor, perfect mulată pe trotuarele şi 
aliniamentul ce nu fusese chiar uşor de realizat. 
Deocamdată ca o ruminaţie de literatură ştiinţifico-
fantastică se zvonea că tot ceea ce vedeau dânşii aici 
avea să dispară sub fierul târnacopului peste probabil 
câţiva zeci de ani. Nu li se părea credibil, părea 
nevorosimil ca atâţia kilometri pătraţi de spaţiu locuibil 
funcţionali cât erau de aici şi până la Piaţa Unirii să 
dispară, se mai şi exagera probabil, posibil avea să fie 
demolat câte ceva, dintre imobilele prea vechi şi 
dărăpaănate, erau siguri că nici chiar ei, comuniştii, cu 
ticăloşia previzibilă, nu ar fi avut curajul şi forţa morală 
să facă una ca asta.  
          Becul din lampa stâlpului aflat în faţa lor izbucni in 
luminiscenţa-i pâlpăietoare ca o lumânare din Pomul de 
Crăciun: era seară. Dinspre biserica Spirei se auzi 
deodată dangătul limpede şi grav al clopotului: sosise 
vremea vecerniei. O luară pe pe deluşrorul care era de 
fapt strada Fonteriei. Becul din stâlp ardea acum la toată 
puterea, luminând carosabilul din bolovani de râu 
nefasonaţi care dădeau un plus de rusticitate străzii, 
doar cu trotuarele înguste asfaltate. Parcurseră în linişte 
direcţia de diagonală a străzii, care avea să-i ducă înapoi 
în strada Uranus, secţiunea mai apropiată de bifurcaţia 
cu Calea 13 Septembrie. Mergeau aşa, aparent fără nicio 
ţintă, fiindcă de fapt se simţeau bine împreună, lucrând 
de treizeci de ani în aceeaşi tipografie, frecvent făcând 
aceeaşi plimbare după ieşirea din schimb, spre a-şi mai 
aerisi plămânii de aerul viciat de acolo. 
          - Nea Heraclit – îşi încercă metrampajul ce le ţinea 
tovărăşie norocul la celălalt adult – îţi spui eu, ar fi mai 
bine aşa: când e de spălat matriţele – toată lumea să 
spele; când e de cules, toată lumea să culeagă, când e de 
ghinlotinat – toată lumea să ghinlotineze, când e... 
          - Taci, mă..., îi opri seria de agramatisme celălalt 
zâmbind indulgent şi, apucându-l de nas, i-l răsuci uşor, 
având apoi grijă să-i aranjeze mai bine pe urechi 
bretelele ochelarilor rotunzi şi de culoare neagră cu 
ramele disproporţionat de mari şi lentile groase. 

          Ajunseseră lângă statuia Eroilor Pompieri. După ce 
contemplă câteva clipe capodopera, murmură către 
tovarăşul de muncă: 
          - Mă gândesc să vorbesc cu Gherasim să-l bag la 
depozit; nu-i vorbă, e slab rău, cum o să reziste el să care 
toată ziua pe acolo?, încheie contemplând cu indulgenţă 
conformaţia costelivă  şi deşirată a puştiului care 
trăgându-şi în răstimpuri nasul, privea acum la panta 
străzii pe care veniseră până aici. 
          - În sfârşit, om vedea ce om face... s-o găsi şi pentru 
mititel un loc, sărmanu’!, mai murmură Heraclit către 
colegul său. 
          Prin faţa lor, pe şina şerpuitoare unde tocmai se 
termina partea înclinată a străzii Uranus, tramvaiul îşi 
exersa zgomotul său de rulare obosit şi monoton, 
croindu-şi drum la lumina slabă a unicului său far ca de 
ciclop. Asudat, vatmanul duse brusc reostatul la punctul 
zero, acţionând şi frâna pneumatică, spre a nu-i aduce 
de-a valma pe călătorii ce se ţineau de barele de 
susţinere, demult văduvite de mâinile curente. Cu un 
ultim oftat al frânei, vehiculul dispăru după bucla nu 
prea îndepărtată a pitoreştei străzi, cu tot cu vagonul 
care la rându-i îşi ascunse după meandră cele două 
luminiţe prăfuite ale stopurilor.  
          - Ia hai, până una-alta, să luăm ceva, zise brusc 
Heraclit, indicând cu arătătorul mica şi discreta terasă-
restaurant aflată în spatele său. Ca prin farmec, mesele 
terasei erau aproape toate libere, doar într-un colţ 
îndepărtat un client îşi savura halba, în în vreme ce în 
lungi răstimpuri trăgea câte un fum amplu de 
„Naţională”. 
            - Soseşteee..., se auzi în glumă glasul chelnerului 
care, neavând alţi clienţi, se fixă imediat lângă dânşii. Se 
vedea că se cunosc bine şi cum ar fi putut să fie altfel, 
când ospătarul stătea o pe o stradă din aceeaşi zonă, 
venind cu acelaşi tramvai 8 două staţii, atunci când nu 
avea chef de plimbare. 
         - Ce mai faci, mă, Moisică?, îl întrebă Heraclit plin 
de solicitudine afectuoasă, apucându-l familial de cot. Îl 
cunoşteau de copil, îl crescuseră „cu privirea” prin 
„mahala”, neuitând de multe ori să-i cumpere câte ceva 
bun de la poarta tipografiei unde, înainte de „Eliberare”, 
marchitanii, rugaţi şi stipendiaţi de patronul 
întreprinderii îi aşteptau spre vânzare pe angajaţii care 
ieşeau din schimb cu tot felul de produse de mai mult 
sau mai puţină strictă necesiate, astfel încât oamenii să 
nu se mai ostenească la târguieli departe de casă. – De 
cele mai multe ori, pentru Moisică, dânşii cumpărau 
halva sau – „moartea” lui - acadele!... – Moisică îi 
răsplătea cu câte un „săru’-mâna, nene”,  privindu-i 
înflăcărat cu ochii lui luminoşi de copil inteligent - după 
care îşi vedea de copilăria lui pe maidanul din apropiere, 
urmărit de râsetele celor doi bărbaţi care atunci aveau 
vârsta lui de acum, acum însă nemaiavând mult până la 
pensionare. Dar marea lui bucurie era când cei doi îl 
luau câteodată după Paşti sau de întâi ori „10 Mai” şi-l 
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cinsteau cu tot ce-şi poftea inimioara chiar aici, unde la 
rându-i ajunsese chelner. – Copilul de atunci îi privea 
fascinat pe ospătarii în costumaţia lor impecabilă, sobră 
dar îmbietoare totodată cum aduceau tăvile la mesele 
clienţilor, înclinându-se câteodată cu unduiri de 
şerpoaică spre a se apropia cu urechea de buzele 
acestora, spre a le asculta mai bine doleanţa. Iar după un 
energic „-Prea bine, domnule, se face, la moment!”, 
chelnerul revenea cu mişcări la fel de unduitoare cu 
exact ceea ce îi lipsea clientului de la masă, căpătând de 
multe ori aparent fără să vadă câte o bancnotă strecurată 
discret de omul mulţumit în buzunarul costumului celui 
ce-l servea. După astfel de zile domnul Pietraru, 
patronul localului, organiza pentru angajaţii săi chelneri 
o petrecere după principiul Saturnaliilor Romane în care 
pentru scurt timp, sclavii erau serviţi de stăpânii lor de 
toate zilele. Evenimentul cu iz antic era o auto-persiflare 
subţire şi un discret gest de afecţiune pentru angajaţii săi 
care completau gratificaţiile oferite, unde domnul 
Pietraru însuşi, cu frizura sa grizonată de dandy-
romantic şi favoritele cănite dar îngrijite ce-i ajungeau 
până la colţul gurii îşi servea aferat dar competent 
proprii angajaţi aflaţi acum la mese în postura de clienţi, 
asta în fruntea unui cârd de chelneri angajaţi din timp 
pentru aşa ceva. – Într-un rând, cu cincisprezece ani în 
urmă, chiar Moisică, june de douăzeci de ani, proaspăt 
angajat, avusese parte de un astfel de „tratament”. 
Fusese angajat cu câteva zile în urmă şi, la bucătărie, 
unde îşi făcea ucenicia ca spălător de vase, tocmai 
spărsese vreo duzină de farfurii şi casolete de salată pe 
care, încă nepriceput, dorise să le limpezească. Asta sub 
ochii patronului care, cu alura sa aferat-ironică tocmai îşi 
inspecta „domeniile”, în acel moment ajungând în 
spălătorul bucătăriei. – „ – Lasă, data viitoare să fii mai 
atent, aşa se învaţă, industria să trăiască!” – decretase 
dânsul cu glas triumfal de ins ce tocmai a câştigat la 
ruletă. – „ – Care de pe aici n-a spart măcar un pahar la 
început, nu a ajuns un bun chelner la sfârşit. – Unul mai 
experimentat - strângeţi cu grijă cioburile din spălător, să nu 
vă tăiaţi, ş-apoi să mă băgaţi la cheltuieli cu concedii de 
accidentare!”, mai zisese dânsul în timp ce doi dintre 
ceilalţi aflaţi în incintă se şi repeziseră cu anticipaţie să 
execute „porunca”, văzându-se că sunt pregătiţi pentru 
aşa ceva, ca de fiecare dată când între dânşii apărea un 
nou-angajat. – Incidentul cu inventarul sticlos prefăcut 
în cioburi nu avu urmări, Moisică nefiind tăiat de la o 
mică gratificaţie, având în vedere că lucra doar de câteva 
zile, fiind însă de asemenea invitat la petrecerea 
„saturnalică” tradiţională unde, cu afabilitatea-i 
parodică, patronul însuşi retransformat în chelner 
temporar îl servise tot timpul prompt şi eficient, pe el, 
un „client” care nu îndrăznea să ceară nimic, asta sub 
zâmbetele abia reprimate ale celorlalţi „meseni”. – Era 
prea devreme spre a înţelege sarja ironic-prietenească la 
care era supus, cu paloare de învăţătură biblică, 
asemănător fiind totul cu gestul plin de umilinţă al Celui 

ce nu ezitase a spăla însăşi picioarele Ucenicilor. Avea să 
priceapă cum stau lucrurile nu după mult timp când 
înţelesese că între colegii săi şi domnul Pietreanu se 
stabilise o de nezdruncinat comuniune profesional-
afectuoasă, ca între oameni ce aveau interese economice 
comune, cunoscându-se totodată foarte bine, nefiind în 
stare a-şi face în nicio împrejurare rău unul altora. 
Domnul Pietreanu pornise de asemenea de jos şi, o 
amarnică experienţă de viaţă îi arătase că vorba bună şi 
afabilitatea sunt de preferat altor procedee, iar viaţa este 
prea scurtă spre a o irosi în josnicele relaţii gen „stăpân-
sclav”. Cu ochi şi premoniţie de expert angaja fără greş 
exact genul de oameni care prin structura lor nu aveau 
niciodată să-i înşele aşteptările despre partea 
comportamentală şi care nu aveau nicicând să abuzeze 
de felul său de a fi ca patron. Meseria se putea învăţa – 
ca aproape orice pe lumea asta – iar omul, dacă avea un 
fond bun, putea până la urmă fi stilat, decretase dânsul 
şi, pare-se, nu dăduse niciodată greş.  
 

 
 

          În urmă cu câţiva ani, în plin război, când la 
vârsta-i de acum înaintată se îmbolnăvise de scarlatină, 
jalea şi îngrijorarea se lăsaseră peste stabiliment. 
Aproape plângând, învoindu-se mutual unii pe alţii, 
făceau de pază în faţa camerei de spital unde, patronul 
lor, cu faţa suptă de suferinţă, aiura sub chinurile febrei 
pe care medicii se străduiau prin toate mijloacele să i-o 
ostoiască. – „ – Se va face bine, oameni buni, o să vedeţi, mai 
aveţi doar un pic de răbdare; se va face bine...”, îi încurajau 
dânşii pe oamenii care credincioşi precum nişte câini de 
pază, făceau cu rândul de gardă pe hol. – Chiar şi în 
lipsa patronului, ca prin minune, precum o orchestră 
rămasă temporar fără dirijor – localul continuase să 
meargă perfect! Fără  NICIUN ŞEF!... Lucru inexplicabil 
chiar şi pentru clienţii tradiţionali care acum, parcă din 
solidaritate, îşi făceau toate consumaţiile acolo, 
aducându-şi ca bonus, cu încăpăţânare, rudele şi 
cunoscuţii. 
          Aşa sosise ziua în care domnul Pietreanu, complet 
întremat, irupsese în sala de mese îmbrăcat impecabil, cu 
aerul său ironic- afabil, având şervetul pe antebraţ şi 
tava de rigoare în mână, ca un picol proaspăt înaintat la 
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gradul de chelner. – „ – O să mă primiţi şi pe mine să 
servesc barem azi cot la cot cu domniile-voastre, nu? – Barem 
astăzi!...”, „implorase” dânsul teatral-declamativ, mai 
hâtru ca niciodată, în  aplauzele angajaţilor care râdeau 
cu gura până la urechi. – În seara aceea localul se 
închisese aproape în zori, mult deci după ora zece seara, 
multe rânduri de beri şi baterii de vin fiind date pe post 
de „cinste” clienţilor care avuseseră grijă ca prin 
numărul lor în sala de mese să nu mai poată încăpea nici 
măcar un ac, nici pe terasă lucrurile nestând mai bine. 
 

 
 

          „Noile realităţi” izvodite de august '44 căzură ca 
un trăznet, la aproape patru ani după zisa „Eliberare” 
când, în urmă cu doi ani, în iulie 1948, la o lună după 
sinistra Naţionalizare, o dată cu cei doi activişti cu aluri 
de lotrii ce însoţeau pe proaspătul director numit de stat 
ce avea să ia locul proprietarului de drept al 
restaurantului, domnul Pietreanu, asta în numele 
„desfiinţării exploatării omului de către om” şi în acea 
„intreprindere” devenită de acum „a întregului popor”. – 
„ – Ar fi bime ca voi să vă vedeţi de treburile voastre mic-
burgheze” – glăsuiră plini de ură cei doi giboni, 
ţintuindu-i pe salariaţi cu arătătoarele a ameninţare. –                       
„ – Altminteri, n-o să vă fie moale” – încheiară aruncând 
încă o dată oamenilor privirile lor mate de bandiţi. – „ – 
Fiţi cuminţi, copii... fiţi cuminţi... şi pentru voi, poate n-o să 
fie chiar atât de rău... ei sunt cei de care vă spuneam că vor 
veni într-o zi... nu e nimic de făcut...”, murmură patronul, 
domolindu-şi astfel  foştii angajaţi. – Aici, lucrurile se 
încheiaseră cu bine; într-o întreprindere siderurgică a 
oraşului însă, muncitorii îi luaseră pe cei ce sosiseră să-i 
„elibereze” de „exploatare” drept nişte bandiţi veniţi la 
furat în hala de producţie, întâmplându-se ca acea zi să 
fi fost şi zi de salariu; în consecinţă, săriseră la activişti 
cu răngile, spre a se apăra; se dovedise că „eliberatorii 
proletariatului” aveau arme de foc la dânşii, „eliberând” 
pentru început definitiv câţiva muncitori, de viaţă, spre 
a le lăsa soţiile vădane, iar copiii muritori de foame. 
          La o lună după „desfiinţarea exploatării omului de 
către om” şi în acea între timp „unitate socialistă”, 
domnul Pietreanu făcuse o vizită în caliate de simplu 
consumator. Entuziasmul foştilor „exploataţi” fusese 

total, propunându-i chiar să se reangajeze între dânşii ca 
şef de sală sau, dacă nu se putea, chelner. Noul director, 
burtos şi guşat, privi cu ochii săi inexpresivi scena din 
pragul sălii de mese, fără a spune un cuvânt. După care 
se duse în biroul său (până în urmă cu treizeci de zile al 
vizitatorului) – şi dădu un telefon la care vorbi scurt şi 
concis; în acea seară, la nici două ore, domnul Pietreanu 
fu arestat chiar în faţa casei sale din mahalaua Negru-
Vodă unde avea o cămăruţă după ce fusese evacuat din 
propria-i casă, asta sub ochii măriţi de groază ai soţiei, 
fiicei şi ginerelui. Atât se mai ştia despre dânsul – că 
ajunsese într-o colonie de muncă, undeva, în Dobrogea, 
unde tocmai se inaugurase un canal ce avea să lege 
Dunărea de Marea Neagră. 
          ... un alt tramvai întrerupse cu uruitul său 
monoton pacea senină serii de vară. 
          - Ce să fie?..., întrebă chelnerul plin de amabilitate. 
          - Păi, măi Moisică, pentru noi câte trei mici şi o 
halbă de bere, iar pentru puiul ista de tipograf un copan 
zdravăn de pui la ceaun. – Îţi mai place, mă, mujdeiul?, 
îl întrebă cu hotărâre pe băiat. 
          - Îmi place, nene Heraclite, cum să nu-mi placă!... 
Că bun a fost şi data trecută...Cu mult mujdei!... Şi 
mămăliguţă... 
          - Şi mămăliguţă, puiule... da’ mujdeiul cu socotelă, 
că p-ormă iar ţi s-o face rău!... să-i aduci şi o cană mare 
de bragă, Moisică!... 
          Comanda sosi ca şi cum ar fi fost gata-pregătită. 
Nici clocotită, dar nici rece: era tocmai bună de 
consumat. Agamemnon îşi înfuleca copanul cu o poftă 
de ins tocmai scăpat de la ocnă. 
          - Iar o să te certe vecina Maria că nu i-a mai mâncat 
copilu’ acasă după ce l-ai îndopat la crâşmă!..., zise 
râzând Aristofan. 
          - Aş, făcu celălalt în timp ce muşca dintr-un mic pe 
care îl tăvălise abundent prin muştar – o gură mai puţin 
pe seara asta la ciorba ei lungă... o să zică Bogdaproste... 
          Un timp mâncară în linişte. Când terminară, au 
curăţat în palme firmiturile de pâine, aruncându-le 
dincolo de balustradă, pe trotuar. 
          - Domnii mai doresc ceva?, întrebă la sfârşit 
chelnerul încercând să imite afabilitatea ironic-
ceremonioasă a fostului patron. El fusese singurul 
ospătar din „garda veche” care rezistase acolo, în post: 
restul, pentru mai multă „siguranţă”, fuseseră 
împrăştiaţi în localurile din toate colţurile oraşului, astfel 
încât amintirea fosei colectivităţi să dispară definitiv. 
          - Mai luăm câte o halbă, frăţioare? 
          - Mai luăm, colega. – De data asta fac eu cinste. 
          Îşi băură şi cel de-al doilea rând de „blondă”, până 
la jumătatea recipientelor în cea mai deplină tăcere. 
După care Heraclit întoarse încet privirea către colegul 
său. 
          - Aristofan, totul a fost pregătit? Peste numai patru 
zile va fi 23 august... - Bagă de seamă, o singură greşeală 
şi libertatea, poate chiar viaţa ne vor fi puse în pericol. 
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Nu mai vorbesc de persecuţiile pe care le vor suferi 
familiile noastre... 
                      - Da, colega. Totul a fost aranjat cum se 
cuvine: în noaptea asta, schimbul va imprima la 
gheştetner şpaltul deja pregătit, totul se va face în remiza 
din spatele Rotativei II, aşa cum s-a convenit. Pentru 
împrăştierea manifestelor, fiecare îşi ştie locul ce-l are de 
ocupat în oraş, un ”roi” de fluturaşe va zbura chiar şi pe 
de asupra paradei de la Şosea. Comuniştii îşi vor 
reaminti, chiar şi de 23 augustul lor că s-ar putea să nu 
fie eterni, că acestui popor nu-i poate fi chiar aşa de uşor 
ştearsă memoria iar noi, lucrătorii cei mai instruiţi din 
muncitorime, vom avea oricum grijă să nu se întâmple 
acest lucru. Crede-mă, nu are cum să nu ne iasă 
acţiunea, iar măsurile de precauţiune luate înlătură orice 
pericol, în limita maximă posibilă. 
          - Mai încet... 
         Singurul client se afla pe terasă largă şi lungă era la 
distanţă destul de mare. Nu-şi schimbase poziţia 
metafizică aşa, plasat la masa lipită de unul din pereţii 
restaurantului. Cu fruntea sprijinită între degetul mare şi 
arătător, continua să răspândească în jurul său nori 
alburii de fum. Singura schimbare din ultima jumătate 
de ceas era halba din nou plină, ce o înlocuise pe ce trei 
sferturi goală. 
          Trotuarele străzii erau pustii şi, în bătaia luminii 
electrice stradale se vedea încă un tramvai care cu 
uruitul său obosit, şerpuia pe liniiile curbate dincolo de 
meandra străzii. – Puştiul-ucenic din dreapta lor 
continua să mănânce precipitat, fiind pe cale să-şi 
termine bucata zdravănă de copan prin înmuierea 
ultimilor bucăţi de carne în băi din ce în ce mai 
consistente de mujdei. 
          - Hai să-ţi mai dau să citeşti o dată. 
          - Cu grijă...  
         Despături ciorna de dimensiunea unei coli de caiet. 
Zona era tot pustie, la mese nu erau decât dânşii şi cel 
din partea cealaltă a terasei care cu halba din nou 
aproape goală, continua să se auto-învăluie în nori denşi 
de fum de tutun. 
          Cu gesturi stăpânite, aruncând din nou o repede 
privire trotuarului golaş, Heraclit restitui celuilalt 
împăturită ciorna scrisă  foarte îngrijit cu tocul. Apoi, 
namiarezistând ispitei, cu abia perceptibil tremurătoare 
mâini îşi aprinse o ţigară. 

