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Ion Iancu
Vale

Cum să nu-l vene-
rezi ca pe Soare, când
un asemenea astru,
atât de efemer, dar to-
tuşi interminabil, a flă-
cărat până la orbire
firmamentul uman?

A gândit, a iubit şi a
suferit pentru tot ne-
amul românesc, di-
nainte şi de după el.
De aceea se nasc,
mereu, atâţia, care se

prosternă şi varsă o
lacrimă, hrănindu-i
eter ni tatea.

Dacă un monolit
granitic ar deprinde
minunata taină a slo-
velor, şi l-ar citi, s-ar
înfiora precum unda
unui lac deşteptată de
vânt. Ar prinde glas şi
s-ar răzvrăti, acuzând

viaţa şi sensul ei incert.
El va exista atâta

vreme cât natura va
mai zămisli plopi,
chiar şi fără soţ, în po-
fida celor care îl latră
în neştire, căci glas de
câine nu ajunge la cer.

Unde în altă parte,
putea el să-şi dorească
a muri decât la o mar-

gine de Mare, pre-
ştient convins că Apa
este o fiinţă vie, veş-
nică şi ocrotitoare şi
singurul Zeu văzut.

E
DIT
ORI
AL��� Text cu microadulaţii

pentru Eminescu

În loc de editorial

„De când lumea nu s-a
văzut ca un popor să stea poli-
ticeste sus si economiceste jos;
amândouă ordinele de lucruri
stau într-o legătură strânsă;
civilizaţia economică e muma
celei politice.

Dacă în timpul când ni se
promitea domnia virtuţii, ci-
neva ar fi prezis ceea ce are să
se întâmple peste câţiva ani,
desigur ar fi fost declarat pro-
roc mincinos.

Să fi zis cineva că cei ce pro-
miteau economii vor spori bu-
getul cheltuielilor cu 40%; că
cei ce combat funcţionarismul
vor spori numărul posturilor
cu sutele; că cei ce sunt pentru
independenţa alegătorilor vor
face pe funcţionar să atârne
atât de mult de autorităţile su-
preme încât aceste mii de oa-
meni să voteze conform co-
mandei din Bucuresti; că se vor
da 17 milioane pe drumul de
fier Cernavodă-Chiustenge
(Constanţa n.r.), care nu face
nici cinci, si că patru milioane
din preţul de cumpărătură se

va împărţi între membrii Adu-
nărilor; că se va constata cum
că o seamă de judecători si de
administratori în România
sunt tovarăsi de câstig ca ban-
diţii de codru. Daca cineva ar fi
prezis toate acestea lumea ar fi
râs de dânsul si totusi nu
numai acestea, ci multe altele s-
au întâmplat si se întâmplă zil-
nic, fără ca opiniunea publică
să se mai poată irita măcar.

Nu există alt izvor de avuţie
decât munca, fie actuală, fie ca-
pitalizată, sau sustragerea, fur-
tul. Când vedem milionari
făcând avere fără muncă si fără
capital nu mai e îndoială că
ceea ce au ei a pierdut cineva.

Mita e-n stare să pătrunză
orisiunde în ţara aceasta, pen-
tru mită capetele cele mai de
sus ale administraţiei vând
sângele si averea unei genera-
ţii. Oameni care au comis crime
grave se plimbă pe strade,
ocupă funcţiuni înalte, în loc de
a-si petrece viaţa la puşcărie.

Funcţiunile publice sunt,
adesea, în mâinile unor oa-

meni stricaţi, loviţi de sentinţe
judecătoresti. Acei ce compun
grosul acestei armate de flibu-
stieri politici sunt bugetofagii,
gheseftarii de toată mâna,
care, în schimbul foloaselor lor
individuale, dau conducători-
lor lor o supunere mai mult
decât oarbă.

Justiţia, subordonată politi-
cii, a devenit o ficţiune.

Spre exemplu: un om e im-
plicat într-o mare afacere pe
cât se poate de scandaloasă,
care se denunţă. Acest om este
menţinut în funcţie, dirijază
însusi cercetările făcute contra
sa; partidul ţine morţis a-l
reabilita, alegându-l în Senat.
Partidele, la noi, nu sunt par-
tide de principii, ci de interese
personale care calcă făgăduie-
lile făcute naţiei în ajunul ale-
gerilor si trec, totusi, drept
reprezentanţi ai voinţei legale
si sincere a ţării. Cauza acestei
organizări stricte e interesul
bănesc, nu comunitatea de
idei, organizare egală cu aceea
a partidei ilustre Mafia si Ca-
morra, care miroase de de-
parte a puscărie.“

Material transmis de
Valeri Toderici

Un articol scris de Mihai Eminescu
în presa anilor 1870-1889, Ziarul „Timpul“
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Poezie

Assunta (Anabasa lui Eminescu)
Cezar Ivănescu

! Muzică, alină-mi Sufletul, cu suferinţă alina-îmi-voi Moartea !
!

! Muzică, alină-mi Sufletul, cu suferinţă alina-îmi-voi Moartea
rogu-te atinge clapele, Născătoareo, Tu şi-atunci lin mi-iei partea

Sufletului meu terorizat şi încolonat lîngă al vostru în Teroare,
duse-s Sufletele noastre azi în perfecţionate camere de gazare !

!
! rogu-te atinge clapele, Născătoareo, Tu şi-atunci lin mi-iei partea,

Cartea lui scrisă cu limbi de foc, ca pe un cuptor deschide-nchide-I Cartea,
Sufletul Lui ardere de tot, Sufletul Lui azi ţi-i flacără ţie,

toarnă-I untdelemnul ochilor fără de prihană şi-astfel vie s-o ţie !
!

! Muzică, alină-mi Sufletul, cu suferinţă alina-îmi-voi Moartea
m-am hrănit de urlete destul, tu ca Dumnezeu mi-ai fost mereu departea,

fii-mi aproape astăzi, Muzică, şi du-mi trupul meu de Mire să se culce,
sus în Patul Nunţii-nsîngerat, Patul Crucii, Patul Nunţii mele, cel mai dulce!

!
! Muzică, alină-mi Sufletul, cu suferinţă alina-îmi-voi Moartea,

zgomotul demenţei mi-i destul, zgomotul care împarte şi desparte-a
noastră viaţă de cel Dumnezeu şi ne lasă Sufletele fără Soare

nici ca iarba, nici ca frunza nu, nu sîntem decît pierzare şi pierzare !
!

! Muzică, alină-mi Sufletul, cu suferinţă alina-îmi-voi Moartea,
fii tu azi din toţi cel mai credul, cînd credinţa ta în Eminescu iar te-a,

iar te-a înălţat în car de foc, iar te-a îmbrăcat, Mireasă în văpaie,
Tu, Fecioara mea ca Sufletul, Clara mea Lumină Lotusul desfoaie !

!
! mă rog, Doamne-Dumnezeule, mă rog, Doamne-Dumnezeule, Ţie,

să te-nduri azi şi de neamul Tău care poate azi pe palme să-ţi ţie
Sufletul ca pe-un covor de la–, Sufletul ca pe-un covor de lăcrimare

şi ţesut numai cu scump rubin, cu rubinul cel de prunci în sîngerare !
!

! mă rog, Doamne-Dumnezeule, mă rog, Doamne-Dumnezeule, Ţie
Înălţarea Ta de azi la Cer, fie Înălţare-n veci şi pe Vecie,
dar nu fie părăsire-a tot ce priveşte raza Ta pogorîtoare,

mă rog, Doamne-Dumnezeule, uită-te la Crucea viu răstignitoare
unde Rău-n carne l-ai simţit, unde Răul ţi-a muiat-mîncat tot trupul,

unde singur ţi-ai nenorocit trupul ca să nu mai ţie-ntr-însul trupul
Sufletul cel fără de muri–, Sufletul cel fără de sfîrşitmurire,

mă rog, Doamne-Dumnezeule, mă rog Ţie, Tu, Iluminare-n Fire,
Tu, Iluminatule, şi Tu, al Mariei Mirum şi Mirionime,

în splendoarea Cerului deschis peste Iaşi şi Botoşani ca tine nime
nu ni se arată-n slavă azi, nu ni se arată astăzi în lucindă

rază mai frumoasă decît fa–, faţa ta de bunătate suferindă,
Ochii tăi de lacrimi izvorînd, mînurile tale pline sînt de ele,

mînurile Tale se rugînd azi ca pe Apostoli pruncii morţi să-i spele !
!

! spală-ne Tu, Doamne, de otra–, spală-ne Tu, Doamne Sfinte, de otravă,
Sufletele care ne-au băut apa morţilor din Lethe cea bolnavă

şi-nsetează-ne de setea cea, cea de Suflet cînd bea Sufletul din Sine,
mai adîncă sete tot simţînd pe ce gustă-adîncul cel divin mai bine,

atunci se îmbată el de tot, atunci se îmbată sufletul de Domnul
cînd pierdut ca-n vis şi visu-n somn, Somnul bea Visa– şi Visul Somnul !
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Versuri de Mihai Eminescu

Doina
De la Nistru pân' la Tisa

Tot Românul plânsu-mi-s-a
Că nu mai poate străbate

De-atâta străinătate.
Din Hotin şi pân' la Mare
Vin Muscalii de-a călare,

De la Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;

Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii
Şi străinul te tot paşte

De nu te mai poţi cunoaşte;
Sus la munte, jos pe vale,
Şi-au făcut duşmanii cale,
Din Sătmar pân' în Săcele

Numai vaduri ca acele.
Vai de biet Român săracul,

Îndărăt tot dă ca racul,
Nici îi merge, nici se-ndeamnă,

Nici îi este toamna toamnă,
Nici e vară vara lui

Şi-i străin în ţara lui.
De la Turnu 'n Dorohoi
Curg duşmanii în puhoi

Şi s-aşează pe la noi;
Şi cum vin cu drum de fier,

Toate cântecele pier,
Sboară pasările toate

De neagra străinătate;
Numai umbra spinului

La uşa creştinului.
Îşi desbracă ţara sânul,

Codrul – frate cu Românul –
De săcure se tot pleacă
Şi izvoarele îi seacă –
Sărac în ţară săracă!

Cine-au îndrăgit străinii
Mânca-i-ar inima cânii,
Mânca-i-ar casa pustia
Şi neamul nemernicia!

Ştefane, Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las' Arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija Sfinţilor
În sama părinţilor,

Clopotele să le tragă
Ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă,

Doar s-a-ndura Dumnezeu
Ca să-ţi mântui neamul tău!

Tu te-nalţă din mormânt
Să te-aud din corn sunând

Şi Moldova adunând.
De-i suna din corn o dată
Ai s-aduni Moldova toată,

De-i suna de două ori
Îţi vin codrii-n ajutor,
De-i suna a treia oară

Toţi duşmanii or să piară,
Din hotară în hotară –

Îndrăgi-i-ar ciorile
Şi spânzurătorile!

La steaua
La steaua care-a rasarit
E-o cale-atât de lunga, 

Ca mii de ani i-au trebuit
Luminii sa ne-ajunga.

Poate de mult s-a stins în drum
În departari albastre, 
Iar raza ei abia acum
Luci vederii noastre, 

Icoana stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie:

Era pe când nu s-a zarit, 
Azi o vedem, si nu e.

Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adânca, 
Lumina stinsului amor

Ne urmareste înca.

Glossă
Vreme trece, vreme vine, 

Toate-s vechi si noua toate;
Ce e rau si ce e bine

Tu te-ntreaba si socoate;
Nu spera si nu ai teama, 
Ce e val ca valul trece;

De te-ndeamna, de te cheama, 
Tu ramâi la toate rece.

Multe trec pe dinainte, 
În auz ne suna multe, 
Cine tine toate minte

Si ar sta sa le asculte?...
Tu aseaza-te deoparte, 
Regasindu-te pe tine, 

Când cu zgomote desarte
Vreme trece, vreme vine.

Nici încline a ei limba
Recea cumpan-a gândirii
Înspre clipa ce se schimba

Pentru masca fericirii, 
Ce din moartea ei se naste

Si o clipa tine poate;
Pentru cine o cunoaste

Toate-s vechi si noua toate.
Privitor ca la teatru

Tu în lume sa te-nchipui:
Joace unul si pe patru, 

Totusi tu ghici-vei chipu-i, 
Si de plânge, de se cearta, 
Tu în colt petreci în tine
Si-ntelegi din a lor arta

Ce e rau si ce e bine.

Viitorul si trecutul
Sunt a filei doua fete, 

Vede-n capat începutul
Cine stie sa le-nvete;

Tot ce-a fost ori o sa fie
În prezent le-avem pe toate, 

Dar de-a lor zadarnicie
Te întreaba si socoate.

Caci acelorasi mijloace
Se supun câte exista, 

Si de mii de ani încoace
Lumea-i vesela si trista;
Alte masti, aceeasi piesa, 
Alte guri, aceeasi gama, 

Amagit atât de-adese
Nu spera si nu ai teama.

Nu spera când vezi miseii
La izbânda facând punte, 

Te-or întrece nataraii, 
De ai fi cu stea în frunte;

Teama n-ai, cata-vor iarasi
Între dânsii sa se plece, 

Nu te prinde lor tovaras:
Ce e val, ca valul trece.

Cu un cântec de sirena, 
Lumea-ntinde lucii mreje;

Ca sa schimbe-actorii-n scena, 
Te momeste în vârteje;

Tu pe-alaturi te strecoara, 
Nu baga nici chiar de seama, 

Din cararea ta afara
De te-ndeamna, de te cheama.

De te-ating, sa feri în laturi, 
De hulesc, sa taci din gura;

Ce mai vrei cu-a tale sfaturi, 
Daca stii a lor masura;
Zica toti ce vor sa zica, 

Treaca-n lume cine-o trece;
Ca sa nu-ndragesti nimica, 

Tu ramâi la toate rece.

Tu ramâi la toate rece, 
De te-ndeamna, de te cheama;

Ce e val, ca valul trece, 
Nu spera si nu ai teama;

Te întreaba si socoate
Ce e rau si ce e bine;

Toate-s vechi si noua toate:
Vreme trece, vreme vine.
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Mari prozatori

Mircea Horia
Simionescu

Cum se numea oare
internaţionala ce-i unea
pe contemporanii Lo-
godnicilor lui Manzoni?
Epidemia..., epidemia...
Am găsit: Epidemia,
scrisă cu majusculă.

Nu înţeleg nimic. îmi
face impresia că trăim în
două medii diferite.

În două culturi dife-
rite, domnişoară! Mă
gândesc la Epidemia ca
la un nume. De ce oare
n-am da oamenilor nu-
mele unor microbi? Fără
nici o răutate! De vreme
ce microbii, aşa CUm
spuneau cărţile răsfoite
azi-noapte (de la profe-
sorul Nicolau citire),
sunt prietenii omului,
aşa cum sunt şi duşma-
nii Ini, de ce n-am evi-
denţia prezenţa lor în
viaţă? O statuie este un
memento public. Nu-
mele oamenilor, la fel;
au avantajul în plus rH
pot circula. în fiecare zi
dăm bună ziua lui De-
mostene, ilrigăm ave lui
Cezar, tremurăm o clipă
de emoţie în faţa unui
ţtefan sau Alexandru.

- E prea amestecat...
- Nu e deloc...
- Bulionul... îmi pare

rău că nu mă urmăreşti,
domnişoară. Ziceam că

nr fi interesant... Numele
unor oameni ne-ar
aminti de prăpădi ii epi-
demiilor însemnate de
cronicari în ceasloavele
lor, ne-ar fi măsură a li-
bertăţii dobândite prin
ştiinţă faţă de moar-le
Unele nume de microbi
sunt chiar expresive. De
pildă, barilul Piocianic,
despre care am amintit.
Sau: tânărul Strepto...
Slrepto Zamfirescu.

- Aici este hala de fio-
laj...

- Uite poezia! Am în
mână esenţa vieţii!
Vivat! Cu ce este, mă rog,
mai prejos ca intensitate
a vieţii acest flacon de
cristal decât barbian,
„palat de nuntă şi
cavou“? De-ar fi avut po-
sibilitate să vadă aşa
ceva, Goethe şi-ar fi revi-
zuit substanţial capodo-
pera. Să discutăm despre
nemurire cu un flacon de
vaccin în mână!

- Călătoria noastră
prin secţiile Institutului
de seruri şi vaccinuri
”Dr. Cantacuzino” s-a
terminat. îţi mulţumesc,
domnule ziarist, pentru
atenţia cu care m-ai as-
cultat.

Tânăra fecioară vru
să plece. O oprii printr-o
mişcare scurtă a mâinii -
trebuia să plece. în infer-
nul acesta alb, Dante că-
lător se cuvenea să
scoată la liman pe Vergi-
liu sărăcit sufleteşte.

- Maestre, spusei,
adică scumpă domni-
şoară, rămâi o clipă!
Spune. În ce borcan ai
închis gluma, jocul, poe-
zia?! Mărturisesc că mă
interesezi într-o măsură

mai mare decât milioa-
nele de vidaţi foşnind
tăcut sub cristalul mar-
mitelor. în muncă durrij-
tale disting idei ce
entuziasmează. Să nu
amintesc decât de ură-
toarea încleştare a co-
hortelor de bacili
folositori cu cei ucigaşi,
de admirabilele, nebirui-
tele reţele de suliţi şi ar-
muri ce amintesc Bătălia
de la Lepanto a lui Vasari
sau acea Bătălie a lui
Alexandru de Altdorfer.
Cenuşiul unui mediu sa-
turat de mucegaiuri îmi
evocă toate bătăliile isto-
riei. Nu ţi-aş pretinde să
descoperi acum lumea,
dar te-aş îndemna să tră-
ieşti cu frenezie noutatea
niciodată stinsă a peisa-
jului microscopic. După
ce priveşti o zi întreagă
câmpurile fertile ale
morţii, sub lupa rece a
aparatului, după ce ai
respirat ore în şir alături
de Ciumă şi Holeră tfe-
buie să te simţi omul cel
mai puternic şi cel mai
fericit de pe pământ,
pentru că ai putinţa de a
reedita şi sărbători din
nou Geneză. Creierul du-
mitale ar putea fi un
autor fecund de cosmo-
gonii. Ar putea, dând
frâu liber fanteziei, să
cânte în versuri încrede-
rea în viaţă, în neobosita
ei putere de a se reînnoi,
măreţ luptei şi efortului,
nobleţea distingerii folo-
sitorului de urât şi păgu-
bitor... Gândesc acum la
o poezie vastă, dedicată
vieţii dar nu uit Poezia
de talie suplă, mângâie-
toare, a clipei de neîncre-
dere şi amărăciune.

Dumneata ar trebui să
duci acasă, în familia şi
cartierul în care locu-
ieşti, oamenilor cu care
convieţuieşti, polenul
unor sensuri adânci, tul-
burătoare.

La salariul meu, dom-
nule, nu văd ce pretenţii
poţi avea... Sunt mulţu-
mită că mă spăl bine pe
mâini şi că nu duc acasă,
In vremea prânzului,
vreo boală necunos-
cută... Asta e, la reve-
dere...

În zilele următoare,
i-am trimis cercetătoarei
un plic cu notiţele mele
poetice, din care nu lip-
sea o listă cu caracteri-
zări şi nun ic, după cum
se va vedea mai jos:

Cum injecţiile cu vac-
cinuri muldpotente, dro-
gurile miraculoase
cuceresc, cu fiecare zi,
poziţii întinse din conti-
nentul suferinţei, al bolii,
al Morţii, propun să cu-
cerim şi noi, din tezaurul
Onomastic al Patologiei,
nume de suferinţe şi
afecţiuni. Cu alte cu-
vinte, să le cerem înapoi
bolilor numele frumoase
pe care, nu oricine, nu le
merită.

Colita - fata vag îm-
bujorată, cu ochii verzi,
reci.

Rujeola - femeia
echilibrată, frumoasă,
monumentală.

Afta - mirosind a
câmp înflorit.

Va urma

Dicţionar onomastic (12)



Theodor
Codreanu

Exact ca în experienţa
mâinilor lui Penfield! Şi
aşa şi este Istoria critică
a literaturii române. D-l
Manolescu a vrut să ur-
meze armonia mâinilor
lui Escher, dar a rămas
prizonier schizoidiei a -
gre sive. Poate că asta îi şi
dă originalitatea şi toate
polemicile în jurul aces-
tei cărţi de-aici îşi trag şi
îşi vor trage sevele, cu
voie sau fără voie. Obser-
vând faptul cu decenii în
urmă, prin referire la
cartea Despre poezie
(1987), constat că Isto-
ria...este şi mai accen-
tuat protocronică. Acum,
d-l Manolescu recunoaş -
te chiar că idei protocro-
niste datează, la noi, încă
din secolul al XlX-lea
(protocronişti, afirmă el,
există „cu mult înainte
de studiul lui Edgar
Papu“), ceea ce contra-
zice opinia strident însu-
şită de resentimentarii
postmodernişti că proto-
cronismul ar fi fost in-
venţia „ideologică ofici -
ală“ a comunismului sub
Ceauşescu.

Aducând obiecţii pro-
tocronismului, dar de
altă natură, şi justificate,
Marian Popa nu con-
funda ideea cu ideologia

partidului, descoperind,
la rându-i, că acest con-
cept al lui Edgar Papu se
găsea deja, altfel formu-
lat, la Tudor Vianu. în
definitiv, protocronis-
mul poate fi considerat o
ramură cultural-literară
a protologiei, concept in-
trodus încă din secolul al
XlX-lea de către Erme-
negildo Pini şi Vincenzo
Gioberti, în Italia, deve-
nit, apoi, familiar filoso-
fiei din secolul al XX-lea.
Prima lucrare de proto-
logie în spaţiul românesc
aparţine lui Petru Ioan.
Trebuie avut grijă însă ca
dimensiunea protolo-
gică, atrage atenţia Luigi
Pareyson, să fie corelată
cu cea „eshatologică“,
echivalent al celei sin-
cronice şi „profetice“.

Continuând cu o mâ -
nă (cea ideologică) să
condamne protocronis-
mul, Nicolae Manolescu
îl profesează cu cealaltă,
încât cartea este plină de
trimiteri protocronice,
chiar şi-n cea mai con-
troversabilă latură, aceea
a priorităţilor şi a pre-
cursorilor. Eram tentat
să scriu un episod spe-
cial pe această temă, dar
mă voi mulţumi să sem-
nalez că situaţia a fost
sesizată şi de alţii. Tudor
Cristea, bunăoară, ob-
servă susţinerea proto-
cronismului lui Iordache
Golescu (cea. 1776-l848)
în raport cu Borges, cel
din Ficciones. Paralela
este „năucitoare", cum o
califică autorul, din pri-

cina discrepanţei valo-
rice dintre Borges şi Ior-
dache Golescu, dat fiind
că primul este un autor
canonic şi la Bloom, pe
când al doilea nu rezistă
esteticului, argumentul
central pentru intrarea
în canon. S-ar putea
însă, la fel de bine, ca
Tudor Cristea să fi recurs
la caricaturizarea com-
paraţiei necitindu-l, pur
şi simplu, pe Iordache
Golescu! Dintre sutele de
protocronii de suprafaţă
din istoria manolesciană
voi mai semnala câteva.
Miron Costin este „pri-
mul nostru reporter de
război“, Ion Budai-De-
leanu devine precursorul
lui Joyce, Borges, Nabo-
kov şi, bineînţeles, al lui
Mircea Cărtărescu: „Are
în comun cu ei, pe lângă
simţul artificiului, al
artei ca joc, o anume in-
tuiţie a gratuităţii şi a ab-
surdităţii înseşi îndelet -
nicirii poeticeşti“. Budai-
Deleanu n-ar fi publicat
epopeea, fiindcă avea
conştiinţa că nu i se năs-
cuse încă publicul cititor,
apărut abia în postmo-
dernism: „Abia astăzi
par vindecate sechelele
pozitiviste ale compara-
tismului care a situat
mereu epopeea lui Budai
într-un raport de conţi-
nut (motive, acţiuni, per-
sonaje) cu presupusele
modele şi i-a limitat an-
vergura ludică la un
comic de caractere sau,
cel mult, de limbaj. Co-
media literaturii, şarja

istorico-filologică, bufo-
nada procedeelor tex-
tuale, care au stat în felul
acesta în umbră, pot fi în
sfârşit scoase la lumină
şi Ţiganiada citită cu un
superior amuzament
spi   ritual scutit de orice
prejudecată“. Paginile
despre Ţiganiada sunt
dintre cele mai consis-
tente din istoria mano-
lesciană. Autorul intră în
atmosfera canonului
chiar la modul bloomian,
deşi iarăşi ignoră ecuaţia
centru iradiant/diferen-
ţiere, încât Budai-Delea -
nu este citit prin Mir - cea
Cărtărescu, iar nu Mir-
cea Cărtărescu prin Bu -
dai-Deleanu, cum ar fi
firesc. La o astfel de lec-
tură răsturnată a recurs,
de exemplu, Freud în ra-
porturile sale cu Shakes-
peare, însuşindu-şi ceea
ce descoperise „divinul
brit", adică psihanaliza
pe care autorul lui Moise
şi monoteismul doar a
codi - ficat-o, după care a
încercat să-şi distrugă
precursorul înlocuindu-l
cu necunoscutul din Ox-
ford, pe care actorul din
Stradford l-ar fi plagiat.

Oare nu aşa apare şi
Mircea Cărtărescu, în
Levantul, ca presupus
centru canonic al litera-
turii române, iar nu Di-
mitrie Cantemir, Budai-
Deleanu şi Eminescu?

Va urma
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Adrian Marino

Micii, ţuica, sarmalele
şi taraful de lăutari defi-
nesc cel mai bine acest
stil ideal de viaţă. Inclu-
siv la Smithsonian Fol-
klife Festival de la
Washington. „Eternii să-
teni ai istoriei", vorba lui
E.M. Cioran? Personal îl
consider profund nega-
tiv. Dar el este şi rămâne
„specific naţional". Şi
ceauşismul i-a conferit o
justificare şi o dimen-
siune istorică. Dacă gră-
tarul cu mititei,
ţambalagii şi lălăitul
„rapsozilor populari"
sunt adevăratul popor
român, simbolurile
noastre naţionale, declar
pa l'ttţft şi cu toată since-
ritatea: nu lac parte din
acest popor primitiv, cu
zurgftlfil şi beţii cu po-
şircă. Prefer să rămân şi
să mor „un citadin" izo-
lat. Şi, totuşi, nu mai
puţin român. Dar altfel.

Nu este singura expli-
caţie pentru care întreg
poporul român (cu ex-
cepţiile cunoscute, pu-
ţine) s-a lăsat prostit de
o calfă paranoică de ciz-
mar. Acosta a ştiut, cu o
viclenie ţărănească ex-
traordinară, să-şi orga-
nizeze un formidabil
„cult al personalităţii",

fără precedent în istoria
românească. Ideologiza-
roa de faţadă era inven-
tarea conceptului de
„naţiune socialistă ro-
mână". Baza sa reală nu
putea fi însă decât etni-
cismul, şovinismul na-
ţionalist, „contribuţia
specifică" denumită „na-
ţ i o n a l - c o m u n i s m " .
IVansformaroa întrogii
istorii naţionale în pre-
cursoare a noului regim
şi al ilustrului său con-
ducător. Ţăranul sărac
din Moldova, tată a cinci
copii, care şi-a bătut ne-
vasta atât de tare, încât i-
a rupt dinţii şi falca
numai fiindcă ea voia să-
şi boteze ultimul născut
Mihai şi nu Nicu Ceauşe-
seu, aşa cum ţinea el.
Este un simplu indiciu,
dintr-o sută, dintr-o mie,
că acest cult a prins.
Dacă ar li avut o fată, ea
a trebuit să se numească
Zoe Ceauşeseu (Gabriela
Adameştennu, 22 plus,
supliment gratuit, 20-26
aprilie 1999). Lumână-
rile uprinso Iu mormin-
tele „împuşcaţilor",
portretele purtate proce-
sional la manifestaţii,
mitinguri şi mineriade
recente dovedesc o
adâncă pătrundere u
acestei figuri devenite
simbolice în mentalul
colectiv popular. La ni-
velul său col mai de jos şi
primitiv.

Faptul că se joacă
mereu cartea şovinismu-
lui („vin ungurii"), că se
sparg geamurile consu-
latului maghiar din Cluj
şi la sediile UDMR, după
un banal meci de fotbal

România-Ungaria, câşti-
gat de „noi", indică ace-
leaşi reflexe primitive,
uşor de speculat şi de ca-
nalizat. Şi ceea ce este cel
mai grav, reacţii adesea
de expresie pur spon-
tană, instinctuală, colec-
tivă. Ura ancestrală a
„străinului", a „evreului",
exprimată şi în folclor,
demonstrează, încă o
dată, că acesta este ade-
văratul specific româ-
nesc: cel rural. Oraşul,
„burghezia" românească,
admirabilă, dar păcat că
nu există, este o altă
lume, un alt sistem de
reprezentări şi valori.
„Omul nou" - adevăratul
om nou românesc - dacă
va veni vreodată, nu este
şi nu va fi în nici un caz
produsul artificial al pro-
pagandei comuniste, ci
al unui alt, nou, mediu
social. Doar că el se for-
mează extrem de greu,
dificultate asupra căreia
voi reveni.

Reţin deocamdată,
pentru a încheia această
schiţă sumbră a ceauşis-
mului „spiritual", rava-
giile cele mai evidente în
sfera culturii. Ce este, de
fapt, cultul lui N. Ceau-
şeseu decât produsul
abecedarului naţionalist-
festivist, cu figuri simbo-
lice, exemplare, gen
Ştefan cel Mare şi Mihai
Viteazul? Nu ţine acesta
din urmă discursuri
ceauşiste în filmele lui
Sergiu Nicolaescu? Am
fost cu toţii, de fapt, vic-
timele vechiului abece-
dar patriotard, la nivelul
căruia a rămas şi igno-
ranta calfă. Efect tardiv

al romantismului istoric
paşoptist, ce trebuia,
într-un fel, să umple un
vid istoric cu „ceva". Cu
figuri exemplare, glo-
rioase, care să ne justi-
fice existenţa. Mai bine
spus să ne-o „inventeze".

Aceeaşi tendinţă de
glorificare, demonstrată
şi speculată cu aceeaşi
extraordinară viclenie, o
regăsim şi în „omagiile",
de orice speţă, ale „cultu-
lui personalităţii". O re-
laţie şi de tipul
stăpân-sclav, stăpân-
slugă. Căci toţi poeţii de
curte ai ceauşismului nu
aveau o altă mentalitate
decât una de slugă, ce
linge mâna stăpânului.
Că slugărnicia era versi-
ficată, mediatizată, tele-
vizată n-are în esenţă
nici o importanţă. Şi ea
venea tot de departe,
dintr-o structură socială
arhaică, stratificată în
stăpâni şi slugi, de care
nu ştim când ne vom eli-
bera, în subconştient,
vreodată. Ceea ce atrage
automat şi nivelarea va-
lorică, egalizarea, cultul
generalizat al mediocri-
tăţii. într-o piramidă so-
cială atât de strictă, toţi
cei ce sunt în subordine,
pe treapta inferioară,
devin inevitabil „egali".
Deoarece toţi sunt obli-
gaţi să servească în mod
egal acelaşi tiran. Min-
ciuna generalizată, su-
pralicitarea, concurenţa
comunistă şi toate cele-
lalte au acelaşi efect şi
aceeaşi convergenţă în
servitute şi linguşeală.

Percepeam, bineînţe-
les, toate aceste realităţi,
dar revelaţia cea mai
brutală am avut-o abia
după 1989.    Va urma

Altă Românie (5)
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E o deznădejde si-un
strigăt nemaipereche în
versurile lui Florin Cos-
tinescu. Deznădejdea
curgerii mişcând oameni
si lucruri, schimbându-
le nefiresc locul si sensul.
A strigătului pe dinlăun-
tru mai întâi, atunci
când ce e temeinic aşe-
zat, ajunge motiv de ne-
gociere la loteria
timpului. „Nuferi bleste-
mând” e cel mai teribil
titlu ce se putea da unei
cărţi de poezie. În titlul
ăsta veşnicesc odată cu
poetul toate tristeţile
lumii, toată zădărnicia
parcă, a bucuriilor de al-
tădată, amărându-i fi-
inţa: „Aş vrea să laud
verticalul, orice întâm-
plare/care suportă umila
şi  arhaica probă a firu-
lui/cu plumb - mă în-
treb/dacă voi fi privit ca
un căzut din lună,/ca un
dinozaur rătăcit/prin sti-
clăria intens colorată a
sfârşitului/de mileniu,/
ca un ins perfid, gelos în-
târziat/pe faima lui Dae-
dalus./Îmi spuneţi: lasă
totul pe seama noas-
tră,/firul de plumb nu
mai există demult: al-
tele/sunt uneltele de mă-
sură ale acestei lumi,/
du-te în camera copii-
lor,/ieşi la iarbă verde,
ascultă la patefonul din
pod/vocile celebre de al-
tădată: oricum/ vertica-
lul de azi este altul decât
cel/din frivolele tale in-
somnii.../Dar de ce nu
mai stă piatra pe pia-

tră./Sentiment pe senti-
ment,/lumină pe lumină?
/De ce prăvălirea e lege
si încovoierea la fel?/Tri-
steţea însăşi se năruie ţi-
nându-se, iat-o,/de un
gard putrezit de la mar-
ginea oraşelor,/ca ulti-
mul beţivan de
provincie...” (Firul cu
plumb) Umbra cui, să
pună stavilă vremelni-
ciei, dacă stejarul rămas
singur dinaintea pădurii
în genunea, nu-si mai
află seamăn si pereche?
Care-i rostul înserării,
dacă ivirea lui „mâine”
nu e întemeiere în verti-
cal?: „Nu mai însemni
nimic, Măreţie,/apusă-i
vremea ta, dusă pe apele
tuturor Sâmbetelor,/un
ciot ai rămas de care se-
mpiedică/doar vreun
brav băutor de votcă Sta-
licynaya/în aventura
mereu reluată de traver-
sare/a întunericului/
pentru a ajunge pe par-
tea cealaltă.../Camera lui
insalubră în care stă cu
chirie, acolo e,/pe partea
cealaltă, la ultimul etaj -
asta ca să fie/mai
aproape de Dumne-
zeu,/nu pentru că e mai
ieftin,zice el,/aprin-
zându-si din mers un
muc de ţigară/cules de
pe buza ulcerată a stră-
zii/pe vremea bunicilor,
Măreţie, am auzit,/aveai
mare căutare,/erai pri-
mită cu fast în Sala Tro-
nului/şi toată asistenţa
se ridica în picioare în-
ainte-ţi./Cât de luminată

îţi era fruntea de soa-
rele/care te însoţea pre-
tutindeni!/Acum, iată-te
sfâşiată de colţii lupi-
lor/prădând în haită ve-
chile obcine,/tezaure si
cimitire - laolaltă, iată-te
pusă să scoţi bălegarul
din grajduri,/să culegi
căpşuni în Spania/si să
rupi bilete la toalete pu-
blice...” (Nu mai însemni
nimic, Măreţie) Poetul
strigă pre limba lui, una,
sângerându-i cerul gurii
spuzit cu stele si cuvinte
amare, iar strigătul se în-
toarce ecou lăcrimat,
aşezând pe răni sarea co-
lindului degeaba într-o
lume a surzilor: „Faptul
că ştii să priveşti în
faţă,/să nu te-ncovoi, să
strigi,/chiar dacă nu te
aude nimeni,/te face in-
vulnerabilă, speranţă a
mea,/având silueta florii
soarelui. Adevărat,/
mul te trecură fără să lase
vreo urmă/în clepsidrele
timpului, au fost duse de
ape/si înecate în mâluri
vâscoase:/stârnită de
vreo pală de vânt,/nici
cenuşa nu-si mai aduce
aminte/de profeţii min-
ciunii! Si totuşi,nimi-
cul/e tot mai avar în
juru-mi,/sună neobosit
în trompete, bate/în to-
bele laşităţii si cântă im-
nuri/de proslăvire a
cetii: Ieri l-am văzut
mărşăluind/pe străzile
cetăţii, aplaudat din bal-
coane,/fluturând prapu-
rii cenuşii/ai victoriei...
Doamne,/ce batjocură a

ideii de măreţ...” (Prapu-
rii cenuşii) Înlocuirea va-
lorilor cu surogate, a
frumosului cu urâtul şi-a
sentimentului profund
cu ipocrizia vieţii trăite
în fugă, seamănă cu
osânda nuferilor prea-
mărind noroiul din drag
de ochii soarelui pentru
ei, din dor de apele ce-i
leagănă între blestem si
rugăciune: „Mă întreb
dacă am mai fost vreo-
dată pe aici/pe unde vis-
coleşte cu cenuşă peste
nuferi în agonie,/pe un-
de chipuri sacre sunt
smulse din rame si
duse/la eşafod de clauni
si metrese, făcând ges-
turi obscene. Mă întreb
dacă am mai văzut cân-
dva ceace văd/acum, fire
de sânge prelungindu-
se pe fruntea Mitului/şi
bucuria dementă a arca-
şilor cu laseri/iluminaţi
de bucurie loviturii fa-

de Mihai
Antonescu

Consemnări
prieteneştiOsânda nuferilor

Florin Costinescu - Nuferi blestemând

�
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„Ani şi ani, Elena Fe-
cioru-Scânteioară a re-
prezentat judeţele
Dâmboviţa şi Prahova la
diferite Festivaluri de li-
teratură. A fost astfel
premiată iar în anul
2002 la Stănija (Hune-
doara) obţine Diploma
de excelenţă pentru în-
treaga activitate. „Versu-
rile din acest volum sunt
simple dar câştigă prin
mesaj”. (Mihail I. Vlad -
în nota editorului). Să fie
ambiţia de a-şi vedea nu-
mele scris pe o copertă
sau şi talentul? Vom
constata citindu-i cartea.
Când spui: „Sub povara
neostoitelor clipe genele
caută îmbrăţişarea odih-
nitoare a somnului” sau
„Sufletul, candelă de pri-

vighere aşteaptă îmbră-
ţişarea apusului", este
vorba de poezie şi - im-
plicit - de talent. Astfel,
autoarea „mângâie” fie-
care clipă care-i atinge
destinul. Scăldate în lu-
mina blândă a dragostei
de viaţă şi de vers, sau în
aburii melancolici şi nos-
talgici ai clipelor de îm-
plinire spirituală,
poeziile - multe scrise în
ritm şi rimă rezidă în te-
matica msm  ori para-
digma „tristeţii” care,
aici, nu fac altceva decât
să „tămăduiască” mişcă-
toarele culori ale cuvin-
telor - braţe de curcubeu
ce-i „cântă” şi încântă in-
finitul, atestând o sensi-
bilitate autentică.

„Şi-alunecă pe valuri
cu zânele măiestre/Din
lac, adună luna când e
cuprins de vrajă/Şi-o dă-
ruie acelor ce-n gânduri
au ferestre/Să-i soarbă

strălucirea din harul său
divin/De pretutindeni,
parcă, ferestre larg des-
chise/îmbrăţişează muza
cuvintelor de flori/Tri-
umfă veşnicia în candele
aprinse/Şi arde rădăcina
de spin otrăvitor”. (pag.
33)

Parcă văd în acest
fragment de poem „tri-
steţea” privirilor emines-
ciene. Osmoza dintre om
şi natură, cântecul înfio-
rat de logodnă a vieţii şi-
a dorului de viaţă,
limpezimea vădită a lim-
bajului, frusteţea şi cre-
dibilitatea fac din
poeziile Elenei Fecioru-
Scânteioară o sărbătoare
tulburătoare. în zonele
(mai) lăuntrice ale sufle-
tului ei descoperim ilu-
minări profunde propu-
nându-ni-le ca înfloriri
ale dorinţei de împlinire.
în fine, aceste poezii pre-
lungesc gestul adevăru-

lui simplu - dincolo - de
graniţa convenţionalis-
mului - în apele (mai)
adânci ale cunoaşterii.

„De-atâtea aşteptări
mi-i părul nins/Destro-
ienesc poveri sub ochiul
plâns/Doar amintiri se
zbat sub ghiocei/Că-n
aşteptări s-au stins toţi
anii mei./Trecut-au pri-
măveri pe lângă
geam/Mireasma lor nu
mi-a-nflorit pe ram/Mi-
a strâns ninsori din ano-
timp impus/Speranţe
pier, degeaba-i ochiul
p l â n s . / D e g e a b a - m i
strigă sufletul pribeag/
Ecoul răstignit se-
ntoarce-n prag/De-
geaba-mi cântă dorul la
vioară/Destinu-i surd, e
sterp de primăvară. /De-
geaba-m strâns a boabe-
lor durere/Căci ochiu-mi
zace sterp de mângâ-
iere/Singurătăţi tro-
nează peste soartă/
Degeaba-mi trece dorul
pe la poartă./Sub lacăt
greu, cernita mănăstire/
Mă-nchise-n aşteptări şi
amintire/De-or trece
primăveri pe lângă
geam/Sub ochiul plâns
vor troieni un ram”. (Sub
ochiul plâns)

Fulguraţiide Victor Sterom
Elena Fecioru-Scânteioară
Tristeţi tămăduind cuvinte

tale: Mă întreb dacă am
mai auzit ceea ce aud as-
tăzi,/imnuri întru prea-
mărirea Nimicului,/ ros-
ti te cu evlavie adulteră în

piaţa publică,/ zgomotul
intens de roată de pia-
tră/ rostogolită peste su-
fletul eternităţii.../În
care viaţă am mai trăit
toate acestea? Vă implor:
lăsaţi-mi libertatea să în-
treb,/luaţi-mă drept un
om rătăcit printre voi...”
(Peisaj cu clauni)

Florin Costinescu e
un simbolist, un senti-
mental incorigibil si un
reflexiv cu certe, rafinate
judecăţi în impunerea
actului artistic. Cu mă-

reaţă tristeţe se aştern
poemele în volumul
„Nuferi blestemând”,
volum apărut la Editura
SemnE în anul 2010, cu
îngăduinţă, şi o speranţă
ivindu-se totuşi din ama-
rul neîndurătoarelor
curgerii ca piatra, ca şi
cuvântul, mai pot încă
zidi stavilă întru iubire si
mai bine, întru sens si
însemnătate: „Cui să mă
supun/pe de-a-ntregul,/
dacă nu acestei albii de
apă/care-mi preface

urma paşilor/în pietre
de râu? Merg de-a lungul
ei,/înot şi alerg - pe ma-
luri, ţopăie clovni,/îşi fac
rondul cocotele,/ples-
căie silabe demagogii.
Câteodată vin ape învol-
burate,/câteodată soa-
rele le crucifică,/dar
pietrele îşi cunosc ros-
tul/de a rămâne, de a
cânta,/de a ţine întinsă
albia fluviului/ca pieliţa
bobului de grâu/sub care
palpită duhul laptelui.”
(Pietre de râu)

Osânda
nuferilor
continuare �



Al Florin ŢENE

În perioada anilor
1870, când spiritual na-
ţional românesc înce-
puse să prindă rădăcini
în urma unirii Principa-
telor Române, Moldova
şi Ţara Românească,
mulţi scriitori au militat
pentru promovarea na-
ţionalismului ca feno-
men al iubirii de glia
strămoşească, a limbii
române, a credinţei creş-
tine în spiritual ortodo-
xiei şi a tradiţiilor
poporului din spaţiul
Carpato-Danubiano-
Pontic. În acest context a
început Mihai Eminescu
să publice articole în
care a promovat spiritual
naţional românesc. Pri-
mele articole publicate
de poet, în număr de
trei, au apărut la Buda-
Pesta, în ziarul „Federa-
ţiunea” sub conducerea
lui Alexandru Roman,
membru al Academiei
Române din 1870, în
care expunea situaţia po-
litică a românilor şi a ce-
lorlalte naţiuni  din
imperiul Austro-Ungar.

După o perioadă de
întrerupere, în anul 1876
Eminescu începe să pu-
blice articole în care pro-
movează spiritual
naţional în publicaţia
„Curierul de Iaşi”, unde
văd lumina tiparului in-
teresante cronici tea-
trale, dar mai ales
analize privind situaţia
românilor de pretutin-
deni. Scria pe atunci: „Şi
când strănepoţii vor citi
odată despre luptele na-
ţionale, reflectate nu în
lumina nouă a teoriei,
care o preface într-o
luptă de interese, ci în
lumina viorie a simţă-

mântului cu toată bogă-
ţia de culori, de pasiune,
de înamorare specifică în
fetişurile naţionalismu-
lui, - citirea acestor fapte
va face asupra lor impre-
sia romantică, care asu-
pra noastră o face
răzbelul Cruciaţilor şi ca-
valerismul de atuncea”.
(Despre luptele naţio-
nale).

Activitatea sa de la
„Timpul” din Bucureşti,
începută la 1877, chemat
fiind de la Iaşi de către
Ion Slavici, este foarte
intensă. Îşi începe cam-
pania cu articolul „Doro-
banţii”, în care
evidenţiază eroismul os-
taşilor români în Războ-
iul de Independenţă, şi
dragostea de glia stră-
bună. În 1880, Eminescu
este numit redactor şef
la „Timpul” în care con-
tinuă să publice „Studii
asupra situaţiei”. În acea
perioadă scrie articolul
„Adevăratul naţiona-
lism”, din care cităm:
„Dar Domnilor; mi-e ru-
şine să fiu Român! Dar
ce fel de roman! Român
care vrea a-şi fi însuşit
monopolul, privilegiul
patriotismului şi-al na-
ţionalităţii - aşa Român
de paradă mi-e ruşine să
fiu. Naţionalitatea tre-
bue să fie simţită cu
inima şi nu vorbită
numai cu gura. Ceea-ce
se simte şi se respectă
adânc, se pronunţă ara-
reori! Hebreii cei vechi

n-aveau voe să pronunţe
numele Dumnezeului
lor! Iubesc poporul ro-
mânesc, fără a iubi pe se-
midocţii şi super-
ficialităţile sale”. (Adevă-
ratul naţionalism).

La 1 ianuarie 1882
este schimbat din funcţia
de redactor şef de către
Grigore C. Paucescu,
însă rămâne redactor
pentru secţia politică. Se
înscrie în „Societatea
Carpaţi”, înfiinţată la 24
ianuarie 1882 cu intenţia
de a sprijini lupta naţio-
nală a românilor de către
stăpâniri străine. În
această perioadă publică
articolul „Naţionalii şi
Cosmopoliţii”, în care
scrie: „Dacă Domnii In-
ternaţionali, în loc de a
se lăsa purtaţi de spiri-
tual timpului, ar avea
bunătatea de-a atinge
pământul cu picioarele şi
ar ajuta pionirilor ger-
mani ai progresului de a
adduce mai departe pa-
nerul cu cele câştigate de
ei, poate că în cursul
acestei lucrări cam rare
ar reveni la ideia lor, la a
cărei realisare nu servă
înfrăţirea ilusorie a unor
naţiuni egal-îndreptăţite
(aşa ceva nu există, ci
domnia unei naţiuni cu
civilitatea şi limba ei)”.
În noiembrie 1888 îşi
reia activitatea publicis-
tică, prin colaborarea la
„România liberă”, în
care, pe lângă articole,
unde promovează spiri-

tual naţional, pledează
pentru schimbarea rela-
ţilor de muncă. Războiul
de Independenţă naţio-
nală de la 1877 îl face pe
Eminescu să scrie arti-
cole ce impresionează
prin vibraţia patriotică. 

Trebuie să spunem că
Mihai Eminescu a fost
un creştin autentic. Poe-
ziile, proza şi publicistica
exprimă spiritul naţio-
nal-ortodox. Considera-
ţii de ansamblu asupra
creştinismului găsim în
manuscrisul 2285 care
reprezintă traducerea
din germană a studiului
lui M. Lazarus şi N. Sten-
dhal „Gânduri introduc-
tive privind psihologia
popoarelor”, apărut în
1860. Despre acest ma-
nuscris a scris D. Vata-
maniuc „Pagini ger ma-
ne”, în revista „Manus-
criptul” (an XVII, 1986).
Manuscrisul 2261 la pa-
ginile 192-194 cuprinde
următoarele cugetări ale
lui Eminescu referitoare
la Dumnezeu: „Fără eu
nu există timp, nu există
spaţiu, nu există Dum-
nezeu, fără ochi nu e lu-
mină, fără auz nu e
cântecul; ochiul e lu-
mina, auzul e cântecul,
eu e Dumnezeu”. În
„Timpul” din 10 octom-
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brie 1881 Emi-
nescu scria:

„biserica a creat limba li-
terară, au sfinţit-o, au ri-
dicat-o la rangul unei
limbi hieratice şi de stat.
Din acel moment trăsă-
tura de unitate a devenit
şi a rămas limba şi naţio-
nalitatea, pe când în-
ainte românul înclina a
confunda naţionalitatea
cu religia“. În articolul
„Ştim prea bine…”, pu-
blicat în „Timpul”
(nr.170, 4 august 1878,
pag.1), Eminescu scria:
„Cine ne alungă limba
din biserică şi din in-
strucţia educativă (a
şcoalelor elementare şi
secundare), cine nu ne
lasă să fim ceea ce sun-
tem a rupt-o cu conşti-
inţa noastră naţională şi
cu simpatiile noastre in-
time, oricât de bun ar fi
relaţiile lui internaţio-
nale cu statul nostru”.