- Nene Heraclit, îţi spui eu, dacă toţi am curăţa... 
          -    Ia mai taci, mă!... 
           Terminându-şi consistenta cină, puştiul inmuia 
dumicaţi zdraveni de mămăligă în bolul unde se mai 
afla destulă zeamă iute. 
          - Ia lasă mujdeiul, că ţi se face rău, zise imberbului 
care acum cu hălci mari, înghiţea restul de mămăligă. – 
Mai vrei să iei ceva? Un mic?... 
          - Nu, săru’-mâna nene Heraclit, nu mai pot... 
          - Hai, atunci, să mergem. S-a făcut târziu. 
 

* 
 

          Continuau să se plimbe aparent fără ţintă pe 
mulţimea de străzi întortocheate ce dezvăluiau fostele 
poteci medievale pe care primăriile de mai târziu le 
sistematizaseră, pietruindu-le, asfaltându-le trotuarele şi 
introducând când sosise vremea canalizarea şi apa 
curentă şi iluminatul, în cele din urmă electric. De câteva 
ori ajunseră la poarta întrepriderii, dincolo de care se 
auzea zumzetul ca de bondar înfuriat, amestec al 
uruiturilor şi păcăniturilor diverselor utilaje. La un 
moment dat se auzi un vuiet distinct, care cu tonul său 
ascuţit parcă uşor revendicativ, acoperea o parte 
însemnată din zgomotul de fond. 
          - A pornit Rotativa I..., murmură Aristofan. - Încep 
să tragă revista festivă „Pentru al nostru, 23” pentru 
peste patru zile... peste nu mult timp, când va porni şi 
Rotativa II, băieţii noştri se vor pune pe treabă... o să 
vezi, totul o să fie bine... manifestele vor fi gata la timp, 
şi vor fi distribuite cum trebuie... 
          O luară pe strada Puţul cu Apă Rece. Dinspre 
clădirea fabricii de pâine se simţea mirosul îmbietor de 
cocă proaspăt-rumenită. 
          - Doamne-ajută!..., murmură Heraclit dând curs 
prin viu-grai procesului mintal din ultimile minute. 
          - Nene Heraclit, îţi spui eu, chiar şi cu 
mandnidfestele - dacă toţi am spăla, după care toţi..., îşi 
reîncercă cu glas ascuţit demersul revendicativ imaturul 
de lângă dânşii. 
          - Taci, mă, din gură!..., zise celălalt printre dinţi, 
aruncându-i o privire ca un fulger. 
          Dinspre trotuarul de vizavi, o patrulă de Miliţie 
formată dintr-un subofiţer şi militarul în termen de 
rigoare se apropia încet de dânşii. Se insinuaseră parcă 
de după colţul străduţei şerpuite din dreapta lor. 
          - Bună seara, actele la control. 
          La lumina unei lanterne chioare, miliţianul le 
controlă buletinele. 
          - Dar de ce manifeste este vorba?, întrebă fără să 
ridice tonul copoiul, neluându-şi privirile din 
documentul cercetat. 

Oameni buni! 

Ziua zis de „sărbătoare” de astăzi marchează înlocuirea unui sistem 

criminal cu un altul, ce pentru noi s-a dovedit a fi cu mult mai atroce. 

Cei ce se erijează în „reprezentanţii” noştri comit samavolnicii fără 

număr, prin aşa-zisa „naţionalizare” v-au jefuit de bunurile voastre 

mobile şi imobile! În închisori ce amintesc de lagărele de concentrare 

hitleriste îi maltratează şi extermină pe cei mai curajoşi dintre noi, care 

au îndrăznit să li se opună făţiş, pe ţăranii, mulţi la număr, care refuză 

să-şi dea bucăţica de pământ, uneltele şi vitişoarele în mâinile lor de 

hoţi! – Apelăm la raţiunea şi inteligenţa voastră să nu vă lăsaţi 

îndoctrinaţi, să nu asimilaţi avalanşa de minciuni zilnice cu care se 

caută a vi se schilodi continuu cugetul!  

Oameni buni! 

Iosif Stalin pentru noi, este Adolf Hitler 2! 

Refuzaţi să faceţi pact cu aceşti asasini pe suferinţa, jertfa şi mormintele 

proaspete ale rudelor şi conaţionalilor voştri! Nu vă pierdeţi speranţa şi 

nici Dumnezeu nu ne va părăsi, eliberarea de sub infamul jug bolşevic 
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          - Să trăiţi, tovarăşe sergent-major, nu este vorba de 
manifeste în adevăratul sens al cuvântului, ci de 
mandnidfeste!... Care imită stilizat manifestele 

răspândite de tovarăşii ilegalişti în anii cruntei Ilegalităţi, 
pentru a conştientiza poporul muncitor de caracterul 
criminal al groaznicului regim burghezo-moşieresc de 
tristă aducere aminte. Numai că în mandnidfeste, în stil 
alegoric, conţinutul este acum întocmit de 
Reprezentanţii Clasei Muncitoare. Chiar de aici se poate 
auzi rotativa cea mare care a intrat în funcţiune ca să 
imprime revista! Este o figură de stil butaforică, deci, o 
parte din fluturaşi vor fi daţi o dată cu revista „Pentru al 
nostru, 23” – care se va găsi la chioşcurile de ziare chiar 
răspoimâne, în timpul marei sărbători – restul vor fi 
aruncaţi de asupra paradei din carul alegoric unde vor fi 
puse în valoare scene din viaţa noastră nouă, dată de 
munca dezrobită a clasei muncitoare care de patru ani, 
sub conducerea Partidului... 
          - Carul alegoric, deci... da, asta pare cunoscut... tu, 
puştiule?, se întoarse către copil. - Ce cauţi pe stradă la 
ora asta? 
         - Lucrează ca ucenic la Tipografia Thales, tovarăşe 
subofiţer. – A ieşit cu noi din schimb... 
          Sticletele aruncă o privire plină de subînţelesuri 
porţii imprimeriei care acum se zărea de după colţul 
străzii: dacă ar fi raportat totul la secţie ducându-i pe 
inşii ăştia mai mult decât dubioşi ce duhneau a alcool, 
magazin de papetărie îndelung neaerisit şi călimară 
spartă, dând astfel o alarmă falsă ce ar fi condus la o 
perchiziţie ce n-ar fi găsit nimic vinovat – îşi risca nu 
numai jumătatea de tablă ce spera să o primească ca 
avansare, ci şi serviciul. Ar fi putut plana asupra sa 
bănuiala că deliberat a dat o alarmă falsă, în scopul 
sabotării procesului de producţie ce ar fi putut conduce 
la întârzierea apariţiei festivist-aniversarei fiţuici 
destinată sărbătorii de peste patru zile. - Avu un rictus 
rău: la urma urmelor, ducă-se dracului ăştia cu 
orânduirea lor cea mai umană de pe suprafaţa 
pământului care voiau să preschimbe oamenii în 
serafimi – n-ar fi stricat să le deranjeze cineva baiaramul 
de peste patru zile zvârlind ceva material subversiv şi 
lăsându-i cu cârnaţii în muştar post-manifestaţie în gură 
– avea astfel să-şi răzbune faptul că, în urmă cu doi ani, 
fusese degradat de la gradul de plutonier la cel de 
simplu sergent, ca pedeapsă că lucrase în poliţie şi pe 
vremea ailaltă, nu demult apusă, despre care el nu avea o 
chiar aşa de proastă părere, ba dacă stătea bine să se 
gândească – nu avea nicio părere. Cu simplitatea omului 
de la ţară împărtăşea convingeri sănătoase, ştia că 
oamenii sunt oameni, printre ei fi-vor întodeauna destui 
hoţi şi nebuni pentru ca în continuare să fie nevoie de 
poliţie, miliţie – sau cum vor fi vrând s-o numească 
măscăricii ăştia. Beleaua cu degradarea avusese şi o altă 
pricină, avea un unchi care posedase carusel la moşi în 
Piaţa Obor, proprietate particulară, cum devine chestia, 
adică exploatator al singurului salariat pa care îl avea ce, 

între două pauze de şpriţ, răsucea comutatorul 
tiribombei uitându-se apoi cu limba scoasă sub fustele 
damezelor care cu picioarele întinse ţipau extaziate din 
viteza scaunelor asigurate cu lanţ pentru ca, imediat 
după vreo mahmureală mai serioasă pe care o dregea cu 
o ciorbă de potroace la birtul lui „Moş Gheorghe” nu 
departe situat – să-l mai bată inima a revizui din când în 
când şuruburile şi mecanismele drăcoveniei pe care din 
an-în-paşti, când avea el chef, o mai şi spăla cu gaz spre 
a o unge cu vaselină, da’ numa’ prin punctele esenţiale. – 
În ziua Naţionalizării, Tăsică, exploatatul – era în starea 
lui naturală – adică beat criţă încă din zori. Zori ce 
aduseseră pe fondul răsăritului de soare sângeriu al 
acelei zile de vineri şi activiştii ce veneau să-l salveze pe 
sclav de lanţuri – şi la propriu, şi la figurat. Ciracii 
eliberatori erau doi, el, însă, din pricina dispoziţiei cu 
chef în care se afla – văzu patru – şi se învârtoşă precum 
Sfântul Gheorghe gata ca în compania suliţei din dotare 
să înfrunte Balaurul. – „ – Taci, mă, nenorocitule, din gură 
– că ne saltă pe amândoi!” -  Cu toată dispoziţia-i 
anacreontică, Tăsică pricepuse din instinct de conservare 
pericolul - şi nu-i vedea în stare a-i da la salariu nici cât 
de o ciorbă de potroace pe săptămână, pe mustăcioşii 
ăştia cu feţe late şi crunte ornate cu mustăţi stufoase á la 
Stalin. Aceştia dădură imperceptibil şi înţelegător din 
cap:- „ – Uite ce a făcut exploatarea din om...” – „ – 
Exploatarea da, dar tesla, ba!...”, zise împleticit oprimatul, 
luând de coadă tesla ce o avea totdeuna la îndemână, a 
cărei revers îi folosea pe post de ciocan la „revizie”. – Fu 
oprit în ultima clipă de jupân să nu facă cu paşnica 
unealtă de lucru ceea ce o pornire sănătoasă îl îndemna, 
asta tot sub clătinările de mansarde benevolent-
înţelegătoare ale celor doi cimpanzei. – După care aceia, 
tot compătimitori privindu-l îl concediară pe loc, cu 
încurajarea că acum avea ocazia să se angajeze ca ce or 
vrea ăia să îl angajeze într-o unitate proaspăt-socialistă, 
unde în veci exploatarea omului de către om nu mai 
avea să se manifeste, lucrurile având de acum să se 
petreacă exact invers decât în lozincă. – Cei doi giboni 
sigilaseră tiribomba, îl trimiseseră acasă pe proprietarul 
expropiat, fără însă a numi şi un nou jupân peste 
problemă. După nu mult timp, lăsată în paragină, jucăria 
se dărăpănă complet şi fu luată în remorcă spre a fi dusă 
la groapa de gunoi ca o adunătură de fier şi lemn vechi 
ce era. –  Exceptându-l pe unchiul buclucaş ce-şi 
încheiase fără glorie cariera de burghez-exploatator – 
alte pete la dosar ulanul nu avea, că pământul i-l băuse 
ta-su tot, nu brusc - ci treptat-treptat, cu ţoiul şi ţapul la 
crâşma comunală, timp de douăzeci de ani după 
Reforma Agrară din 1921. – Aşa că nu avusese cum să fie 
pus  în situaţia de a-şi da la ceapeu pământul, uneltele şi 
boii de plug pe care nu îi avea şi nici nu ceruse aşa ceva 
la simulacrul de reformă agrară din urmă cu patru ani, 
în martie 1945, dânsul fiind mulţumit cu cei îi dădea 
Domnul prin slujbuliţa de la oraş. 



 

Primãvara-vara 2015  | Contact international 523 

 

          - Şi zi-i aşa, puştiule, ieşişi şi tu din schimb la braţ 
cu domnii! Dacă nu ţi-a plăcut cartea uite, acum 
nevârstnic lucrezi la mandnifeste prin tipografii!... 
          - Da, nene miliţianule, da’ parcă totul ar merge mai 
cu spor dacă atunci când ar fi de spălat matriţele am 
spăla toţi, dacă am culege toţi când ar fi de cules, dacă 
am... 
         - I-auzi, mă!... Da’ le ştii!... Te pomeneşti că mâine-
poimâine te pun ăştia şeful tipografiei, restitui 
documentele de identitate celor doi. – După cum cred că 
stau lucrurile acolo, indică cu pulanul poarta 
întreprinderii, eu aş merge imediat la somn după ieşirea 
din schimb. – Treaba voastră, timpul vostru liber – se 
îndepărtă cu soldatul care îşi cumpăni carabina pe umăr 
înainte să pornească.  
          Cu aluri impenetrabile, cei doi se uitară câteva 
clipe unul la altul. 
          - Nene Aristofane, ai văzut – şi nenea miliţianul a 
zis... 
          - Ia mai taci, mă, din gură!..., zise Heraclit acum de-
a binelea enervat. – Ia, uite aici un leu, du-te acasă, mă-ta 
o fi îngrijorată că ai întârziat atât, îi indică tramvaiul care 
ajuns la baza străzii Uranus, se pregătea să-i urce panta 
spre a intra în staţie. 
 
 

 
 
          Continuau să se privească contrariaţi: era posibil ca 
în mai puţin de jumătate de ceas un IMS să parcheze în 
faţa porţii tipografiei... ce ar fi urmat, nu voiau să-şi 
imagineze... dacă ar fi fost vorba numai de ei, ar fi fost 
cum ar mai fost – nu era însă drept să cadă atâţia, 
iniţiativa fusese a lor – nu puteau să lase ca atâtea familii 
să cadă pradă represiunii pentru acele fâşii de hârtie care 
mai mult de o scurtă satisfacţie patetică, nu ar fi produs 
eventualilor cititori. 
          - Aristofan, nu mai e timp de zăbavă: mă duc 
înăuntru... 
          - Şi ce ai să-i zici lui nea’ Pătraşcu?... 
          - Găsesc eu... 
          Omul de pază ieşi buimac de somn din încăperea 
sa şi,  potrivindu-şi casca pe cap, exhibă un cât se poate 

de profesional „să trăiţi!” . Crezuse că este patrula de 
noapte venită în control. Era aproape zece şi jumătate 
seara. 
          - Tu erai?, întrebă moale-siderat cu ochii încă 
umflaţi de somn. – Ce faci aici, parcă ai ieşit acum două 
ore din schimb... 
          - Cred că mi-am uitat portofelul în fişet. Mâine 
dimineaţă nu am bani nici de un pachet de ţigări... 
          - Mda, şi e rău fără, du-te înăuntru şi ia-ţi-l... 
           Urcă scara şi stătu câteva minute în faţa uşii 
vestiarului. Deodată, uruitul general se amplifică: intrase 
în funcţiune şi Rotativa II, moment în care băieţii, în 
ungherul din spatele ei, aveau să se pună pe treabă. 
Atunci pătrunse tiptil în secţie şi fluturaşii şi cel ce îl 
deservea, îşi înfipseră privirile holbate în dânsul. 
          - Vă opriţi acum, zise luând duzina de fluturaşi pe 
care muncitorii apucaseră să le imprime, făcându-le 
migălos mici fărâme pe care le introduse într-un rest de 
sac de hârtie. 
          Palizi la faţă, tinerii continuau să-l privească ţintă: 
fusese, deci, un agent provocator. Se pregăteau să-şi 
vândă scump pielea, ştiind că mare lucru nu mai aveau 
de pierdut. 
          - Liniştiţi-vă, copii, nu sunt ce credeţi voi... 
          Smulse cu nebănuită dexteritate şi rapiditate 
literele mobile din corpul gheştetnerului. Apoi se duse la 
mica măsuţă din încăpere unde pe o tavă tronau o carafă 
cu apă şi câteva pahare, pe masă aflându-se însă şi un 
stativ cu o călimară şi câteva tocuri, precum şi câteva 
coli. Începu să scrie precipitat dar destul de lizibil ceea 
ce avea de scris - corpul „mandnifestului” cu îndemnuri 
mobilizatoare şi cuvinte elogioase. Când termină, dădu 
bucata de hârtie unuia din ei, care o parcuse uluit. 
          - Bine, nea Heraclit, dar parcă era vorba... 
          - Era vorba, măi Griguţă, era numai vorba... las’ că o 
să-ţi explic pe îndelete mâine vouă şi celorlalţi de ce şi 
cum... hai, culegeţi şi trageţi ce am scris aici: este o 
iniţiativă a colectivului nostru, cu ocazia celei de a cincea 
Aniversări... curăţaţi literele, completaţi dacă vă mai 
trebuie de la Masa Regală, las’ că nenea Asaftei de 
serviciu în noaptea asta acolo n-o să vă pună întrebări. – 
Fiţi cuminţi şi faceţi ce v-am spus... 
          - Bine, nene Heraclit, dacă zici mata, aşa o să 
facem, zise celălalt. 
          - E, l-ai găsit?, întrebă moale portarul. 
          - L-am... mâine dimineaţă o să am şi eu ţigări la 
cafea, zise cu nedisimulată bucurie. 
          - Până atunci uite, ia aici cinci, că-i rău să n-ai..., 
spuse conciliant omul încă toropit de puiul de somn din 
care fusese întrerupt, fericit la rându-i că nu îi căzuse pe 
cap patrula miliţiei. 
          Tovarăşul de muncă era aproape la locul unde îl 
lăsase, sprijinit de zidul casei din spatele său. Se priviră 
preţ de câteva clipe, apoi o luară spre staţia de tramvai. 
La baza străzii Uranus, probabil ultimul vehicul pe acea 
seară, intra gâfâind în staţie. Se  năpustiră şi reuşiră să 
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intre  pe intrarea din faţă cu o clipă înainte ca vatmanul 
să acţioneze maneta de închidere a uşilor. 
 
 

 
 

* 

          Parada  ce marcase a patra aniversare a Eliberării 
de sub un jug în favoarea altuia fusese splendidă şi asta 
era probabil evocat cu înflăcărare de participanţii care 
disepersându-se în jurul cazanelor aburinde cu 
crenvurşti, îşi scotoceau buzunarele după firfiricii 
necesari obţinerii ademenitorului mezel şi a 
inevitabilelor berici. Şi defilarea oamenilor muncii din 
diversele întreprinderi ale oraşului şi ale patriei 
socialiste, şi cea a pionierilor şi utemiştilor, şi cea a 
ilegaliştilor care acum făceau împreună cu rudele şi 
urmaşii lor tot ceea ce făceau în deplină legalitate fusese 
la fel de reuşită. După care, dintr-un car alegoric, o 
ploaie de fluturaşi de hârtie invadară pe participanţii la 
paradă, dorind să imite stilizat gestul comis de Ilegalişti 
cândva care, între timp, pe baionetele glorioasei armate 
eliberatoare a Marii Prietene de la Miazăzi – reuşiseră să 
aducă fericirea şi bucuriile de care acum Poporul Unic 
Muncitor beneficia zi de zi, ceas de ceas şi-n proporţie de 
masă. Doar că fluturaşii de acum numiţi generic 
mandnifeste evocau de astă dată fericirea de a trăi în 
patria eliberată de exploatare, plus realizările 
răsunătoare aferente.  Apoteoza fusese atinsă de 
defilarea unităţilor armatei populare cu tehnica din 
dotare, împreună cu trupele de miliţie-securitate care, la 
chemarea Partidului, a imperativelor clasei muncitoare, 
erau pregătite să dea o dublă sau chiar triplă lovitură 
duşmanului de clasă intern şi extern ce ar fi încercat să 
împieteze asupra ordinii populare, a dictaturii acesteia, 
uneltind împotriva cuceririlor din ce în ce mai 
revoluţionare ale poporului efectuate sub conducerea 
înţeleaptă a Partidului. 
          Când totul părea că a luat sfârşit iar participanţii la 
manifestare se înfruptau din tradiţionala trataţie, o nouă 
ploaie de celuloză le ateriză pe de asupra capetelor. Un 
astfel de fluturaş poposi şi la picioarele celor doi prieteni 
ce neîndrăznind să se aplece spre a-l ridica, reuşiră să-i 

descifreze totuşi conţinutul. Rămaseră stană de piatră, 
unul din ei cu sticla de bere la gură. 
          - ... iară mandnifeste... -  Îţi spui eu, nene Heraclit, 
dacă toţi... 
          - Taci, mă, din gură!..., şuieră Aristofan, 
zguduindu-l de umăr. 
          Imberbul amuţi, privindu-l inexpresiv prin 
lentilele groase, sortind fiind a nu pricepe în vecii vecilor 
nimic.  
         Miliţienii în uniformă ca şi zbirii în civil începuseră 
să alerge prin marea humanoidă. Un ins în uniformă 
smulse bucata de hârtie din mâinile unui manifestant 
care, de altfel, citea silabisind extrem de concentrat, 
dând imperceptibil dar aprobator din cap. Mototoli 
manifestul cu pricina şi-l aruncă pe jos după care 
privindu-l asasin, îi arse consumatorului de lecturi puse 
la index o palmă. Ar mai fi stăruit dânsul un pic dar nu 
avea timp, fiindcă se repezi la un alt manifestant care 
citea la fel de concentrat cu acelaşi semn aprobator din 
cap. De aiurea, din mulţime, se auzea rumoare de 
oameni ce râd în surdină. 
          - Hai să plecăm, Aristofan! Acum, calm, fără 
gesturi bruşte!... – Am fost la manifestaţia de 23, ne-am 
bucurat, am luat şi o gustare, iar acum mergem spre 
casă. Nimic mai firesc. Iar tu, îl indică pe imatur, în 
următoarea jumătate de ceas  SĂ  TACI! Ca peştele în 
borş, AI  ÎNŢELES?... 
          Smârcăind pe nas, celălalt aprobă formal din cap. 
          Ieşiseră spre staţia de autobuz la timp. Grupe de 
miliţieni dar şi civili cu priviri profesionale blocau 
discret dar eficient toate căile de evacuare ale mulţimii. 
Pe geamurile autobuzului care tocmai demara apucară 
să vadă cum prin sondaj oamenii încep să fie legitimaţi, 
în timp ce alţii, cu fluturaşii de hârtie încă în mână, erau 
conduşi de cot spre IMS-urile pe care de abia acum le 
observară. 
 

 
Reproduceri după lucrări semnate de Elleny Pendefunda (pp. 515-524) 
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Gheorghe SCHWARTZ  
 
 
Artistul, cel din accepţiunea dumneavoastră, s-a poziţionat întotdeauna 

înaintea marilor rupturi istorice. (Înaintea revoluţiei engleze, Shakespeare; 
înaintea celei franceze, iluminiştii; înaintea celei sovietice, marii prozatori 
ruşi etc.) Artişti cu tendinţă sau de dragul artei? Eu mă refer la artiştii-
artişti, artiştii aflaţi deasupra unor asemenea categorisiri. Marea artă a fost 
întotdeauna premergătoare furtunilor lumii, chiar dacă unele dintre acele 
furtuni au reprezentat cataclisme.    

Eu susţin că România ar putea fi una dintre ţările cele mai ofertante 
dacă ar scăpa de două vicii fundamentale: de lipsa de cuvânt şi de ierarhiile 
false. Extrapolând, afirmaţia este valabilă şi pe plan mondial, doar că acolo 
ierarhiile false pot duce la apocalipsă.   

Alegerea aparţine fiecăruia. Este evident că şi „fără cunoaştere, fără 
educaţie, fără noţiunile de bază ce au condus la dezvoltarea minţii umane 
(…) se poate accede la fonduri de editare, la includerea în curentele de 
opinie, la poziţiile puterii”. În decursul istoriei, numeroşi impostori, mici 
cabotini ori mari gangsteri, au izbutit în modul acesta să parvină în toate 
domeniile de activitate. (Probabil că mai mulţi decât adevăratele valori.) La 
care se mai adaugă şi faptul că pentru artă nu s-a inventat încă o unealtă de 
măsură obiectivă. Dacă nu sunteţi capabili să furaţi, să minţiţi, să linguşiţi, 
să vă faceţi frate cu dracul şi vreţi totuşi să continuaţi, atunci sunteţi într-
adevăr „condamnaţi să spuneţi adevărul”. Acest lucru vă poate oferi două 
şanse: „să vă elibereze permanent de aceste avantaje” şi – cine ştie? – să vă 
răsplătească hazardul timpului 

 
Enigmele nu sunt niciodată cuprinse în 
acţiune, ci doar în explicarea acţiunii. 

 
. 
 

Dintre enigmele infinite 

 

1. Crima de lez majestate 
 

egele îşi iubea cu pasiune regina. În puţine 
căsnicii la un nivel atât de înalt s-a întâmplat ca 
interesele de stat să coincidă atât de fericit cu 

sentimentele celor doi auguşti soţi. Erau căsătoriţi doar 
de puţină vreme, când regina s-a îmbolnăvit. Regele o 
veghea mai tot timpul, o ţinea de mână şi, cu lacrimi în 
ochi, se ruga pentru sănătatea ei. Şi a făcut totul ca ea să 
redevină zâna îmbujorată şi veşnic zâmbitoare de care s-
a îndrăgostit din prima clipă, după ce i-a fost adusă. Aşa 
că nu s-a încrezut doar în minunea celestă, ci a dat sfoară 
în ţară că îl va răsplăti cu o sumă fabuloasă pe vraciul 
care-i va reda iubita aşa cum o cunoscuse el.  

Un medic vestit a sosit la palat, a palpat divinul corp 
al suveranei şi a început un tratament cum doar el se 
pricepea să-l prescrie şi să-l pună în practică. Şi minunea 
s-a produs! Regina s-a întors din apropierea morţii şi a 
devenit, pe zi ce trecea, din nou zâna de care s-a 
îndrăgostit atât de irevocabil Stăpânul. 

Când Majestatea Sa a devenit iarăşi ce a fost, regele a 
oferit ofrande zeilor, a organizat serbări solemne pentru 
întregul său popor şi şi-a ţinut promisiunea şi faţă de 
medic. I-a oferit recompensa fabuloasă, după care l-a 
executat public pentru delictul de lez majestate: 
nemernicul a pus mâna pe trupul celest al reginei, faptă 
pentru care orice muritor merita să moară. Şi cum „Cine 
se aseamănă se adună”, a ucis şi toate neamurile 
medicului, pentru ca sângele scârbos să nu i se 
perpetueze.  

Măsură înţeleaptă: regele şi regina au trăit şi au 
domnit împreună până la adânci bătrâneţe.  

 
 

2. Cât valorează Ordinul Sfântul 
Gheorghe cu spade? 
 

O va face? N-o va face? 
A făcut-o!  

R 
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În zorii zilei de 14 februarie, dr. Julius Zimberlan 
dădu lovitura de palat şi se încoronă sub numele de 
Poolo I. Julius Zimberlan era al cincilea descendent al 
celebrului fondator al exclusivei case de bijuterii Poolo şi 
fiii, dar, spre deosebire de iluştrii săi înaintaşi, a părăsit 
tradiţia şi a urmat Academia de Înalte Studii Militare. La 
numai douăzeci şi trei ani a devenit cel mai tânăr colonel 
al Imperiului, iar la douăzeci şi opt, în urma bătăliei de la 
Graa, a primit cea mai înaltă distincţie posibilă: Ordinul 
Sfântul Gheorghe cu spade, ordin conferit doar de trei 
ori în istorie şi reprezentând semnul inconfundabil al 
onoarei, al curajului, al sacrificiului şi al celei mai înalte 
morale. Apoi, după cum se ştie, în loc să ajungă Poolo V, 
conducătorul celebrei case de bijuterii Poolo şi fiii, a 
devenit – în uralele mulţimii ovaţionând entuziast – Poolo 
I, Împăratul. 

În seara zilei de 19 decembrie, Raul Gonzales von 
Braha, a pătruns în Palat în fruntea detaşamentului de 
elită al Piraţilor Nobili, l-a arestat pe Poolo I şi s-a 
încoronat, la rândul său, sub numele Raul Gonzales 
Întâiul.  

Pe Poolo I l-au judecat încă în aceeaşi noapte şi l-au 
spânzurat în Piaţa Libertăţii, în faţa mulţimii ovaţionând 
entuziast. Timp de trei zile, Poolo I a atârnat acolo, iar, în 
lumina necruţătoare a soarelui, Ordinul Sfântul 
Gheorghe cu spade, cea mai înaltă distincţie posibilă, 
inconfundabilul semn al onoarei, al curajului, al 
sacrificiului şi al celei mai înalte morale, continuă să-i 
strălucească pe piept. În toate acele trei zile. 

 

 
 3. Foamea îndestulată 
 

Lui Julius Zimberlan, copil sărac, i-a fost întotdeauna 
foame. De când se ştia. 

Toată viaţa s-a rugat să mănânce şi el – măcar o dată! 
– pe săturate.  

La împlinirea vârstei de nouăzeci de ani, chiar de 
ziua sa, rugăminţile fierbinţi i-au fost, în sfârşit, 
ascultate. Praznicul a fost extraordinar, iar în faţa sa, pe o 
faţă de masă albă ca cea mai pură zăpadă, i-au fost aduse 
mâncărurile la care a visat de copil. De când se ştia. Erau 
atât de gustoase bucatele acelea, atât de fragede şi exact 
atât de picante cum le-a dorit, încât a mâncat de nu se 
mai putea sătura.  

A mâncat fără oprire, era tot mai sătul, însă 
considera o jignire a întregii sale vieţi amărâte să se 
abţină de la ceva la care a tânjit mereu. De când se ştia. 

La nouăzeci de ani şi două zile, după ce a tot mâncat 
fără răgaz, cu lăcomie şi cu o fericire ce se opunea 
irezistibil bietului său corp, la nouăzeci de ani şi două 
zile, dr. Julius Zimberlan a murit. În sfârşit mai sătul 
decât a putut suporta. Bietul său corp.  

Pe piatra sa funerară stă scris: Oare de ce sufletui 
veşnic suportă atât de greu plăcerile trupului vremelnic?   

 

 
4. Şapte ani 
 

Dr. Julius Zimberlan şi-a ridicat o casă. Vreme de 
şapte ani şi-a folosit cu folos tot timpul său liber şi cu 
ajutorul banilor proveniţi din modestul său salar de 
poştaş, precum şi cu cel al unor  împrumuturi, credite 
bancare, dar şi al moştenirii cu totul neaşteptate de la un 
unchi pe care nu l-a cunoscut niciodată personal (curată 
minune), casa a fost gata, mândră, aşa cum o visase. 
Apoi a fost incendiul acela cumplit şi din toate sacrificiile 
acelor ani nu s-a ales decât cenuşa. 

Scrâşnind din dinţi, dr. Julius Zimberlan şi-a mai 
ridicat o casă. Din nou,  Şi-a folosit tot timpul său liber 
vreme de alţi şapte ani şi cu ajutorul banilor proveniţi 
din modestul său salar de poştaş, precum şi cu cel al 
unor  împrumuturi, credite bancare, dar şi a moştenirii 
cu totul neaşteptate de la o mătuşă pe care n-a cunoscut-
o niciodată personal (curată minune), casa a fost gata, 
mândră, aşa cum o visase. Apoi a fost cutremurul acela 
cumplit şi din toate sacrificiile acelor ani nu s-a ales decât 
un morman de moloz. 

Scrâşnind din dinţi, dr. Julius Zimberlan şi-a mai 
ridicat o casă. Din nou,  Acum avea mai multă 
experienţă. Ceea ce l-a scutit de obişnuitele numeroase 
cheltuieli nejustificare. Şi-a folosit tot timpul său liber 
vreme de alţi şapte ani şi cu ajutorul banilor proveniţi 
din modestul său salar de poştaş, precum şi cu cel al 
unor  împrumuturi, credite bancare, dar şi a câştigul cu 
totul neaşteptat la loteria primăverii, unde a jucat cu 
totul întâmplător (curată minune), casa a fost gata, 
mândră, aşa cum o visase. Au trecut alţi şapte ani. 
Uraganul anunţat i-a ocolit construcţia. Inundaţiile 
născute în urma uraganului n-au ajuns până la ea.  

Pe urmă n-a mai fost nici o calamitate. Dr. Julius 
Zimberlan se învârtea tot timpul în jurul frumoasei sale 
case. A avut mai mult răgaz să cugete. Iar, după ce s-a 
pensionat, şi mai mult răgaz. Şedea pe terasă, privea 
copacii semănaţi de el, mângâia căţelul şi cugeta la rostul 
vieţii, la deşertăciunea a tot şi a toate, la moarte. A 
devenit un adept al metempsihozei şi se imagina când 
leu, când gândac de bucătărie.  

După ce s-a spânzurat, vreme de şapte ani, prin 
localitate au trecut mai mulţi lei, încât oamenilor le era 
frică să mai iasă din case. Dar nici în case nu mai aveau 
linişte din pricina puzderiei de gândaci de bucătărie 
apăruţi ca din senin. 

Din când în când, parcă se auzea ecoul vocii 
molcome a fostului poştaş.  

Scandalos! 
Pe urmă nu s-a mai auzit.  
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5. J. B.  
Pe J. B., iniţial l-a chemat John Back. Cel puţin aşa 

reiese din cel mai vechi catastif unde-i putem găsi 
strămoşii. Şi dacă acolo cel dintâi moş atestat s-a scris 
Back, atunci şi pe J.B., tot Back ar fi trebuit să-l cheme. 
Numai că nepotul lui John Back apare drept James Black 
în registrele bisericii. Iar pe una dintre cele mai vechi 
pietre funerare din cimitir găsim gravat numele purtat 
de nepotul nepotului, un anume Jasper Blank.  

Pe urmă, silită de împrejurări, o parte din familia 
Blank s-a mutat peste ocean. Unde lucrurile nu i-au priit, 
astfel încât în New Jersey nu vom găsi decât un cavou cu 
doar trei oseminte ale familiei Blain. Fiul lui Jeremy 
Blain, ca să scape de armată, s-a întors în Europa sub 
numele de Jochann Bloom (Blum).  

Dar pe J. B. nu-l cheamă nici Blum! El este nepotul 
unui fiu nelegitim al Jochannei Blum, nepotul abandonat 
într-un orfelinat din Hanovra, care (prin forţe proprii!) a 
reuşit să ajungă un avocat solicitat. Acest adevărat 
exemplu de ambiţie, inteligenţă - şi nu în ultimul rând 
tenacitate - n-a putut uita modul cum a fost părăsit de 
mic şi obligat să se lupte singur cu tot universul. Aşa că 
n-a mai vrut să ştie nimic de familia Blum şi şi-a 
schimbat numele în Blei.  

Însă pe nepot, pe J.B., nu-l cheamă nici Blei. Tatăl său 
a dispărut într-un bombardament din cel de al doilea 
război mondial. Există, totuşi, destule dubii dacă a pierit 
acolo, zvonurile spun că şi-a înscenat moartea pentru a 
scăpa de iminentele acuzaţii de colaboraţionism cu 
naziştii şi pentru a putea începe o viaţă nouă.  

Aşa că e de înţeles că J.B. s-a delimitat în mod 
hotărât de numele incriminant.  

Ciudat este doar interminabilul proces pentru 
moştenirea bunurilor – deloc de neglijat! – ale 
defunctului John Back: lupta se dă între numiţii John 
Back Junior, James Black, Jasper Blank, Jeremy Blain, 
Jochann Blum, Joseph Blei şi J. B.. Care J. B nici măcar nu 
poartă numele celorlalţi petenţi, deşi avocatul său 
pretinde că el ar fi fiecare dintre părţile din cauză. 

Ultima oră:  
Procesul l-a câştigat un anume dr. Julius Zimberlan. 

De ce? Nu se ştie de ce.  
 

6. La venerabila vârstă de 107 (o sută 
şapte) ani, Julius Zimberlan n-are cum 
să moară 
 

Când Julius Zimberlan a împlinit 94 (nouăzeci şi 
patru) ani, vârsta l-a însemnat de mult cu toate semnele 
cunoscute ale bătrâneţii. Plus că a fost bolnăvicios de mic 
copil… Aşa că toţi cei din jurul său se întrebau 
nedumeriţi cum de se sting, rând pe rând, atâtea vieţi în 
preajma sa, iar străbunicul Julius continuă să-şi ducă, 
suferind, anii. 

Când Julius Zimberlan a împlinit 99 (nouăzeci şi 
nouă) ani, rudele au organizat o sărbătoare mare, fiind 
convinse că străbunicul atât de bolnav n-are cum să 
ajungă să-şi aniverseze centenarul. Totuşi, acesta l-a 
prins în viaţă şi chiar Primăria i-a oferit un tort uriaş şi o 
diplomă gata înrămată.  

Când Julius Zimberlan a împlinit 104 (o sută patru) 
ani, rudele au chemat specialiştii să dezlege taina 
longevităţii bătrânului. Care abia mai auzea, abia mai 
vedea, abia mai respira. Doar de vorbit vorbea vrute şi 
nevrute cu cine se nimerea să-l asculte. (Rudele din 
generaţile următoare i-au murit de mult, doar el se 
încăpăţâna să toace nervii şi timpul nepoţilor, 
strănepoţilor şi stră-strănepoţilor.)  

- Nu-i nimic neobişnuit, a spus şeful comisiei de 
experţi: conform curbei lui Gauss, a teoremei lui (nume 
necunoscut de auditori) şi a scării statistice a lui Jurgen 
Smith, într-o colectivitate, ordinea deceselor arată că nu 
cel mai în vârstă este cel ce moare primul. Altfel, cum de 
s-ar prăpădi şi oameni mult mai tineri? Sau credeţi că se 
moare în ordinea naşterii?  

- Bineînţeles că nu, au admis neamurile lui Julius 
Zimberlan, precum şi domnul referent de la Primărie. 

- Păi, vedeţi? a concluzionat savantul.  
- Niciodată nu moare cel mai în vârstă? 
- Niciodată primul! Nu numai teorema lui (nume 

necunoscut) ne-o demonstrează, dar însăşi practica nu 
lasă nici un dubiu în privinţa aceasta. 

Aşa că, la venerabila vârstă de 107 (o sută şapte) ani, 
Julius Zimberlan încă n-are cum să moară.  
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Florin Ioan STOENESCU 
 

La al 25-lea ceas aniversar, 
 

ă bucur să am prilejul de 
a-mi exprima un punct de 
vedere personal asupra 

viitorului civilizaţiei noastre aşa 
cum îl simt eu crescând şi mă înclin 
în faţa acestor creatori ai Frumosului 
Pendefundian ce oferă de un sfert de 
veac spaţiu fizic şi psihic artiştilor. 

Este un sacrificiu util cunoaş-
terii, comunicării şi difuzării în eter 
a vibraţiilor cratoare româneşti 
pentru care eu sunt recunoscător 
acestei familii înstelate. 

 
...................................................... 
În viitorul civilizaţiei noastre 

electronice, locul artistului şi al artei 
nu va putea fi altul decât acolo unde 
el s-a aflat în toate civilizaţiile 
apuse.. .adică în vâltoarea eveni-
mentelor care l-au inspirat întot-
deauna şi uneori înaintea lor, pre-
vestitor! 

 Arta transmite stări, emoţii, 
imagini, trăiri, crează scenarii şi 
uneori alţii se inspiră... şi transpun!  
Este o trans-misiune transcedentală 
prin vibraţiile emoţiilor, prin acest 
fluid spiritual electromagnetic ce ia 
naştere în fiinţa umană şi care 
generează întotdeauna diverse trăiri 
prin rodul imaginarului. 

Oamenii se schimbă prin iniţi-
ere, cultură şi perfecţionare. Avem 
nevoie de modele, de adevăraţii 
maeştri, pe care să-i promovăm ,să-i 
preţuim şi să-i apărăm. Avem ne-
voie de a pune în vitrină creatorii de 
valori materiale şi spirituale . Dar 
mai ales vertebrale!!! De aceea avem 
nevoie de mulţi Pendefunda... oa-
meni care ard interior pentru 
societate. 

Arta cu mesaj/tendinţă sau arta 
conceptuală a fost cea care a schim-
bat arta meditativă a reflexiei şi a 
împins-o dincolo de constatare , la 
extrema implicării în construirea 
viitorului social şi a noului. Unii se 
pot implica, riscă, alţii nu. Imagi-
narul şi iubirea joacă un rol determi-
nant în tot tumultul existenţial. 

Întotdeauna artele au avut 
nevoie de mecena. De la faraoni, 
regi, împăraţi, nobili, boieri sau 
aristocraţi ori conducători de oşti, 
finanţişti sau bancheri, politicieni, 
dar toţi au avut nevoie de maeştri 
spirituali, vizionari, iniţiaţi care să le 
deschidă înţelepciunea căilor 
iluminării spre alchimia interioară.  