Deşi poezia şi artico-
lele publicate în presă au
promovat spiritual na-
ţional, inclusiv românis-
mul, Mihai Eminescu
fiind unul din marii ga-
zetari ai secolului XIX, a
promovat spiritual na-
ţional şi în proza literară.
Prozele antume cele mai
cunoscute sunt „Sărma-
nul Dionis” şi „Cezara”.
Dar mai putem aminti
drama istorică în trei
acte, în versuri, „Bog-
dan-Dragoş”, din care
răzbate spiritual iubirii
de glia strămoşească, în
timp ce în cele două
proze amintite la început
descoperim un filon ro-
mantic al basmelor şi
poveştilor româneşti, la
fel descoperim în „Mira”,
fragment dramatic; şi
„Emmi”, dramă într-un
act, dar mai ales tabloul

dramatic „Mureşianu”,
din care răzbate dragos-
tea de popor şi istoria sa,
lucru ce-l descoperim şi
în „Alexandru Lăpuş-
neanu” şi „Alexandru
Vodă“, fragment drama-
tic. Din postume remar-
căm romanul ne
terminat din tinereţe
„Geniu pustiu“ şi alte lu-
crări ne terminate, des-
coperite de Titus
Maiorescu, printre ma-
nuscrisele poetului,
după moarte. În multe
cugetări, filosofice, so-
ciale, istorice, literare,
Eminescu a fost preocu-
pat de spiritual naţional.
Exemplu: Organele con-
ştiinţii naţionale puţine
fiind la număr, silite a
deveni universaliste.
Despre literatura naţio-
nală spune: „Fiecare lite-
ratură naţională formea-
ză focarul spiritului na-
ţional, unde concurg
toate razele din toate di-
recţiunile vieţii spiri-
tuale, ea arată nivelul
vieţii publice spirituale.
În articolul „Des- pre na-
ţionalism şi cosmopoli-
tism” sublinia: „Oamenii
cari au început regenera-
rea naţională, ni-au dat
ideea întregului, ce noi
avem a o realisa”. Emi-
nescu duce campanii de
presă dedicate chiestiu-
nii Basarabiei, critică
aspru Parlamentul pen-
tru înstrăinarea Basara-
biei. Este intransigent cu
politica de opresiune ţa-
ristă din Rusia (o adâncă
barbarie), cât şi faţă de
cea a Imperiului Austro-
Ungar. Situaţia sa de la
ziarul Timpul devine cri-
tică în 1880, mai ales
după ce critică proiectul
de program al partidului
Conservator, lansat de

Maiorescu, în care acesta
pleda pentru subordona-
rea intereselor României
şi sacrifice românii din
imperiul Austro-Ungar.

Petre Ţuţea spunea
despre Eminescu că este
„Românul absolut”, în-
trucât pentru poet pri-
mează naţiunea, omul
nu poate aparţine ome-
nirii decât aparţinând
unei naţiuni. Spunând
despre om că acesta: „În
zadar ar încerca chiar de
a lucra deodată pentru
toată omenirea, el e legat
prin lanţuri nedesfăcute
de grupa de oameni în
„care s-a născut”. Mai
mult de cât atât Emi-
nescu dusţine ideile na-
ţionaliste în Sărmanul
Dionis”. Scriitorul, pe
această cale, existenţa
sentimentului naţional
chiar pe metempsihoză,
spunând prin glasul lui
Ruben:” …oameni au o
simţire întunecată pen-
tru păstrarea şi mărirea
neamului lor.Sunt tot ei,
cei care renasc în străne-
poţi“. Pentru Eminescu
naţiunea reprezintă, in-
dubitabil, o sumă de
voinţe vii care merg în
direcţia hotărâtă de pro-
pria lor natură. Adevă-
rata unitate, pentru
Eminescu nu este statul,
ci naţiunea, criticând po-
liticianismul, considerat
o plagă a naţiunii, având
în vedere situaţia dezas-
troasă din ţară la acea
vreme. Nu poate exista
organizare serioasă cu
oameni fără ştiinţă, fără
avere, fără pregătire te-
meinicăcu oameni”a
căror inteligenţă este o
sofisticărie, a căror şti-
inţă nu ajuge nici la co-
rectitudinea gra ma tica-
lă. „C. Rădulescu-Motru”

subliniază adevăratul
sens al naţionalismului,
aşa cum trebuie înţeles,
şi anume că „la civilizaţie
nu se ajungedecat prin
muncă”, iar Eminescu,
în acest sens, spune:
”…vina cea mare a gene-
raţiei trecute, orbită de
civilizaţia străină, a cre-
zut că, introducând for-
mele exterioare ale ei,i-a
introdus totodată şi cu-
prinsul.Acest cuprins nu
se realizeazădecât prin
muncă“.

Se tot vorbeşte despre
naţionalism, dar ce în-
seamnă acesta? Naţiu-
nea  reprezintă stadiul
superioral noţiunii de
popor, este chitesenţa
poporului, sumusul va-
loric recunoscut şi ac-
ceptat pe plan interna-
ţional. Iar a fi naţionalist
înseamnă să iubeşti tot
ce a dat mai bun poporul
în sânul căruia te-ai năs-
cut, valorile lui realizate
de-alungul sutelor de
ani, cel care protejează
naţiunea din care face
parte.Naţionalismul este
conştiinţa apartenenţei
la un popor.Conştiinţă
pe care Eminescu avea.
Dovadă scrierile sale,
atât cele poetice, dar mai
ales publicistica şi întro
oarecare măsură proza.
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Anton Gagiu

Interlocutoarea mea
era emoţionată şi bulver-
sată interior. Venise să
pună pe tavă cuiva, unui
necunoscut, viaţa ei, cu
amănunte pe care dorea
să le uite sau  dorea... ca
acestea să nu mai existe.
Era tânără, deosebit de
tânără pentru a avea ex-
perienţă de viaţă, trăire
şi totuşi avea. „Dom-
nule... e vorba de zece
ani din viaţa mea, de
zece ani de vise, de spe-
ranţe, de frumuseţe, da,
de frumuseţe pentru că a
fost şi frumuseţe, iar
acum...” Ochii i se ume-
ziseră, buzele tremurau
uşor ca frunzele abia mi-
jite pe ram. Dincolo de
acel chip era o tragedie.
Tragedia că ceea ce in-
tuia ar fi putut fi adevă-
rat, iar eu trebuia să
infirm sau să confirm. În
mine era speranţa viito-
rului ei, pentru ea înce-
pea un meci,e adevărat
într-un sport frumos,
tenis, îl putea pierde sau
îl putea câştiga, dar era
posibil să se termine şi la
egalitate, depinde din ce
unghi priveşti lucrurile. 

Am ascultat-o cu
atenţie pentru a o înţe-
lege şi pentru a-i prelua
o parte din durere, prin
aceea că îi insuflam în-
crederea că a venit unde
trebuie şi la cine trebuie,
că dorinţa mea este
aceea de o ajuta, nu
numai de a obţine un re-
zultat, indiferent care va
fi el, ci de a-i arăta, în
funcţie de rezultat, ce
cale să urmeze, aici deve-
neam mai important
pentru ea, atunci puteam
să devin punctul ei de
sprijin. Am înţeles ime-

diat că spera ca al şaselea
ei simţ s-o înşele, că in-
tuiţia să-i fi jucat feste,
că poate doar a avut un
vis urât din care nu a
ieşit nici după ce discu-
tase cu mine, că din întu-
neric nu putea ieşi decât
dacă gândeşte pozitiv. 

În fişa cazului scria
negru pe alb: persoană cu
domiciliul în... părăsit în
fapt  din data de... proba-
bil şi-a stabilit reşedinţa
la părinţii săi... poate fi
găsit zilnic la adresa...
unde îşi defăşoară activi-
tatea ca... Mai poate fi
găsit la clubul X... şi la te-
renurile Y... Utilizează
pentru deplasare ma-
şina...are un program re-
gulat zilnic între orele...
Se cere: activitatea sa zil-
nică pe ore şi pe minute,
în timpul şi în afara acti-
vităţii specifice, la înce-
put pentru zece zile,
apoi... vom mai vedea.
Pentru studiul de caz am
stabilit că sunt necesare
trei zile, după care va fi
elaborat un plan de ac-
ţiune în funcţie de rezul-
tat, cu această ocazie vor
fi evaluate şi costurile lu-
crării. Reguli de lucru
pentru echipă: discreţie a
supravegherii, evitarea
expunerii, subiectul să nu
fie pierdut din ochi ni-
ciun moment, şi dacă a
fost lăsat la domiciliu să
se asigure că se va culca şi
nu va pleca peste un sfert
de oră, aceasta înseamnă
că echipa rămâne pe loc
încă treizeci de minute,
dacă subiectul nu mai
face nicio mişcare la do-

miciliul, înseamnă că a
intrat în braţele lui Mor-
feu, apoi echipa se poate
retrage. 

Reguli de lucru pen-
tru client: nu solicită in-
formaţii periodice, nu
sâcâie cu telefoane pen-
tru a şti „cum stăm”,
contactul cu...prestato-
rul de servicii va fi stabi-
lit prin contract, dacă
însă are informaţii ope-
rative de interes, sună
imediat persoana de
contact stabilită. Gre-
şeala clientului se trans-
formă în piatră de moară
pentru cei care investi-
gheză cazul, de aceea
clientul trebuie să aibă
răbdare ca şi investigato-
rul, dacă nu...  „Voi şti
pas cu pas ce faci în fie-
care zi”a spus clientul
subiectului într-o zi la
două zile distanţă de în-
trevederea pe care am
avut-o.  De acum să te ţii
agenţie de investigatii!
Dacă nu aş fi avut con-
tractul încheiat trebuia
să mă las de un astfel de
caz. Subiectul ca să fie
protejat, a angajat  o altă
agenţie de investigatori
care să-i spună dacă e
supravegheat sau nu,
când, unde etc. Eram
deja în război, a fost
prima dată când am avut
senzaţia că muncesc de-
geaba, şi că oamenii mei
de pe teren sunt doar
marionetele cuiva. Su-
biectul efectua un pro-
gram ca după carte: nu
se întâlnea cu nimeni ne-
cunoscut, venea la pro-
gram la aceeaşi oră,

pleca apoi direct la do-
miciliul părinţilor, nu
ieşea din casă, servea
masa în acelaşi loc, la
aceeaşi oră, dacă mai o
ţinea aşa câteva zile ar fi
trebuit să-i dau şi o di-
plomă pentru corectitu-
dine. Aş fi putut să-i
spun clientului: „doam-
nă ce aţi semănat cule-
geţi acum, dacă v-a mân-
cat limba faceţi acum
dvs. pe investigatorul
pentru că eu îmi iau ju-
căriile şi plec...” 

Dar ar fi fost bine
pentru un profesionist?
Evident era o dezertare
din faţa greutăţilor, iar
eu nu am dezertat nicio-
dată, cel puţin până
acum. Aşa că mi-am pus
la lucru partea de minte
ce fusese mai puţin în-
trebuinţată şi am obţinut
următorul rezultat: am
schimbat maşinile agen-
ţiei cu unele închiriate,
am schimbat şi... lucra-
torii din obiectiv, nu i-
am schimbat de drept, ci
de... facto, două peruci, o
mustaţă, doi pomeţi
falşi, un nas ceva mai
cârn şi erau alţi oameni.
Dar am schimbat şi mo-
dalitatea de suprave-
ghere, acum nu se mai
apropiau de subiect, cu
aparatura specifică pu-
teau lucra de la distanţă. 

Rezultatul? A fost po-
zitiv şi a venit în câteva
zile, am aflat tot ce trebuia
să ştiu pentru a proba ac-
ţiunile extrafamiliale ale
acestuia cu lux de amă-
nunte, încât clienta nu a
mai avut niciun dubiu cu
privire la ceea ce avea de
făcut. Raportul agenţiei
pentru finalizarea cazului
a fost la obiect, ca într-o
ştiinţă exactă, nimic
înflorit, nimic exa-

Viaţa ca un
meci de tenis

�



14

nr. 38 � ianuarie 2011

***

gerat, pe zile, pe
ore, chiar şi mi-

nute, pentru toate suţine-
rile din text existau probe
(acestea au limpezit rela-
ţia client-agenţie), nici nu
trebuia mai mult. Clientul
n-a dorit raportul ca
probă fizică, a vrut doar
să-şi convingă eul său de
o realitate evidentă,
acum, după întâlnirea cu
investigatorii, deşi tulbu-

rată, era împăcată cu sine
şi cu situaţia creată. Su-
biectul cazului pornise o
acţiune care să pună
capăt unei convieţuiri de
câţiva ani, clienta ridica
anumite pretenţii, de alt-
fel îndreptăţite, aşa că a
apărut un obstacol de
netrecut pentru amân-
doi, pretenţiile. Şi au
ţinut-o fiecare în preten-
ţii care mai de care mai

complexe, câteva luni.
Lucrurile stagnau. Sta-
rea de incertitudine se
putea prelungi până la
calendele greceşti, aşa că
într-o zi mă trezesc la
uşa agenţiei cu clienta
pentru o vizită şi... o
nouă solicitare, avea ne-
voie de consiliere. Ce să
facă? Solicitările ei fiind
exagerate au îngheţat ac-
ţiunea judiciară, altfel

spus erau amândoi într-
un blocaj din care nu
mai puteau ieşi decât
printr-un... compromis.
Acesta trebuia căutat, iar
la agenţia de investiga-
tori l-a găsit şi situaţia s-
a deblocat, am apărut
chiar eu în scenă pe post
de... fost coleg de facul-
tate al tatălui clientei şi...
a ţinut. De abia acum
cazul era rezolvat.

am o inimă perpetuă 
sunt zilierul nopţii
un ochi râde altul abia se naşte
am chiar şi o umbră de cal
pe care o vâr oamenilor pe sub uşi
ştiu multe poveşti de la bunicu
de pe vremea când
moartea vorbea ruseşte
şi îţi îngropai camarazii
crezând tot restul vieţii
că ei încă mai respiră
am un binoclu cu care
îmi văd spatele
ce chip frumos are spatele meu!
strig 
şi sorin
(aşa îi zic eu la soare)
se transformă în lună
ca orice prieten adevărat
dimineaţa când
îngerii se screm din aripi
îi aud prin mânecile somnului
cum aburesc geamurile
am zis că
o să pândesc şi o să prind pe unul
de lobul urechii
să îi devin cercel
ador toamna
este anotimpul care
trece în pas de forceps
pe papainoage
ajungând pânnnă la dumnezeu

are multe mâini precum
zeităţile hinduse
sau ca şi tine în nopţile
când facem dragoste
pe pielea mea încă se patinează
porumbelul e pregătit
să îşi ia zborul la spinare
în caz de ameţeli
am mereu o nucă
pentru a echilibra balanţa
îmi este dor
de nişte veşti din acelea cu ancoră
în care să plonjez
săritul şi scufundatul
să le trăiesc separat şi simultan.

mai întorceam şi
ceasurile către soare 
veneau caii de la luptă fără călăreţi
intrau în pletele tale 
liniştiţi
ca apa într-un burete
noi făceam pâine de casă
ne iubeam 
preotul ne spunea
că din pricina
comportamentului nostru
se făcea frig în lume
timpul purta un maiou
stătea în sufragerie şi se uita pe
peretele
unde ţineam televizorul când
eram copil
avea iarbă în loc de sprâncene
îi încălzeai mereu lapte el era un
mofturos
bea doar albul din pahar
eu îţi spuneam din memorie
o poezie ce nu fusese scrisă încă
îţi şopteam
muşcă din buzele mele

pe post de anafură
tu te supărai 
intrai cu totul în trupul meu
şi îmi întorceai spatele adormind
părinţii noştri
se mutaseră permanent
în nişte fotografii
acolo erau fericiţi şi tineri
ca nişte lumânări de botez 
erau zile când
scoteam pozele afară
să se umfle de lumină 
umpleam grădina cu ele
ei se simţeau bine
le aduceam de băut de mâncat
ei bârfeau făceau gălăgie mizerie
niciodată nu se certau
se simţeau bine
aerul era vopsit
dat cu şmirghel întins
ca o frişcă pe tort
stăteam agăţaţi de el
ca nişte fructe
ne atingeam gleznele şi
ni se părea cel mai grozav lucru
trebuia să punem huse
peste aripile crescute
oamenii ne credeau nişte cocoşaţi
dar nouă ne convenea
unul chiar a venit la noi 
ne-a spus că a venit de departe de
pe mare ne-a arătat că 
a avut rău de mare
ne-a întrebat direct despre aripi
dacă ne dor dacă le-am folosit
i-am răspuns că doar atunci când
facem dragoste le folosim
a promis că nu spune la nimeni
ne-a zâmbit şi a plecat cum a venit
păşind pe apă.

Poeme

de Ştefan

Ciobanu
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Mircea Cotârţă

Săpăturile arheologice
au scos totuşi la iveală, la
Saint-Jean-d’Acre, câteva
minuni ale arhitecturii go-
tice ce pot fi vizitate de tu-
rişti. Începând cu sala
Cavalerilor şi cea refecto-
riumului unde aveau loc
banchetele sub boltele ma-
jestuoase. Doi dintre stâlpii
de susţinere sunt împodo-
biţi cu florile de liliac, moş-
tenire de pe vremea lui
Ludovic al VII-lea. Culoare
întunecate, ce au fost pe
vremuri străduţe pline de
viaţă, duc la donjonul Pri-
zonierilor, unde o inscrip-
ţie ne aminteşte că marele
maistru al Ospitalierilor,
Jean de Villiers, a oficiat
acolo ultima sa ceremonie,
în 1288. Remintim că
Saint-Jean-d’Acre a fost
cucerită în 1291, la două-
zeci de ani după Marco
Polo a poposit în aceast
oraş. După şase săptă-
mâni de asediu, cei
200.000 de mameluci ai
sultanului Egiptului, Kha-
lil, au pătrus într-un oraş
apărat de 15.000 de cru-
ciaţi (pedestraşi şi călăreţi).
Această înfrângere a în-
semnat sfârşitul cruciaţilor
şi a prezenţei francilor pe
Pământul Sfânt. Pe ziduri
se văd şi acum scrijelite
mesajele sau desenele pe-
relinilor, pelicanul reve-
nind ca un leit-motiv: în
secolul al XIII-lea această
pasăre era simbolul creşti-
nismului deoarece se cre-
dea că, atunci când puii îi
erau ameninţaţi să moară
de foame, îşi străpungea
venele pentru a-i hrăni.
Din labirint în labirint, se
ajunge la tunelul Templie-
rilor, ce lega comandatura
de port, servind la evacua-
rea populaţiei în momentul
căderii Acrei sub tăvălugul
musulman.     Pentru fami-
lia lui Marco Polo, Acra a

fost o etapă importantă,
obligatorie, indispensabilă
pentru afaceri. În timpul
primei călătorii în Extre-
mul Orient, Niccolo şi Mat-
teo Polo l-au întâlnit pe
Kubilay, nepotul lui Gengis
Han şi suveran al tuturor
mongolilor. Acesta le-a dat
o “tăbliţă de aur”, un per-
mis de trecere destinat
doar persoanelor conside-
rate importante, dând
dreptul caravanelor de ne-
gustori să circule libere pe
imperiului mongol. Oricine
se opunea purtătorului
unei astfel de tăbliţe, era
condamnat la moarte şi
executat. Celor doi, Kubilay
le-a încredinţat o scrisoare
adresată Papei prin care îi
cerea acestuia să-i trimită
la curtea sa “până la o sută
de bărbaţi înţelepţi de cre-
dinţă creştină“, capabili să-
i demonstreze “prin forţa
raţiunii că legea lui Hristos
este cea mai bună“. Intrigat
de credinţa creştină -
mama sa, prinţesa Sor-
ghaqtani, fusese nestoriană
- marele Han şi-a exprimat
dorinţa ca cei doi veneţieni
să-i aducă “ulei din lampa
ce pâlpâie deasupra Sfân-
tului Mormânt din Ierusa-

lim”. O sută de preoţi şi ulei
din candela ce arde fără să
se stingă niciodată deasu-
pra Sfântului Mormânt, nu
era o cerere banală. Dar
pentru a înţelege cât de cât
această dorinţă care nu era
un capriciu al marelui Han,
ci o nemaipomenită sete de
a cunoaşte şi înţelege, tre-
buie luat în calcul faptul că
în secolul al XIII-lea nesto-
rianismul era un curent
creştin larg răspândit, chiar
dacă fusese declarat eretic
de conciliul din Calcedonia,
în 451. Fiindu-i barată răs-
pândirea în Occident, înce-
pând cu secolul al V-lea, s-a
răspândit în Anatolia, Me-
sopotamia şi toată Asia
Centrală. De ca Papa a
aruncat anatemapeste nes-
torieni? Deoarece aceştia,
propovăduind dubla na-
tură a lui Hristos, umană şi
divină, contaveneau doctri-
nei catolice. În fine, când
cei doi Polo s-au întors la
Veneţia, în 1269, papa Cle-
ment era deja mort de un
an de zile. În vara anului
1271, cardinalii reuniţi în
conciliul de la Viterbe, cel
mai lung, enervant şi obo-
sitor din istoria Vaticanu-
lui, tot nu reuşiseră să

desemneze noul Papă. Plic-
tisiţi să tot aştepte, fraţii
Polo au luat hotărârea de a
pleca totuşi, temându-se
că marele Han nu va mai
spera să i se îndeplinească
dorinţa şi-i va da uitării.
Văzând că le ia prea mult
timp cardinalilor până se
decid cine să fie noul ~ef al
Vatcanului, cei doi l-a
abordat pe Tebaldo Vis-
conti, manţionat în cartea
lui Marco Polo ca reprezen-
tant al Sfântul Scan, la
Saint-Jean-d’Acre. Dar ve-
nerabilul ecleziast a ridicat
neputincios din umeri
când a auzit că trebuie să-i
trimită marelui Han, o sută
de misionari, fără binecu-
văntarea Papei. Cu toate
acestea este de acord să re-
dacteze o scrisoare din care
să reiasă că cei doi Polo “au
făcut tot ce este posibil
pentru a-şi duce la capăt
misiunea” încredinţată de
Kubilay. Tot era ceva decât
nimic. Cu atât mai mult cu
cât cei doi au putut să se
achite de o parte din misiu-
nea încredinţată: să ia din
uleiul adus la Vatican, toc-
mai de la Sfântul Mormânt
din Ierusalim.     Deşi Sfân-
tul Oraş se afla situat doar
la 150 de kilometri distanţă
de Acra, călătoria nu era
deloc uşoară. Trebuia să
treci printr-un teritoriu
controlat de mamelucii lui
Baybars, sultanul Egiptu-
lui, cunoscut ca mare per-
secutor şi ucigaş de
creştini. Cartea lui Marco
Polo nu ne oferă prea
multe detalii despre dru-
mul ales. Dar ne putem
face o idee despre ce s-a în-
tâmplat, citind manuscri-
sul lăsat posterităţii de
către rabbinul Nahmani-
des, cabalist spaniol, care a
parcurs acelaşi traseu în
1267: Haifa, Napluza,
munţii Iudeii Samaria.

Va urma

Minunata viaţă
a lui Marco (IV)
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Şt. PETRA

Când spunem „Goya”,
Francisco Goya  (1746-
1828),  ne gândim la pic-
tură, la Spania, la
Inchiziţie şi la luptele cu
taurii, la o epocă amorfă,
a unor mari prefaceri so-
ciale şi, desigur, la „Som-
nul raţiunii produce
monştri”, această lucrare
caracteristică întregului
spirit al creaţiei saler, o
creaţiedefinită adeseori
prin acel „monstruos ve-
rosimil”, cum se exprimă
Baudelaire. Dar nu ne
putem mărgini doar la
atât. Însăşi epoca, ca şi
marele ei pictor sunt de-
osebit de controversate,
contradictorii, demne de
analiză.

E vorba de acea Spa-
nie deschisă ideii de des-
co perire pe plan geo gra-
fic, dar, în acelaşi timp,
nemiloasă cuceritoare şi
exploatatoare a imensu-
lui ei imperiu colonial, în
care „soarele nu apune
niciodată”, aşa cum se
exprima marele împărat
Carol Quintul. Bogăţiile
jefuite din colonii, în
special cele din America,
duc la un trai parazitar
alk unui număr nefiresc
de mare de nobili, fie ei
granzi ori simpli hidalgo.

Aşa se face că secolul al
XVIII-lea găseşte Spania
total nepregătită. Cu o
monarhie slabă, incapa-
bilă, demnă de dispreţ,
cu o biserică întoarsă îm-
potriva preceptelor ei
fundamentale, „prinsă în
slujba răului, înjosită la
rangul de superstiţie şi
ipocrizie de putere opri-
mată” (L, p.89), cu acea
teribilă putere nefastă a
Inchiziţiei, pe fondul
unei vieţi mizere pentru
imensa majoritate a po-
pulaţiei spaniole, rămasă
în urmă din punct de ve-
dere economic şi neevo-
luată spiritual faţă de
marile ţări europene, în
pofida bogăţiei ei apa-
rente. Se spune că aproa -
pe jumătate din aurul
Spaniei a ajuns în băn-
cile Genovei, în Italia, pe
atunci centrul financiar
al Europei, iar nu în bu-
zunarele spaniolilor în-
săşi, din care s-a scurs, pe
articole de lux şi o viaţa
de huzur, dar nesemnifi-
cativ de scurtă pentru
ţară şi locuitorii ei.

Deşi atât de aproape
de Italia, şi mai ales de
Franţa, patria iluminis-
mului, , influenţa acestui
curent în Spania este
doar mijlocită, indirectă,
mai degrabă prin pre-
luări decât prin creaţii
proprii. Existenţa unui
om politic ca Jovellanos,
ori a unui poet de talia
lui Quintana, nu sunt în
măsură să demonstreze
contrariul. Spiritul ilu-
minismului există, su-
prapus însă peste
tradiţiile conservatoare
al Spaniei şi, mai ales,

foarte departe de acel
stadiu ce permite trans-
punerea ideilor în prac-
tică, materializarea lor
printr-o revoluţie. Revo-
luţia burgheză izbuc-
neşte totuşi în Spania.
Era o necesitate a istoriei
acestei ţări, a dezvoltării.
Dar în Spania, ea se ma-
nifestă într-un mod
puţin zis obişnuit. Junta
centrală, realizată după
nesfârşite eforturi, şi
care trebuia să fie sufle-
tul revoluţiei din anii
1808-1814, se manifes-
tăadesea ca o forţă tem-
porizatoare a avântului
revoluţionar al provincii-
lor, ca un instrument ce
„a acţionat efectiv în fa-
voarea contrarevoluţiei”.
Generalii revoluţiei spa-
niole se pierd în dispute
personale, pierzând toto-
dată şi bătăliile, una
după alta, pentru ca în-
săşi poporul spaniol să
obţină în final victoria,
prin adevărate lupte de
guerilă. Aceleaşi mase
populare care detestă re-
gimul corupt, incapabil,
trădător al regelui Carlos
al IV-lea şi al ministrului
său gogoy, şi-şi dau viaţa
pentru revoluţie, îl
aclamă pe regele Ferdi-
nand al VII-lea şi îi cer
(!) abrogarea modernei
Constituţii din 1812 şi
restaurarea Inchiziţiei ...
ca în 1820 tot ele să
ceară respectarea acele-
iaşi constituţii ! France-
zii, exponenţi la ei acasă
ai fraternităţii, libertăţii,
egalităţii, faimoasele şi
frumoasele lozinci ale re-
voluţiei franceze, aduc în
Spania suflul şi sufletul

revoluţiei burgheze, dar,
totodată, şi jugul străin,
războiul, foametea, sufe-
rinţa, mânia populară
împotriva invadatorilor.