Toţi au avut nevoie de un ...rabi 
sau un Aristotel... 

False valori au fost întotdea-
una... important este cine le urmează 

exemplul. Înţelepciunea nu se poate 
multiplica la xerox şi nu este 
molipsitoare... Ea se afirmă la toate 
popoarele în tăcere, smerenie, şi 
modestie, valori pe care cei apăruţi 
din mama -media ca ciupercile după 
ploaie ca modele, nu au cum să le 
posede pentru că aceste calităţi trec 
printr-o sită deasă şi este în mâna 
Creatorului, nu a omului. Trebuie să 
ajutăm la crearea unei adevărate 
elite, dintre membrii breslelor, iar 
pentru asta trebuie să întărim 
breslele.!.. 

Alte societăţi  sau naţiuni s-au 
cioplit şi şlefuit în sute de ani, nu 
cred că trebuie să ne grăbim. 
Important este caracterul, modestia 
şi întrajutorarea. 

Nu cred că trebuie să ne 
integrăm într-o lume cu false valori- 
adevărata cunoaştere se aşterne 
precum nisipul mării...zi şi noapte 
dar cu multă răbdare. 

Iar adevărul trebuie rostuit 
precum nisipul...clipă de clipă, aşa 
cum apa şlefuieşte munţii în calea 
ei...sau chiar le modelează chipul! 

Totul trebuie să fie trans-
misiune! De la o generaţie la alta 
precum paşoptiştii... 

 

  

M 
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Liviu Ioan STOICIU 
 

Ai crede că totul ni se trage de la 
clasa politică, de proastă calitate 

 
acă Nostradamus a greşit profeţind că vin peste 
civilizaţiile Europei în următorii ani 2015-2021 
barbarii din Orient (barbari de tipul „Statului 

Islamic” – ISIL de azi, care-mi amintesc de barbarii 
evului mediu, un coşmar), atunci putem sta liniştiţi, arta 
e „un dat natural” (inclusă în ADN) şi are rolul ei 
fundamental, nu va putea fi înlocuită cu nimic. Arta dă 
identitate naţiunilor, ea are posteritate. În privinţa „artei 
cu tendinţă” (sună curios această sintagmă, pe care o 
credeam îngropată demult) – vă referiţi la arta 
meşteşugărească de consum, conjuncturală, a „meşterilor 
populari”? Dacă ne uităm în urmă, valorile muzeelor 
sunt legate de descoperirile arheologice legate de aceste 
obiecte artizanale populare dintr-o epocă sau alta. Vreau 
să spun că peste 2000 de ani, dacă vor fi dezgropate, 
creaţiile plastice populare de azi ar putea să devină 
creaţii de patrimoniu… Dintotdeauna, probabil, „arta 
pentru artă” (aceea profesională, a operei de artă) a 
convieţuit cu „arta cu tendinţă” (comercială, amatoristică 
sau naivă, comandată de piaţă), n-am nici o idee de ce ar 
trebui să le facem să se excludă una pe alta. Faptul că 
marea majoritate a populaţiei nu apreciază opera 
artistică (în toate domeniile), nu are importanţă. Aş zice 
că aşa e regula jocului. E regretabil doar că statul român 
nu se implică financiar în promovarea culturii „culte” şi 
a creaţiei artistice profesioniste originale, „vii” (prin 
achiziţionare de carte contemporană românească la 
bibliotecile publice sau de lucrări originale de artă, să 
rămân doar la exemplul lor) – în condiţiile în care 
Ministerul Culturii are doar 0,2 la sută din bugetul ţării 
alocat anual pentru cultură (şi grosul acestor bani se 
duce la protejarea patrimoniului)… 

 
emocraţia (şi economia de piaţă) ne-a adus în 
această situaţie, de a accepta că lumea politică ia 
hotărâri şi conduce societatea şi statul. Dacă ai 

ghinion şi clasa politică (din Parlament şi de la 
preşedinţia ţării, aleasă liber; plus cea numită la 
ministere şi în stufoasa lor încrengătură de funcţii) e de 
proastă calitate, coruptă, lipsită de clarviziune, ce altceva 
poţi să faci decât să te resemnezi? La cât de prost finanţat 
de la buget este, nu poţi decât să te miri că mai avem un 
Minister al Culturii şi nu doar un departament. La 
români, postul de ministru al Culturii e politic, păstrat să 

satisfacă ambiţiile clientelei partinice la un moment dat. 
Că aşa stau lucrurile, s-a văzut la perpetuarea unei 
coaliţii de guvernare, la care UDMR participa (ca partid, 
nu ca uniune a unei minorităţi), primea automat 
Ministerul Culturii. Să ajungă o minoritate maghiară de 
nici 7 la sută din populaţia ţării să conducă o cultură 
română ultramajoritară, e de domeniul originalităţii 
democraţiei la noi. E adevărat, nici miniştrii Culturii aleşi 
dintre politicienii români nu s-au dovedit după 
Revoluţie mai buni, nici dacă au fost personalităţi 
scriitoriceşti, n-au servit atât cultura română (nereuşind 
să capete mai mulţi bani de la bugetul statului), cât 
propriile interese. Degeaba a apărut un AFCN pe lângă 
Ministerul Culturii, care să alimenteze cu bani proiecte 
culturale, atâta timp cât juriile aleg pe sprânceană. La fel, 
la şefia Institutul Cultural Român (fost Fundaţia 
Culturală Română) – sunt puşi numai politruci în funcţii, 
unii autointitulaţi „independenţi”, profitori recrutaţi din 
custodia partidelor. Uniunile de creaţie (chiar dacă sunt 
administrate slab) mai salvează aparenţele, promovând 
valorile în cultura română, în condiţiile în care fiecare 
creator, membru al acestor uniuni de creaţie, merge pe 
cont propriu. În privinţa Știinţei (cu o cercetare la 
pământ) şi a Educaţiei (fiecare ministru venind cu ideea 
lui de lege a educaţiei, bulversând inclusiv cadrele 
didactice), total subfinanţate şi ele, le plângem degeaba 
pe umeri. România e o ţară bolnavă, cu un PIB încropit şi 
cu un nivel de trai nedemn… 

 
endinţe de eludare a trecutului? Ferească 
Dumnezeu, cum spunem – Statul Islamic 
demolează istoria teritoriilor ocupate 

(deocamdată în Irak, Siria şi Liban) fiindcă aşa le spune 
religia unui „islamism pur”, interpretând războinic 
„tradiţia musulmană”. La noi se întâmplă altceva în acest 
sens, al eludării „paşnice” – demitizarea, aruncarea la 
gunoi a memoriei marilor noastre personalităţi, din toate 
domeniile. În numele cinicei „corectitudini politice”. S-a 
programat distrugerea geniului lui Eminescu şi a 
spurcării marilor scriitori acuzaţi că au fost simpatizanţi 
ai legionarilor, sau a eroilor noştri care au făcut România 
Mare (şi a celor ce s-au opus comunismului)? Avem şi 
noi faliţii noştri, „postmodernişti”, de la Lucian Boia la… 
T.O. Bobe, care au violentat istoria şi literatura. N-are 

D 

D 

T 
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decât să se aleagă praful de tot la români, suntem un 
popor de mâna a şaptea, ni se sugerează. Suntem deja o 
colonie de consum în cadrul Uniunii Europene (cu forţa 
de muncă plecată să fie sclavă în celelalte ţări ale UE). 
Politicienii cu funcţii înalte, fără Dumnezeu (puşi doar 
pe înavuţire necuvenită; lipsiţi de caracter, cumpăraţi cu 
comisioane din străinătate) vor avea grijă să lase 
România cu totul fără resurse, şi gata – din România va 

mai rămânea doar un număr de regiuni europene, fără 
viitor. Adevărul e că n-am avut noroc de conducători de 
forţă clarvăzători (o tot repet; suntem vinovaţi la urne, 
alegem pe cine nu trebuie) şi că suntem blestemaţi, ca 
popor, să o luăm mereu de la capăt (inclusiv cutremurele 
ne ajută în acest sens), sperând că „în viitor” ne va fi mai 
bine, o biată iluzie. 

22 martie 2015. Bucureşti 

Ce a ajuns 
 

Urcă pe Dealul Mitropoliei, la 

Înviere. Târâie 

un cărţoi după el, trecătorii îi fac loc, se opresc  

plini de milă sau în bătaie de joc, îl 

privesc lung, „acesta e modul lui de manifestare”,  

spune o doamnă care  

împrăştie un parfum atât de plăcut… Ce  

 

am ajuns, nimic. 

Nimic nu mai e cum a fost, nici lumina  

dinlăuntrul meu, încet-încet 

s-a ascuns în subconştient şi cuvântul Domnului n-a 

mai avut nici un sens… Stăteam  

întins pe o masă rece, de piatră, la morgă, 

gol, era curent, când am  

auzit din uşă: îl vezi ce cuminte pare că e? Nici 

n-ai bănui că e plecat  

pe lumea cealaltă să vadă cum e. După care am 

perceput nişte  

plânsete şi am simţit o mare părere de rău, ca un  

sfredel în stomac — şi am deschis  

ochii. Acum simt că  

m-am născut a doua oară. Cărţoiul ăsta mi-a fost 

martor acolo, adică  

dincolo — unde sarea pământului se  

topeşte pentru fiecare 

 

şi anunţă vizita unui străbun. Că e un circuit  
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 
 

red că problema disputei artă pentru artă versus 
artă cu tendinţă, generată, la nivel teoretic la noi, 
de vestita polemică Gherea – Maiorescu, cu 

recrudescenţa ştiută, dezastruasă, în anii „realismului 
socialist”, nu mai este azi de actualitate. Cu argumente 
venite din practicarea literaturii şi, până la urmă, de bun 
simţ, Caragiale a tăiat în maniera-i caracteristică nodul 
gordian: nici una nici alta, ci artă cu talent. Dincolo de 
vorbele mari, când are ceva de spus  şi ştie să o facă prin 
mijloacele specifice artei, mi se pare că artistul 
contemporan îşi asumă (sau ar trebui să-şi asume) un rol 
imens în asanarea şi propăşirea lumii de azi. El nu poate 
rămâne în afara cetăţii – o cetate cu  graniţe mult lărgite, 
fireşte. Turnul de fildeş nu se mai poartă. Dilema e însă 
dacă această lume a noastră mai este dispusă să 
recunoască în el un trimis providenţial, un mentor, un 
director de conştiinţe. Se recunoaşte ea, cu bune şi rele, 
în oglinda ce i-o oferă un poet de exemplu ? Şi, dincolo 
de frumoasele proprii nefericiri, angoase ori obsesii 
sexuale,  vine el în întâmpinarea acestei lumi, apăsată ea 
însăşi de atât de multe, grave, probleme ? Cred cu toată 
tăria că artiştii contemporani, scriitorii, artiştii plastici, 
muzicienii n-ar trebui să dezerteze de la întâlnirea cu 
lumea. Ea poate fi, desigur, eludată, ocolită, ratată, de 
aici acest apăsător sentiment al eşecului atât de manifest 
exprimat în multe din mărturiile lor. 
 
 Poate că e prea comodă aruncarea responsabilităţii 
pentru acest eşec doar în spinarea factorilor culturali, 

educaţionali, politici. Instituţiile noastre de profil fac şi 
ele ce pot şi de obicei o fac prost. Conducătorii lor, 
numiţi pe criterii exclusiv politice, sunt fie nişte 
nepricepuţi, fie preocupaţi doar de propriile lor interese. 
Ce aşteptări poţi avea azi de la iluştrii anonimi din 
fruntea unor ministere când guvernul e condus, 
emblematic,  de un plagiator ordinar ? Cred că soluţia, 
chiar dacă nu tocmai uşoară, ar fi ca oamenii de cultură, 
şi în primul rînd elitele noastre intelectuale să-şi ia 
destinul în propriile mâini. Desigur, nu în toate zilele şi  
pe toate drumurile răsar un Gheorghe Asacchi, un Titu 
Maiorescu ori un Spiru Haret. Dar, slavă Domnului, 
România de azi nu duce lipsă de mari personalităţi. La 
ele este speranţa, de la ele poate veni aşteptata salvare. 
Oboseala, dezamăgirea, dezabuzarea nu sunt 
productive. N-ar trebui chiar aruncată la coş nici tocita şi 
dispreţuita monedă a patriotismului, un concept 
regândit şi remodelat, desigur, în complicatele contexte 
euroatlantice şi euroasiatice. 
 
 Chestunea accesului la putere a elitelor noastre 
intelectuale e destul de complexă. Cele câteva exemple 
oferite de implicarea unor reprezentanţi ai acestora în 
viaţa noastră publică în perioada postdecembristă sunt 
mai degrabă dezamăgitoare. Soluţia, după părerea mea, 
ar fi ca ele să rămână active, independente însă de 
politic, dar într-o pemanentă deschidere, comunicare şi 
chiar maximă presiune asupra acestuia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Să ne tot trăieşti întru bine şi frumos. La 
multi ani, poete. Să te aibă cel de sus în 
paza lui şi să te tot miruiască cu harul 
său pentru a da strălucire culturii pe care 
Contact international o promovează. 
Felicitari ! 

Vasile TĂRÂŢANU 

 

C 
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Constantin TRANDAFIR  

răspunde: 
 
 

I. Nu-mi place să fiu solemn 
cum  presupune tema de acum a 
acestui chestionar din Contact 
internaţional, aflat, iată, la vârsta 
aniversară de 25 de ani şi căruia îi 
urăm la mulţi ani! Apoi, nu-l uit 
niciodată pe G Călinescu care 
spunea că a fi prea serios e neserios. 
Şi totuşi, nu-i loc de relaxare cu 
problema aceasta a valorii, mai ales 
în contextul de azi şi încă mai ales în  
actuala (i)realitate românească. Nu 
pot să spun cum văd viitorul 
civilizaţiei umane, din pricină că am 
mari slăbiciuni cât priveşte 
viitorologia, sociologia, filosofia, 
astrologia - şi nu cred deloc în ce 
spun ghicitorii, prezicătorii, fie ei şi 
de faima lui Nostradamus. Am 
parafrazat cândva cum că lipsa 
valorii naşte monştri. Dar aici nu-i 
vorba de absenţă, ci de confuzia 
valorilor, o aşa de mare confuzie, că 
uluieşte într-o lume căreia i se zice a 
„comunicării”. Poate că tocmai 
această „comunicare”, lăsată de 
izbelişte, să fie una din cauzele 
enormei derute. Pot să-mi dau cu 
părerea întrucâtva despre locul 
artei/culturii azi, că se vede cu 
ochiul liber, şi să presupun ce e 
posibil să se întâmple dacă mersul 
lumii nu se îndreaptă, pentru că e o 
consecinţă de logică populară. 
Premoniţii, ca orice om normal cu o 
puţină intuiţie şi oarece luciditate: 
nu-i bine. 

Prin urmare locul artei/ culturii 
azi, în atare perspectivă, e din ce în 
ce mai sumbru. Cine nu ştie cum a 
fost multă mereu? Subaltern. Cine 
are cât de cât învăţătură de carte 
cunoaşte istoria artei şi a artiştilor şi 
a aflat despre „proprietatea 
intelectuală”: creatori aciuaţi pe 
lângă suverani, pe lângă principi şi 
ierarhi, mecenaţi, trubaduri, 

rătăcitori, ambulanţi. Politicul a 
ţinut să-i subordoneze şi să-i 
desconsidere. Că n-a reuşit 
întotdeauna să-i aservească, e o 
probă de libertate în sărăcie. 
Conducerile totalitare i-a mai şi 
sancţionat aspru pe nesupuşi, de la 
exilare la puşcărie şi suprimare. De 
regulă, materialitatea sufocă 
spiritualitatea. Artiştii de talie 
superioară şi-au dorit totdeauna 
libertatea de creaţie, autonomia artei 
nu-i o vorbă în vânt, pentru că nu 
pretinde o ruptură de cele ale lumii, 
ci o emancipare de servitute pentru 
propria-i creştere. În democraţia 
dâmboviţeană s-a instalat o 
caricatură de relaţie capitalistă, 
începând cu şcoala şi ajungând până 
în vârful culturii aflate încă într-o 
grea stare de confuzie. Clişee? 
Înainte era cenzura comunistă, 
nazistă, politică, religioasă, acum 
cenzura drastică e „comercială” şi de 
clică. Până la urmă, tot politică. 

 
II. În general, pe vremuri, arta a 

fost „protejată”, cum spuneam mai 
sus, de anumiţi protectori cu averi şi 
inimă mare, iar mai încoace de 
regimuri orişicât liberale, cum a fost 
la noi în perioada marilor clasici şi în 
cea interbelică. Să ne amintim cum 
scriitorilor de valoare (mă voi referi 
numai la scriitori), editurile le 
acordau drepturi de autor 
considerabile, uneori şi înainte ca ei 
să-şi fi scris textul. E drept că editorii 
(şi consilierii lor) se orientau după 
valorile consacrate, dar nu rareori 
puneau în circulaţie editorială 
debutanţi promiţători. Azi scrie la 
noi oricine vrea, îşi plăteşte „marfa” 
oricât de proastă este şi mai devine 
şi membru. Mediul cel mai propice 
nonvalorilor. Există, apoi, mediul 
virtual fără spirit critic, de valoare 

dubioasă, care mai şi ameninţă cu 
dispariţia cărţii, fără a lua în seamă 
avertismentul lui Umberto Eco: „Să 
nu credeţi că veţi scăpa de cărţi”. 
Mai există falsele valori intelectuale 
care influenţează negativ 
cultura/literatura, când sunt puse să 
„conducă” destinele culturii sau au 
luat cu japca frâiele prin „coabitare” 
cu puterea politică. Unii dintre 
aceştia se autoproclamă elite şi 
repudiază adevăratele valori (the 
goodness of good art) atâtea câte mai 
sunt. Calitatea reperelor 
autoproclamate constă în câştigul 
material cât mai mare, în sfânta 
coterie şi în adversitatea faţă de 
„ceilalţi”. „Viitorul istoric al acestei 
perioade”, cum ziceţi, nu va fi de 
aur, ci din material plastic. Totuşi, 
nu-mi fac plăcere scepticii fără 
condiţie, mai ales pesimiştii absoluţi. 
Cu ochii deschişi, trebuie să visăm şi 
să facem cât ne ţin puterile să fie mai 
bine, vorba sloganului electoral. 