Într-un asemenea
context, Goya este o con-
ştiinţă. E o conştiinţă
vie, militantă, progre-
sistă a acestei Spanii, a
Spaniei contemporană
lui, a aceleia în care el
trăieşte. O Spanie con-
tradictorie, o epocă con-
tradictorie se manifestă
printr-o personalitate şi
o artă plină de contradic-
ţii, deseori încifrată,
enigmatică până la crip-
tic. Tânărul aragonez
mândru, încrezător în
forţele sale, însetat de
glorie, devenit pictor al
curţii regale şi academi-
cian sub patru regi atât
de diferiţi, duce în fond o
existenţă dublă, plină de
nelinişti şi dramatism.
Condiţia sa convenţio-
nală de curtea burghez
înstărit nu-l mulţu-
meşte, el fiind într-o
stare de permanentă in-
satisfacţie, critic faţă de
sine însuşi, cât şi faţă de
societatea contempo-
rană lui. Acest sentiment
îl conduce însă, prin
complexitatea manifes-
tărilor lui, spre cuceriri
deosebite. Pe Goya actul
de creaţie  nu-l oboseşte
niciodată, el caută să se
realizeze în el cu adevă-
rat. Pentru Goya „a ex-
prima, a plăsmui, a
produce înseamnă a eli-
bera forţele zăgăzuite
care caută să-şi croiască
drum, înseamnă a-ţi
atinge ţelul, a-ţi da prilej

Goya sau jocul conştiinţei
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de bucurie” (L.,
p.248).

În viaţa socială, Goya
nu se manifestă ca un re-
voluţionar. Aspiraţiile
sale de artist oficial îl îm-
piedică să participe efec-
tiv la revoluţie, ca
Delacroix, în Franţa, de
ex. El este pictorul Cur-
ţii, dar el este totuşi un
liberal, cu o gândire re-
voluţionară. El pictează
regi, cum ar fi „Familia
lui Carlos al IV-lea”. Dar,
totodată, el găseşte
modul de a scoate în evi-
denţă, alături de hainele
somptuoase, regale, de
gală, redate cu o neîntre-
cută măiestrie, şi chipu-
rile descompuse, făţar  -
nice, abjecte ale înaltelor
personaje portretizate,
într-un surprinzător, dar
nu mai puţin acid spirit
critic. Inactivitatea lui
politică este compensată
prin pictura sa, conce-
pută ca un refugiu. Pesi-
mismul progresiv al
pictorului spaniol apare
în poziţia sa indepen-
dentă şi izolată, în gravu-
rile sale în care
tradiţionala antiteză fru-
mos-urât tinde să dis-
pară. „Pentru a putea
să-şi dezvolte geniul, a
trebuit să rişte ca arta lui
să înceteze să mai placă.”
spune marele scriitor
André Malraux.

Începutul creaţiei sale
ne arată un alt fel de
Goya decât cel pe care îl
cunoaştem îndeobşte din
marile sale opere de ma-
turitate. Cele două pe-
rioade ale creaţiei sale,
delimitate relativ clar de
invazia trupelor franceze
- în 1808, sunt unanim
amintite de către cerce-
tători. Diferenţa dinte
ele este uriaşă, atât ca

tehnică de realizare, cât
şi ca spirit al concepţiei
artistice. Pentru prima
perioadă sunt caracteris-
tice seninătatea, echili-
brul, robusteţea, graţia,
frivolitatea chiar, expri-
mate prin tonuri des-
chise, irizate, de un
optimism superficial.
Scene facile, de gen, dul-
ceag-idilice sunt expre-
sia  unei vieţi fastuoase
de la curte, proprii în ge-
neral sec. al XVIII-lea şi
în alte părţi ale Europei.
Dar Goya nu se poate
opri definitiv aici. Chiar
şi în aceste lucrări („Vân-
zătorul de veselă”,
„Toamna” de ex.) apare
ceva nou. Este viaţa po-
porului, introdusă pe ne-
simţite în atmosfera de
la curtea regală, prin
scene vii, realiste, chiar
dacă  ea apare adesea
„stilizată până la a nu
mai fi fi recunoscută”
(L, p. 47).

Suferinţele personale
ale pictorului îl fac pe ar-
tist mai receptiv la cele
ale poporului din care
face parte. Goya devine
astfel „cântăreţul mari-
lor dureri ale lumii”, cri-
tic până la blasfemie,
necruţător, un artist an-
gajat. „Capriciile” sale
reprezintă întruchiparea
noii sale stări de spirit, o
acidă satiră socială. Re-
gele, nobilimea, moravu-
rile de la curte, inchiziţia
chiar sunt zugrăvite cari-
catural, atingând grotes-
cul, ridicolul, fantasticul,
un anumit „absurd posi-
bil”, cu  ironie, amără-
ciune sau severitate.

Atunci apre în creaţia
lui Goya un spor de dra-
matism în redarea con-
diţiei omului asuprit,
dominat, depersonalizat

de către feudalismul în-
târziat în Spania, printre
altele şi de către prea pu-
ternica biserică, ca de ex.
în tablouri cum ar fi „Tu,
care nu poţi, poartă-mă
pe umeri”. Tehnica se
adecvează compoziţiei.
Paleta plină de culoare
de la începuturile crea-
ţiei sale este înlocuită cu
pete de umbră şi lumină,
cu lina clară, demasca-
toare, cu tehnica gravu-
rii, mult mai accesibilă
unor pături mai largi ale
populaţiei, gravurile res-
pective putând fi repro-
duse în tiraj mare, la
preţuri accesibile.

Goya a pictat toată
viaţa lui portrete, cău-
tând să scoată în eviden-
ţăviaţa sufletească a
personajelor reprezen-
tate. Diversitatea este în
acelaşi timp omogeni-
tate. Cu rare excepţii, de-
osebirile sociale dintre
oameni, dintre clasele
sociale nu apar cu preg-
naţă în picturile sale. Vi-
ziunea sa este una
abstractz umanistă, indi-
vidualităţile dominând
socialul, sugerând atem-
poralitatea. Doar războ-
iul, invazia trupleor
napoleoniene va aduce
schimbări notabile în
concepţia sa.

Atitudinea sa nova-
toare, curajoasă, lărgirea
ariei tematice a picturii
sale se manifestă şi prin
renumita „Maja des-
nuda”, într-un cu totul
alt registru tematic. Cu
toate greşelile compozi-
ţionale, existenţa unui
nud în pictura spaniolă a
sec. al XVIII-lea – unul
singur, cel al lui Goya -,
constituie o raritate, un
act de curaj pasibil de
sancţiuni, spre deosebire

de ţările vecine, în care
relevarea frumuseţilor, a
virtuţilor corpului umna
era deja o cucerire  inco-
testabilă a Renaşterii
sec. XIV-XV. 

Războiul de indepen-
denţă faţă de ocupanţii
francezi, fie ei şi revolu-
ţionari,  şi spiritul ardent
al revoluţiei proprii îl
impresionează profund
pe Goya. Condiţia lui de
burghez liberal, mode-
rat, veşnic dezamăgit,
neîncrezător în roata no-
rocoasă a progresului is-
toric, nu-i oferă nici de
data asta prilej de ac-
ţiune. Poziţia lui va fi cea
de „fraţuzit” – pictor în
slujba regelui francez Jo-
seph Bonaparte, frate cu
Napoleon. Totuşi, sufe-
rinţele poporului spaniol
sunt prea mari pentru ca
artistul, omul goya să
poată trece nepăsător pe
lângă ele. „Yo lo vi !”
(Am văzut !) va spune el,
referindu-se la ororile
războiului. Dar, imediat
adaugă „Porque ?” (Pen-
tru ce ?), el neputând da
un răspuns satisfăcător
acelui război complex, ce
i se pare doar absurd,

Continuare în
pagina 23
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Nicu Tănase

Dragul meu, lancu
Vale în seara zilei de
sâmbăta 22 dec. mi-ai
făcut onoarea şi bucuria
de a-mi da un telefon şi
de a te auzi, de a o auzi şi
pe prietena ta, voce caldă
şi prietenoasă.

Mi-aţi urat „Crăciun
Fericit” şi la rândul meu
v-am urat şi vă urez să
trăiţi şi să fiţi fericiţi ca
în poveste, până la bătrâ-
neţea veşniciei! Mi-ai
spus despre sărbătorirea
în cursul luni ianuarie
2008 al lui Eminescu şi
m-ai invitat să scriu

„ceva” pentru acel eveni-
ment, pe mine un român
de rândul anonim.

Am oftat şi am gemut
şi, simţindu-mă la grea
încercare am înjurat şi eu
cu năduf zicând: „Tu-i
neamu’ nevoii!” cum ne
spune Titu Maiorescu, de
nu mă înşel, că îşi meta-
morfoza poetic până şi
înjurătura, Eminescu. Cu
mintea mea puţină, să
scriu despre Eminescu,
despre care Iorga spune
că e expresia integrală a
naţiunii române, iar
Blaga care prezintă ideea
platonică de român, e ro-
mânul absolut. L-am de-
finit eu: „suma lirică de
voievozii”!

Ca să ies din încurcă-
tură, vezi bine, am apelat
la Petre Ţuţea, citându-i
una din „vorbele memo-
rabile”, strânse într-o
cărticică, adevărată co-
moară de spirit, de dom-

nul Gabriel Liiceanu şi
fac astfel ce mi-ai cerut
fiindcă de nu greşesc,
suntem în democraţie
iar „Democraţie este sis-
temul social care face
posibilă existenţa idiotu-
lui alături de geniu”,
cum spune tot Petre
Ţuţea.

Aşadar, eu exist trecă-
tor anonim prin viaţa ne-
amului românesc, ală-
turi de Eminescu, geniu,
românul absolut, care nu
va pieri niciodată, lată ce
motiv deosebit, am să fiu
mândru că sunt român în
existenţa mea, care numai
unui deştept nu este.

Dar dacă asta e demo-
craţia, iată-mă şi pe
mine „alături de geniu”!
Chiar dacă aşa pare nu
glumesc fiindcă spre de-
osebire de alţii mi-am
cunoscut - şi recunoscut
- întotdeauna, lungul na-
sului. Şi ca să nu îmi pun

în cap nişte „alţii” ase-
menea mie, dar plini de
ifose şi de orgolii fără
acoperire ce îi împiedică
să coboare „nasul”, mai
apelez la o vorbă memo-
rabilă a lui Petre Ţuţea
care spune că în faţa lui
Dumnezeu, geniul e văr
primar cu idiotu’, care,
tot el spune are o funcţie
pozitivă ajutând la ierar-
hizarea valorilor în so-
cietate :”Păi cum am
cunoaşte noi un om pe
care îl numim desăvârşit
dacă nu ar fi prezenţi
ăştia, idioţii ?” în conclu-
zie, nu pot să nu fiu
mândru de aşa nobilă în-
rudire prin voia lui
Dumnezeu şi cu această
nedisimulată mândrie
justific spălarea picioa-
relor Domnului Emi-
nescu, cu lacrimile sufle-
tului meu.

Scrisoare din cauză
de Eminescu

Ca aerul şi seva, Eminescu
Îi aud paşii trecând dinspre lumină
Şi foşnetul stelelor în părul Lui,
Când plopii fără soţ îl aşteaptă să vină
La fereastra cu dorul aprins în gutui.

Coborând dinspre Carpaţi, îl 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 versul şoaptă de început
Şi luna vibrează iubirea pe strune.

Doinesc tulnice pe poteci de munte,
Spre Ipoteşti 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.

Îţi răsfoiesc postulatele
Zilnic sorbeai din apa lui Hristos
şi te revendicai din alte propoziţii
cînd pe drumul fără de folos
pândea dreapta clipă a morţii.

Pe-un sânge sfânt călcai pe drum murdar
purtând în spate cruci imaginare
sperând că pronia cerească ne dă har
când răutatea altora ne doare.

Îţi răsfoiesc postulatele grave
hămesit de-nţelepciune şi de raze
cum sunetul tot urcă în octave
şi înţelepciunea se-aşează-n fraze.Lir
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Dimitrie Grama

Scriu ce-mi trece prin
cap, cînd îmi trece şi bi-
neînţeles că-mi dau
seama că în ceea ce scriu
sînt mai multe afinităţi
literare cu Borges sau Ji-
menez ori Aleixandre şi
mai puţin cu Goga, care
de altfel a fost bun prie-
ten al familiei din partea
mamei mele. „De un
timp încoace, am scris
doar frînturi rupte direct
din suflet. Fără ajutor,
fără dicţionar, fără înflo-
rituri. Şi mai ales fără să-
mi pese de ce s-a mai
scris, de ce gîndesc criti-
cii sau chiar ce gîndesc
ori simt cititorii, dacă or
exista. Doar aşa am
putut fi liber, doar aşa
îmi lasă pana urme pe
care pot să mă odihnesc.
De cîte ori nu m-am lăsat
de scris!? După fiecare
rînd, am avut o senzaţie
de sfîrşeală cînd univer-
sul tuturor posibilităţilor
se limita la spaţiul finit,

alb, al paginilor nescrise.
Şi, cu toate acestea,

niciodată nu am simţit
vreo nelinişte, vreun re-
gret. Mă gîndeam că
Dumnezeu mă va su-
pune altor încercări, că-
rora le voi răspunde pe
măsura mea,  necondi-
ţionat, aşa cum am
făcut-o de cînd ne-am
cunoscut. Uneori, în

acele momente binecu-
vîntate, am simţit palma
lui caldă pe fruntea mea
rece. Şi, ca într-o explo-
zie epileptică, sub ochii
uimiţi, alte pete albe, alte
pagini se umpleau cu li-
tere şi cuvinte noi, în
parte necunoscute. De
aceea, bag seama, nicio-
dată de atunci încoace
nu am avut putinţa de a

reţine ori, mai mult decît
atît, de a recita din ceea
ce am scris. M-am gîndit
că nu sunt eu singurul,
alesul, care, din fericire
sau din păcate, este doar
un instrument. Nu un
Stradivarius, ci unul
simplu, prin care mur-
murul magicului trece
nefiltrat. Nu ştiu cum
gîndesc ceilalţi, dar pen-
tru mine poezia este
doar muzică de coloşi
pusă în cuvinte. Cuvinte
care nu îmi aparţin.

Cotidianul mistic îl
explic aşa: Pentru mine,
barierele plantă-animal-
om, la fel ca şi toate ce-
lelalte bariere, cum ar fi:
spaţiu-timp, vis-realita-
te etc. sunt doar nişte in-
venţii recente. Eu,
vrând-nevrând, mă aflu
în acest punct unde toa-
te acestea sunt o enti-
tate. Împreună suntem
un străjer care încă mai
are tăria să înfrunte şti-
inţa şi banalitatea coti-
diene.

Frânturi dintr-un
jurnal liric

Cuvîntul autorului

La fiecare răscruce mă opresc
La fiecare răscruce

mă opresc,
îmi fac semnul crucii

şi păşesc cu dreptul înainte
pe drumul bun,
ales de Domnul.

Aşa am făcut
o viaţă întreagă.

Şi de aceea nu pot
să mă dumiresc

cum de am ajuns aici
în mahalaua asta
plină de ticăloşi!?

Sunt plin de iubire
Sunt plin de iubire

şi abia aştept să o împart
cu voi oameni buni!
Aştept plin de iubire
şi iubirea putrezeşte

în mine ...

Când ne întâlnim
îmi spuneţi că-s un ticălos

plin de ură!
Dar de fapt, dacă
aş fi fost mai bun,

nu m-aţi fi meritat.

Lumea se împarte în două
Lumea se împarte în două,

apoi în trei, patru, cinci,
şi aşa mai departe ...

Lumea este deci
o amoeba

care a învăţat
să vorbească.

M-am dus să-mi cumpăr
tot felul de culori

M-am dus să-mi cumpăr
tot felul de culori.

- Nu mai avem nici o culoare -
mi-a spus vânzătorul.

Am plecat - şi
am lăsat natura

să se picteze singură.

Prietene, ce bine că
ne-am regăsit!

Prietene, ce bine că
ne-am regăsit!

Avem atâtea să ne povestim!
Stăm faţă în faţă

ne privim în tăcere
şi aşteptăm clipa

când vom fi doi străini
ca să putem pleca fiecare

la treburile lui.

Poeme de
Dimitrie
Grama
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Vavila Popovici -
SUA

„Eminescu este ex-
presia integrală a sufle-

tului românesc.“
N. Iorga

Se împlinesc 161 de
ani de la nașterea lui
Mihai Eminescu. Născut
ca Mihail Eminovici la 15
ianuarie 1850 în satul
Ipotești, județul Bo-
toșani, a bucurat nația
noastră cu doar 39 ani
de viață, dar cu o imensă
activitate literară. A fost
cea mai importantă voce
poetică din literatura ro-
mână, prozator și jurna-
list. A fost activ în
societatea literară Juni-
mea și a lucrat ca redac-
tor la ziarul Timpul,
ziarul oficial al Partidu-
lui Conservator. A publi-
cat primul poem la
vârsta de 16 ani, la moar-
tea profesorului de limba
română, Aron Pumnul.
Din 1866 până în 1869
călătorește din Cernăuți,
unde își făcuse studiile
liceale, la Blaj, Sibiu,
Giurgiu, oprindu-se la
București, luând astfel
contact cu realitățile ro-
mânești din diverse lo-
curi. În această perioadă
se angajează ca sufleor și
copist la teatru, unde îl

cunoaște pe Ion Luca
Caragiale. Din 1869-
1872 este student la
Viena, locul în care o cu-
noaște pe Veronica
Micle. Din 1872 până în
1874 - student la Berlin.
În septembrie 1874 este
numit director al Biblio-
tecii centrale din Iași.
Trei ani, cei mai frumoși
ani ai vieții lui a fost bi-
bliotecar, revizor școlar,
redactor la Curierul de
Iași. În octombrie 1877
se afla la București. În
1883 părăsește Bucure-
știul și este internat într-
un sanatoriu din Viena.
De aici trimite o scri-
soare în țară, în care vor-
bește de demoralizarea
sa și de foamea nepoto-
lită, dorind: „…să mă
satur de mămăliga stră-
moșească” (ian.1884). În
decembrie 1884, după
un drum în Italia, la Flo-
rența, se înapoiază la
Iași. În august 1885 se
află la băi lângă Odessa.
În vara anului următor
pleacă din București la
băile Repedea de lângă
Iași, iar în noiembrie, la
ospiciul de la Mănăstirea
Neamțului. În 1887 îi
răspunde lui Vlahuță la
scrisoare: „Nu te pot în-
credința cât de odioasă
este pentru mine această
specie de cerșetorie, de-
ghizată sub titlul de
subscripție publică, de
recompensă națională”.
În decembrie 1888 vine

la Botoșani, se întâlnește
cu Veronica și pleacă
amândoi la București. În
februarie 1889 se reîm-
bolnăvește, este internat
la spitalul Mărcuța din
București și apoi trans-
portat la sanatoriul Cari-
tas. În data de 15 iunie
1889, în jurul orei 4 di-
mineața, moare în sana-
toriul doctorului Șuțu,
iar în 17 iunie Eminescu
este înmormântat la
umbra unui tei din cimi-
tirul Bellu din București.
A fost ales post-mortem,
la 28 octombrie 1948,
membru al Academiei
Române.  Marcel Proust
spunea că „Omul de
geniu nu poate da na-
ștere unor opere nepieri-
toare decât crescându-le
după dansul și asemăna-
rea nu a ființei muritoare
ce este, ci a modelului de
umanitate pe care-l
poartă în sine. Gândurile
lui îi sunt, întrucâtva,
împrumutate în timpul
vieții sale, ele fiindu-i to-
varășe. La moartea lui
ele se întorc la omenire
și o instruiesc”. Cu ade-
vărat Mihai Eminescu a
fost geniul, unul dintre
tipurile umane despre
care s-a vorbit mai târ-
ziu: sfântul, geniul, ta-
lentul, omul obișnuit și
neputinciosul. Gheorghe
Bogdan-Duică (1866 -
1934), istoric literar
român, membru titular
al Academiei Române

vorbea la timpul său des-
pre stilul lui Eminescu,
despre „minunea emi-
nesciană”- forma limbii
sale, muzica poeziei sale:
„În cântecul lui este un
factor metafizic produc-
tiv, care-l presupunem,
pe care nu-l cunoaștem
decât prin rodul său, la
care psihologia limbii nu
a ajuns, nu va ajunge.”
„Un visător rupt de rea-
litate care nu suferea din
cauza condițiilor mate-
riale în care trăia, indife-
rent la ironiile și laudele
semenilor, caracteristica
lui principală fiind seni-
nătatea abstractă”, este
caracterizarea făcută de
Titu Maiorescu.  În reali-
tate, așa cum se poate
constata din poeziile sau
scrisorile sale, viața i-a
fost o suprapunere de ci-
cluri formate din vise
frumoase, dar și din du-
reri datorate impactului
cu realitatea. Întâmpla-
rea care i-a marcat ciclul
poeziilor de dragoste a
fost întâlnirea cu Vero-
nica Micle, întâlnire pa-
sională dintre doi poeți;
unul dintre ei trebuia să
strălucească!  Nu voi
vorbi despre activitatea
politică din timpul stu-
denției, participarea la
întâlnirile Junimii și nici
despre ziaristica de la
Timpul, cu toate că re-
prezintă o prețioasă și