 
III.  Avangarda, fie ea şi 

mondială, nu face doi bani dacă uită 
de unde se trage. Ne integrăm prin 
sincronism şi diferenţiere, vorba lui E. 
Lovinescu. Imitaţia „ovină” duce 
către oile lui Panurge. Globalizarea 
despre care se tot vorbeşte  nu se 
poate realiza prin împărţirea pe 
grade militare sau, dacă ar fi să se 
întâmple aşa ceva, asta e utopie 
strâmbă. Chestia cu accesul „la 
fondurile de editare, la includerea în 
curente de opinie, la accesul 
puterii”, la „eliberarea permanentă 
de aceste avantaje”, e pusă cu 
supărată îndreptăţire. O trecem în 
domeniul imprecaţiei şi al 
interogaţiei retorice. Acestei situaţii 
inepte îi mai trebuie dat şi cu tifla. 
Din păcate, nu atinge sensibilitatea 
sus-puşilor

.  
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Diana Trandafir 
 
 

ultima epopee 
 
se scorojeşte foaia elegant prinsă în ramă de aur lichidul 
s-a scurs din pahar din import vine o ruletă rusească via 
grecia altoită cu frankenstein flori de tei homo ludens 
încreţituri unde jegul se adună în voie amintirile sunt 
singurele care ilustrează păcatul păcătoşii mai pot 
aştepta arc voltaic spiriduş fragmentar foste geometrii 
încâlcite la maximum doi vestiţi creatori vor da seama 
despre a treia epopee mai mult sau mai puţin reuşită 
 

ordonarea 
cuvintelor 
 
fermenţii de vid populează lumea homeric de când litera 
legii nu mai valorează nimic lumea are triciclu însă 
pedalează în gol dând semne de oboseală un tigru merge 
pe ţigle fierbinţi se ştie desigur de la ţiglele roşii se poate 
declanşa un război în urbea noastră virgulele sunt 
singurele care cer de mâncare va fi noapte şi ziuă din 
nou în bărăgan irigaţiile se fac cu dicţionarul de 
sinonime deschis pe sub norii din materiale casante acolo 
trăiesc acum matadorii care ne cântă veseli frumosul 
refren 
 

bătrânul 
marinar  
 
îi vorbeşte în şoaptă pentru că viperele nesăbuinţei i-au 
luat graiul cu mâna dreaptă îi mângâie cascada părului 
castaniu are braţe reci pare mai bătrână decât este în fapt 
parfumul scump e doar un balsam pentru suflet simte 
nevoia să acutizeze durerea de aceea o soarbe cu nesaţ 
aşa a fost să fie zice clătinând fruntea bombată dogmatic 
seară de seară îşi pune trei dorinţe una plus două plus 
infinit numai pupila are viziunea luminii iar calciu s-a 
adunat cuminţit lângă os te doare întreabă păşind uşor 
peste pragul dorinţelor apoi îşi acoperă faţa cu mâinile 
portul sulina în ceaţă spatele ei  întors mulţumit în 
nefericire lângă valurile moi de zăpadă 
 

 
  

tot la sulina 
 
îl cunoaşte de mult are un tremolo accentuat dar nu face 
niciun efort să-l mascheze costumul nou de blugi din 
import părul vopsit cu grijă excesivă plus patru coceni 
de porumb şi o macara cu braţul metalic întins peste 
pielea străvezie ca roua în zori copacul cu ramuri cum 
capacul de la canalizare ce scârţâia lugubru în seara de 
aprilie o face să grăbească pasul păşeşte cu o viteză 
accelerată e un adevărat bolid cu înclinaţii gastronomice 
n-ai zice că de o viaţă este aceeaşi cochetă plaja i se părea 
fierbinte numai valul de amintiri şi farul străvechi îi 
răpesc privirile pentru o clipă 
 

se coace luna 
 
o invidiază destul de mult a trecut prin marea experienţă 
a războiului atunci când nimic nu era comod căpuşele 
erau precum căpşunele se culegeau crude şi nici luna nu 
se cocea fără a avea greutatea fructului dat în pârg ai fi 
zis totuşi ceva dacă te auzeam la timp nu eu voi fi cea 
mai tăcută dintre tăcuţi şi cea mai absentă dintre absenţi 
călăreţi peste leşurile inocenţilor buruienele îi înconjoară 
ca zidul doar moartea este singurul element civilizator ea 
devine parabolă deşi în fond nu e decât o podoabă fatală  
 

vizită la 
măcelărie 
 
şi-a pus ochelarii cu degetele încleştate pe grămăjoara de 
oase aşa tranşează mult mai uşor lucrurile mai ales cele 
fără urmări tu mereu îi scoţi pantofii în hol în faţă stă 
drumul mărginit de două rânduri de plopi sau de două 
globuri de gheaţă va fi o toamnă îmbelşugată ziceau 
bătrânii altădată pe când conducătorii mapamondului au 
în minte doar amintiri bucolice capetele încoronate se 
taie întâi căci ele văd lumea aşa cum este se aud până 
departe gemete sudalme iar peste toate flautul sprinten 
ordonând timpii doi câte doi 
 
 

Microschiţe poetice 
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matrimoniu  
 
accidental fortăreaţa metafizică se află în perimetrul 
patului conjugal numit uneori şi curtea miracolelor de 
aici coincidenţele se ţin lanţ mai ales când dragostea cere 
sacrificii iar inutilitatea se confundă cu plictiseala 
întotdeauna deasupra oraşului norii strâng în cleşti 
orizontul îl storc de angoase şi spaime şi-l lasă lat pe 
asfalt 
 

pastel 
 
privind ţintă acel tablou înrămat în care se odihnea un 
mort în carne şi oase fără gânduri fără perspective fără 
identitate precisă a văzut sate oraşe şi fum şi orătăniile ce 
intraseră în cotloanele lor liniştite adânc un început de 
veac şi de noapte licurici de lumină lanţuri şi funii 
fântâna ce dă glas adâncimii şi pune aur în carele 
întârziate pentru unul nemângâiat şi nedus la biserică 
amintirile nu aduc înserarea pe aripi iar visele făcute 
cenuşă izbesc într-una pereţii ce locuiesc veşnicia 
 

la bâlci 
 
într-un târziu barca aceea cu vâsle ne-a dus departe 
foarte departe acolo unde nu mai simţeam că sângele se 
coagulează ci doar mierla în zbor se dă înapoi căci în zori 
nu cântă nimeni eu tot mai credeam că mă dau într-o 
învârtitoare de bărci ca la bâlci ai cărui stâlpi îi bătuse în 
pământ cu mâna Lui Dumnezeu  
 

ana 
 
răceala trece orice femeie a fost măcar o dată zidită tu 
purtai haine din copilărie iar eu nu te lăudam cu buzele 
ci te ispiteam doar cu ochii mai ales inima striga să 
oprim să oprim antilopa în fugă voia să dea naştere unui 
nou regn ideal iedera îşi înfigea colţii în mine iar 
mireasma plăcerii devenea podoabă fără culoare am 
lovit malurile cu vârful piciorului în clopoţel cu clinchet 
albastru s-a zăgăzuit astfel curgerea iar curgerea a 
devenit perfectă de-atunci 
 
 

 

ucraina 
 
ucraineanca merge aplecată de şale frigul o rostogoleşte 
ca pe o altă iarnă polară mortul care atârnă în bernă are 
cale lungă stă aşezat curmeziş regele zace pianul tace iar 
porumbelul e mort şi-i atârnă o aripă moartă zboară cu 
voluptatea fluturelui lipit de o lampă doar o ultimă 
furnicătură ar putea naşte a doua respiraţie era timpul să 
vii frânele tramvaiului scârţâie butucii drepţi verticali 
par oameni sau nevăzători cu mâinile roşii care întind 
rufe albe pe sârma de cupru o voce de catifea îi acoperă 
ţeasta cu un bandaj e aproape seară aproape 
 

dresor de 
cămile 
 
şi-a făcut semnul crucii sub lumina de lună numită 
resemnare perfectă am admirat în oglindă un fulger 
zăresc semnul sub neon orice ai face cu dreapta în stânga 
sângele arată întocmai ca slava albastră rămasă fără 
dresor revino aerul cuibărit lângă stern aduce linişte şi 
câţiva arbori bătrâni cine ştie cui mai dă baba rada 
mazăre verde asta e propria mea neodihnă noaptea nilul 
şi eufratul fac şanţuri iar zgârietura se reduce la punctul 
zero pe axă poate o singură pagină albă ce merită să 
trăiască în limpezime şi face noduri în gol dincolo de 
caravana de cămile dincoace e piaţa maidanul 
născătoarea de sacrificii vinde roşcove rostopască şi pe 
ultimul rege hindus 

 

zmeură de 
câmpie 
 

bărbatul îmbrăcat nemţeşte s-a aşezat la o masă lângă 
fata care râde două biserici străjuiesc podul sus inimile 
să treacă în galop calul prin livada cu pruni pumni plini 
de rouă cheaguri şi zmeură reunite ca  improvizaţii de 
melancolie încă o clipă şi linia neagră îţi urmează 
destinul limba română e podul de vise cred că îi zicea 
mai demult viaţă mai ales de când se parafează contracte 
şi se vând cruci de lemn frânghia cerului agăţată de 
inimă scrie cu păcură pe un panou rectangular orice 
nume în fals 
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 Geo VASILE 
 
 
 

ş prefera să atribui artei şi literaturii, numite de 
dvs. cu tendinţă, calificativul de artă angajată, 
italienii îi spun impegnata. Este vorba cu siguranţă 

oferte  ce reuneşc eleganţa, emoţia şi originalitatea 
formală, cu mesajele ce asigură calitatea  de unicat şi 
inedit. Produse artistice din toate timpurile au fost 
omologate ca patrimoniu al umanităţii tocmai datorită 
caracterului lor de unicat şi inedit ce ţin de conţinut, de 
demersul cognitiv (din care nu excludem reperele etice şi 
morale), de semnificaţie. Armonizarea tuturor acestor 
trăsături în athanorul creaţiei, numite generic de elini 
poesis, este secretul capodoperelor ce depun mărturie 
despre geniul trestiei gânditoare, id est al artistului, al 
literatului, al poetului, al muzicianului, al balerinului, al 
arhitectului, al actorului şi  dramaturgului, senzor al 
epocii şi totodată emisar al monadei frumuseţii  eterne, 
de la Dante şi Boccaccio la Ion Creangă şi Panait Istrati, 
de la Cervantes şi Shakespeare la Goethe, Pirandello, 
Caragiale, Thomas Mann sau Jose Saramago, de la Mihai 
Eminescu, Federico Garcia Lorca la Vasile Voiculescu, 
Gellu Naum, Nichita Stănescu şi Cezar Ivănescu, de la 
Nicolae Grigorescu şi Tonitza la Modigliani, Van Gogh şi 
Mondrian, de la Schubert şi Chopin la Dinu Lipatti şi 
George Enescu, de la Victor Hugo, Romain Rolland şi 
Jean d’ Ormesson la Lucian Blaga şi Cioran, de la 
Antoine de Saint-Exupéry şi Claudel la Sadoveanu, 
Vintilă Horia, Mircea Eliade şi George Călinescu, de la 
Palladio, Leonardo, Michelangelo la Grigore Cerchez, 
Ion Mincu sau Antoni Gaudi….Personal voi insista 
asupra poeziei, aşa cum o vedeau cei vechi dar şi 
contemporanii noştri, ca  punct fundamental de 
referinţă,    stea polară ce ne marchează drumul, căci 
vocea poeziei este singura care rămâne înainte să se 
aştearnă tăcerea; atunci cuvintele obişnuite nu vor mai 
reuşi să exprime sensul adânc al fiinţei noastre şi nici 
tentativa de a ne impune prin confruntare ideatică şi 
spirituală în lume. Poezia este cea mai pertinentă 
purtătoare de semnificaţie, este un instrument de 
cunoaştere, un radar ce ne poate revela divinul din noi şi 
relaţiona cu el. Cunoaşterea, ca aventură perenă a 
omului, deci şi a poetului, este sinonimă cu explorarea 
marilor teme, întrebări şi valori existenţiale  ce asaltează 
omenirea de milenii. Poezia, acest bastion de 
spiritualitate nu neapărat religioasă, ci mai curând laică, 
se va contrapune asediului unei culturi materialiste şi 
nihiliste sau feluritelor cruciade sub pretext religios, 
expresie a fanatismului ce ameninţă mortal din 
totdeauna contextul geo-politic. Numai că acum în anul 
de graţie 2015, în care de pildă, fundamentaliştii 
miliţiilor Califatului distrug siturile arheologice şi 
monumentele Mesopotamiei vechi de mileni, sau mai 

nou, le vând pe Net la bucată, artiştii, inclusiv poeţii au 
un rol covârşitor, comparabil cu cel din Elada lui Eschil, 
Sofocle, Euripide etc.  
 

 
 

 
 

 
 
     În  contextul  globalizării tehnologiilor de vârf în mai 
toate domeniile vieţii de zi cu zi, cu precădere în Europa, 
Statele Unite sau  ţările mari producătoare de petrol tip 
Emiratele Arabe Unite sau Kuweit, simultane cu drama 
milioanelor de oameni din restul lumii, condamnate la 
nesiguranţa zilei de mâine, la foamete, la sclavie şi  

A 
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moarte, în acest context al anomiei, al prăbuşirii valorilor 
morale, al traficului cu orice, al utilitarismului şi 
mercificării, al agresiunii şi absurdului, al desrădăcinării 
şi pierderii reperelor, când însuşi preţul vieţii umane este 
nul, poeţii şi artiştii în general au rolul de a salva viaţa 
prin virtutea lor  taumaturgică. Artiştii se nasc inclusiv 
cu această putere magică în chip de lumină pe care 
trebuie s-o descopere sau redescopere. Astăzi mai mult 
decât oricând, căci ea pare a fi fost îngropată sub haldele 
de steril sufletesc menit să polueze natura, viaţa 
oamenilor, creaţia. Artiştii au misia de a recurge la cheia 
magică cu care au fost hăruiţi, înlocuind prin ofertele lor 
miraculoase, cardul la modă  ce deschide mall-uri, 
luxuriante centre de fitness, seifuri, case inteligente, 
cardul fericirii, puterii, dar şi al arsenalelor de arme 
letale. Trebuie însă să fim atenţi: poezia nu este un 
panaceu al nefericirii, nu e un tranchilizant şi nici un 
drog. Poezia, arta, dincolo de orice retorică, este expresia 
unei opţiuni, ne confruntă cu semnificaţia adâncă a 
realităţii, adică ne pune faţă-n faţă cu necontenita, 
indescifrabila împletire între viaţă şi moarte. Altfel spus, 
ne pune pur şi simplu în faţa existenţei acelei taine 
despre care a scris Lucian Blaga: „Eu cu lumina mea 
sporesc a lumii taină”, aşadar nu pentru a o dezlega, spre 
deosebire de intenţiile investigative ale filosofiei şi 
ştiinţei (descoperirea bosonului, zis şi particula lui 
Dumnezeu!!!), ci spre a-i constata existenţa inexorabilă şi 
chiar necesitatea. Datorită artelor realizăm taina ce face 
din noi persoane conştiente de coexistenţa înlăuntrul 
nostru şi al lumii a urâtului şi frumosului, a frumuseţii 
urâtului (estetica urâtului!), a imperfecţiunii frumosului. 
Poezia nu oferă o virtuală lume locuită de zâne, nu 
pledează cauza frumuseţii absolute, ci pe cea a 
neputinţei de a despărţi semnele morţii de cele ale vieţii, 
non-sensul de sens, instinctele joase de aspiraţiile cereşti, 
fiinţa noastră ca microcosmos al unei realităţi inexplorate 
de fiinţa aflată la marginile unui univers desmărginit. 
Arta şi poezia reuşesc să facă din noi persoane capabile 
să ne trăim propria solitudine, dincolo de fragile bariere 
ocrotitoare, autoamăgiri şi refuzul realităţii veritabile în 
favoarea unei realiţăţi inexistente,  susceptibile de a ne 
face şi mai singuri. Persoane capabile să-şi asume 
propria suferinţă şi chiar disperare, şi mai ales dureroasa 
dar şi entuziasmanta unicitate, îndepărtând orice 
balsamuri, paliative sau surogate. Poezia şi arta ne 
salvează de vid, căci ne sileşte să-l înfruntăm 
interiorizăndu-l, metabolizându-l. Ne călăuzeşte spre un 
centru, centrul pierdut ce se află chiar în noi, centrul 
lăuntric unde infimul se poate conecta cu imensul. 
Poezia şi artele sunt o neîncetată căutare a divinităţii 
pierdute. 
 

ără acei mecenaţi de care pomeniţi şi care au 
existat din antichitate şi Renaştere până în 
vremuri apropiate mileniului trei, nu ar fi 

existat Florenţa, Roma şi Vaticanul cu monumentele 

Renaşterii şi galeriile de pictură şi scuptură inventariate 
ca piese aparţinând patrimoniului umanităţii, nici 
catedralele gotice din Umbria şi nici Tasso şi Ariosto cu 
celebrele lor poeme epice, nu ar fi existat Bach. nu ar fi 
existat el siglo de oro în Spania, cu capodoperele literare şi 
artstice ştiute, nu ar fi existat clasicismul francez cu 
alexandrinii dramelor lui Racine, nu ar fi existat 
catedrala Notre Dame din Paris şi nici Domul din 
Milano….Actualitatea şi-a cam pierdut această vocaţie 
de a crea pentru eternitate în favoarea efemerului, aşa că 
mecenaţii investesc în cu totul altceva, eventual în 
cazinouri…Cred că la întrebarea  nr. 2 despre tentativele 
invazive  ale falselor valori şi modele, mai ales în 
literatură, am răspuns implicit câteva rănduri mai sus. 
Sperăm că istoria în versiunea ei diacronică, va cerne 
ofertele artistice şi ierarhiile vremurilor pe care tocmai le 
parcurgem, şi va elimina impostorii şi oportuniştii 
disimulaţi în artişti, poeţi şi prozatori,  sprijiniţi fiind  de 
un lobby obstinat şi ocult, bazat pe bani mulţi, foarte 
mulţi… 
 

 
 

ărintele tuturor avangardelor poartă numele de 
Arthur Rimbaud, adică un poet din secolul XIX 
ce prin profeticele-i versuri şi viziune rămâne în 

plină… actualitatea. Nu altfel procedează eseistul şi 
poetul Liviu Pendefunda în calitatea sa de conştiinţă 
estetică de direcţie a revistei CONTACT 
INTERNAtIONAL, reprezentând cu generozitate şi 
nepărtinire tot ce e mai ales, distins şi nobil în arta, 
gândirea şi literaturara de azi, română şi internaţională, 
ştiind să rămână în chip miraculos fidelă înaintaşilor, 
învăţăturilor şi credinţei lor de „sfinte firi vizionare”….E 
păcat totuşi ca o revista atât de elegantă grafic şi 
contenutistic să rămână doar virtuală, line, practic având 
un tiraj pe hârtie cvasi clandestin. Pe de altă parte., 
refuzănd să facă jocul puterii vremelnice, revista este 
„condamnată”  să se afle în slujba adevărului. Or, cine 
altceva ne face liberi decât adevărul!!!. Urez din toată 
inima mea avariată viaţă lungă revistei şi celor ce o 
gândesc şi o îngrijesc ca pe o floare rară în peisajul 
revuistic românesc şi internaţional, având parfumul unic 
al idealismului şi nobleţei spirituale. F 

P 
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 Zilele „Matei Vişniec”  

 
ub egida Clubului Rotary Suceava Bucovina a 
avut loc a treia ediție a Zilelor Matei Vișniec, 
eveniment în cadrul căruia, distinsul scriitor și 

dramaturg bucovinean, prieten şi membru al colegiului 
nostru de redacţie a participat la un adevărat periplu 
cultural la Rădăuți, Suceava, Piatra Neamț, Gura 
Humorului și Bistrița. Tema propusă a fost: "O mască 
râde, o mască plânge", cele două măşti fiind de fapt 
simbolurile artei teatrale.Au participat Teatrul Naţional 
"Radu Stanca" din Sibiu, spectacolul de marionete pentru 
adulţi, de la Paris, "Voci în întuneric", Teatrul Dramatic 
"Fani Tardini" din Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. 
 

 
 

Ediția a III-a a Zilelor Matei Vișniec a venit în fața 
publicului și cu noi apariții editoriale, care poartă 
semnătura scriitorului Matei Vișniec volumele: 
"Negustorul de începuturi de roman", publicat la Cartea 
Românească, volum recompensat anul acesta cu premiul 
Augustin Frăţilă, acordat de Uniunea Editorilor din 
România, cea mai recentă culegere de teatru semnată de 
Matei Vişniec, "Omul din care a fost extras răul", 
publicată tot de Cartea Românească, precum și volumul 
inedit "Țara lui Gufi", apărut la editura Litera în 2014, cu 
superbe ilustrații semnate de Andra Bădulescu. De 
asemenea, a fost lansată antologia ”Tineri autori la 
porțile dramaturgiei”, în care se regăsesc cele mai 
frumoase zece texte din prima ediție a Concursului 
național de dramaturgie ”Matei Vișniec”, publicată de 
editura Charmides din Bistrița, o adevărată pagină de 
istorie literară.  

 
 

 
Obiectivele proiectului Zilele „Matei Vişniec” sunt: - 

revitalizarea mişcării teatrale din Bucovina; - 
promovarea profesionalismului şi calităţii din lumea 
teatrului; - conştientizarea necesităţii spectacolelor de 
teatru şi a unui teatru ca instituţie profesionistă, în viaţa 
culturală a unui oraş; - aducerea în prim plan a 
dramaturgiei bucovinene de valoare; promovarea, în 
spaţiul unde s-a născut dramaturgul Matei Vişniec, a 
spectacolelor montate după piesele sale şi jucate în alte 
limbi şi pe alte continente; - atragerea tineretului spre 
teatru, promovarea valenţelor teatrului şi rolul lor în 
dezvoltarea spirituală a tinerilor, a spus organizatoarea 
festivalului, Carmen Veronica Steiciuc.  

Cu acest prilej, gândurile cele mai calde şi urările 
pentru a continua demersul unei reviste de mare 
anvergură internaţională, au fost transmise întregii 
noastre redacţii. 

Petre ŞIŢĂ

S 



 

538 vol. 25, 131-132-133-134| mai-iunie- iule- august, 2015 

 

Adriana Weimar 

Revista Contact international 
 – la 25 de ani de la fondare – 

 

1. 
Arta cu tendinţe 

 

rta contemporană este în continuă mişcare şi, deşi 
fascinează prin noutate şi o mare diversitate, îi 
pune în dificultate pe neiniţiati; atât specialiştii, 

cât şi publicul larg apelează greu codul teoretic care 
oferă o vedere de ansamblu a artei contemporane; 
codurile de citire a imaginii vizuale au devenit mai 
complexe, mesajul artistic mai greu de descifrat, iar 
opera e mai puţin pregătită să-şi întâlnească publicul; 
artiştii sunt inegali valoric, opera lor devenind autonomă 
în raport cu cererea şi cumpărătorii.  