Eminescu
şi dragostea
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interesantă componentă
a vieții sale, ci voi scrie
doar câte ceva despre
poezia sa de dragoste.
Mihai Eminescu a fost
un geniu! Un neam în-
treg s-a regăsit în opera
lui. El ne-a învățat să
dăm ascultare inimii, ne-
a luminat mintea spre a
înțelege bucuria dar
uneori și nenorocul de a
fi român. Se spune des-
pre creație că este rodul
neliniștii metafizice;
Eminescu spunea că „o
gândire este un act, un
cutremur al nervilor”. A
iubit și a prețuit senti-
mentul iubirii dăruit
omului de către Dumne-
zeu. Este cel mai mare
poet al iubirii și al fru-
museților naturii.  La în-
ceputurile vieții
dragostea lui este senină,
frumoasă, împlinită cel
mai adesea într-un cadru
feeric al naturii proas-
pete și viguroase, ca în
poezia „Dorința”: Vino-n
codru la izvorul / Care
tremură pe prund,/ unde
prispa cea de brazde/
Crengi plecate o as-
cund./ Și în brațele-mi
întinse/ Să alergi, pe
piept să-mi cazi,/ Să-ți
desprind din creștet
vălul,/ Să-l ridic de pe
obraz… Iubita îi apare
gingașă venind parcă
dintr-un dulce vis, în
poezia „ Atât de fragedă
…”: Atât de fragedă te-
asemeni/ Cu floarea albă
de cireș,/ Și ca un înger
între oameni/ În calea
vieții mele ieși… Tonali-
tatea senină a sentimen-
tului erotic și chiar
dragostea fericită, ideală,
există însă și în poeziile
scrise mai târziu: „Frea-
măt de codru”, „Somno-
roase păsărele”, „La

mijloc de codru des”, la
care se pot adăuga inega-
labile versuri închinate
iubirii și naturii din
„Scrisoarea IV” și „Lu-
ceafărul”.  Iubirea pen-
tru femeie şi natură
luminează şi tulbură,
cele două sentimente în-
sumându-se, ajung să
aibă o energie cosmică
care până la urmă, pare
să scape de sub imperiul
voinței, determinând
destinul fiinţei umane.
Plenitudinea sentimen-
tului iubirii, lumea sa de
vis, aspirația spre o iu-
bire totală în mijlocul
naturii este redată su-
perb în poezia „Lasă-ți
lumea”: Lasă-ți lumea ta
uitată,/ Mi te dă cu totul
mie,/ De ți-ai da viața
toată,/ Nime-n lume nu
ne știe./ Vin’ cu mine,
rătăcește/ Pe cărări cu
cotituri,/ Unde noaptea
se trezește/ Glasul vechi-
lor păduri./ Printre
crengi scânteie stele,/
Farmec dând cărării
strâmte,/ Și afară doar
de ele/ Nime-n lume nu
ne simte./ Părul tău ți se
desprinde/ Și frumos ți
se mai șede,/ Nu zi ba de
te-oi cuprinde,/ Nime-n
lume nu ne vede./ Tân-
guiosul bucium sună,/
L-ascultăm cu-atâta
drag,/ Pe când iese dul-
cea luna/ Dintr-o rariște
de fag./ Îi răspunde co-
drul verde/ Fermecat și
dureros,/ Iară sufletu-
mi se pierde/ După chi-
pul tău frumos.[…] Iată
lacul. Luna plină/, Po-
leindu-l, îl străbate;/ El,
aprins de-a ei lumină,/
Simte-a lui singurătate./
Tremurând cu unde-n
spume,/ Între trestie le
farmă/ Și visând o-
ntreagă lume/ Tot nu

poate să adoarmă./ De-
al tău chip el se pă-
trunde,/ Ca oglinda îl
alege —/ Ce privești
zâmbind în unde?/ Ești
frumoasă, se-nțelege./
Înălțimile albastre/
Pleacă zarea lor pe de-
aluri,/ Arătând privirii
noastre/ Stele-n ceruri,
stele-n valuri./E-un
miros de tei în crân-
guri./Dulce-i umbra de
răchiți/ Și suntem atât
de singuri!/ Și atât de fe-
riciți!/ Numai luna prin-
tre ceață/ Varsă apelor
văpaie,/ Și te află
strânsă-n brațe/ Dulce
dragoste bălaie.   Mai
târziu, dezamăgit de lo-
viturile vieții, de lipsa de
înțelegere a contempora-
nilor săi, de societatea
nedreaptă în care își
ducea traiul, Eminescu
creează poezii profunde,
din ce în ce mai triste și
mai pline de renunțări.
Începe să exprime regre-
tul, tristețea, cât și dure-
rea pricinuită de
dragoste. Codrul nu mai
are bogăția frunzișului
verde, lumina, culorile și
aerul pur din tinerețe.
Cineva parcă stinge încet
lumina, culorile devin
din ce în ce mai pale.
Poetul începe să-și pună
întrebări, încearcă să de-
finească amorul prin
propriile-i simțiri, în
poezia „Ce e amorul”: Ce
e amorul? E un lung/
Prilej pentru durere/,
Căci mii de lacrimi nu-i
ajung/ Și tot mai multe
cere./ De-un semn în
treacăt de la ea/  El su-
fletul ți-l leagă,/ Încât să
n-o mai poți uita/ Viața
ta întreagă./[…] Dispar
și ceruri și pământ/ Și
pieptul tău se bate,/ Și
totu-atârnă de-un cu-

vânt/ Șoptit pe jumă-
tate./ Te urmărește săp-
tămâni/ Un pas făcut
alene,/ O dulce strângere
de mâini,/ Un tremurat
de gene… Figura femeii
iubite, din caldă, lumi-
noasă, șăgalnică la înce-
put, devine solemnă și
rece, marmura sugerând
frumusețea înghețată,
ireală, precum în poezia
„Te duci...”: Te duci și
ani de suferință/ N-or să
te vază ochii-mi triști,/
Înamorați de-a ta ființă,/
De cum zâmbești, de
cum te miști./ Și nu e
blând ca o poveste/
Amorul meu cel dure-
ros,/ Un demon sufletul
tău este/ Cu chip de
marmură frumos.[…]
Când mă atingi, eu mă
cutremur,/ Tresar la
pasul tău când treci,/
De-al genei tale gingaș
tremur/ Atârnă viața
mea de veci.[…] Puteam
numiri defăimătoare/ În
gândul meu să-ți isco-
desc/, Și te uram cu-nve-
rșunare,/ Te blestemam,
căci te iubesc.[…] O
toamnă care întârzie/
Pe-un istovit și trist
izvor;/ Deasupra-i frun-
zele pustie —/ A mele vi-
suri care mor…  Regretul
iubirii care pleacă este
redat cu sfâșierea ființei
sale, în poezia „S-a dus
amorul…”: S-a dus amo-
rul, un amic/ Supus
amândurora,/ Deci cân-
turilor mele zic/ Adio tu-
turora/ Uitarea le
închide-n scrin/ Cu
mâna ei cea rece,/ Și nici
pe buze nu-mi mai vin,/
Și nici prin gând mi-or
trece./ Atâta murmur de
izvor,/ Atât senin de
stele,/ Și un atât de trist
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amor/ Am îngropat în
ele!/ Din ce noian înde-
părtat/ Au răsărit în
mine!/ Cu câte lacrimi
le-am udat,/ Iubito, pen-
tru tine!/ Cum străbă-
teau atât de greu/ Din
jalea mea adâncă,/ Și cât
de mult îmi pare rău/ Că
nu mai sufăr încă!... Mi-
nunate sunt cele două
poeme ale iubirii cu me-
ditații asupra existenței,
primul fiind: „Mortua
est”: … Te văd ca o
umbră de-argint strălu-
cită/ Cu-aripi ridicate la
ceruri pornită,/ Suind,
palid suflet, a norilor
schele/ Prin ploaia de
raze, ninsoare de
stele[…] Și-ntreb al meu
suflet rănit de-ndoială:
/De ce-ai murit, înger cu
fața cea pală?/ […] Și to-
tuși, țarină frumoasă și
moartă,/ De racla ta rea-
zim eu harfa mea spartă/
Și moartea ta n-o plâng,
ci mai fericesc / O rază
fugită din haos lumesc./
Și-apoi cine știe, de este
mai bine: / A fi sau a nu
fi… dar știe oricine,/ Că
ceea ce nu e nu simte du-
reri,/ Și multe dureri-s,
puține plăceri./ A fi! Ne-
bunie și tristă și goală/
Urechea te minte și
ochiul te-nșeală;/ Ce-un
secol ne zice, ceilalți o
dezic./ Decât un vis sar-
băd, mai bine nimic… În
cel de al doilea poem
„Venere şi madonă”,
poetul își privește femeia
iubită și o vede când
înger, când demon. Și to-
tuși femeii „demon” îi
acordă „raza inocenței”
și-i dăruie iubirea: Su-
flete! De-ai fi chiar
demon, tu ești sântă prin
iubire,/ Și ador pe acest

demon cu ochi mari, cu
părul blond.  „Scrisoarea
IV”  dezvăluie drama
creatorului care fără iu-
bire - izvorul de energie
spirituală și fără înțele-
gerea iubitei, nu poate
avea strălucirea în artă;
neîmplinirea dragostei
duce la durere, sufletul
totuși nu poate să renu-
nțe la dragoste și de aici
zbuciumul sufletesc: O,
arată-mi-te iară-n haina
lungă de mătasă,/ Care
pare încărcată de o pul-
bere-argintoasă,/ Te-aș
privi o viață-ntreagă în
cununa ta de raze,/ Pe
când mâna ta cea albă
părul galben îl netează./
Vino! Joacă-te cu mine...
cu norocul meu... mi-
aruncă/ De la sânul tău
cel dulce floarea veștedă
de luncă,/ Ca pe coardele
ghitarei răsunând încet
să cadă.../ Ah! E-atât de
albă noaptea, parc-ar fi
căzut zăpadă... Pasiuni și
despărțiri, poetul devine
dezamăgit și dezamăgi-
rea a dat limbii româ-
nești o capodoperă -
„Luceafărul”, poezie în
care e mistuit de iubire,
gata să-i jertfească iubi-
tei nemurirea, dar în cele
din urmă este copleșit de
drama renunțării, a izo-
lării: A fost odată ca-n
povești,/ A fost ca nicio-
dată./ Din rude mari îm-
părătești,/ O prea
frumoasă fată./ Și era
una la părinți/ Și mân-
dră-n toate cele,/ Cum e
Fecioara între sfinți/ Și
luna între stele./ Din
umbra falnicelor bolți/
Ea pasul și-l îndreaptă/
Lângă fereastră, unde-n
colț/ Luceafărul așteap-
tă. […]  Cobori în jos, lu-
ceafăr blând,/ Alune-
când pe-o rază,/ Pă-

trunde-n casă și în gând/
Și viața-mi lumi-
nează![...] Dar cum ai
vrea să mă cobor?/ Au
nu-nțelegi tu oare,/ Cum
că eu sunt nemuritor,/ Și
tu ești muritoare? […]
De greul negrei vecini-
cii,/ Părinte, mă dez-
leagă/ Și lăudat pe veci
să fii/ Pe-a lumii scară-
ntreagă;/  O, cere-mi,
Doamne, orice preț,/
Dar dă-mi o altă soarte,/
Căci tu izvor ești de
vieți/  Și dătător de
moarte;/  Reia-mi al ne-
muririi nimb/  Și focul
din privire,/ Și pentru
toate dă-mi în schimb/ O
oră de iubire.[...] El tre-
mură ca alte dăți/ În
codri și pe dealuri,/ Că-
lăuzind singurătăți/ De
mișcătoare valuri;/ Dar
nu mai cade ca-n trecut/
În mări din tot înaltul:/ -
Ce-ți pasă ție chip de
lut,/ Dac-oi fi eu sau
altul?/ Trăind în cercul
vostru strâmt/ Norocul
vă petrece,/ Ci eu în
lumea mea mă simt/ Ne-
muritor și rece. „Trecut-
au anii’’ este de asemeni
poezia celei de a doua
părți a vieții: Trecut-au
anii ca nori lungi pe
șesuri/ Și niciodată n-or
să vină iară,/ Căci nu
mă-ncântă azi cum mă
mișcară/ Povești și
doine, ghicitori, ere-
suri,[...] Pierdut e totu-n
zarea tinereții/ Și mută-i
gura dulce-a altor vre-
muri,/ Iar timpul crește-
n urma mea...
mă-ntunec! Ce bogăție
de nuanțe ale iubirii, ce
profunde sondări ale ini-
mii! Bucurii și dureri ale
iubirii, poetul aflându-se
de cele mai multe ori în
mijlocul naturii, din ale
cărei frumuseți nu-i

scapă nimic.  Și atunci
când se află în interiorul
unei odăi, privește și
înțelege glasul naturii: Și
dacă ramuri bat în geam
/ Și se cutremur plopii, /
E ca în minte să te am /
Și-ncet să te apropii…
Eminescu a redat farme-
cul și durerea dragostei.
Până în ultima clipă a
vieţii lui creatoare s-a
aflat în căutarea echili-
brului lăuntric, a privit
iubirea şi natura ca pe o
evadare din realitatea
brutală. Ion Caraion
scria despre Eminescu:
„Înainte de a fi idee, sen-
timent, amintire, filoso-
fie, regret, istorie,
autenticitate, travaliu,
eres, revoltă, pesimism,
ton premonitoriu, tan-
drețe, dor, cultură, soli-
tudine, Eminescu este
muzică.” „Eminescu este
imponderabil și muzică.”
Alexandru Surdu a con-
semnat faptul că Emi-
nescu a fost una dintre
„personalitățile hibride,
filozof-poet.” Noica îl
considera etalonul poe-
ziei românești spunând
că „Arborii nu cresc până
în cer. Nici noi nu putem
crește dincolo de măsura
noastră. Și măsura noas-
tră este Eminescu. Dacă
nu ne vom hrăni cu Emi-
nescu, vom rămâne în
cultură mai departe înfo-
metați.” 

�
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fratricid, lipsit de sens,
inuman. Noua sa serie
de gravuri arată din plin
vitejia poporului, sacrifi-
ciile imense pe care
acesta le face, dar, mai
ales, suferinţele prin
care acesta trece: foame-
tea, execuţiile, schingiui-
rile, întruchipate poate
în acel „Saturn” al revo-
luţiei ce-şi devorează fiii.

Dat fiind rolul nefast
jucat de biserică în Spa-
nia, goya nu poate fi reli-
gios pe deplin. Chiar
compoziţile sale reli-
gioase sunt lipsite de
misticism. Închiziţia îl
sperie, îi crează coşma-
ruri şi deci nu paote ră-

mâne nepedepsită în
arta lui Goya. Dar picto-
rul, la hotarul a două se-
cole – cel înecat încă în
tenebre în Spania, al ilu-
minismului, şi cel mo-
dern, al marilor prefaceri
structurale, nu se poate
rupe de religie cu totul.
Picturile bisericii San
Antonio de la Florida
constituie o realizare de-
osebită în arta lui Goya.
Iar martirii revoluţiei
spaniole au în ei o reli-
giozitate mai profundă
decât sfinţii bisericii ...

Pensula lui Goya este
asemenea unei baghete
magice. Ea poate elibera
viziuni infernale, tragice,

terifiante, ce dovedesc
puterea imaginativă  a
artistului, dar şi starea sa
de anxietate, dezamă-
gire, izolare.  Picturile
sale „negre”, cele de pe la
sfârşitul vieţii sale atât
de zbuciumate, sunt un
fel de cutie a Pandorei,
ce întruchipează tocmai
o asemenea stare. Să fie
oare „Viziune fantastică”
expresia idealului său de
neatins ?

Ultimii doi ani ai lui
Goya, petrecuţi în franţa,
într-un semi-autoexil, îi
aduc o anumită stare de
linişte. Goya e  încă tânăr
spiritual, capabil de a-şi
însuşi  noi tehnici – lito-
gravura recent apărută,
dar şi de creaţia rtistică
valoroasă. „Lăptăreasa
din Bordeaux” este în
mod cert  o pictură pre-

cursoare a impresionis-
mului.

Goya a fost un artist
singular, a cărui viaţă şi
creaţie a fost strâns le-
gată de epoca sa,  în
afara curentelor şi lipsit
de discipoli direcţi. Dar
el constituie o etapă im-
portantă, definitorie, o
treaptă în  istoria pictu-
rii spaniole şi europene
în general. Beneficiind el
însuşi de rezultatele în-
aintaşilor săi în ale pic-
turii, Tiepolo, Velasquez,
Rembrandt mai ales, de
la el pornesc alte fire
trainice cere-l leagă de
urmaşii romantici, dar
mai ales de impresioni-
ştii şi expresioniştii de
mai târziu ai sec. al XIX-
lea, prag al picturii mo-
derne.

Ştefan Petra

Şi totuşi, poezia, liris-
mul mai există în ame-
rica ! Iar poetul spaniol,
obiectiv totuşi, nu uită să
le consemneze în adevă-
rate „poeme americane”,
în care tristeţea iradiază
prin toţi porii: „Ca să
vezi că totu-i pierdut ...”
(prefaţă la moarte), iar
alienarea reapare, oricât
ar dori-o poetul de de-
parte: „flăcăii luptau cu

industria / ... Dar nici

unul nu dormea/ nici

unul nu vroia să fei râu,/

nici unul nu iubea frun-

zele late,/ nici unul nu

îndrăgea limba albastră

a ţărmurilor / ... Şi Ame-

rica se scufundă în ma-

şini şi bocete” (Odă pen-
tru Walt Whitman).

Ca întotdeauna, ma-
rele andaluz nu-şi pierde
speranţa, nici încrederea
în puterea omului, a fru-
museţii sale sufleteşti:
„Mâine, iubirile vor fi
stânci, şi timpul- / o
briză adormită care vine
prin ramuri” (Odă pen-
tru Wlat Whitman). Prin
aceasta aparţine el, cu
deplin temei, liricii uni-
versale!

Goya sau jocul...
Continuare din pagina 17

Federico Garcia Lorca
poet al Andaluziei,

dragostei şi a morţii (7)
continuare din numărul 37

Lui Eminescu
Vavila Popovici

A-ți scrie măcar două versuri
De câte ori n-am încercat.
Să-ți spun ce simt cu-adevărat
Cuvinte - alese-a trebuit să cat.
Luam mereu în mâna mea
Creionul și coala de hârtie
Dar ce folos, căci mă-ntrebam
De ce eu totuși nu-ți pot scrie?
Nu știam cum să-ți mărturisesc
Că recitindu-ți cartea mare

Simțeam inima-mi tare bătând
Și-n ritmul ei strofele tale.
Dragoste, melancolie-adâncă
Rânduri scrise-n duioșie rară
Și copiilor noștri încă
Ne-ntrecut de frumoase-au
să le pară.
Ai biciuit acea societate
Cu nepăsare, dispreț
și chiar blestem,
Nu îți păsa de consecințe
Erai un revoltat mândru și ferm.
O meritau mișeii, nedrepți și cruzi,
Pe placul lor a scrie îți cereau

Să-i preamărești, să-i lingușești
În schimb ce-ți dăruiau?
În mizerie și sărăcie te cufundau.
„Va suferi și scrisu-i mai frumos va fi!”
Ce socoteli meschine
mai făceau!?! Asta voiau!
Să-ți facă degrabă un mormânt
Să pună mâna pe caietu-ți sfânt
Și-apoi pe piatra de mormânt
Să scrie un singur cuvânt…
Eminescu mort?
O, nu, nu! Asta niciodată!
Trăiești! Ești tot atât de viu
Prin cartea-ți minunată! (1975)



24

nr. 38 � ianuarie 2011

Eseu

MOTTO :
„Poporul care con-

ştientizează procesul is-
toric prin care trece, are
toate drepturile să se le-
gitimeze în istoria uni-
versală“.  V. Pârvan 

„Nu pot altfel“. Lut-
her

Alexandru
Manafu Târgovişte

Şcolarizarea copiilor
claselor de jos trebuie să
fie de cea mai proastă ca-
litate (atenţie la învăţă-
mântul românesc!),
astfel încât, un zid al ig-
noranţei şi prostiei să
despartă clasa de jos de
elită, iar acestei clase de
jos să-i fie imposibil să
înţeleagă starea de fapt.
Astfel împiedicaţi de
timpuriu, nici cei mai in-
teligenţi din clasa de jos
nu vor avea mari spe-
ranţe să se desprindă de
locul în care au fost pla-
saţi în viaţă (prin extra-
polare, care este locul
societăţii româneşti în
acest sistem? Nu este
greu de anticipat, locul
cel mai de jos). Această
formă de sclavie este
esenţială pentru menţi-
nerea ordinii în socie-
tate, a păcii şi a liniştii

clasei conducătoare.
În acest sistem tre-

buie menţinută igno-
ranţa crasă a
învăţătorilor, a profeso-
rilor şi, în ultimă in-
stanţă, a elevilor (de
altfel, într-o ţară fanion
al democraţiei este obiş-
nuit ca absolvenţii de
liceu cu diplomă de ba-
calaureat să nu ştie să ci-
tească).

Manualul (francma-
sonic) analizează cu de-
taşare şi fără
sentimentalism specia
umană,

„Dacă oamenilor le-ar
păsa unii de alţii, şi-ar
ţine poftele în frâu (lăco-
mia de avere, procreaţia
fără măsură), astfel încât
n-ar trebui să trăiască pe
datorie, sau bazându-se
pe-un sistem de asis-
tenţă socială care-l jefu-
ieşte pe cel care
munceşte ca să-l îm-
buibe pe cel leneş.

Dar cum majoritatea
oamenilor nu-şi ţin pof-
tele în frâu, există doar
două alternative:

- să lăsăm populaţia
să se rărescă prin război,
ceea ce ar putea duce la
distrugerea totală a vieţii
pe glob;

- să preluăm condu-
cerea şi folosind „arme
tăcute" într-un război
dus „în tăcere”...  să con-
ducem lumea spre secu-
ritate generală, printr-un
proces de sclavie mo-
dernă şi genocid.

Se va aduce economia
generală într-o stare pre-

vizibilă de mişcare şi
schimbare, printr-o ac-
ţiune de autodistrugere
controlată care va con-
vinge publicul că anu-
miţi „experţi” trebuie să
se ocupe de sistemul mo-
netar şi să instaureze se-
curitatea (în locul
libertăţii şi dreptăţii)
pentru toţi. Când cetăţe-
nii devin incapabili să-şi
rezolve problemele fi-
nanciare, ei devin sclavi
pe deplin şi sunt mâna
de lucru ieftină (vezi Ro-
mânia).

De remarcat cinismul
şi aroganţa cu care aceşti
„tehnocraţi" consideră
că restul oamenilor sunt
vite de povară, ale căror
suferinţe şi moarte nu
contează, precum şi
minciuna care stă la baza
argumentaţiei cu care îşi
justifică acţiunile ucigaşe
(căci înmulţirea explo-
zivă a populaţiei este
creată tot de către mâna
conspiratoare a guver-
nului din umbră, tocmai
pentru a provoca o criză
care să nu poată fi rezol-
vată decât, zic ei, prin
preluarea puterii abso-
lute pe plan mondial, de
către ei. Tehnocraţii
care, considerându-se
superiori marelui public,
vor aplica metodele de
„inginerie socială" şi vor
conduce, dirija, mani-
pula şi diminua masele,
la ordinul „guvernului
mondial", în mod ştiinţi-
fic şi fără scrupule).

Când (francmasonul)
Silviu Brucan, teoreticia-

nul timpuriu al puciului
din 1989 în România,
vorbea despre o condu-
cere de „tehnocraţi", de
fapt, el se referea la pre-
ceptele descrise în acest
manual.

Aceasta fiind realita-
tea, problema care se
pune în faţa colectivităţii
româneşti este locul Ro-
mâniei în acest joc. In ce
măsură românii vor
putea răspunde provocă-
rilor acestui început de
mileniu, cum se con-
ştientizează realitatea şi,
mai ales, care vor fi mij-
loacele de care dispu-
nem.

Oricum, viitorul nu va
lăsa nedesluşite multă
vreme căile.

Viitorul nu poate şi
nu trebuie să constituie
un salt în necunoscut. El
se proiectează prin lec-
ţiile pe care ni le oferă
trecutul, istoria acestei
naţii, şi nu în ultimul
rând, prin lecţia de viaţă
pe care ne-o oferă con-
duita cavaleriştilor,
aceşti oameni ai secolu-
lui trecut pentru secolul
viitor.

Distins cititor,
apleacă-te cu răbdare şi
încredere asupra Mare-
lui Adevăr din mesajul
transmis, prin timp, de
aceşti nobili deosebiţi ai
societăţii româneşti din
toate timpurile.

Va urma

Gânduri şi reflecţii de final (4)
din volumul „Cavaleria română“, editura CIEA, Bucureşti, 2010
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Teatru

Gheorghe Palel

AGAMEMNON (gândind cu
voce tare): De când mă ştiu am în-
drăgit vitejii şi lipsa lor de teamâ-
n faţa morţii, m-a-mbărbătat în
fiecare clipă. Nici mie nu mi s-a-
ntîmplat vreodată să înţeleg ce-i
teama-n faţa morţii.

(Intră grăbit) ARIS: Mărite
Agamemnon, Protesylas e mort!
De-ndată ce a pus piciorul pe glia
blestemată, o săgeată venind
dinspre creneluri l-a străpuns. Ca
un erou, strigînd numele Greciei
ţărîna-n jur a înmuiat-o-n sînge.
Aşa muri viteazul Protesylas!

AGAMEMNON: Deci l-am
pierdut pe bunul Protesylas, fiin-
dcă aşa au spus nemuritorii, să
moară cei mai buni şi să trăiască
atîţia leneşi şi uzurpatorii La luptă
dar! Deschisă este lupta! Să mer-
gem să îmbărbătăm arcaşii prie-
teni foarte buni cu Dyonisos şi
care nici o teamă n-au de moarte,
Ehove! Spre victorie cu toţii vitejii
mei, spre glorie, înainte!

(Ies şi intră soldaţi, sclavi.
Zarvă caracteristică începutului
marii lupte. Cîteva momente cor-
tul rămîne gol. Zarva bătăliei se
îndepărtează treptat. în cort intră
Criseisa.)

CRISEISA: Ce drag îmi este
Agamemnon care m-a luat supusa
şi iubita lui! Puternic e! Iubirea lui
e luptă, mă fericesc din suflet că-i
sunt roabă, o despărţire simt că
m-ar ucide, mă bucur că l-a alun-
gat pe tata venit cu daruri ca să
mă răscumpere, nu-mi pare rău
că au rîs de el aheii! Stăpînul meu,
slăvitul Agamemnon în lume cred
că n-are asemănare, îl simt întru-

chiparea bărbăţiei şi a puterii. De
când sunt răpită în cortul său am
stat, mi-e bucuria spre supărarea
marelui Apollo — pe care tatăl
meu l-a invocat să pedepsească
grecii pentru mine fiindcă Aga-
memnon m-a furat. Se-aude mer-
sul lui... Acum se-ntoarce!

AGAMEMNON: Criseisa,
roaba mea cea mai frumoasă, trup
de zeiţă şi priviri de şarpe... Privi-
rea asta a ta mă îmbărbătează, ne-
nvins să fiu în luptă. Fără tifle nici
nu ştiu ce m-aş face, că blestemul

măritei mele soaţe Clitemnes-
tra şi moartea prea slăvitei mele
fiice de bună seamă, nu mă-ncu-
rajează.

CRISEISA: O, nu te mai gîndi
la toate astea, mai bine soarbe un
strop din vinul acesta şi vitejia nu-
şi mai afle seamăn, sufletul tău,
să-şi regăsească tihna! O, zeii să te
ocrotească-n veci căci te iubesc
cum n-am iubit vreodată şi nici nu
cred să pot să mai iubesc!

AGAMEMNON: Îmi eşti un
scump răgaz în toiul luptei, îmi
eşti acum balsamul fermecat ce-
mi oblojeşte rănile de suflet, dar
nu te pierde în zadar cu firea şi nu
îmi teme mie vitejia. Eu sunt
ostaş. Prin spada mea mulţi lotri
au trecut Styxul către întuneric ce
niciodată n-are vreun sfîrşit, de-
aceea teama grea a spadei mele e
un mijloc prin care am biruit, sunt
crunt şi sunt viteaz. Dar supăra-
rea-mi coboară-n suflet, uneori,
amară ca apele ce bat mereu în
ţărmuri din zori de zi şi pînă-n
fapt de seară şi peste noapte! Bine
vezi, nelinişti îmi caută prin suflet.
Numai ţie îţi sunt dator încrede-
rea în mine pe care o pierdusem,
Criseisa!

CRISEISA: îţi mulţumesc, vi-
teazule Atrid pentru aceste vorbe
mari şi sfinte ce-mi luminează-n
suflet fericirea şi fără tine cred că
nici o clipă n-aş mai putea trăi.
Mărire ţie!

AGAMEMNON: Chiar de-i
minciună vorba ta îmi place! Mi-
eşti roabă! Aş putea a te ucide, dar
n-ai păcate care să te aducă să me-
riţi moartea. Dragostea de tine
mă-ndeamnă a te păstra cu mine-
n viaţă.

CRISEISA: Ucide-mă, slăvite!
Fericirea m-ar copleşi să mor aici,
la tine. Doar despărţirea noastră
n-aş dori-o, să nu mă-ndepărtezi
şi niciodată nu mă mai da-napoi.
Că or să vie să mă răscumpere cu
aur şi smaralde!

AGAMEMNON: Du-te acum.
Că marele consiliu se-adună-n
cortul meu. că iarăşi zeii s-au su-
părat pe noi. De zece zile armata
noastră este decimată de otrăvi-
tele săgeţi a lui Apollo pe care
tatăl tău de supărare că te-am
răpit, l-a invocat din suflet în acest
fel cumplit ca să ne mustre. Cum
tatăl tău e marele lui preot bine
socot că ar fi să-i dau solie să-l
roage pe Apollo să ne ierte!

CRISEISA: Cum crezi că-i
bine! Mare Agamemnon te rog
din suflet nu mă da departe, să nu
mă lepezi şi să nu mă laşi, să nu
primeşti să fiu răscumpărată, mâi
bine cu a ta spadă mă ucide că
fără tine, nu mai pot trăi!

AGAMEMNON: Te du acum.
Că vin. Treburi prea multe ne răs-
colesc clipă de clipă timpul.

(Criseisa iese. Intră în cort ME-
NELAU, CHALCHAS, IDOME-
NEU, NESTOR, ACHILE, ARIS si
alţii)

MENELAU (strigă): Regele din
Phylaca a murit! Nu începurăm
bine lupta asta.

NESTOR: Ne-ajute zeii s-o sfir-
şim cu bine!

MENELAU: Eu n-am spus nu!
Dar iată ce fac zeii: De zece zile ne
loveşte Apollo cu nori de suliţe ce-
s otrăvite precum săgeţile lui Hef-
cule muiate in sîngele înveninat al
Hydrei.

Va urma

Agamemnon (9)
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Cronică

Lucian Gruia

Virgil Ciucă s-a năs-
cut la 15 ianuarie 1937 în
comuna Gherceşti, jude-
ţul Dolj. Poetul aparţine
acelei stirpe, tot mai
puţin numeroasă, de ro-
mâni mândrii de origi-
nea lor etnică. Poetul a
avut mult de suferit în
perioada comunistă, pă-
rinţii săi fiind conside-
raţi chiaburi, a fost
nevoit să muncească din
greu, încă de la 16 ani, pe
şantierele ţării, pentru a-
şi câştiga existenţa.  A
fost nevoit să-şi comple-
teze studiile la seral şi
fără frecvenţă, obţinând
bacalaureatul la Liceul
I.L Caragiale din Bucu-
reşti. După satisfacerea
stagiului militar, ur-
mează cursurile Institu-
tului Politehnic din
Bucureşti, absolvind Fa-
cultatea de Electronică
în 1966.

Din cauza atitudinii
critice faţă de regimul
comunist, i s-a întocmit
“dosar de urmărire” de
către organele de securi-
tate încă din anii 1968. Şi
avatariile au continat. În
1976 a fost înlocuit din
funcţia de Şef Oficiu de
Calcul pentru că nu era
membru de partid. 

În 1980 a cerut pleca-
rea definitivă din ţară şi
în 1985 a reuşit să obţină

rezidenţa americană.
În1996 – obţine maste-
ratul în “Management
and Administration” la
Universitatea Politeh-
nică din New York.

În USA a lucrat la în-
ceput în întreprinderi de
manufacturare a produ-
selor electronice şi apoi
în domeniul transmisii-
lor de televiziune pentru
renumitele companii:
CBS, Viacom şi Univi-
sion. Tot aici înfiinţează
“Asociaţia Americanilor
de Origine Română”
care îşi propusese să mi-
liteze pentru relaţii eco-
nomice, culturale şi
politice între România şi
USA, fără a obţine reali-
zări notabile.

Participă la acţiunile
fundaţiei “Dacia Revival”
condusă de Napoleon
Săvescu, unde devine co-
fondator  la realizarea
statuii lui Burebista la
Orăştie. Militează pentru
refacerea României Mari
prin reintegrarea Basa-
rabiei şi Bucovinei la
ţara mamă.

Pe lângă articolele cu
conţinut social – politic,
publicate sporadic  în
ziarele de limba română
din metropola newyo-
keză, a tipărit două vo-
lume de poezie şi eseuri: 

”Blestem străbun” în
2007 şi ”Versete dumne-
zeieşti” în 2008, ambele
le Editura Semne din
Bucureşti. Continuă acti-
vitatea literară cu volu-
mul de versuri pe care-l
comentăm în conti-
nuare, intitulat “Pierdut

în lume” (Ed. Semne,
Bucureşti, 2010). În pre-
zent lucrează la un
volum de memorii inti-
tulat “Acţiunea Tirol”,
bazat pe informaţiile cu-
prinse în dosarul său de
securitate (obiectivului
Felix/Cernea).

Cu un asemenea tre-
cut, Virgil Ciucă a deve-
nit, cum este şi firesc, un
cavaler liric al dreptăţii,
înscriindu-se în această
tipologie hiperbolizantă
universală reprezenta-
tivă regimului diurn al
imaginarului. Simbolu-
rile caracteristice acestui
erou solar sunt: calul şi
armele albe, puse în
slujba unei lupte nobile
(în cazul autorului, pen-
tru refacerea României
Mari): ”Bucovină, plai de
dor, / Flori cusute în
covor, / Vise proslăvite-
n cânt, / Brazdă din al
nost’ pământ // Nu e
vremea să mai plângem
/ Căci e timpul să ne
strângem  / Şi să-ntin-
dem horă mare / În stră-
vechile hotare.” 

Emblemele pentru
realizarea acestui ideal
sunt Mihai Viteazu şi
Ştefan cel Mare: „La ceas
de sărbătoare din Ma-
ramu’ la Istru / Legaţi
prin jurământ să ne-apă-
răm pe Nistru / La în-
demnul lui Mihai, ştiind
c-avem un rost, / Vom
reuni ţinuturi şi iar vom
fi ce-am fost.” ; „La
Putna clopotele să bată /
Pentru o datorie uitată! /
Ne lipseşte o brazdă de
pământ / Moştenită de

la Ştefan cel Sfânt” 
Virgil Ciucă trăieşte

în cultul măreţiei trecu-
tului dacic şi deplânge,
în antiteză, decăderea
contemporanilor noştri
care nu mai respectă tre-
diţiile şi nu mai muncesc
ogorul strămoşesc.

În tradiţia populară,
modelul cavalerului drep-
tăţii se regăseşte în figura
haiducului: „Cântă cobza în
Bănie / E vreme de haidu-
cie / Să spânzurăm bogăta-
nii / Să ne apărăm ţăranii.” 

Într-o altă ipostază ci-
vică, autorul resusci-
tează, desigur, la nivelul
talentului său, naţiona-
lismul militant al lui
Aron Cotruş, Octvian
Goga şi chiar al paşoptiş-
tilor, azi când fiinţa na-
ţională este ameninţată
de globalizare şi de tră-
dătorii interni care o
sprijină. Poemul invec-
tivă Spune preşedinte
are ca model celebrul
pamflet arghezian,  „Ba-
roane”: „Spune preşe-
dinte, spune, că ai carte /
Cine României îi doreşte
moarte / Când din mun-
ţii ţării au plecat şoima-
nii / Spune, preşedinte,
cine-s şarlatanii? //
Când pământul ţării e
vândut în rate / Când în
România nu mai sunt
bucate / Când hotarul
ţării îl decid tâlharii /
Spune, preşedinte,
unde-s militarii? // Cine
sunt escrocii ce-au decis
la Malta / Dorind să re-
pete ce-au impus la Yalta
/ Când din trupul
ţării se-nfruptă ca-

Virgil Ciucă:

Pierdut în lume

�



27

nr. 38 � ianuarie 2011

***

licii / Spune, pre-
şedinte, cine-s li-

curicii? //  Spune,
preşedinte, că le ştii pe
toate / Când copiii ţării
nu mai au nici lapte /
Când economia este o
ruină / Spune, preşe-
dinte, cine e de vină? //
Când datina sfântă e
mistificată / Când legea
supremă este ignorată /
Când aleşii noştri fură şi
trădează / Spune, preşe-
dinte, cine ne salvează? „

Lirica lui Virgil Ciucă
este o critică socială
acută. Sunt certate pros-
tituatele, bărbaţii afeme-
iaţi, medicii, turnătorii
securişti din timpul regi-
mului comunist şi mai
ales preoţii: „Popilor vă
pocăiţi / Nu furaţi, ci să
munciţi / Nu turnaţi, ci
vă rugaţi / Popilor neru-
şinaţi! // Pe vremuri ca
satanişti / Aţi trecut la
comunişti / Când aţi mi-
rosit dolarul / V-aţi

schimbat şi voi vicarul //
Aţi turnat, aţi preacurvit
/ V-aţi vândut spre As-
finţit! / Nu vă pasă de
credinţă / Aţi uitat de
umilinţă”. Tot preoţii
sunt răspunzători pentru
mazilirea domnitorului
pro - gresist Alexandru
Ioan Cuza pentru că a se-
cularizat averile mănăs-
tireşti: „Când l-au exilat
pe Cuza / Popii şi-au
pătat obrazul / La toţi le-
a crescut osânza / Pe noi
ne-a lovit necazul //
Când sărbătorim Unirea
/ Crucea vinovată tace, /
Ne-a lăsat cu amintirea /
unei naţiuni sărace.”

Virgil Ciucă este un
ateu convins întrucât
credinţa într-un Dumne-
zeu răzbunător, care a
creat omul după chipul
şi asemănarea lui, a adus
multe necazuri omenirii
(nesfârşitele războaie re-
ligioase stau mărturie).

Poetul devine apără-

torul lui Eminescu în
faţa detractorilor con-
temporani: „Cu ură cul-
pabilizat,/Răstălmă-
cind al său trecut,  / Ei
cer să fie renegat,  / Dar
noi în juru-i facem scut.” 

Depăşind hotarele,
Virgil Ciucă ia atitudine
împotriva tartorilor lu-
mii care vor să ne dezbine
şi să ne stăpânească. În
contrast cu răutăţile o-
meneşti, natura curată
aduce alinare: „A nins cu
fulgi cernuţi domol / Şi
totu-i alb, imaculat / Ză-
pada parcă-i de brocat /
Întinsă de la pol la pol. //
A nins şi-n ziua de Cră-
ciun / Toţi brazii sunt îm-
podobiţi / Pe străzi
copiii-s fericiţi / Ca-n
orice zi de Moş Ajun.”

Amintirile copilăriei,
adolescenţei cu idilele ei
pure, devin mai puter-
nice trecute prin filtrul
exilului: „Am revenit
dintr-un impus exil / Să-

mi duc calvarul până la
soroc, / Să descifrez un
“anotimp” ostil, / Dar
roata vieţii nu pot să în-
torc.” Virgil Ciucă consi-
deră poezia modernă
elitistă şi lipsită de
mesaj,  motiv pentru
care urmează calea poe-
ziei clasice şi adoptă mo-
delele liricii militante
paşoprtiste, iar în versu-
rile de dragoste uzitează
metrica eminesciană.

Acest mod de conce-
pere al poeziei, după pă-
rerea mea, nu mai
corespunde orizontului
actual de receptare şi au-
torul trebuie să-şi gă-
sească stilul propriu
pregnant.

Totuşi, poezia lui Vir-
gil Ciucă este actuală
prin tematica socială
propusă iar atitudinea
civică a autorului face
cinste oricărui cetăţean
care simte româneşte!

Sanije Gashi

„Am condus NATO
într-un război lung, de
78 de zile. A fost foarte
important, deoarece s-a
procedat în numele li-
bertăţii pentru nişte oa-
meni ce au fost prigoniţi
din casele lor sau omo-
râţi. Cu aceasta s-a de-
monstrat şi valoarea
noii misiuni a NATO.
Sper ca din campania
din Kosovo să fi reieşit
multe învăţăminte , ce
pot fi folositoare şi altor
regiuni.“

Madeleine Albright, la
cea de a 10-a aniversare

a bombardamentelor

NATO.  Radio Europa
Liberă, februarie 2009

„Sunt trei momente
legate de Kosovo, pe
care nu le voi uita toată
viaţa: Nu voi uita nicio-
dată acea privelişte tri-
stă a exodului familiilor
albaneze, care au suferit
atât de mult şi atât de
îndelungat din cauza
violenţelor lui Milloşe-
vici; Nu voi uita nicio-
dată impresiile din
prima mea vizită în Ko-
sovo liber şi curajul de
care a dat dovadă acest
popor, pentru a-şi în-
cepe noua viaţă în liber-
tate! De asemenea, nu
voi uita  predarea lui

Milloşevici la Haga!“

Madeleine Albright,
TEUTA, iulie 2002

„S-au dus zilele pe
care le-aţi petrecut prin
beciuri, ascunzându-vă.
S-au dus nopţile pe care
le-aţi petrecut tremu-
rând de frig în munţi.
Ştiu cât este de greu
pentru cineva care şi-a
pierdut casa şi pe cei
dragi, dar iarna care va
veni  va fi mai bună
decât cea care a trecut.
În loc să trăiască cu sen-
timentul urii pentru tre-
cut  şi cu cel  răzbunării,
Kosovo trebuie să pri-
vească spre viitor, iar

comunitatea internaţio-
nală va fi alături de el.
Kosovo trebuie să
meargă înainte, cu şcoli
noi, muncă, asigurarea
vieţii normale pentru
copii. Îi rog pe părinţi
să-i înveţe pe copii că
viaţa poate da mai mult
decât zăngănitul arme-
lor. Nu permiteţi ca su-
fletul lor să fie rănit. Nu
permiteţi ca inimile lor
să se transforme în pie-
tre. Ei merită mai mult.
Poporul american a fost
onorat să fie alături de
voi şi noi vrem să fim cu
voi la fiecare pas  pe
drumul pe care aţi por-
nit.“

Bill Clinton, Ferizaj,
23 noiembrie 1999

Istoria groazei o carte vie (3)
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Proză

Sebastian Drăgan

Ziua a cincea
şi a şasea

Stă ţanţoşă. Are şi de
ce. E ca o cariatidă spă-
lată de soare. În picioare,
goală, cu coapsa stângă
uşor petrecută peste cea
dreaptă şi mâinile  încru-
cişate peste sâni. Lumina
bate de undeva, pieziş, îi
cuprinde torsul şi des-
enează un tatuaj straniu
pe pântec. O flacăra, ba
parcă o floare, iar o fla-
cără… O prind de mâini,
i le desfac şi îi cuprind
sânii în palme, apoi
încep să o sărut pe gât,
încet, aş da năvală, aş
sfâşia-o, i-aş rupe carnea
de pe oase de atâta do-
rinţă, dar rămân  fulge-
rat şi aiurit şi complexat
de atâta frumuseţe pe
centimetru pătrat, pal-
mele nu mai îndrăznesc
să-i violenteze ţâţele cu
mângâieri (cum ai putea
să mototoleşti o opera de
artă, să o ucizi cu dege-
tele murdare de trufie?)
simt sfârcurile cum i se
întăresc acolo, la inter-
secţia dintre linia vieţii şi
a norocului din palme,
mă ard ca un ac înroşit
în foc şi se lungesc şi se
îngroaşă aproape că ţipă
după gura mea, se vor
supte, se vor muşcate, se
vor înghiţite, stoarse-
strivite, pleznite cu
limba, asta şi fac, asta şi
fac, de nu s-ar termina
vreodată nebunia asta. O
aud cum  respiră  preci-
pitat, din ce în ce mai
tare, mai repede, mai
apăsat, îmi gâfâie în ure-
che.  Mâinile mi-o iau
razna, alunecă pe trupul
ei peste tot ca şi cum ar
spăla-o, ar înveli-o în su-

doare şi poftă, pielea i se
strânge grăbită ca şi cum
ar da de ger năprasnic,
dreapta-mi rămâne pe
sânul ei stâng iar stânga
coboară între coapse câ-
teva secunde mirată să
dezvelească buzele-i
umede, verticale, parcă
atunci descopăr pentru
prima dată că-s două
rânduri de guri flămânde
de îmbrăţişarea limbii,
cobor lihnit şi o sărut
lung acolo, pe toate cele
patru buze umflate, mo-
fluze, apoi înăuntru
unde-i fierbinte şi dulce
şi are gust de gutuie. N-
apuc să mă bucur îndea-
juns de minune (aş
gusta-o la nesfârşit, iar şi
iar), că se desface toată,
ca un lanţ deşirat de o
ciutură şi ţipă şi tremură
şi râde în hohote. Îi văd
ochii: îi râde sufletul.
Dar nu rămâne aşa. Se-
ntoarce spre mine, mă
culcă pe spate şi-ncepe
să deseneze cu limba pe
pieptul meu nişte desene
numai de ea ştiute, recu-
nosc moliciunea curbe-
lor din alfabetul sanscrit,
ba parcă şi ceva ideo-
grame aztece,  zici că şer-
puieşte după conturul
lui Quetzalcoatl, „stă-
pânul stelei zorilor“  şi
apoi coboară cu gura-i
măiastră pe pântec, mai

jos, mai jos, încet, prea
încet, îmi prinde mădu-
larul cu buzele, sunt în-
hăţat, gata de lins, gata
de băut, gata de stors, îl
înghite tot, îi dă drumul
într-o mişcare de du-te,
vino, nu se opreşte deloc,
limba-i  se înfăşoară şi
desfăşoară, plescăie,
simt că mă suge că trage
toată bărbăţia din mine
care urcă, vine, vine, ex-
plodează, îi umple gura
şi o înghite, pofticioasă.
I-a fost sete de mine. 

Ne îmbrăţişăm ca la
început de lume şi conti-
nuăm, abia atunci intru
în templul din ea. Îi gust
degust cerul gurii, îi
număr dinţii cu vârful
limbii de treizeci şi două
de ori, dau rotocol, câte
unul pe secundă sau mai
încet, nu ştiu, îi prind
buza de jos, groasă,  su-
culentă ca o pară coaptă-
n fân, o muşc, saliva-i ca
nectarul de agrişe, apoi
rămân pironit cu privi-
rea în ochii ei, fascinat
de strălucirea - fulgera-
rea negrului din irişi, e
zeiţa persană a iubirii,
Anahita şi eu zeul per-
san al desfrânării, Aka
Manah, pielea îi mi-
roase a vânt, e proas-
pătă, îşi contractează
pântecul şi muşchii pel-
visului mă strivesc cu

plăcere, spasmodic, în-
lăuntrul ei sunt una cu
ea, vaginul îşi strânge
pumnul, o face atât de
bine încât zici c-a exersat
personal cu doctorul Ar-
nold Kegel (contrac-
tura levator ani) din
cleştele ăsta nu mai
vreau să ies, ba mă lasă,
ba nu, mă gândesc să
mor, dacă mor ca Ame-
deo Modigliani, ar fi
ea Jeanne Hébuterne a
mea,  ce s-ar sinucide cu
dragostea-mi în pântec,
din prea multa iubire-n
suflet? Ah, e mai degrabă
ca Pamela Susan Co-
urson iubita veşnică a
lui Jim Morrison (da,
toţi sunt înmormântaţi
în Cimitirul Père La-
chaise din Paris, două
perechi de îndrăgostiţi
care au sfidat legea şi
timpul şi mizeria
umană). „I liked to crawl
back into my brain“,
zicea Jim. Mă târăsc şi
eu, înapoi în creierul
meu, unde-o găsesc, era
acolo demult, în toată
splendoarea de  sfântă-
gheişă, Mireille. Nu
trebuie s-o caut. O recu-
nosc, mă recunoaşte.
Tremurăm. Ne golim de
trupuri, o dată, încă o
dată şi-ncă-o dată. Ne
iubim cu creierele, într-o
mare verde de seroto-
nină, sudoarea ne învă-
luie dulce, ameţitor de
dulce, până la nebunie.

ziua a
şaptea

Azi ne plimbăm, ne
ţinem de mână. Cu ară-
tătorul, mijlociul, inela-
rul şi degetul mare
strâng în cleşte falan-
gele-i subţiri. Degetul cel
mic se încovrigă la
încheietura ei, ca o
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brăţară. Îmi potri-
vesc paşii după ciz-

mele-i maron, cald,
păstos, e o culoare care
mă scufundă în aducere
aminte şi tânjeală după
ciocolata din copilărie,
catifelată şi cu gust de
lapte şi alune de pădure,
ciocolata care era întot-
deauna prea puţină, se
termina prea repede şi-
atunci o lipeam cu vârful
limbii de cerul gurii şi-o
lăsam acolo, minute în
şir , să prelungesc cât
mai mult aroma, cât mai
mult deliciul, aşa şi cu
cizmele ei lungi până sub
genunchi, care-i acoperă
gambele trufaşe, le-aş
lipi de mine, de cerul din
mine, să nu se termine
curând, să nu se sfâr-
şească. Deci, aştept:
când piciorul ei stâng ba-
lansează cu dreptul meu,
rămân cu el pe loc şi,
când păşeşte cu dreptul
ei, zdup şi eu! ăsta-i
pasul din armată, intră-
n ritm, răcane, intră-n
ritm, un ’- doi, un’ - doi,
stânguu’, acum suntem
echilibraţi nu numai în

ritmul paşilor, ci şi în
respiraţie, umăr la umăr,
ca doi camarazi de arme,
mă uit în ea, suntem
egali, pare ruptă din
mine, eu par frânt din ea,
a! dar mai are ceva care
fracturează imposibilul :
împunge aerul cu sânii
semeţi, îl dislocă în sfere
aproape lichide care plu-
tesc, le prind, se lovesc
şi mi se topesc pe buze,
ca nişte baloane de
săpun, zici  că-s  un in-
venteur de genie,  mai
ceva ca  Gogu Con-
stan tinescu, înainte de
descoperirea teoriei so-
nicităţii (aşa o fi desco-
perit şi savantul metoda
de transmitere a puterii,
prin unde de presiune,
mai ştii…?). Simt presiu-
nea aerului şi gustul sâ-
nilor neruşinaţi, fără să-i
rup bluza, fără să-i ating
( o fii obsesia? ). Urcăm
spre Cioplea,  singuri,
pustiu, lumină chioară
de felinar, strada cu
pavaj din granit cubic, e
udă, pare un bulevard de
secol XIX, te-aştepţi să
auzi fornăitul cailor şi

trăsurile scrâşnind din
osii iar noi să ne  potolim
foamea unul de altul
acolo, pe un pat din bor-
duri, sa nu ne însetăm de
aşteptare. E  Strada Li-
bertăţii, ce coincidenţă,
liberi să ne iubim până o
să crape lumea, suntem
ombelico del mondo, să
îndrăznească cineva să
spună altceva, că-l sfâr-
tec! dar eu nu cred în co-
incidenţe, nimic nu e
întâmplător, fiindcă ar
însemna ca ea, Mireille,
e o întâmplare, un noroc,
o minune, un miracol şi
o să-şi fluture farmecele
şi-o să dispară. Mi se
face frig şi frică...

Ziua douăzeci
şi unu

Când sunt cu ea mă
simt sfâşiat în şapte hălci
mari: de uimire, de bu-
curie, de dorinţă, de
chin, de fericire, de ne-
bunie şi de frică. Nu ne-
apărat în ordinea asta,
nu neapărat în bucăţi
egale, nu neapărat toate
deodată, ci aşa, sacadat,
amestecat, câteodată

frica mă gâtuie şi simt
cum dă târcoale pe lângă
fericirea de a o ştii numai
a mea, dar ea, Mireille,
încă nu ştie că este doar
a mea, n-a aflat, nu-i
spun, nu-nu-nu  (ce sen-
timent inutil posesia ei!
ce aiuritoare de bună, de
caldă şi cotropitoare
senzaţie că  o am!), ştiu,
nu poate decât să mă
simtă dar, dacă o face,
sunt pierdut…Ah, dacă
ar ştii ce putere are în su-
fletu-i, cu sufletu-i asu-
pra mea… ascult
Working on a dream a
lui Bruce Springsteen
şi mă simt eliberat de în-
cărcătura nervoasă că nu
e lângă mine, de fapt mă
păcălesc, e acolo, în
emoţia cântecului, deci
în mine, când şi când mă
prefac că o uit, nu-mi
iese mereu, nici nu vreau
să-mi iasă, doar că amân
nebunia, bucuria de a  o
redescoperi mereu. 

Nu sunt jumătăţi de
măsură aici, numai în-
tregul. Numai ea. Hohot
de râs şi tremurat din
irişi, de plăcere ascunsă.   

...de Ion Iancu Vale

Te ştiu, moarte
şi nu mi-e frică de tine,

hăituitoareo şi rânjitoareo.
Mi-e teamă doar

de ce rămâne în urma ta,
de jalea pe care o laşi viilor

ce nu ştiu să te priceapă
şi să te accepte.