Traversăm o perioadă în care limbajele 
tradiţionale sunt redescoperite, concomitent cu 
preocuparea pentru noi experimente. Mulţi investitori îşi 
îndreaptă atenţia către arta trecutului, din cauză că ea 
oferă o mai mare siguranţă a investiţiei, mergând pe 
principiul: “arta care n-a primit «consimţământul 
secolelor» este mai vulnerabilă la schimbările 
conjuncturale”; aceste aşa-zise riscuri pot fi reduse dacă 
investitorul se adresează unei galerii care promovează 
artişti cu adevărat importanţi.  

În toată această ecuaţie, esenţială este atitudinea 
artistului, dorinţa lui de a-şi valorifica la maximum 
libertatea; artistul are opţiunea de a se subordona 
oricărui mijloc tehnic, tradiţional sau novator; de aceea, 
unii artişti realizează lucrări tradiţionale şi, concomitent, 
apelează şi la mijloace neconvenţionale (performance, 
happening  etc.), în care să se poată exprima pe sine în 
mod direct, stabilind cu publicul lui un contact 
nemediat; în acest mod, deşi lucrările tradiţionale sunt 
cele care stârnesc atenţia investitorilor, tradiţionalul va 
alimenta noul în artă. 

Din acest motiv, pentru buna funcţionare a pieţei 
contemporane de artă, galeriile actuale au un rol tot mai 
important de promovare a artei, ele fiind avizate să 
scoată în evidenţă originalitatea fiecărui artist, să le 
demonstreze originalitatea şi să promoveze adevăratele 
valori, prin expunerea operelor, receptarea lor, 
comentariile, tranzacţiile, cronicile de artă, locaţia în care 
sunt expuse. Galeriile actuale de promovare a artei 
trebuie să-şi asume descoperirea artiştilor importanţi şi 
să obţină avizul experţilor în domeniu, care, la rândul 
lor, să asigure mediatizarea artistului şi să facă cunoscute 
noile coduri de lectură a acestor opere de artă; este 

cunoscut faptul că, cu cât un artist este mai puţin 
cunoscut, cu atât demersul promovării lui este mai 
important, mai greoi şi mai costisitor; în acest tip de 
promovare a artei, actorii-cheie sunt artiştii, galeriile de 
promovare, asociaţiile şi uniunile de creaţie. 
 

2. 
Falsele valori intelectuale impuse a 

conduce azi cultura  
şi eludarea trecutului 

 

e-a lungul istoriei, oamenii au avut mereu 
conştiinţa unei răsturnări de valori, nostalgia 
trecutului şi speranţa unui viitor mai bun. 

Un simptom acut al crizei actuale îl reprezintă 
mai cu seamă criza morală, criza contemporană a 
modelului moral şi preponderenţa falselor valori 
intelectuale. Valorile care au dominat, în timp, cultura şi 
civilizaţia au fost vaste; criza morală şi criza intelectuală 
actuală nu se caracterizează doar prin răsturnarea 
valorilor – valorile autentice făcând tot mai puţin parte 
din însăşi existenţa noastră cotidiană –, cât mai ales prin 
existenţa deficitară şi chiar inexistenţa marilor valori, a 
adevăratelor modele morale; poate şi din acest motiv 
regretul oamenilor pentru timpurile trecute se identifică 
cu regretul constatării că trăiesc vremuri mai grele, mai 
“delicate”, în toate sensurile.  

Mai mult, în opinia specialiştilor, gravitatea 
crizei morale actuale constă nu doar în răsturnarea 
valorilor, ci mai ales în înlăturarea valorilor care au avut 
o notorietate, o credibilitate şi o circulaţie, fără a fi 
înlocuite cu altele de acelaşi calibru. În acest sens, Andrei 
Pleşu subliniază: „ [...] împestriţarea de azi a realităţilor 
autohtone are o iritantă dimensiune obscenă, adică o 
strânsă afinitate cu psihologia neruşinării: neruşinare în 
politică, neruşinare în publicistică, neruşinare în 
moravuri, în comportamentul public, în discurs, în 
modul de a (nu) gândi. [...]. E vorba de o nonşalanţă fără 
criterii de exibiţionism agresiv, de o suspensie 
generalizată a valorilor şi a bunei cuviinţe. E vorba de 
disoluţia sfielii, a scrupulelor, a oricărei cenzuri 
interioare. Rezultatul e un peisaj în acelaşi timp hilar şi 
dramatic.” (Andrei Pleşu, Obscenitatea publică, 2005: p. 5).  

În concluzie, se pare că regretul timpurilor 
trecute, pe care-l constatăm istoric ca fiind tot mai acut, 
este, în fapt, nostalgia viitorului fiecăruia dintre noi. 

A 

D 
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Mereu înspre 
voi 

 
Port povara stelei în noapte: 

şi-n întuneric, 
lumina-mi 

se revarsă-n priviri 
mereu înspre voi. 

 
 

Lumina-n 
vitralii 

 
Se va întoarce drumul la mine 

precum pământul în brazda de primăvară 
– bumerang înspre suflet –. 

 
Voi apune-n lumină, 
în lumină voi trece, 

cum lumina-n vitralii 
îndumnezeită-n altare. 

 

Steaua Polară 
 

Eşti Steaua mea Polară, 
ţi-am spus într-un vis; 
după tine îmi rotesc 

şi viaţa, 
şi iubirea, 
şi norocul. 

 
 

În lumină 
 

Am ales cu sufletul 
o stea care-mi seamănă; 

 
pe drum de stele 

paşii au redevenit zbor; 
 

am ales cu inima 
cerul la care să urc în lumină. 

 
 

Dor de Acasă 
 

Au obosit şi drumurile de paşii mei 
rătăciţi prea în noapte, 

prea grăbiţi... 
 

Mi-e dor de Acasă, 
de ochii dragi, 

de gândurile line. 
 
 

La infinit 
 

Împărţită în patru, 
inima stelei 
– şi a mea – 

se divide la infinit lumină. 
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Echinox 
 

În echilibru cu Universul 
sufletul meu intră în echinox 

ca-ntr-o mănăstire 
– cu smerenie –. 

 
 

Timp al clipei 
 

Vine un timp al clipei din urmă 
când ochii nu vor mai vedea 
şi buzele nu vor mai spune 

– clipa-tăcere –. 
 

Semn de viaţă şi iubire 
e lacrima ce-acum curge, 

cuvintele ce-acum se rostesc 
şi seninul privirii spre voi; 

 
primiţi-le, 

ca şi când ar fi 
revărsarea clipei mele finale 

spre-apoi. 
 
 

O vreme 
 

A fost o vreme 
când ţi-ai deschis timpul înspre mine 

şi i-ai dat vieţii ce era al vieţii. 
 

A venit o vreme 
când ai deschis spre mine cerul dragostei 

şi i-ai dat iubirii ce era al iubirii. 
 

Va veni o vreme 
când vei deschide cerul spre mine 

şi voi da pământului ce e al pământului 
şi sufletul meu ţie, Doamne. 

 
 

Dăruim 
 

Rând pe rând, 
fiecare pas făcut împreună 

e drumul nostru; 
 

rând pe rând, 
fiecare clipă petrecută împreună 

sunt amintirile noastre; 
 

rând pe rând, 
fiecare drum 

şi amintire împreună 
este viaţa noastră; 

 
rând pe rând, 

vieţile noastre împreună 
ni le dăruim unul altuia, 

pas cu pas, 
amintire cu amintire. 
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Cornel UNGUREANU 
 

ă mulţumesc pentru invitaţie, omagiez performanţa  dvs. de a rezista 25 
de ani pe înălţimi culturale. În ceea ce mă priveşte, sunt mai puţin 
încrezător decât dvs. în viitorul valorilor pe care, azi, le numim cu 

iubire. Cum dvs. sunteţi şi oameni de ştinţă - şi ce oameni de ştiinţă!, - şi, mai 
mult, înzestraţi cu o sensibilitate specială, de fiinţe care trăiţi (şi)  sub semnul 
poeziei, vă pun o întrebare, ca să nu mă grăbesc prea tare cu ceea ce aş 
răspunde: "Oare nu trăim o imbecilizare galopantă a speciei?" Orwell în 1949 
vedea un 1984 dincolo, în ceaţa ficţiunii, în 2014 - 2015 începem să-i dăm 
dreptate. Istoria devine orwellină, ca să rămânem în literatură. În ce şcoli se mai 
face greacă, latină, ca să ne aşezăm frumos în istoria noastră?  Ce poezii mai ştiu 
pe de rost adolescenţii din preajmă? Într-un frumos moment aniversar, 
permiteţi-mi să mă bucur doar pentru cele care au fost.   
 
 

Mariana Vicky VÂRTOSU 
 

CINE SÎNT 
(frag.din romanul de aventuri ,,Arhipelagul bufniţei 
albe) 

 
 

ntotdeauna casa, curtea Tudosie m-au 
înspăimântat. Mai exact ,,crescătoria,, ei de 
bufniţe care au speriat pe toată lumea. În schimb, 

blândeţea vorbei, gesturile ei tandre  m-au însoţit încă 
de copil,  m-au ajutat să depăşesc  treapta 
,,arhipelagului cu bufniţe,,. De cîte ori treceam prin 
poarta ei, întorceam capul. Şi acum  mă încearcă această 
senzaţie, dar ce vină are ea dacă s-a transformat în 
protectoarea lor?! 

- Alexandru...oftă ea. Alexandru, şopti mai mult 
pentru sine, lăsîndu-se purtată de şirul amintirilor  
înapoi, în timp: ...Era de-o şchioapă  cînd l-am cunoscut  
la... Tudosia.  

Preţ de cîteva clipe rămase pe gînduri privind undeva, 
în josul pîlcului de salcîmi, himera numai de ea văzută. 
Aproape surdă, citind pe buzele interlocutorului, ca să 
poată purta un dialog,  întoarse faţa spre mine 
continuînd: 

-  Şi pe tine te  ştia de multă, multă vreme aşa cum îl 
ştia şi pe Alexandru. Vă punea de după gît şi, sărea cu 
voi în spate nechezînd ca iepele. Iar voi, rîdeaţi de vă 
prăpădeaţi. Dădea în mintea voastră... 

- Cum aşa? – întrebai nedumerită.  
Bătrâna căzu din nou pe gânduri. 
Ne purtaseră  pe umeri, când pe unul când pe altul, 

făcând cu rândul ea şi prietena ei, atunci cînd,  obosite  
se întorceau de la muncile cîmpului. După o zi întreagă 

în vînt şi în soare, copii fiind oboseam şi, picoteau pe 
picioare. Ţinea la glumele noastre or, intra în jocul nostru 
făcînd haz de necaz. Amîndurora, lui Alexandru şi mie  
ne spuseseră poveşti seară de seară, înainte  să-adormim. 
Împărţise, cum s-ar spune, rolul de bunică pe din-două 
cu bunicile  adevărate. La astfel de lucruri se gîndea şi 
Tudosia, aşteptînd să audă de ce venisem  la ea.  Să mă-
audă spunînd cum de mă învoisem să-i fiu ghid lui 
Alexandru, acum în mijlocul vieţii lui, când de fapt, 
pierduse cărarea?! Rătăcise el drumul, dar cum să-i fiu 
ghid, cînd nici măcar eu nu ştiam traseul, nu ştiam unde 
trebuie să-ajungem? Cine erau Sebastian, Tudor, Piticul? 
Cum să explic cine sînt  aceste persoane şi, care erau 
rolurile  lor în viaţa lui Alexandru şi  a mea? 

- Tudosia, dumneata ştii cum a murit mama lui 
Alexandru. 

- Ştiu, spuse scurt.  
Tudosia părea că n-o auzise şi, reluă: 
- Pe vremuri, lui Alexandru  îi spuneam ...cel Mare şi 

viteaz. Ce mai rîdea! – reluă  Tudosia povestea. 
- De ce vorbeşti despre dumneata la persoana a treia, 

tanti Tudosia? 

V 

I 
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- Pentru că Tudosia de odinioară nu mai există. Şi,  
gîndeşte-te puţin: tu, mai eşti Cristina, fata care a murit 
în visul lui? Mai eşti cumva ghidul călătorilor în drumul 
lor spre comorile faraonilor? Eşti Cristina, fata care i-a 
purtat paşii lui Alexandru spre culmi?!  Ai fost lumină şi 
călăuză...El a urcat, purtat de mînă sau împins de la 
spate. Ce-ai  făcut  tu pentru tine, ce vei face? 

- Cum aşa?- nu înţeleg. 
- Nu  vrei să înţelegi. Ţi-a  fost  greu, a trebuit să-l 

împingi de la spate uneori; cînd i-a fost uşor, a fugit  spre 
zări neştiute. Avea calea lui...alegerea lui... 

,,Tălmăciri de femeie bătrînă,, - gîndii, întorcîndu-mi 
privirea spre zalele lanţului de salcîmi, copaci în care se 
cuibăriseră mulţime de bufniţe albe. Nimeni nu încercase 
să le alunge. 

- Ciudate, nu? – întrebă Tudosia. Primarul a fost 
disperat, cînd numărul lor a început să crească.  A 
chemat ajutoare. Dar oamenii, ca oamenii... superstiţioşi. 
Unii credeau că e vorba de blestem. Alţii, de un semn 
divin.  

- Dumneta ce crezi, ce sînt ele?- fui  curioasă. 
- Să fi văzut şi auzit grozăviile nopţilor! – continuă 

Tudosia. Noaptea, cînd  bufniţele porneau la vînătoare,  
se cutremura pămîntul. Strigătul lor înfiora. Zborul lor 
strecura aerul printre crengile copacilor într-un du-te-
vino tulburător ca şi cum cineva ar fi chelit pomii de 
frunze. De fructe. Ţipetele lor prevestitoare de moarte 
trezea lumea din somn, din vise.Ţi se încreţea carnea pe 
tine. Şi, cînd foamea punea stăpînire pe ele, jecmăneau 
tot.  Nu cruţau nimic în calea lor. Şi cale de zece poşte, 
nu mai vedeai  picior de rozătoare. Da, da! 

 În curtea Tudosiei, salcîmii  făcuseră zid-înlănţuit, jur-
împrejurul grădinii, al  casei.   Acolo îşi găsiseră cuib  
colonia de bufniţe. Tudosia se obişnuise cu ele, nu le 
prea auzea, nici zi nici noapte.  Iar faptul că erau  albe şi 
nu cafenii o ţinuse departe de blesteme, de efectul lor. 
Simţindu-se urmărite, se regrupară, iar din stol se 
desprinse  una.  Veni între  ele. 

- Nu te teme, e blîndă. Ea e Flai, preferata lui  
Alexandru. Era puiandru pe vremea cînd s-a născut  el. 
S-au împrietenit de cum a intrat pe poarta casei  mele. L-
a însoţit o parte din călătorie, dar n-a suportat-o pe Flo, 
flocoasa aia de mîţă, ce i-o fi trebuit s-o ia peste tot cu el. 
Cică, o pasăre, o mîţă şi un cîine, asta trebuia să-i fie  
tovărăşia. Ca-n povestea cu ,,varza, capra şi lupul,,.  

- Nu-i mîţă, tanti Tudosia, e motan – completez 
rîzînd. 

- Mîţă, motan tot un drac – zice Tudosia fixîndu-mă.  
Ne privirăm îndelung, preţ de multe minute. Deodată, 

Tudosia decide să spargă tăcerea de mult aşezată asupra 
poveştii de odinioară: 

- Şi, tu fată, la ce-ai venit? Ai venit după bietul 
Sebastian. Văd asta-n ochii tăi. Ia-l – zise Tudosia 
împăciuitor. Aşa cum este,  nu trebuie nimănui. 

- Aşa am să fac, aşa..zic, plimbîndu-mi palma peste 
spatele lucios al bufniţei albe,  cu care mă   
împrietenisem deja.  

,,Sebastian, Alexandru, Tudor,,- roluri, nume din 
filmele jucate. Iar acum el ,,Sebastia-Alexandru-Tudor,, 
schimbase scena cu patul. Pentru totdeauna. Le aude, le 
Înţelege, le vede? Numai el ştie, numai el...Dar ea, 
Cristina ce va face? 
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Horia ZILIERU 

 
 
Nació el 21 de mayo de 1933, en la comuna 
Racovita, en Muntenia, es uno de los más 
destacados poetas actuales, siendo 
galardonado con los premios más codiciados 
por la lírica rumana. Entre sus obras se 
destacan Rosa Eterna 1884,  Dama mia, la 
eternidad, 1986, El rayo y la ceniza, 1989, Oh 
, madre dulce madre, 2004 éste año 2008 
aparece un trabajo intitulado Los padeceres 
de Anton pann. 

Mario CASTRO NAVARRETE 

 

 

Slove în vitraliu 
 
 

Ce... slove să caut/ socot a scoate/ (nu câte la 
număr!) la răsărit sentimental, spre a întâmpina, 
emoţional, vârsta unei reviste: originală, gingaş 
cumpănită, cu har şi încredinţare devotată. 

Le-aş orândui slovele în epithalamios, care, pe 
greceşte, înseamnă imn de nuntă; însă, o nuntă a 
talentului iubitorului de litera 
cuvântului/necuvântului. 

Nu am nicio seismă temătoare de sunetele 
enarmonice: ton-ton-semiton-ton-ton-semiton-ton. 

Altcum, cădea-voi în veselnică autoironie, cum 
un măr edenic striat asemenea ridurilor de sclavă 
epavă, amanteză improvizată. 

Vreau Ochiul înălţător la întâlnirea în pagină, 
cu anii "veteranii" revistei ce a obturat demult 
cumpănita şovăială, ieşind din anonimat/ habitat. 
Şi încă a trecut fluide hotare. 

Cum, dar cum?, m-aş eluda a uita pe 
diriguitorul revistei, un poet adevărat, înnobilat 
cu: patimă, persuasiune, curaj şi împătimire 
proverbială. Când, în această vreme de siluită 
globalizare, nu există poeţi care, în ritmul 
dragostei, nu se lasă de neam, limbă şi identitate. 

Afecţiunea mea, cât un bilet de "trimitere la 
raze", crede că suntem suflet lângă suflet, tâmplă 
tremurând lângă tâmplă, mărturisirea unui 
neanonim sufleur,  

Horia Zilieru 
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Canción para adormir a Joshua – 
Emmanuel 
 

 

 

Estamos con el pensamiento en un cuento 

Preguntando de estrella en estrella 

¿habeis visto donde estará 

el rayo con mi luz? 

 

Solo una más cristiana 

Se desprendió y bajando 

Me hablaba en nuestra lengua 

Segun las señales del pensamiento 

 

Te traje desde la fuente 

Sobre montes de cementerio 

Lino blanco en tus ropas 

Según la coronación con agua bendita 

 

El aroma de mi alma tierna 

Abierta al cielo de arriba 

lino blanco por los siglos lo conserva 

El rostro de jesús cristo. 

 

Deambula por orbitas despierto 

Donde se tejen el fuego y el halo  

La sangre te ilumine 

Mas allá del tiempo más allá de los siglos. 

 

He cerrado los ojos. Bajo los párpados 

Desde lo alto profundo 

La cuna estaba cerca 

En una lágrima llorarlo 

 

Alrededor en lágrimas  

Vienen los padres de los santos padres 

Iluminados como florecientes 

Rama lejana de la especie. 

 

Me veia yo en ti 

Angelical en el seno de maria 

Su sombra final conserva 

Mi rostro ahora cansado. 

 

Y salí fuera de mí 

Murmurando una canción 

Vi la boda selena. 

Joshua-Emmanuel. 

 

Tu esclavo al azar te deja 

La lengua con injerto y espinas 

Para que te escuches en casa 

Perdido entre extranjeros. 

 

Apiádete de mi tierra 

Mientras las estrellas necen en el cielo 

Al comienzo fue la palabra 

Lerui. Señor. Lerui ler 
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Addenda a un falso tratado de 
gramática 
 

Cortaba en el presidio dichos y proverbios 

Una dama musa 

Sale como una medusa 

Hablándome en ruso 

En vacío timpano 

¿Desde la torre de la muerte el señor lampedusa 

Igual no encuentra una estrella a la castidad? 

 

(Yo en final en las latas de la fortaleza 

dominios tengo de nudos en los adverbios) 

 

El pasado querida dama es la cadena de morfemas 

                         Sufijo y desinencia                     en un tiempo 

                         De las formas compuestas   senos   senos 

                         Seguiran conservando los acentos póstumos 

                         Y los objetos de la palabra( dicen unos 

                         Foneticamente alternando con espuma en la boca) 

 

El pan que despedazas es parte del habla 

                         Un sustantivo     el plural   cementerios 

                         Y tu sonrisa como un gorrión viejo 

                         Reluce entre las pestañas y sexo terrenal. 

 

Hermoso tobillo                    padeciente puma 

                         Es adjetivo clonado con viejos gerundios 

                         Y se declina y depone escarcha 

                         Sobre el ojo ciego --------------- sintagma en transfusión. 