Omniprezentă, neconcesivă
şi ireversibilă,

le complici şi le otrăveşti exis-
tenţa,

inoculându-le groază şi deznă-
dejde.

Te ştiu, moarte,

şi deşi nu-mi eşti indiferentă,

te am la degetul mic, neînduplecato.

Pe mine însă nu mă înspăimânţi

ca pe cei mai mulţi,

căci eu te-am sorbit şi te sorb mereu,

ca pe o mixtură amară şi obligatorie.

Pentru a nu mă găsi nepregătit,

pentru a nu mă ataca

degradant şi fără speranţă,

pentru a nu mă găsi

neîndumnezeit

şi neîmpăcat.

Fiindcă eu te ştiu, moarte

Şi te aştept, te aştept...

Piept lângă piept

Suflare în nesuflare.Te
 ş

tiu
, m
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Cronică

Vasile Sevastre
Ghican

O surpriză de propor-
ţii mi-a fost dat să trăiesc
în recenta lectură a
proaspetei apariţii edito-
riale „Metamorforice
stări”, al căror autor este
cunoscutul scriitor vrân-
cean Gh. A. Stroia. În
această carte am consta-
tat că nu ni s-au mai pro-
pus poeme aşa cum ne
obişnuise, ci de data
aceasta ni s-au pus la
dispoziţie enigmatice
Stări. Şi am întâlnit aici
stări de bine, stări de
înalt, stări de adânc,
stări de curate zboruri,
stări de poetice stări care
aduc un suflu nou poe-
ziei din Ţara Vrancei şi
de ce nu, celei nationale. 

Dacă în volumul
„Omul retortă” te puteai
vindeca prin poezie de
multe boli, în „Metamor-
fice stări” fiecare stare se
confruntă cu puterea de
vindecare a celui îmbol-
năvit de magia culorii.
Boala de albastru am
tratat-o cu Starea de
„sclavi ai clipei”; boala
de roşu am tratat-o cu
starea „copacilor ador-
miţi”; îmbolnăvit de
oranj voi îngenunchea
acolo unde „plânge
toamna” iar toate aceste

boli şi multe altele care
vor vibra la sănătatea
omenirii, cerul ni le va
trimite aici unde minu-
nea luminii „ca scâncetul
/ unui copil / cu părul de
aur” renaşte „dintre
astre” să ne binecuvân-
teze trecerea anilor.
Aceste înălţătoare trăiri
nu vor întârzia să apară
pentru că aceste stări
poetice, metamorfozate
de scriitorul Gh. A.
Stroia, au fost inventa-
riate şi omologate siste-
matic cu foarte multă
atenţie. Gândurile inven-
tariate sunt reflecţii care
se supun legilor naturii
umane, care vin de la
Dumnezeu şi se impun
unui zbor desăvârşit prin
Duh Sfânt. Gândurile şi
implicit ideile omologate
de inima ta sunt „expo-
nate” care au trecut şi au
lăsat urme de tristeţi şi
dureri, fără de care se
ştie, poezia ar deveni un
eşec total. Şi ce face poe-
tul pentru a se salva? „Se
scutură azi, / Vibrând de
alb: / Zăpezile..... iernii.”
Frumos, nu? Doamne şi
ce poate fi mai alb decât
sângele sfânt al amiezii?
Ce poate fi mai alb decât
nevoia de spaţiu şi timp
al poemului veşnic înge-
mănat cu starea poetu-
lui? Alt exemplu
concludent: „Pete pure
de alb, / Pe covorul în-
sângerat / De fantoma
ceţii:” O poezie ca să se

desăvârşească prin
TRĂIRE trebuie să
poarte amprenta celui
care-a născut-o. Deci
prin răbdare, consec-
venţă şi credinţă deve-
nim părtaşi unui act de
creaţie: „Trec efemere /
clipele toamnei: / Visând
fructele coapte”. 

Deci, numai printre
suspine e bine să cauţi
cărarea care duce spre
boabele de mărgăritar
atât de râvnite de-o stare
poetică, numai astfel vei
putea dărui codrilor se-
culari din inima ta o
creangă de Laur de
foarte mulţi râvnită, pe
care foarte mulţi ar dori
să o doboare la pământ.
Nu-L căuta pe Dumne-
zeu printre păcătoşi ci
caută-L în inima ta acolo
unde înfloresc toate spe-
ranţele iar „Fructele cu-
lorii / Leagănă toamna /
pe braţe de rod”. Fii con-
secvent cu tine şi vei în-
vinge în primul rând
primejdiile pe care ţi le-
a produs propria fericire.
Poetul născător de stări,
Gh. A Stroia, nu se folo-
seşte de niciuna dintre
acestea pentru a-şi de-
termina efervescenţa ini-
mii, Domnia Sa - poetul
apelează la sentimente
destinate naturii, astfel
ademenind pământul
pentru a-i primi mărirea,
ajunge fără ezitări să tră-
iască la intensitatea de
facere a lumii: „Viaţa ce

frământă, / Verdele pur,
de anotimp, / Plin de cu-
rate emoţii” peste care
nu se poate trece fără
voia eternului Eu: „Me-
tamorfica stare” a trece-
rii ne exaltează visele şi
viaţa de la care primim
nobila plăcere de a ne
pierde timpul, unde,
„Cascada timpului / pre-
linsă umed / peste văile
însorite” ale seninului
venit din alte lumi să ne
dăruiască raza aprinsă a
poeziei, unică sărbătoare
a naşterii neantului.
Lângă starea cuvenită
sufletului simt „Aerul
respirând / gândurile co-
pacilor, / Proiectaţi în
etern” să aducă un dram
de înalt celor prăbuşiţi în
întunericul lor. Veniţi la
sărbătoarea pământului
şi cumpăraţi-vă cele mai
scumpe amintiri şi vă voi
da în schimb „o mare ro-
ditoare” unde un val de
timp le va încânta cu
moartea lui cea fără de
moarte. Cu o veste venită
din neant poţi ademeni o
mie de munţi veniţi din
pământ şi aş vrea să nu
uit Munţii New York. Su-
părătoarea vamă a regre-
tului vine să strice
piramida de idei, de
multe veacuri captivă la
vama sincerităţii. 

Nu-i da pământului
curaj să se îmbete, pre-
cum omul de realizările
sale, că vor veni cosaşii
Universului şi-şi vor cu-

Gheorghe A. Stroia:

Metamorfice stări
Editura Karuna, Bistriţa, 2010

Gh. Stroia
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lege roadele: „Pe umbra
pământului, / Plin de ri-
duri adânci: / Visul roa-
delor târzii”. Sigur, cu
timpul, pământul se va
lăsa de fumat, se va
adapta să mănânce
numai vegetarian iar co-
piii copiilor noştri vor
ajunge să cunoască
multe dintre animalele
existente acum pe Terra,
numai prin muzeele vii-
torului. Pentru cât s-a
pătimit în poezie, poetu-
lui îi va fi de ajuns să
străbată pe jos magis-
trala cerului, pentru că
Dumnezeu i-a rezervat
în Rai postul de „singur”
la toate, iar noi ceilalţi
mereu nemulţumiţii feri-
ciţi ai averilor fără mă-
sură, vom reveni pe
Terra peste un milion de
ani, pe la casele noastre,
mereu proaspăt văruite
muzee literare, împrej-
muite de stânci şi păduri
seculare pentru a ne re-
vedea coclaurile copilă-
riei dar unde nu ne vom
mai recunoaşte decât
cerul cu podoabele lui
aurifere. Pe la stâni cio-
banii ne vor ridica statui
din raze de lună iar ţăra-
nii vor ara pământul cu
dragostea cu care îi latră
căţelul pământului.
Vara, ultima brazdă de
lumină a vieţii, unde cu-
vintele „Stau atârnate-n
ram, / Fructe de roşu,
model / De purpură la
urechi”. Vom fi martori
oculari la scurgerea soa-
relui pe pământ ca la un
spectacol de gală pe care
sfârşitul de lume îl va da
celor câţiva spectatori
rămaşi fideli acestei pla-
nete: „Primăvara, vis
copt / De razele soarelui”
se va întoarce în trup de
fecioară şi va coborâ

până spre centrul pă-
mântului „Pasăre măias-
tră / Ce cântă cu vers
moale / Toporaşilor în
floare”. 

Adună tot ceea ce ţi-a
fost de folos în viaţă şi vi-
brează pe lungimea ta de
undă şi vei ajunge să re-
cunoşti că patria poeziei
se află în inima ta: „Fru-
museţea clipei / Ce mută
vorbeşte / Sufletului de
cristal”. Caută-ţi un loc
în inima lumii şi umple-l
cu iubirea primită în Dar
de la Dumnezeu şi ai să
observi cum timpul se
dilată, cum mireasma
sărbătorilor întru poezie
te va cuprinde cu tenta-
culele-i sfinte ale cu-
noaşterii: „Darul deplin
al vieţii, / Pe care sufle-
tul meu / Îl recunoaşte, îl
simte”. Poezia, împără-
teasa tuturor simţurilor
are un cuvânt greu de
spus în următoarele vea-
curi, iar de atunci încolo
ne vom supune marilor
ispite ale pământului:
„Stele se aprind / În ne-
murirea trecătoare / A
clipei de smarald”.
Această carte de STĂRI
unice,  „Metamorfice
stări”, aduce un plus de
strălucire culorilor îm-
bolnăvite prin cuvânt.
De aici, de la vârsta culo-
rii la puterea de slavă a
candorii, există o punte
pe care ni-o întinde su-
premul gest al viorii:
„Peste ani, în timp /
Candelabre ale cerului /
Ce azi lucesc, în amin-
tire”. Între poem şi Sta-
rea pe care poetul Gh. A.
Stroia a inventat-o re-
cent, există o adevărată
putere de magie care se
influenţează reciproc.
Poemul este cel care res-
piră, însă totuşi „starea”

este cea care-i produce
respiraţia. Aşa precum
unei stele căruia Dum-
nezeu îi împrumută lu-
mina pentru a se simţi
utilă, la fel timpul meti-
culos tocat în secunde ne
dăruieşte răgazul de a-l
traversa, de a-i umple tă-
cerea cu surâsuri, cu
flori, cu găselniţele noas-
tre lumeşti: „Clipă, viaţă,
destin. / Un pas, o floare,
un surâs / Martir al tim-
pului tău”. Pentru a te
adăuga unei „stări” nu e
necesar să acţionezi ci să
ai putere de a rezista să
rămâi cine eşti. Şi cine
poate implica acest sen-
timent în metaforă decât
poetul Gh. A. Stroia? „În
timpuri fără minte / Ex-
plozia de vise / Ce naşte
Universul”. 

Pentru ca pământului
să-i redevii frate nu tre-
buie să-i distrugi averile,
ci ajutându-te de minu-
natele-i STĂRI dumne-
zeieşti a fost de ajuns să
inventezi cuvântul, apoi
lampa, apoi racheta,
apoi net-ul şi toate cele
rânduite de Dumnezeu a
fi create pe pământ. Se-
cretul de a ajunge în Pa-
radis este să respecţi
toate câte ţi se impun pe
pământ. Şi numai după
aceea „Cerul şi pământul
/ Soarele şi apa visată /
Unind lumi, în paradis”
să-ţi ducă sufletul acolo
unde merită. Poezia –
stare este un Crez în
care-ţi pui încrederea şi
care te va ajuta să-ţi des-
ăvârşească actul creaţiei
dacă i te supui cu toată
dăruirea. Astfel: „Amin-
tirea de ieri, / Purtată as-
tăzi, / În visul de mâine”
este cu atât mai curată
cu cât recunoşti să te
vindeci de timpul care

te-a rănit. Este sau nu
aceasta o stare sau
cumva pe undeva am
greşit? Nu, nu este vorba
aici despre o eroare ci, cu
siguranţă: „Aprinse,
aripi de timp / Şi stinse
pe-o lespede / De mar-
mură, vibrând” vei primi
spre înţelepciune aripa
care-ţi lipsea. Deci STA-
REA este o poezie care a
reuşit la timp să-şi des-
chidă larg toate porţile
cunoaşterii precum pu-
terea sa dusă de val de a
deveni poem sacru. Şi ce
poem poate fi mai viabil
decât acela care aduce
„Un chip, culoare, alb /
Dansul florilor de măr /
Suferind în lumina ste-
lei” ? Doamne şi ce pri-
măvară dansând printre
inimi şi curcubee ne va fi
sortită ca „dansul florilor
de măr” să se transforme
în dans de aripi - de flu-
turi, de păsări, de oa-
meni, de aştri – cei de azi
şi cei de mâine când la
poale de codru se va fi
născut un curat fâlfâit de
poezie? Poetul Gh.A.
Stroia este primul care
metamorfozând o idee a
transformat-o în iubire
iar iubirea într-o serafică
STARE a existenţei
noastre: stare de bine,
stare de înalt, stare de
adânc, stare de zbor, sta-
rea de mereu altă şi altă
dumnezeiască Stare.
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Poezie

Ieri, retina
În seara asta îngerul
a trecut pe la porţi.

Lucrurile căutau Lumina
pentru a experimenta umbre
şi umbrele caligrafiau siluete

pe drumuri, pe roţi
pe alte umbre mişcătoare,

lipicioase.
Scris cuneiform al fiinţelor

de tot felul
Dincolo colecţia

cu păsări adormite, 
pasărea este casa sufletului

achiziţionată mult mai târziu,
în zori,

pe la porţi doar semne,
binecuvântări.

Sufletului  amănuntele iubirii
şi cireşul

O frază juxtapusă
ieri pe retina furnicii.

Împărăţie, semn
Mina nevazută atinge ninsorile 

Dintre sfere şi predicţiile astrale 
Simt suflarea ta, deasupra mea 

cerul şi legea.

Simt veghea ta,
atotcuprinzătoare

În mine eşti, cu mine eşti,

oricând, oriunde.
drum cu o mie de sensuri,

cu o mie de veşnicii
Şi o singură soartă.

iubire eşti ce mă iubeşti pe mine
Iubirea mea deplină-ţi aparţine
Când periodic, acolo, unde sunt

Oştiri cereşti îşi schimbă
garda şi mesajul, ocrotind

Sufletul meu -
semn potrivit

pentru împărăţia promisă.

Albastru, marele suflet
Îngerul mi-a adus trei Vulturi
Sfetnici zburători, rasă rară,

de vânătoare
Şi zice câini nobili, zece câte zece

Pentru a fi insoţită, oricând,
pe toate drumurile.

O arma mea adus Ingerul
Arma superbă cu ţeava de aur,
Să o port ca semn de nobleţe 

În toate zilele vieţii mele.
După o lege imuabilă,

La ore nebănuite ieşim şi intrăm
În sufletele altora, subtil,

Pentru veşnicia Marelui Suflet,
Şi a cerului albastru.

Triunghi, teologica
Fiinţă uniarticulată

Peste văzduh deplină
Înalţă clipe, petale, în drumul tău

Armonios lumina te însoţeşte 
Născută însăşi din lumină

Aripi peste aripi
Diafan exod,

Trecând peste marea
de tine drogaţi

Cu iluzii şi coca-cola.
Omogen amurg prelins

pe umerii tăi.
Gura tocită de rostiri,

aproape verde
ca un muşchi de baltă
A bătrânului pescar

Delfin, interuman, suie
O altă arcă înălţată de Ararat

Cerc de triunghi
pătrat, ape

Nume, primul
Puzderie de ochi deschişi

Are liniştea
Când sunetele dorm

în trupul flautului
Împărăţia aştepta împlinirea

Sorocului, norocului
Semnul divin făcut de altcineva

Se conturează în fiinţa mea
Pentru aducerea în dar a plodului 

Inocenţei
Au fost aleşi trei magi,
Pentru început Visul

miroase a interior celest.
Îngerul are primul Nume.

Poeme de
Ecaterina Negară

Chişinău

Pragurile
Victor Sterom

Uşor mi-alunecă
din mâini ideea
Şi.n tot ce cred
E frig de-a pururi
Mă las cuprins
De ce-ar putea
să-nsemne
O taină-n plus
O părere ca o vocabulă

Pe un platou de zăpadă
Îmi face semne

Au îmbătrânit zăpezile
Pe trupul meu
Ca mâine se
vor face puhoaie
Nervii lor sparţi
Vor stârni grele
prevestiri
Feerice dezastre
În timp ce focul viu
sunt eu

Pe câmpiile eterne
Fără de margini fiind

Cu visul întrerupt ajung
Între adânc şi
floarea de colţ
Pe trepte pe care
nu le văd
Aşa cum s-au deşirat
Întâmplările mele
Lărgind cerul priveliştii
Să mai pot cuprinde
Lăcomia gândului

până sus
Privesc fantastica
nemărginire

sunt chemarea suplă
Ce o adie întunericul
Prin turla bisericii
Acum se face trecutul
Un gol imens al morţii
În zidul în care s-a tras
Cu liliecii orbi
Tăcerea plânsă de tine
Ia forma nopţii
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Imaginea
a patra
Victoria Duţu

Eu ajung, ajung, ajung
acolo unde totul imi este
pregătit. Exact aşa ca in-
ainte. Faţa de masă albă,
curată, mancarea limpede,
clară. Parcă totul acum
este stabil, nimic nu mai
este neclar, sunt un copil,
dar copilăria imi este as-
cunsă. Eu sunt imbrăcată
in haina maturităţii. Eu
vin parcă de departe pri-
vind la hrana care imi este
pregătită de mult, de
foarte de mult. Mă indrept
cu nerăbdare spre ea.
Chiar o iau in mană cu ad-
miraţie, cu satisfacţie pen-
tru că am ajuns in sfarşit
la ea. Dar privirea aceea
demonică apare din nou
cu invelişul de piatră, de
ură, de bătraneţe şi-mi
este din nou teamă, teama
mă cuprinde din nou şi
pune stăpanire pe mine.
Imi este frică să duc  mân-
carea la gură, dar dintr-o
dată, nu-mi este teamă să
privesc demonul în ochi,
omul rău care este din nou
prezent, din nou pregătit
să ucidă, să lovească il pot
privi. De data aceasta
omul are o armă ucigă-
toare in maini. E pregătit
să ucidă dacă mă ating de
mancarea aceea. Eu imi
dau seama cată nevoie am
de ea, cat imi este de nece-
sară. Mancarea aceasta
mi-a fost dată din nou şi
eu nu pot ajunge la ea,
poate că nu pot să lupt
pentru ea, m-am gandit
eu.

El vine spre mine aşa
cum il ştiu. Dar eu ştiu
acum că acest zambet, că
acest glas cald şi frumos
care poartă in el culorile
dragostei, acest zambet e

gata să ucidă. Mă uit la
omul hoţ care vrea să-şi
insuşească ceea ce nu este
al lui, ştiu ce va urma şi
atunci ii dăruiesc lui man-
carea mea. I-o dau lui să o
mănance de bună voie
chiar dacă eu pot muri
dacă nu o am. El o mă-
nancă şi eu ştiu că după ce
termină, flămand va
sparge farfuria şi mă va
lovi. El face mereu acelaşi
lucru. Nu se schimbă şi nu
se satură niciodată, e
mereu şi mereu flămand!
El insă trăieşte un fel de
stare de indispoziţie pen-
tru că nu mi-a mai luat
mancarea cu forţa ci i-am
dat-o de bună voie şi acum
simte nevoia să lovească,
dar mult mai năpraznic.
În clipa in care e pregătit
să lovească, in locul mesei
ce mi-a fost pregătită
apare scara luminoasă din
mintea mea pe care eu tre-
buie să urc. Chiar dacă
lipsa mancării mă slăbeşte
şi nu am forţa să urc, să
mă indrept către scară,
chiar dacă trupul meu nu
mă ajută de loc, mintea
mea e mult mai puternică
şi eu chiar pot să urc, pen-

tru că eu ştiu că El, El, cel
nevăzut este cu mine. Şi eu
chiar urc! Parcă urc intr-o
altă lume, in care manca-
rea aceea atat de bună şi
de frumoasă şi dorită de
mine şi de acel om, pentru
mine şi pentru conştiinta
mea nu mai era atat de im-
portantă, nu-mi mai era
necesară. Stam şi mă mi-
nunam, pentru că manca-
rea aceea trebuia dăruită
şi asta am şi făcut, dar cat
de greu imi venea să dă-
riuesc tocmai ceea ce mie
imi era atat de necesar!
Omul priveşte inmărmurit
pentru că nu mai poate
lovi. El priveşte la scara pe
care eu am urcat şi eu pri-
vesc mirată la el pentru că
el nu-mi mai poate de-
vasta conştiinţa. Iar eu
agăţată de această scară
continui să dispar de la
faţa lui, ca şi cand nu aş fi
fost niciodată. Eu dintr-o
dată nu mai exist pentru
el, de fapt el nu mai există
pentru mine, pentru că eu
sunt eliberată, el nu mai
este in mine la nivelul me-
moriei, ca pană acum, ci
doar eu exist pentru el la
nivelul mirării, şi el nu

poate să mă uite.
Scara aceea mă duce

departe, foarte departe,
dacă eu urc pe treptele ei,
urc intr-o realitate in care
amintirea răutăţii altora
nu mai are nici o consis-
tenţă. El pentru mine nu
mai există. In schimb, el
pe mine nu poate să mă
uite, pentru că el poartă cu
el , toate răutăţile lui la
timpul prezent. Asta e
pană la urmă pedeapsa
care se acutizează in timp.

Imaginea
a patra

Eu nu mai privesc in-
apoi şi numai el găseşte
paralelipipedul de ură, gri,
urat, de piatră, de pămant,
şi se cuibăreşte acolo ca
intr-o colibă. Işi face casă
in ura pe care eu am pără-
sit-o, in ura la care eu am
renunţat. Ura a fost un
trup pentru mine la care
eu m-am desprins şi in
care am reuşit să nu

mai trăiesc. Dar el şi-a
făcut din acel trup al meu,
al urii mele, o colibă in
care stă la pandă ca să
ucidă din nou pentru
mancarea pe care nu şi-o
poate procura singur şi o
doreşte mereu de la alţii.

Morala
Pănă la urmă ca să poţi

fugi de rău trebuie mai
intai să te confrunţi cu el,
să-l suporţi un timp cu
tine după care el pur şi
simplu dispare. Pentru
omul care ţi-a făcut rău tu
ai să exişti mereu la nive-
lul conştiinţei sale, de la
un timp nu ai să mai pleci
de la el, şi asta se va in-
tampla tocmai atunci cand
tu l-ai uitat definitiv. El
pentru tine nu mai există,
dar de la un timp tu exişti
pentru el veşnic, asta este
pană la urmă pedeapsa.

Fragment din volumul „Ilinca“

Cinci imagini
ale conştinţei (III)
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Comentariu si
traducere de

IULIA
BARCAROIU

Evul mediu. Fasci-
nantă şi contradictorie
perioadă.

Ezitant spiritul în faţa
marilor răspântii ori la
graniţa dintre bine şi
rău. 

Şi totuşi...
În această perioadă

de cumplită cumpănă,
care exacerbează cruzi-
mea in forma sa brută,
primitivă şi care practică
uciderea ca pe un gest
general valabil, de un-
deva, apare o lumină su-
fletească, Chinuit şi
incătuşat sub un timp
sumbru, măcinat de ma-
nifestări primare si de
dogmă,  omul se află în
căutarea acelui ceva in-
definibil şi propriu
numai lui, poate pacea,
sau frumosul, sau gene-
rozitatea. Derutat, mani-
pulat, cu o intimitate
săracă, schingiuit, domi-
nat de obscurantism, ig-
norant, el işi dovedeşte
esenţa prin aspiraţia
către armonie. In
această tendinţă de auto-
depăşire, se eliberează
de rigiditate, se ridică şi,
învăţând să se cunoască
pe sine, işi acceptă mai
uşor semenii, devine to-
lerant.

Ca un rege războinic
să-şi cruţe învinşii tre-
buie să fi părut ciudat

într-un context social
atât de dur, dar iată un
răzleţ imbold de inălţare
a conştiinţei pe care
Jean Froisssart il repro-
duce pe larg in ale sale
"Chroniques / Cronici",
în poate cel mai cunos-
cut capitol al scrierilor
sale, intitulat "Les six
bourgeois de Calais / Cei
şase târgoveţi din Calais" 

După unsprezece luni
de asediu, în 1347, oraşul
Calais cedează în faţa lui
Eduard al III-lea al An-
gliei, învingătorul de la
Crecy. Furibund din
cauza pierderilor sufe-
rite, acesta intenţionează
să-şi justifice masacrul
asupra cetăţii înfrânte
impunând condiţii foarte
umilitoare, şi deci, inac-
ceptabile: el pretinde ca
şase burghezi, printre cei
mai de seamă, doar în
cămaşă, desculţi, si cu
funia in jurul gâtului, să
îi înmâneze cheile oraşu-
lui. 

Gestul celor şase cu-
noaşte mare răsunet în
epocă. Povestit de Jean
le Bel şi repovestit de
Froissart - cronicarul şi
poetul -, el rămâne nu
numei o secvenţă de is-
torie ci şi una de însem-
nată omenie. Dincolo de
timp, viu încă prin repre-
zentarea binelui spre
care accede fiinţa ome-
nească, momentul este
recompus în marmură,
cinci secole mai târziu de
catre Auguste Rodin. 

Sacrificiul personal
spre binele unei comuni-
taţi deşi un fapt măreţ,
nu şocheaza; pare firesc.
Bunătatea reginei, care
intervine pentru salvarea
târgoveţilor poate fi sim-
plă slăbiciune femeiască.
Implorarea care vine din
partea celor prezenţi la
eveniment poate fi o psi-
hoză în masă. Cuvântul
final însă, al regelui, este
cu adevarat notabil: prin
actul său de îngăduinţă,

el trece peste furie, peste
dorinţa de răzbunare,
peste propria-i fire, peste
veacul lui de agresivitate.

Vârsta medie - pată
misterioasă în care pa-
siuni sumbre se zbu-
ciumă în  întuneriic?
Poate. 

Şi totuşi.

Cei şase târgoveţi
din Calais

- fragment -

Regele, la vremea
aceea, se găsea in ca-
mera sa, înconjrat de
conţi, baroni şi cavaleri.
Află atunci că cei din Ca-
lais soseau după cum le
ceruse el; ieşi deci şi
apăru în piaţă, în faţa
casei sale, cu toată suita
după el; mai veni în plus
şi mare mulţime pentru
a-i vedea pe oamenii din
Calais şi pentru a şti ce o
sa li se întâmple. Or,
iată-l pe nobilul Gautier
de Mauni, şi cu el pe târ-
goveţii care-l urmau.
Odată ajunşi în piaţă el
coborî de pe cal, se porni
către rege şi îi zise:
"Monseniore, iată-i pe
mai marii din Calais,
după cum ţi-a fost vre-
rea". Regele nu zise o
vorbă, dar aruncă spre ei
o privire plină de furie
căci mult ura pe locuito-
rii din Calais pentru pa-
gubele importante si
necazurile pe care, în
trecut, aceştia i le făcu-
sera pe mare.

Cei şase târgoveţi ai

Jean Froissart
Cei şase târgoveţi din Calais

Cei şase târgoveţi din Calais - sculptură de Rodin
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noştri se puseră imediat în genunchi în faţa regelui
şi aşa îi ziseră ei, cu mâinile împreunate: "Nobile sire
si nobile rege, iată-ne aici pe toţi şase, toţi de veche
spiţă din Calais şi negustori importanţi. Iţi aducem
cheile oraşului si ale castelului Calais şi ţi le înmâ-
năm să le foloseşti după voie; noi înşine ne predăm,
în starea în care ne vezi şi ne încredinţăm ţie pentru
a salva restul norodului din Calais; binevoieste deci
a avea de noi milă şi îndurare în prea inalta ta mări-
nimie".

Cu siguranţă nu fu atunci în piaţă niciun nobil,
cavaler sau om de inimă care să-şi poată stăpâni
plânsul de mare milă sau care să mai poată vreun
timp vorbi. Regele se uită către ei cu privire tare su-
părată căci atât avea sufletul de crâncen şi era în
prada unei mari mânii; şi când vorbi, el ceru să li se
taie capul deîndată. Toţi baronii şi cavalerii acolo de
faţă îl rugară plângând pe rege de cum putură să o
facă să binevoiască a avea milă de aceia dar el nu
vroia nimic să audă.

Atunci, nobilul Gautier de Mauni vorbi zicând:
"Ah, nobile Doamne, fii bun şi înfrânează-şi ura. Se
zice că eşti un suveran bun şi mărinimos. Fereşte-
te să faci acum un lucru prin care această faimă să ţi
se-mpuţineze; să nu se poată nimic spune de Dom-
nia Ta care să nu-ţi fie în onoare. De nu vei avea cru-
ţare de oamenii aceştia, toată lumea va gândi că
mare cruzime ai făcut să-i duci la pieire pe aceşti târ-
goveţi cinstiţi care din proprie voinţă ţi s-au încre-
dinţat spre a-i salva pe ai lor." La aceasta, regele se

mânie şi zise: "Nobile Gautier nu insista; nu se va
face altfel: să li se taie capul. Cei din Calais au adus
moarte pentru atâţia dintre oamenii mei şi nu ar fi
drept dacă cei de aici n-ar muri şi ei".

Atunci, nobila regină a Angliei se alătură cu multă
umilinţă celorlalţi; şi plângea şi ea cu o atat de caldă
înduioşare că nu puteai rămâne de piatră. Ea se
aruncă în genunchi în faţa regelui, domnul său şi îi
zise: "Ah,nobile Doamne, de când am traversat
marea, în grozavă primejdie, după cum ştii, nu ţi-am
cerut nicio favoare. Dar iată, acum te rog cu umilinţă
şi-ţi cer un bine pentru mine în numele iubirii Fiului
Fecioarei Maria şi al iubirii pe care mi-o porţi: să bi-
nevoieşti a-i cruţa pe aceşti şase oameni".

Regele aşteptă o clipă înainte de a vorbi şi o privi
pe buna sa doamnă, soţia sa, care tot în genunchi
plângea cu lacrimi calde. Inima lui fu mişcată, căci
nu voia să-i aducă acesteia amărăciune. Zise deci:
"Ah, Doamnă, mi-ar fi plăcut mai mult să fii altun-
deva şi nu aici. Ma rogi atât de stăruitor că nu pot
să-ţi întorc un refuz, şi, cu toate că nu-mi place
deloc, iată, ţi-i dau: fă cu ei după voia ta." Buna
doamnă zise: "Monseniore, mare mulţumire îţi
aduc".

Atunci regina se ridică, puse să se ridice şi cei şase
târgoveţi, le scoase ştreangul de la gât şi îi duse cu
sine în camera ce o avea; li se dădură haine şi li se
aduse masa; ea dădu apoi fiecăruia dintre ei câte
şase piese de aur şi fură conduşi în afara taberei te-
feri şi nevătămaţi.

Iancului, într-o
noapte de Gerar

Florin Vârlan Neamţu

Te coboară, din munte, pe coastă
Apăsat fie-ţi pasul şi rar
Spre Mangalia - soră duioasă
De târziu şi molatic Fanar!
Pe „poteci maturate de îngeri”
Călărind bidivii fără frâu
Vino, dar, praf de stele şi fulger
Către cârciumi de rugi şi desfrâu!
Te aştept lângă marea albastră
Când e lupul subţire la guşe
Să privim prin ferestre de ghiaţă
Valul alb cum se zbate-n cătuşe!
Şi când zorii vor bate în geamuri
Lângă ţărmurul mării albastre
Cu ochi leneş cătând spre limanuri
Să fumăm, tacticos, praf de astre.
Căci e iarna, prietene, iarna
Pretutindeni în lume dezastre
Şi-aşteptăm-bieţi lunatici-să cearnă
Vechi ninsori peste iernile noastre.

Treceau ţinându-
se de mână...

Nicolae Nicoară Horia

Treceau ţinându-se de mână
Ca două aripi într-un zbor,
Ca două zile-n săptămână
Şi îngerul în urma lor...

El îi şoptea un Dor fierbinte,
Ea îl sorbea din ochii lui
Şi liniştea dintre cuvinte
Gemea în bronzul din statui...

Din câte sunt aici sub cer
Dă-mi, dintre toate, un sărut,
Mai multe nici nu ştiu să-ţi cer,
Doar unul singur, cu-mprumut...

Ţi-l dau, dobândă nu aştept,
Eu Rugii tale mă supun-
L-a strâns atunci cu drag la piept

Şi mai departe nu vă spun...
Treceau şi Aerul suspină,
Ea, Veronica şi Emin-
Le fie trecerea deplină
De-acum şi-n veci de veci.

Amin.
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Altarul patriei
Emil Perşa

Vin la altarul Patriei, monument triumfal
Construit la Adamclisi să visez o legiune romană
Luptând cu dacii liberi sub cerul unui drum
Să mă aşez pe banca istoriei scrisă de 
Împăratul Traian la Roma pentru urmaşii români
Să-l visez pe regele decebal urcând pe treptele de
Piatră albă în turnul latinităţii
construit între două fântâni,
Să privesc zidurile multimilenare
de la Sarmisegetusa
Acoperite de un covor cu fruze de aur
Străluminate de focul aprins postum.

Privesc cripta cu osemintele eroului necunoscut
Unde se află urna cu cenuşă
Aşezată pe o coroană cu crini şi cu trandafiri,
Să respir aerul antichităţii ce pluteşte în
Tunelul timpului şi pe arborii seculari
Înverziţi într-o veche cetate,
Iar când soarele răsare în cerul iubirii
Patriei intru într-o mănăstire medievală
Să ascult clopotul lui Ştefan ce
La Podul Înalt încă bate,
Să-mi fie dor de strămoşii noştri înviaţi
În cuvântul tipărit pe 
Pagina războiului de reîntregire sub
Cerul redescoperit de noi în străluciri.
Mă duc în Pontul Euxin să-l întâlnesc pe
Poetul latin Ovidiu
Să-i privesc nemurirea din ochi din
Umbrele strămutate în eternitate,
Să-i dau în dar o floare de colţ ce am

Cules-o din Munţii Carpaţi
Să-i respire parfumul în orizontul latinităţii,
Să ascult un tril de ciocârlii ce urcă pe 
Calea Lactee de pe statuia libertăţii,
Să mă aşez pe piatra vrăjită de torţele 
Aprinse în vremea regelui Burebista în
Moesia Inferior pe câmpurile de 
Luptă de pe platoul dobrogean sub
Curcubeul ce pluteşte în antichitate.

Călătoresc în trăsura valahă pe
Şoseaua romană să cobor la Roma
Să văd monumentul triumfal „Tropeum Traiani”
Pe care se află magnolii şi orhidee,
Să culeg un trandafir albastru înflorit în
Iarba magnetică, să-mi lumineze urmele paşilor
Pe asfaltul unui vis coborât din cer pe flori,
Să intru prin poarta soarelui răsărit pe
Insula unui dor
Să descopăr o pajişte înflorită în rai
Pe coridorul cu îngeri luminată în sărbători.
Să mă duc în pavilionul japonez unde 
Să mă aşez la masa zidului chinezesc
Sub un palmier lângă un cactus înflorit
Să scriu o scrisoare şi o epopee.

Metecul (Străinul)
Georges Moustaki

Cu moaca mea de „ metec”
Mai degrabă de jidov rătăcitor decât de grec
Cu părul fluturând în cele patru vânturi
Cu ochii mei spălăciţi
Care îmi dau aerul de visător
Deşi nu prea mai pot visa
Cu mâinile mele de manglitor, de cântăreţ ambulant
Care a dat iama în toate livezile
Cu gura cu care am băut,am sărutat şi am muşcat
Dar nu mi-am potolit niciodată foamea
Cu gura slobodă de „ metec”
Mai mult de evreu rătăcitor decât de grec
De hoţ şi de vagabond
Cu trupul încălzit de soarele verii

Şi de tot ce se înveşmânta în jupoane
Cu inima care a suferit tot ce se poate imagina
Fără a face din asta o tragedie
Cu sufletul meu care nu are nici cea mai mică
Şansă de a evita purgatoriul
Cu moaca mea de „ metec”
De evreu rătăcitor nu de grec
Cu părul fluturând în cele patru vânturi
Voi veni cândva
Dulcea mea captivâ sufletul meu pereche
Izvorul plin de viaţă voi veni să sorb
Cei douăzeci de ani ai tăi
Şi voi fi prinţul visat 
Sau un adolescent la alegerea ta
Şi vom face din fiecare zi
O eternitate a iubirii
Pe care o vom trăi
Până la ultima noastră suflare
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Manuela Elena Dragoş

În data de 20 ianuarie 2011, in cadrul parteneria-
tului încheiat între Casa Corpului Didactic Prahova
şi Casa Corpului Didactic Dâmboviţa a avut loc acti-
vitatea metodico-ştiinţifică „Valori prahovene. Ni-

chita Stănescu sau Îngerul alb al literaturii române“,
activitate coordonată de Niculescu Mihaela Oana, bi-
bliotecarul Casei Corpului Didactic Prahova, Dragoş
Manuela-Elena, bibliotecarul Casei Corpului Didac-
tic Dâmboviţa, Guef Carmen-Mihaela, muzeograf la
Muzeul Memorial “Nichita Stănescu” din Ploieşti şi
bibliotecarii şcolari ai judeţului Prahova: Petrişor
Minodora, Colegiul „Spiru Haret” din Ploieşti, Năs-
tase Clementina, Şcoala „G. E. Palade” din Ploieşti,
Necula Veronica, Şcoala „Nicolae Iorga” din Ploieşti
şi Matei Florentina, Şcoala „I. A. Bassarabescu” din
Ploieşti. Au participat majoritatea bibliotecarilor
şcolari din judeţul Prahova şi câţiva bibliotecari din
judeţul Dâmboviţa.

Deschiderea activităţii a fost oficiată de profesor
Cazacu Mariana, directorul Casei Corpului Didactic
Prahova. De asemenea, au rostit alocuţiuni: profe-
sor Gheorghe Borovină, inspector şcolar general al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova, profesor
Tică Dănuţ, directorul Casei Corpului Didactic Dâm-
boviţa, profesor Sandu Mihai, directorul Colegiului
„Spiru Haret” din Ploieşti, profesor Petrişor Petre,
director adjunct la Colegiul „Spiru Haret” din Plo-
ieşti, Dragoş Manuela-Elena, bibliotecarul Casei
Corpului Didactic Dâmboviţa. 

Activităţile s-au desfăşurat în mai multe locaţii.

Activitatea a început la sediul CCD Prahova cu o ex-
punere în Power Point cu tema „Casa Corpului Di-
dactic, centru de resurse educaţionale şi culturale”
realizată şi prezentată de către bibliotecarul CCD
Prahova, Niculescu Mihaela-Oana. Tot ea a evocat
viaţa şi personalitatea lui Nichita Stănescu, prin
două  prezentări sugestive: „Nichita Stănescu, fru-
mos ca umbra unei idei”  şi „Ultimul Nichita”. Ca
noutate în domeniul biblioteconomiei a fost prezen-
tată lucrarea „Proceduri în biblioteca şcolară” edi-
tată de Casa Corpului Didactic Suceava, 2010 –
autori Petru Carcalete, Cristinel Petru Întorsură şi
Daniela Argatu. A urmat vizita de documentare la
Muzeul Memorial Nichita Stănescu din Ploieşti unde
bibliotecarii şcolari au vizionat două filme dedicate
poetului iar muzeograful Guef Carmen Mihaela a
prezentat viaţa si activitatea poetului prin marturiile
obiectelor personale ce au aparţinut familiei şi pre-
miile naţionale şi internaţionale primite de poet de-
a lungul carierei sale  de profesor şi scriitor.

Ziua a continuat cu vizita documentară la Centru
de Documentare şi Informare din cadrul Colegiului
„Spiru Haret” din Ploieşti unde bibliotecarii şcolari
au participat la o activitate de - monstrativă cu tema
„Nichita Stănescu sau schimbarea de cuvinte”, acti-
vitate educativă realizată de elevii claselor a XII-a,
îndrumaţi de profesor Vlad Adriana în  colaborare
cu bibliotecar Petrişor Minodora. 

Iniţiativa aceste acţiuni este lăudabilă, fiind
prima dintr-o serie de astfel de activităţi desfăşurate
în judeţul Prahova. Aceasta acţiune a oferit bibliote-
carilor şcolari posibilitatea de a se perfecţiona, de a
fi la curent cu ultimele noutăţi în domeniul bibliote-
conomic, de a schimba idei, de a afla noi modalităţi
de desfăşurare a activităţilor specifice bibliotecii, de
a cunoaşte modul de organizare şi funcţionare al
altor biblioteci.  A fost o oportunitate în realizarea
viitoarelor proiecte educaţionale pe care le vor pune
în aplicare bibliotecarii participanţi.

În încheierea activităţii au fost înmânate de câtre
Casa Corpului Didactic Prahova diplome biblioteca-
rilor şcolari dâmboviţeni.

Acţiune interjudeţeană
a bibliotecarilor şcolari
din judeţele Prahova şi

Dâmboviţa
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Complexul Muzeal „Curtea Domneas-
că” din Târgovişte în colaborare cu Consiliul
Judeţean  Dâmboviţa şi Centrul Judeţean de
Cultură, au organizat luni, 24 ianuarie a.c.,
în incinta încărcată de istorie şi legendă a
Curţii Domneşti, un inspirat program aniver-
sar dedicat actului istoric al  Unirii Moldovei
cu Ţara Românească, din 24 ianuarie 1859.

Au fost de faţă la eveniment reprezen-
tanţi ai Prefecturii şi Consiliului     Judeţean,
cadre militare şi rezervişti, preoţi, oameni
politici şi un numeros public spectator.

Pe estrada construită în faţa vechii Bise-
rici Domneşti, recent renovată, au vorbit Pre-
fectul judeţului, Iancu Caracota şi repre -
zentantul Arhiepiscopiei Târgovişte, preotul
Ion Stan. Discursurile au fost urmate de un
frumos program artistic declanşat printr-o
tradiţională Horă a Unirii. În continuare, la
Muzeul de Istorie, arheologul Ovidiu   Câr-
stina, directorul Complexului Muzeal, a mar-
cat prin speech-ul său inaugurarea Cabi-

netului de numismatică, un mai vechi dezi-
derat, materializat cu ocazia manifestărilor
omagiale dedicate Unirii.

Amănunte de specialitate privind valoa-
rea, originea şi componenţa acestei bogate,
originale şi interesante expoziţii au fost pre-
zentate de către muzeograful Irina Cârstina.

Despre semnificaţia şi valoarea Cabine-
tului numismatic, cât şi a momentului jubi-
liar, a pledat apreciativ şi avocatul Marin
Antonescu, prim-vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean Dâmboviţa, instituţie ce a spri-
jinit îndeaproape Complexul Muzeal în rea-
lizarea acţiunilor amintite.

Au mai participat la eveniment profeso-
rul Honorius Moţoc, vicepreşedinte al Con-
siliului Judeţean, jurnalistul Mircea Niţă,
directorul Centrului Judeţean de Cultură şi
alte personalităţi târgoviştene.

I.I.V.

24 ianuarie la Curtea Domnească

Hora
Unirii
Vasile Alecsandri

Hai să dăm mână cu mână
Cei cu inimă română,

Să-nvârtim hora frăţiei
Pe pământul României!

Iarba rea din holde piară!
Piară duşmănia-n ţară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori şi omenie!

Măi muntene, măi vecine,

Vină să te prinzi cu mine
Şi la viaţă cu unire,

Şi la moarte cu-nfrăţire!

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi şi la durere.

Unde-s doi, puterea creşte
Şi duşmanul nu sporeşte!

Amândoi suntem de-o mamă,
De-o făptură şi de-o seamă,
Ca doi brazi într-o tulpină,
Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume,
Amândoi o soartă-n lume.

Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate,
În noi doi un suflet bate!

Vin' la Milcov cu grăbire
Să-1 secăm dintr-o sorbire,

Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Şi să vadă sfântul soare
Într-o zi de sărbătoare

Hora noastră cea frăţească
Pe câmpia românească!
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Apare sub egida Consiliului Judeţean Dâmboviţa prin
Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa

S-au împlinit cinci
ani de apariţie neîntre-
ruptă a publicaţiei
noastre. Cu această oca-
zie se vor edita două an-
tologii „Climate
literare“, una de poezie,
iar cealaltă de proză. Se
preconizează ca în pagi-
nile antologiilor respec-
tive să fie inserate
producţii proprii ale tu-
turor autorilor care au
publicat până în pre-
zent în revistă. Specifi-

căm că se pot folosi ma-
teriale deja apărute, sau
altele mai noi, în func-
ţie de preferinţa fiecă-
ruia.

În consecinţă, fa-
cem, pentru început un
apel, ca cei care doresc
să se regăsească într-
una dintre aceste anto-
logii, să ne transmită un
acord de participare.

Vom reveni cu amă-
nunte.

Redacţia

Antologii „Climate literare“

Redacţii asociate - România: Bacău, Bistriţa, Braşov, Cluj-Napoca, Bucureşti, Deva, Focşani, Iaşi,
Suceava, Turnu Severin, Hunedoara, Mangalia, Olăneşti,  Oradea, Ploieşti, Vrancea);
Alte ţări: Canada, Danemarca, Elveţia, Franţa, Gibraltar, Israel, Italia, Macedonia, Republica
Moldova, Serbia, S.U.A., Ucraina.  -  Fotoreporter: Tiberiu Rusescu.
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Gardă la cuvânt

Radu Mihai Crişan
Dacă voiesc să ne cu-

cerească, n-au decât s-o
facă…făţiş, ca toate na-
ţiile, cu arma-n mână.
Dar cu tertipuri şi apucă-
turi nu merge deocam-
dată. În numărul în care
sunt la noi evreii rămân
străini de rit necreştin,
ce nu se pot nici contopi
cu poporul nostru, nici
pot pretinde mai mult
decât de a fi suferiţi, şi ne
pare că n-au nici o cauză
de a se plânge de tole-
ranţa noastră. Dacă gus-
tul li-e numaidecât după
drepturi egale, conform
«contractului social»,
iată, Austria-i aproape,
apoi Germania, Anglia,
Franţa, Italia, cine-i
opreşte de a merge cu
drumul de fier unde li
vine la îndemână, ca să
se bucure de toate drep-
turile posibile?

Putem spune cu drept
cuvânt şi tare: că poziţia
evreilor, în ţările în cari
nu se bucură de egalitate
e cu mult mai bună decât
acolo unde ei se bucură de
ea; de aceea geme Rusia
de ei, de aceea ne-au in-
undat pe noi. Oriunde e
teren pentru neagra spe-
culaţiune, evreul e-acasă,
iar vaietele şi plângerile
contra persecuţiunii sunt
mofturi cari să acopere de

mai nainte modul neome-
nos în care sug ţările pe
care au căzut ca lăcusta.

Că sunt şi evrei ce
merită egala îndreptăţire
– cine o contestă? Dar
noi nu suntem Sabaot
care voia, pentr-un
drept, să cruţe Sodoma,
nu putem, pentru numă-
rul mărginit de evrei fo-
lositori ţării, să dăm
depline drepturi sutelor
de mii de venetici nepro-
ductivi, care-n ultima
linie trăiesc din precupe-
ţirea muncii, ba a vieţii
poporului nostru”.

„O seminţie care câş-
tigă toate drepturile fără
sacrificii şi muncă e cea
evreiască. La orice popor
drepturile publice şi
[cele] private au fost re-
zultatul unei munci se-
culare şi a unor sacrificii
însemnate. Dacă exista
aristocraţia, cu preroga-
tive deosebite, acestea
erau compenzaţia mun-
cii războinice; dacă ţăra-
nii, cari pretutindeni au
fost aserviţi, au izbutit în
urmă a se vedea stăpâni
pe bucăţile lor de pă-
mânt, aceasta a fost oa-
recum răsplata pentru că
în vremuri trecute ei sin-
guri au purtat povara in-
stituţiilor; dacă partera
clerică s-a bucurat de
prerogative, ea a şi îm-
plinit o sarcină de cul-
tură, pe care, în
împrejurările date ale
evului mediu, nu le

putea îndeplini o clasă
de raţionalişti.

Clerul a dezbătut po-
poarele nouă ale Europei
din mrejile unor credinţe
şi obiceiuri în cari pute-
rea fizică juca cel întâi
rol, căci dovedit este că
atât zeul suprem al ger-
manilor ca şi cel al celţi-
lor şi al slavilor a fost un
Dumnezeu al războiului,
al sângiurilor, un Dum-
nezeu al puterei brute.
Îmblânzirea treptată a
lumei nouă este un netă-
găduit merit al religiei
creştine; afară de aceea
ea a mai fost şi păstrăto-
rul culturei antice.

Ce servicii au adus
omenirei îndărătnicul şi
egoistul neam evreiesc?
Ocupându-se pretutin-
deni numai cu traficarea
muncii streine, ale-
gându-şi de patrie numai
ţările acele unde prin de-
osebite împrejurări s-a
încuibat corupţie,(;)
evreul trece din Germa-
nia în Polonia, din Polo-
nia în Rusia, din Austria
în România şi Turcia,
fiind pretutindeni sem-
nul sigur, simptomul
unei boli sociale, a unei
crize în viaţa poporului,
care, ca în Polonia, se
sfârşeşte câteodată cu
moartea naţionalităţii.

Dar oare în ce constă
corupţia socială, acest
element care-l atrage pe
evreu c-o putere elemen-
tară? Ea consistă în des-

preţul muncii, care cu
toate acestea e singura
creatoare a tuturor drep-
turilor. Când munca unei
clase într-un popor nu
mai ecuivalează dreptu-
rile de care ea se bucură,
atunci acea clasă e co-
ruptă, atunci ea trăieşte
din traficul unei munci
străine, atunci ea samănă
cu evreul, care nicăiri nu
face altceva decât precu-
peţeşte lucrul străin”.,
idem, Evreii şi Confe-
rinţa, Curierul de Iaşi, 9
ianuarie 1877, în Opere,
vol. IX, pag. 299, 300.

„Revenim la evrei şi-i
întrebăm – nu de ce spun
minciuni prin gazetele
străine, căci minciuna
este spiritul negrei specu-
laţii – ci[:] de se plâng?

În Austro-Ungaria ei
au toate drepturile posi-
bile şi imposibile, de ce
vin la noi?      Va urma

„Înmulţirea claselor consumatoare şi scăderea claselor productive,
iată răul organic, în contra căruia o organizare bună

trebuie să găsească remedii.“

Testamentul politic al
lui Mihai Eminescu (11)
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