 

Como un santo sepulcro te separé  de la muerte 

                         Quien solo la muerte siembra  cosecha 

                         Altas interjecciones en báculos 

                         Conjunciones    preposiciones  remolachas muertas. 
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              ¿Yo?           Forma alguna seré de algún verbo alguna vez 

la iglesia al medio                             un pronombre 

en las candelas                      encendidos numerales 

el hospital                                     nunca un artículo                      

sin compañía de otro injerto bajo la arcilla: 

..el lobo se la comió en el valle a la oveja.. 

 

un vocativo entre los huesos virgenes 

                                 el ataúd puro      navegará mal (asine) 

                                 palabras anexas para guillotinas 

                                 una agramadera y la duela y la mecha 

                                 el remo la tesla el saco el sigilio 

                                 atravesaba toaca roata (ritmicamente) y la caldera 

                                 la armella  la cavidad el anillo el yatagan 

                                 la jeringa la trompa la rienda 

                                 y la cuerda. 

 

         Con estas flores de estilo                (T) ombeliferas 

Un muslo – bilis y un muslo – miel 

                                           Podemos soñar en  

                                           Una merecida resurrección 
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Risa – Llanto 
 

Risa------------llanto---------------delira 

                y en las orillas 

                los ratones 

                juegan con los dados 

                bebiéndome 

                los años 

 

                 tres 

                 mujeres 

                 encienden chispas 

 

          la ciega de trigo               cae al rio 

          la sorda  de morriña         pisa las nubes 

          la muda de ermita         canta enloquecida 

              con labios sin término 

                                                

                                                   “ningún  

                                                     cuchillo 

                                                     no  

                                                     me ha 

                                                     golpeado” 

 

                                             tres hombres 

                                             de cuerpos limpios 

                                             negocian uno a uno criados 

 

                       la ciega la sorda la muda                         el ciego con la cornuda 

                       la sorda la muda la ciega                         el sordo con la bruja 

                     la muda la ciega la sorda                           el mudo con la absurda 
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Ruido del cielo 
¡Ay! 

arriba 

hacia el occidente 

acordes de bach 

 

Se fue 

sefirah 

de las tierras Valacas 

luz de la belleza ¿dónde te han llevado? 

 

Quien  

la llave de bóveda tuya tiene 

sabe el humo del fuego que sube 

 

pero posterga 

el llanto a un lado 

la rosa la alimentes con sangre en tu mano. 

 

 

Aire atemporal 
en el postamento del corazón latiendo hacia los confines 

es una obra de arte de tus manos: 

ola interrumpida de la astral sangre derramada 

doblando acústicamente la gama más pura 

 

y para tus rayos pararrayos tiene 

bilingue cuando conversa con los dioses penatos 

acerca de sogas de carpa/amor/ofrendas 

y las tumbas comunes en transbordos 
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2   

Ecouri revuistice de-a lungul vremii 
 
În ultimii peste 20 de ani puţine 
reviste mi-au scăpat fără să-mi 
treacă măcar pe dinaintea ochilor. 
Pe multe dintre ele le-am citit cu 
creionul în mână. Nu sunt puţine 
nici cele pe care le-am tăcut. Revista 
„Contact international“ apare la Iaşi 
din 1990. E o publicaţie de o rară 
eleganţă, cu o ţinuta grafică şi 
plastică de clasă, dar probabil 
tocmai de aceea, într-un peisaj 
revuistic atât de pestriţ şi inegal, ea 
a trecut, cu discreţia eleganţei, ca şi 
neobservată. O văd pentru prima 
oara şi, recunosc, e o placere să o 
deschizi şi rasfoieşti, întârziind mai 
întâi asupra „vernisajelor“ de artă 
plastică pe care ni le oferă. Revista, 
condusă de Liviu Pendefunda, 
cultivă eseuri pe cele mai diverse 
teme, cu precădere literare şi, într-o 
măsură apreciabilă, un eşalon literar 
– proză, poezie, dramaturgie – cu 
nume mai noi sau mai vechi. 
Puterea unei reviste stă în 
colaboratorii săi. Spre lauda ei, 
revista „Contact international“ îşi 
menţine de ani buni un număr de 
colaboratori experimentaţi, profesio-
nişti ai eseului şi criticii literare, de 
la reputatul Constantin Călin, 
prezent cu melancolice şi acide 
aforisme („vorbe scurte“ le zice 
exegetul lui Bacovia) ori cu 
meditaţii memorialistice pline de 
miez, pâna la publicişti, istorici şi 
critici literari precum Mircea A. 
Diaconu, Constantin Coroiu, Ioan 
Holban, Antonio Patraş, Liviu 
Papuc, Theodor Codreanu şi mulţii 
alţii care susţin prin competenţă şi 
erudiţie programul anunţat de 
directorul publicaţiei: „Orice revistă 
trebuie să fie un proiect, să aibă un 
mesaj ascuns sau vizibil, nu se poate 
impune prin anonimatul amorf al 
unui amestec nedigerabil de texte“. 
Amestecul din „Contact interna-
tional“ e „digerabil“, instructiv şi 
plin de ingrediente savuroase. Aşa 

sunt, bunăoară, portretele pe care 
Liviu Papuc le face unor oameni de 
seamă descriind casele în care au 
locuit sau despre care au scris, G. 
Călinescu, Gh. T. Kirileanu ori P. P. 
Carp: locurile „populate“ de acestia, 
casă, conac, moşie au luat, ele, 
chipul locuitorilor lor. Sau ca să 
luăm alte exemple, eseul nuanţat şi 
plin de disocieri pe care Constantin 
Trandafir îl dedica judecăţilor şi 
prejudecăţilor asupra misterioasei 
„inspiraţii“, cronicile literare amabi-
le şi judicioase pe care finul critic 
Mircea A. Diaconu le dedică 
doamnelor: Cornelia Maria Savu 
(„Roman cu sertare“), Letiţia Ilea 
(„O persoana serioasa“) şi Mariana 
Codruţ („Ultima patrie“). Un singur 
lucru, recunosc, n-am prea înţeles 
din aceste elegante reverenţe critice 
dedicate distinselor poete: într-un 
rând criticul vorbeşte insistent 
despre un „lirism eufemistic“ ce ar 
caracteriza-o pe una dintre cele 
despre care scrie. O fi de bine, o fi 
de rău? Noul concept, „lirismul 
eufemistic“ îşi începe cariera, de nu 
mă însel, cu aceasta critică inspirată 
a lui Mircea A. Diaconu. Citesc apoi 
un execelent eseu al experimenta-
tului Constantin Coroiu: „Scrisorile 
expertului decăderii“, şi ce 
constatăm? Clasicul „amărăciunii“ 
şi al „inconvenientului“ de a te 
naşte şi trăi ni se arată, în jurnalul 
austriacului Wolfgang Kraus, ca un 
personaj ca şi necunoscut, un „alt 
Cioran“, departe de imaginea din 
scrierile ce l-au consacrat. Omul 
scrierilor lui nu seamană cu 
locuitorul mansardei şi este departe 
de autorul şi personajul conturat în 
şi din ele. Iată-l pe Cioran în bluză şi 
papuci, un batrân(el) vesel şi bine 
dispus care urcă şi coboară încărcat 
de plase şi sacoşe scările spre şi de 
la mansardă ca un tinerel (şapte 
etaje zilnic!). Din atitudinea lui, scrie 
austriacul, „emană bucuria de a trăi 

şi gratitudinea“. Cine e Cioran? „Un 
om fericit, modest, înţelept din 
naştere – care însă şi-a exteriorizat 
consecvent toate emoţiile. Asta a 
fost înţelepciunea lui, care niciodată 
nu s-a manifestat ca atare şi l-a ferit 
de o batrâneţe otrăvită…“. Las la o 
parte ca i-a convenit şi i-a dat mâna 
unui Emil Cioran sa fie „un om 
modest“ (!), ca să mă opresc putin 
asupra „batrâneţii otravite“ de care 
s-a ferit şi a scăpat cu bine. Cioran, 
mai spune Kraus, „a fost ieri cu 
mine: un exemplu pozitiv“. Nici 
vorba de un mare scriitor acrit la 
bătrâneţe, „otrăvit“ de povara anilor 
şi de orgolii. Cum să scapi de 
„otrava“ pe care anii o adună şi o 
împrăştie în jur? Si cum îi fereşti pe 
cei lângă care îmbatrâneşti de 
„otrava“ pe care o arunci asupra 
lor? Otrava bătrâneţii unui om de 
seamă strecoară în cei tineri 
ambiţiile şi ranchiunele celor 
bătrâni: vedem asta în jurul nostru, 
avem exemple la îndemână. Aceşti 
bătrâni perverşi şi otrăviţi dau peste 
suflete moi, de plastilină, pe care le 
pot stâlci cu otrava influenţei lor. 
Exemplul lui Cioran le-ar putea da 
de gândit. Sunt unii, îmi spunea 
regretatul Z. Ornea, care „îmbatrâ-
nesc urât“. Asa e, şi spectacolul 
continuă. În aceeaşi bună revistă 
ieşeană, Constantin Călin notează: 
„logic ar fi ca un moralist să se 
poarte moral: în nouă din zece 
cazuri nu se întâmplă aşa“. Cum 
vedem, clasicul amărăciunii e cel de-
al zecelea din aforismul lui 
Constantin Călin: un exemplu 
pozitiv, un om fericit! E o revistă 
bună aceea în care poţi citi astfel de 
articole, eseuri, cronici şi meditaţii: 
„un exemplu pozitiv“. 

C. STĂNESCU, Un om fericit: Emil 
Cioran, Revista Cultura, An V, 

16(321), 28 aprilie 2011: 2-5 
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Contact international. Face parte din 
revistele „grele”, prin ţinuta 
editorială,   competitivă   în   context 
european. Hârtie de lux, grafică de 
excepţie şi intenţii deopotrivă. „Orice 
revistă  trebuie să fie un proiect, să 
aibă un mesaj ascuns sau vizibil, dar 
nu se poate impune  prin 
anonimatul amorf al unui amestec 
indigerabil de texte. Contact 

internaţional a  avut şi are în 
continuare acelaşi scop hermeneutic, 
un mesaj direcţionat spre minte şi  
inimă”, spune directorul revistei Liviu  
Pendefunda în articolul de debut. 
Reţinem câteva nume şi  titluri  din  
vol. 21 al publicaţiei:  Cassian Maria  
Spiridon  –  Meşterul  Manole, un mit 
doar la români, Constantin Coroiu – 
Scrisorile „expertului decăderii”, Antonio 
Patraş – Nichita Danilov şi ambasadorii 
săi invizibili, Mircea A. Diaconu – Poezia 
la feminin, Poezie de Matei Vişniec, 
Theodor Damian, Mihaela Albu. Ion 
Holban vorbeşte despre poezia lui 
Ioan Alexandru – Steaua din fântână. 
Bogat ilustrată revista  oferă momente 
de respiro coloristic bine plasate în 
densitatea textelor. 
 

Stefania OPROESCU, Vitrina 
cu reviste, Oglinda literară, 3(111), 

2011: 6747 
 

Şi trecem la „Contact internaţional", 
revistă care îşi clamează sturlubatica 
vîrstă de... 20 de ani, chiar sub nasul 
redactorului en chef, founder-ului 
Liviu Pendefunda. Revista este 
groasă în talie precum o doamnă în 
pragul naşterii, iar înăuntru, 
colaboratori din toate punctele 
cardinale, de la Mihaela Albu la 
Nicolae Sava, de la Sterian Vicol la 
Matei Vişniec, de la Theodor 
Codreanu la Theodor Damian, de 
la... Literatură de calitate, texte 
critice cu semnături autoritare, un 
număr excelent ilustrat şi 
tehnoredactat, un număr aniversar 
reuşit. Trecem pe la Radu Cârneci 
cu ciclul Sufletul - Pasăre din care 
spicuim; „Da, iarăşi, în zori, 
memoria îmi repeta/ promiţătoarele 
vorbe ale păsării-duh/ (trăia într-
adevăr, sau fantezia mea i-a dat/ 

chip muzical dinspre Bach?!) da, 
intrase/ în cugetul meu cu clipa 
eternă:/ ce palate de aur zideam, ce 
pajişti cu hore de arbori/ şi cum 
îndemnam nebuloasele spre strunga 
de lapte!" Cum am încheiat spaţiul 
destinat citatelor, nu putem decît să 
vă mai avertizăm că e bine să faceţi 
o escală şi la poemele lui Valeriu 
Stancu, Adi Cristi, Nicolae Panaite, 
Daniel Corbu, Dorin Popa sau la 
proza lui Gheorghe Neagu ori piesa 
lui Matei Vişniec şi lista rămîne 
deschisă!  

 
V

Valentin TALPALARU, 
comPRESA REVISTELOR, 

Convorbiri literare 2011, 1(181): 
197-198 

 
 
 

La 22 de ani de la prima apariţie 
revista Contact international 

continuă să ofere cititorilor o ţinută 
editorială, competitivă în context 

european. „Orice revistă  trebuie să 

fie un proiect, să aibă un mesaj 
ascuns sau vizibil, dar nu se poate 
impune prin anonimatul amorf al 
unui amestec indigerabil de texte. La 
aniversare revista a avut şi are în 

continuare acelaşi scop hermeneutic, 
un mesaj direcţionat spre minte şi 
inimă”, se afirmă în editorial. 
Indiscutabil Contact international 
se impune prin prezentarea grafică 
şi machetarea datorată spiritului 
elevat şi experienţei de două decenii 
a redactorului şef, în persoana 
Julietei Carmen Pendefunda, ochi 
critic asupra literaturii şi istoriei 
literare. Revista îşi menţine de ani 
buni un număr de colaboratori 
experimentaţi, profesionişti ai 
eseului şi criticii literare, de la 
reputatul Constantin Călin, prezent 
cu melancolice şi acide aforisme ori 
cu meditatii memorialistice pline de 
miez, Constantin Trandafir cu 
minunatele sale reflexii critice, 
academicianul Mihai Cimpoi cu un 
serial dedicat lui Vieru după Vieru 
şi exigentul critic Constantin Pricop 
despre literatura începuturilor şi 

canonul limbii române, până la 
publicişti, istorici şi critici literari 
precum Mircea A. Diaconu, 
Constantin Coroiu, Ioan Holban, 
Constantin Dram, Emanuela Ilie, 
Valeriu Matei, Antonio Patraş, Liviu 
Papuc, Theodor Codreanu, Cassian 
Maria Spiridon, Theodor Damian, 
Mihai Bogdan Mandache, Nicolae 
Băciuţ, Valentin Ciucă şi mulţi alţii 
care susţin prin competenţa si 
erudiţie programul anunţat de 
directorul publicaţiei, Liviu 
Pendefunda. Şi tocmai aici, se pare, 
ingredientele care asigură amestecul 
de vernisaje de artă plastică, 
versurile şi proza pe care ni le oferă 
paginile bogatelor numere ale 
revistei sunt perfect digerabile.  

Delectează fragmente de roman 
semnate de Matei Vişniec, Gheorghe 
Andrei Neagu, Valeriu Stancu, 
Nicolae Dabija, Gellu Dorian, 
Olimpian Ungherea, Constantin 
Parascan, Virgil Enătescu, Catinca 
Agache şi Eugen Ovidiu Chirovici, 
grupajele de versuri aparţinând 
Aurei Christi, Ioanid Romanescu, 
Mihai Crama, Radu Cârneci, Horia 
Zilieru, Nichita Danilov, Dorin 
Popa, Dinu Flămând, Adi Cristi, 
Lucian Alecsa, Emil Nicolae, 
Carmen Pallada, Emilian Marcu, 
Adrian Popescu, Dan Giosu, Viorel 
Dinescu, Daniel Corbu, George 
Gavrilean, Elleny Pendefunda şi 
mulţi alţii. 

Sunt publicate piese de teatru în 
premieră editorială scrise de Matei 
Vişniec şi Ştefan Oprea, traduceri 
din Andrew Morton, Nail Chiodo, 
Paul Gregor, Antonietta dell'Arte, 
Ivan Herrera şi excelente prezentări 
de lirică franceză în versiunea 
română a lui Aurel Rău şi a poesiei 
lui E. A. Poe de către Radu Cârneci. 
Bogat ilustrată revista oferă 
momente de respiro coloristic bine 
plasate în densitatea textelor, iar 
eseistica hermetică a lui Liviu 
Pendefunda împlineşte sumarul 
închegat al numerelor prezentului 
volum. Pe lângă prezentarea 
expoziţiilor lui Baruch Elron, Dan 
Hatmanu, Eugen Mircea, Dragoş 
Pătraşcu, Năstasă Forţu, Marcel 
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Cahniţă, Tudor Pătraşcu şi Doru 
Maximovici, Valentin Ciucă 
rememorează reperele istoriuce şi 
valorice în artele frumoase ieşene. 
Într-un peisaj revuistic atât de 
pestrit şi inegal, când se afirmă că 
sunt prea multe reviste literare, doar 
concurenţa, intrecerea prin valoare 
işi va spune cuvântul. Judecăţile de 
tip totalitar şi de urmărire a unui 
control absolut în cultură ţine de 
alte vremi, iar Contact internaţional 

care apare la Iaşi, rezistă tocmai prin 
management, cultivarea de eseuri 
pe cele mai diverse teme, cu 
precădere literare şi, într-o măsură 
apreciabilă, un eşalon literar – 
proză, poezie, dramaturgie – cu 
nume mai noi sau mai vechi, 
cunoscând că puterea unei reviste 
stă în colaboratorii săi şi în 
promovarea valorilor eterne.  

 
Agenţia de Carte, 28 iunie 2012 

 
 
A fost lansată şi ediţia de toamnă a 
revistei Contact internaţional care 
dedică peste o sută de pagini 
maestrului întru poesie şi limbă 
românească, Nichita Stănescu. “Este 
singura publicaţie din România care 
a omagiat atât de amplu 
personalitatea şi opera sa la 80 de 
ani de la naşterea sa şi 30 de la 
marea trecere. Ele sunt semnate de 
Mihai Cimpoi, Theodor Codreanu, 
Gheorghe Tomozei, Radu Cârneci, 
Constantin Trandafir, Mihai Dinu 
Rachieru, Adam Puslojic, A.I. 
Brumaru, Ioan Holban, Liliana 
Scărlătescu, Catinca Agache, Liviu 
Pendefunda şi ilustrate cu versuri 
inedite, manuscrise, fotografii şi 
traduceri originale în spaniolă, 
engleză, italiană, rusă.. Revista, 
distinctă prin tematică şi prezenţă în 
spaţiul cultural românesc şi 
internaţional, prezintă, ca de obicei, 
în cele 260 de pagini articole, 
poeme, istorie şi critică literară, 
cronici plastice deosebit de 
interesante şi variate. Editura 
Contact international (membră 
APLER) a realizat în acelaşi timp 
prezentarea unui omagiu adus lui 

Nichita Stănescu prin publicarea 
traducerii în limba spaniolă a unui 
grupaj reprezentativ de poeme, 
intitulat “Yo no soy mas una 
mancha de sangre que habla” şi 
datorat talentului traducătorului, 
scriitorul Mario Castro Navarrete şi 
prin acordul Dorei Stănescu, fosta 
soţie a lui Nichita. Stanca Pintilei 
Jabenitan, actriţă a Teatrului Fix a 
realizat un emoţionant moment 
artistic citind din versurilor poetului 
ploieştean. Cu acelaşi prilej a avut 
loc şi  maratonul de poezie recitat pe 
lună plină precizăm faptul că 
organizatorul principal - Atelierul 
de creaţie Athanor, înfiinţat în urmă 
cu patru decenii, a avut ocazia, sub 
bagheta Julietei Carmen 
Pendefunda să orchestreze una din 
cele mai curajoase asocieri de orgolii 
literare în Iaşii de astăzi. Printre 
invitaţi amintim pe: Mario Castro 
Navarrete, Marius Chelaru, 
Constantin Coroiu, Larissa Danilov, 
Paul Gorban, Matei Hutopilă, 
Cristinel C.Popa, Cassian Maria 
Spiridon, Valentin Tălpălaru, Victor 
Ţuţuianu şi Asociaţia literară 
”Păstorel”. Moderatorii minunatului 
eveniment au fost scriitorii Liviu 
Pendefunda, Paul Gorban şi 
Emanuela Ilie.  
 

Jurnalul naţional, 2013 
 
 
Recenta ediţie (numerele 127-130/1-
4, 2015) a revistei Contact 

international care apare la Iaşi se 
distinge, aşa cum ne-a obişnuit, prin 
spiritul elevat al textelor alese ce se 
ordonează pe capitole distincte într-
un ansamblu armonic al celor peste 
330 de pagini color – un adevărat 
album al artei cuprinzând 
fragmentar crâmpeie de istorie a 
culturii. Revista păstrează aceeaşi 
ţinută sobră, incitantă totodată, 
accesibilă cititorilor şi plăcută oricui 
o deschide, indiferent de vârstă sau 
instrucţie.  

Contact international se apro-
pie de momentul aniversării a 25 de 
ani de la fondarea sa, iar caracterul 
său cosmopolit, cu intruziuni în 

culturile şi cultele lumii pare pe 
număr ce apare, mai pregnant. 
Mişcarea literară care pentru unii 
pare haotică, generată de un flux 
social bogat în mentalităţi diverse, 
este prezentată cu aspectele sale 
specifice şi nu se limitează doar la 
repere europene. 

Julieta Carmen Pendefunda, 
redactorul-şef al revistei, împreună 
cu fondatorul acesteia în 1990, acad. 
Liviu Pendefunda, propun un peleri-
naj pe câteva clipe esenţiale ale 
etapelor de revelare a luminii într-o 
gamă largă de subiecte, invitând la 
o ascensiune în spaţiul spiritual al 
corpului uman prin vibraţia 
sufletului. Cuprinsul conduce 
cititorii printr-un labirint cultural de 
excepţie. Alături de condeie precum 
Gheorghe Andrei Neagu, Cătălin 
Rădulescu, Ion Pena, Boris Marian 
Mehr şi Aldo Rosselli, întâlnim tineri 
premianţi ai revistei – Laur Cavachi, 
ca să ne referim la proză, iar în 
tandem cu poeţii Ion Barbu, Maria 
Calciu, Nina Cassian, Nail Chiodo, 
Luca Cipolla, Mihai Eminescu, Marian 
Hotca, Livia Iacob, Irina Luca Mihalca, 
Viorica Mocanu, Coriolan Păunescu, 
Clemente Rebora, Cornelia Maria Savu, 
Geo Vasile, Mihail Soare şi Indira 
Spătaru, o cunoaştem pe Veronica 
Emanuela Avram, premiantă şi ea a 
revistei în 2014. Scriitorii Adrian 
Botez, Mihai Cimpoi, Livia Ciupercă, 
Emilian Marcu, Lina Codreanu, Daniel 
Corbu,  Ioan Holban,  Emanuela Ilie,  
Julieta Carmen Pendefunda, Adrian 
Dinu Rachieru şi Petru Solonaru 
etalează aprecieri critice, combinân-
du-şi astfel resursele, îşi înfig şi mai 
adânc rădăcinile în solul literar 
românesc, încercând să polemizeze 
în dialoguri, analize şi previziuni. 

Studiul lui Emilian Dobrescu 
asupra contribuţiei minorităţilor la 
dezvoltarea României nu este doar 
un document al fazei istorice, ci 
ilustrează, în radiografie antropolo-
gică un moment ce crează, cu 
mijloace specifice, o oglindă a 
frământărilor care caracterizează 
timpul noului mileniu. 

Sunt de asemeni discutate de 
către asociaţiile de scriitori din Italia 
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culegerile de poesie care au văzut 
lumina la editura "Contact 
international" ale cărei serii de 
traduceri a început să dea roade cu 
adevărat internaţionale. Şi oricine a 
achiziţionat aceste cărţi de poezie 
poate înţelege demersul de a susţine 
apariţia acestor antologii.  

La rubrica esoterică, revista ne-a 
rezervat un loc în loja arheologiei 
spirituale prin textele semnate de 
Bogdan Mihai Mandache, Doru 
Scărlătescu şi Liviu Pendefunda, unde 

punctul de vedere istoric şi cel 
iniţiatic rămân în prim plan. 

Cu aceeaşi competenţă cu care 
ne-au obişnuit, Valentin Ciucă, 
Emanuela Ilie, Eugen Dornescu, 
Theodor Damian şi Elleny Pendefunda 
abordează  nuanţări pătrunzătoare, 
tratând inclusiv complicarea cres-
candă a formelor de expresie plas-
tică a marilor artişti contemporani şi 
de odinioară, unde strânsa cone-
xiune a operei de artă şi platforma 
cercetării hermetice duce la o 

înţelegere artistică atât în aspectele 
particulare ale creaţiei cât şi în 
ansamblul ei. Multe nume noi 
îmbogăţesc şi această ediţie a unei 
reviste care-şi păstrează ţinuta de 
laureat APLER pentru proiect literar 
internaţional, ediţie ce încheie un 
ciclu de creaţie, un sfert de veac în 
nemurire.  

 
Agenţia de Carte, 26 ianuarie 2015

 
 

  
 

Premii primite de editură & revista Contact international 
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Elleny PENDEFUNDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Măști 
 

 

 

Masca asta râde, 

altă mască plânge, 

și în timp ce-o mască doare, 

iată masca ce ne strânge. 

 

Nu ne mai plimbați prin lume! 

Lăsați oile să pască! 

Toți suntem ajunși în turme. 

La final totu-i o mască. 

 

[masca asta râde] 

Lumină, tu, lumină 

ce te întorci din vis, 

adu-mi  din nori și curcubeie 

adânc de pace frântă 

pe care să-l acopăr 

cu ploaia ta divină, 

feerică, măruntă, 

să-mi oglindești culoarea  

întregului abis. 

 

 

 

 

 

 

Lumină, tu, lumină,  

să mă trezesc nu-i greu; 

mai dificilă-i calea 

ca tine să devin și eu. 

 

[masca asta plânge] 

O, albină, tu, regină, 

ai găsit miere amară 

dintre stele adunată 

de supusele rănite 

ce-au vărsat într-o grădină 

fiere, nu o ciocolată 

între aripi năclăite 

de obidă și de seară. 

 

Stai acum și te frămânți 

cum de încă e lumină 

în cel stup cuprins de beznă 

și în care ești regină. 
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[masca asta doare] 

 

Își învârte noaptea lutul  

– iarbă, suflet și icoane – 

în necazurile lunii 

părăsit pe-albastre scânduri 

să cuprindă-n ele oale; 

dar lovind o buturugă 

în pafum de dor și gânduri 

s-a-nchircit dând văgăunii 

strigăte de curbă jale. 

 

Înfrunzită cu lumină  

de ea însăși fuge noaptea 

și olarul, Dumnezeu, 

îi învârte mereu roata. 

 

 

[masca asta strânge] 

 

Vulturul în ger de nori  

naște fulgere și fulgi 

mult mai albi decât e albul 

mult mai lup decât un lup 

și în jur tot mai mulți sori 

de cuvântul de lumină 

strânge pe pământ înaltul;  

tu urmează-i, ia și fugi 

cum în aura divină 

toți de stele astăzi fug.  

 

Îmi bat ritmul cu ciocane, 

dans de măști în liber parc. 

Cine mai așteaptă oare 

îngerul cu al său arc?! 

 
Rigoletto de Elleny Pendefunda 
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Premiile  Revistei  si Editurii  

CONTACT INTERNATIONAL 
 

1991 

____________________________ 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Ion Alex Angheluş (Husi) pentru întreaga sa activitate literară 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Cezar Sterpu (Suceava), pentru volumul De veghe la porţile gândului 

 

1992 

___________________________ 
Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)  - Cornelia Zaharia (Craiova) pentru volumul Nervii Cranieni 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Liviu Pendefunda (Iasi)  pentru volumul Mişcarea Cerească 

Premiul Clio (pentru arhivarea literaturii în istorie)  - Ilie Puia & Justin Tambozi (Constanta) pentru volumul Istoria Economiei Nationale 

 

1993 

___________________________ 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Antonietta Dell’Árte (Milano) pentru volumul Bagheta Magică 

Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate)  - Volodea Macovei (Iasi) 

Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)   - Eugen Târcoveanu & Dan Lăzescu, (Iasi)  pentru volumul  Abdomenul Acut 
Chirurgical 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Jonathan Franklin,(USA) pentru volumul  Mintea şi Relaţiile în Noua Eră 

Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - George Pânzaru (Iasi) 

 

1994 

__________________________ 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Luigi Attardi (Roma) pentru volumul  Nonsens 

Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări)  - James W. Thorburn (USA) pentru volumul  Cântecul Ucigaş 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Silvia Cinca, (USA) pentru volumul  Radiografii pentru Succes 

Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate)  - Ecaterina Caraianis (Craiova) 

 

1995 

____________________________ 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Souleiman Awwad (Damasc) pentru volumul Trandafiri între Pământ şi Cer 
Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)  - Viorica Gavăt & Lucian Indrei (Iasi) pentru volumul  Alimentaţia Omului Sănătos 

Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - Elizabeth Huddleston (USA) 

 

1996 

_______________________ 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - Nichita Danilov (Iasi) pentru întreaga activitate literară 

Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)   - Alexandru Olaru (Craiova) 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Constantin Romanescu (Iasi) pentru volumul Ştiinţă şi credinţă 

Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate)  - Michaela Iacob (Iasi) 

 

1998 

_______________________________ 
Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii)  - Rodica Maria Prodan (Iasi) pentru volumul  Sindroamele Ischemice de Trunchi Cerebral 
Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Paul Gregor (USA) pentru volumul Sex şi Magie 

Premiul Clio (pentru arhivarea literaturii în istorie)  - Andrew Morton, (London) pentru volumul  Diana: Povestea ei adevărată 

Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - George Anca (Bucuresti) 

 

2000 

___________________________ 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie)  - George Gavrileanu (Gura Humorului) pentru întreaga sa activitate literară şi 

artistică 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii)  - Boris Luban Plozza, Ugo Pozzi & Tazio Carlevaro, (Lausane) pentru volumul Viaţa alături de 

stress  

Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima)  - Julieta Carmen Pendefunda (Iasi) 

 

2001-2011 

_________________________ 
Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) Elleny Pendefunda și Cassandra Corbu (Iasi) 
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Premiul Atma (pentru sublimarea în alambic a ştiinţei și literaturii) Emilian Dobrescu (Bucuresti) și Virgil Enătescu (Satu Mare) 

Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări) Gheorghe Andrei Neagu (Focsani) 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) Emanuela Ilie și Ioan Holban (Iasi) 

Premiul Clio (pentru arhivarea literaturii în istorie) Mihai Cimpoi (Chisinau) și Constantin Pricop (Iasi) 

Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) Constantin Coroiu și Constantin Dram (Iasi) 
Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima) Mario Castro Navarrete (Stokholm) și Nail Chiodo (Roma) 

Premiul Iulia Hasdeu (pentru debut în arta Cuvântului) Carmen Pallada (Iasi), Dan Hudescu (Scanteia) și Andra Iordache (Vatra Dornei) 

Premiul Paracelsus (pentru excelență în redarea harului fantastic) Petre Solonaru și Valeria Z. Paraipan (Bucuresti) 

Premiul Akenathon (pentru înțeleapta apărare a porților stelei înflăcărate) Constantin Trandafir (Campina) și Constantin Călin (Bacau) 

Premiul Dimitrie Cantemir (pentru așezarea erudiției în piatra unghiulară a templului culturii) Aurel Rău (Cluj) și Radu Cârneci (Bucuresti) 

Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii)  Matei Vișniec (Paris) și Theodor Damian (New York) 

Premiul William Blake  (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului inițiatic)  Anna Mir (Barcelona) și Valentin Ciucă (Iasi) 

 

2012 

_____________________________ 
Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Geo Vasile (Bucuresti) 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Cornel Ungureanu (Timisoara) 

Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima) - Adrian Popescu (Cluj) 

Premiul Paracelsus (pentru excelență în redarea harului fantastic) - Nicolae Baciut (targu Mures) 

Premiul Sophia (pentru pentru șlefuirea pietrei filosofale) – Gheorghe Schwartz (Arad) 

Premiul Aurora (pentru sublimarea liricii în athanor ) – Gellu Dorian (Botosani) 

Premiul Dimitrie Cantemir (pentru așezarea erudiției în piatra unghiulară a templului culturii) –  

                                                  Revistelor "Oglinda literară", Focșani și "Cultura", București 

Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibrația luminii în plasticitatea neuronală) – Dafin Mureșanu (Cluj) 

Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii)  - Julieta Carmen Pendefunda (Iasi) 

Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) - Cristinel C. Popa (Iasi) 

Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări) - Lucian Nicolae (Alba Iulia) 

Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) – Elena Cristina Potop (Iasi) 

Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Bogdan Constantin Dogaru (Focsani) 

Premiul William Blake  (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului inițiatic)  - Liviu Pendefunda (Iasi) 

 

Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene”: 

Secțiunea poesie - Premiul revistei „Contact international - Lilia Burlacu (Criuleni, Moldova) 

 

2013 

____________________________ 
Premiul Athanor (pentru sublimarea liricii în athanor) - Horia Zilieru (Iasi) 

Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Cornelia Maria Savu (Bucuresti) 

Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) -  Adrian Alui Gheorghe (Piatra Neamt) 

Premiul Pitagora (pentru înflorirea în aludel a materiei prima) - Valeriu Matei (Chisinau) 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Theodor Codreanu (Husi) 

Premiul Paracelsus (pentru excelenţă în redarea harului liric) - Daniel Corbu (Iasi) 

Premiul Sophia (pentru şlefuirea pietrei filosofale) – Emilian Marcu (Iasi) 

Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) - Eugen Mircea (Iasi0 

Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a templului culturii)– revista Plumb, Bacău 

Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibraţia luminii în arhitectura neuronală)– Alexandru Vlad Ciurea (Bucuresti) 

Premiul Atma (pentru arderea în alambic a ştiinţei şi literaturii) – Petru Frăsilă (Piatra Neamt) 

Premiul Aristotel (pentru înscrierea alchimică a luminii) – Marcel Cahniţă (Iasi) 

Premiul Aurora (pentru metamorfoza catalizatorilor în literatură) – Liliana Scărlătescu (Iasi) 

Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) –  debut in poesie - Viorica Mocanu (Slanic Moldova) 

Premiul Robinson (pentru urcarea scării lui Iacob prin sublime încercări) -  debut in proză - Cătălin C. Rădulescu (Bucuresti) 

Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Bogdan Mihai Mandache (Iasi) 

Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) -  Dan Cumpătă (Washington) 

 

Premiul pentru debut in poesie, la Salonul internațional de carte pentru copii și tineret, Chișinau 2013 - Ion Ciobanu, Acasa la cei dragi, Integritas 

Festivalului-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene”: 

Secţiunea Proză - Premiul II şi Premiul revistei „Contact international - Nicolae Cărstea, Bucureşti; 

Secţiunea Poezie - Premiul al III-lea şi Premiul revistei „Contact international” - Daniela Bejinariu, Suceava. 

Festivalului-concurs de poesie Nicolae Labiș, Malini, Premiul revistei „Contact International” Iaşi - Ionela Mădălina Grosu, Todireşti - Suceava, 
 

2014 

_______________________________ 
Premiul Sophia – (pentru şlefuirea pietrei filosofale) - Eugen Simion (București) 

Premiul Athanor (pentru sublimarea liricii în athanor) - Adam Puslojic (Belgrad, Serbia) 

Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) - Nail Chiodo (Roma – Italia) 

Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) – Suzana Fântânariu (Timișoara) 

Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) - Florin Stoenescu (București) 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Aurel Ion Brumaru (Brașov) 

Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Boris Marian (Bucuresti), Doru Scarlatescu (Iasi) 

Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Mihai Constantinescu (București) 

Premiul Acta Neurologica Moldavica (pentru vibraţia luminii în arhitectura neuronală) – Stanislav Groppa (Chișinău, Moldova) 

Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a templului culturii) –  Revistele „Banat“ (Lugoj), „Citadela“  (Satu Mare)  
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Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) – Vlad A. Gheorghiu (Piatra Neamt) 

Premiul Atma (pentru arderea în alambic a literaturii) - Revistele „Destine literare“ (Canada) şi „Onyx“ (Irlanda)        

Premii speciale ale juriului pentru ghitară Walter Michael Buchholtzer, canto Noelia Ibanez Blazquez și pictură Elleny Pendefunda 

 

Festivalul-concurs de literatură „Rezonanţe udeştene” 2014, Suceava 

Secţiunea Proză - Premiul I şi Premiul revistei Contact international: - Ovidiu Laurenţiu Cavachi, Constanţa 

Secţiunea Poezie - Premiul al III-lea şi Premiul revistei Contact international: - Mara Diana Alexoaea, Suceava 

Festivalului-concurs de poesie Nicolae Labis, Malini,  

Premiul revistei „Contact International” - Veronica-Emanuela Avram, Bicaz, Neamţ 

 

2015 

_______________________________ 
Premiul Herodotus Athanor (pentru sublimarea tainelor istoriei) – Gilles Duguay (Montreal, Canada) 

Premiul Johannes Kelpius (pentru slujirea Cuvântului pe altarul luminii) – Adrian Dinu Rachieru (Timişoara) 

Premiul Arcadia (pentru excelenta metamorfoză a culorilor în cuvinte) – Eugen Dornescu (Sibiu) 

Premiul William Blake (pentru ridicarea vălului lui Isis prin metoda pluralismului iniţiatic) – Giuseppe Ciccio (Florenţa) 

Premiul Mnemos (pentru interpretarea alchimică a literaturii) – Mircea Martin (Bucureşti) 

Premiul Lapis Philosophorum (pentru căutarea Cuvântului primordial în Logos) – Augustin Buzura (Bucureşti) 

Premiul Hiram (pentru hermeneutica luminii din arta regală) – Szombatfalvi-Torok Francisc (Sibiu) 

Premiul Dimitrie Cantemir (pentru aşezarea erudiţiei în piatra unghiulară a templului culturii) –  Revista "Cafeneaua literară" (Piteşti) 

Premiul Călătorilor Astrali (pentru minunatele bătăi ale aripilor în poesie) – Irina Lucia Mihalca (Bucureşti) 

 

   
 

  
Pagini realizate de Julieta Carmen PENDEFUNDA 
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CONTACT  INTERNATIONAL  HALL  OF  FAME 
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Andrew Morton 
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Alexandru Olaru 

Carmen Pallada 

Valeria Z. Paraipan 

George Pânzaru 

Elleny Pendefunda 

Julieta Carmen Pendefunda 

Liviu Pendefunda 

Boris Luban Plozza 

Cristinel C. Popa 
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Elena Cristina Potop 

Ugo Pozzi 

Constantin Pricop 

Rodica Maria Prodan 
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Cătălin C. Rădulescu  
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Constantin Romanescu 
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Revistele 

Banat - Lugoj 

Cafeneaua literară - Piteşti 

Citadela – Satu Mare 

Cultura – București 

Destine literare - Canada 

Oglinda literară – Focșani 

Onyx – UK 

Plumb – Bacău 
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Sumar ... 
 
 
 
 
 

Alpha & Omega 
 

Alexandru Cetăţeanu – 366, Livia Ciupercă – 
370, Emilian Dobrescu – 500, Emilian Mirea – 
353, 450, Cristinel C. Popa – 372, 513, Petre 
Şiţă - 537 
 
 
 
 
 
 

Ordo ab Chao 
 

Mario Castro Navarette - 454, 543, Radu 
Cârneci – 343, Geo Vasile – 358 
 
 
 
 

Devenirea întru Fiinţă 
 

Silvia Cinca – 510, Gilles Duguay – 355, Boris 
Marian - 370,  Gheorghe Andrei Neagu –  
372, Lucia Olaru Nenati – 490, Constantin C. 
Rădulescu – 517, Gheorghe Schwartz – 525, 
Mariana Vicky Vârtosu - 541 

 
 
 

Desăvârşirea Creaţiei 
 

Mihai Cimpoi - 348, Daniel Corbu - 399, 
Constantin Coroiu – 388, Virgil Diaconu – 
390, Liliana Scărlătescu - 408 

 
 
 

Arta Regală 
 

Marcel Cahnită - 419, , Lina Codreanu – 447, 
Emanuela Ilie - 442 

 
 
 
 

Vrăjitorii Marelui Vid 
 

Charles Baudelaire – 543, Lucian Blaga – 358, 
Ana Blandiana – 379, Corneliu Carp – 444, 
Dan Mircea Cipariu – 481, Luca Cipolla – 
484, Dan Giosu - 431, Daniela Gîfu – 434, 
Bianca Marcovici – 445, Marcel Mureseanu – 
448, Irina Luca Mihalca – 471, Viorica 
Mocanu – 452, Carmen Pallada – 453, Elleny 
Pendefunda – 560,  Liviu Ioan Stoiciu – 530, 
Diana Trandafir – 533, Al. Florin Tene – 408, 
Adriana Weimar -538, Horia Zilieru - 543 

 
 
 
 

 

Lux in Tenebris 
 

Bogdan Mihai Mandache - 458, Liviu 
Pendefunda – 339, 351, Doru Scărlătescu – 
461, Petre Solonaru – 456, 
 

Simposium ocultat 337-543 

Bilanţ aniversar 
Julieta Carmen Pendefunda - 549  

 

Tiparul a fost realizat şi 
sponsorizat de 
Tipografia PIM 

 

Iaşi, Şoseaua Ştefan cel Mare şi Sfânt, 4 
Tel.: 0332.440.728 / 07.29.99.29.65   

Fax: 0332.440.730 
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