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A SOSIT DOMNUL  EMINESCU

Marii scriitori întotdeauna sunt generoşi cu valorile spirituale ale neamului lor. 
Unul dintre aceştia este scriitorul, promotorul cultural , prozatorul de avengură Nicolae 
Danciu Petniceanu, membru al Ligii Scriitorilor din România, ctitor de reviste şi societăţi 
culturale. Acesta a înţeles ceea ce spunea Garabet Ibrăileanu :”Cultura nu e un lux, este 
un  strict  necesar.  Fără  cultură  un  popor  nu  poate  rezista  în  concurenţa  vitală  dintre 
popoare”, la care adaug, că în condiţiile integrării ţării noastre în Uniunea Europeană şi a 
fenomenului globalizării  zestrea cu care ne facem cunoscuţi este cultura . Numai prin 
promovarea  valorilor  noastre  autentice  putem să rezistăm în faţa  asimilării.  Scriitorul 
Nicolae Danciu Petniceanu a înţeles acest  lucru şi împreună cu un harnic colectiv de 
scriitori  din zona Banatului,  format  din  regretatul  George Voştinaru,  Lucian Bureriu, 
Aurel  Turcuş,  Gheorghe  Luchescu  şi  Mariana  Sperlea,  a  purces  la  o  amplă  lucrare 
dedicată în exclusivitate Poetului Naţional, Mihai Eminescu,” intitulată “A sosit Domnul 
EMINESCU”, apărută la Editurta GORDIAN, 15 ianuarie 2010, în format A4, şi având 
709 pagini.O carte de mărimea “Istoriei Literaturii Române” de G.Călinescu, dar dedicată 
numai unui singur autor. Patriotismul nu este iubirea ţărânei cât iubirea trecutului”, scria 
Eminescu. Ceea ce a făcut Nicolae Danciu Petniceanu prin editarea revistei EMINESCU 
apărută în perioada 2000-2008 nu este altceva decât respectarea zicerii eminesciene. Un 
scriitor mai iubitor de operă eminesciană ca autorul amplului roman” Bigamul” care şi-a 
dedicate o parte însemnată din viaţă pentru a menţine vie flacăra operei lui Eminescu 
puţini  se  găsesc  în  literatura  română.Spre  deosebire  de  unii(  vezi:  Zigu  Ornea  sub 
oblăduirea lui Andrei Pleşu în “Dilema”) care au încercat să-l denigreze, neştiind faptul 
că Eminescu şi-a “construit” Opera pe cea mai înaltă stâncă, dragostea de neam şi limba 
română. Vorba Domnului Iisus”A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au 
bătut  în  casa  aceea,  dar  ea  nu  s-a  prăbuşit,  pentru  că  avea  temelia  zidită  pe  stâncă. 
“( Matei 7,25).Scriitorul N.D.Petniceanu a făcut tot ce i-a stat în putinţă să promoveze şi 
să  apere  OPERA poetului  Mihai  Eminescu”,  care  pentru  românii  de pretutindeni,  de 
bună-credinţă, înseamnă Biblia Neamului Românesc. “

Cartea  ,de  care  facem  vorbire,  este  structurată  în  următoarele  mari  capitole: 
Secţiunea I : Mihai Eminescu, în cadrul cărei se află subcapitolele I-Mihai Eminescu-
Poezii,  II- Omagieri poetice în revista “Eminescu”,  III-Gânduri eminesciene în reviste 
Eminescu, IV-Istorie literară în revista Eminescu, B.Secţiunea a II-a: Colaborări la revista 
Eminescu  ,  poezii,  Proză,  Teatru,  Critică  literară,  Istorie  culturală,  Însemnări  cu  iz 
religios, Note de călătorie, Interviuri, Medalioane literare, debutanţi, Folclor şi folclorişti, 
Publicistică,  Epigrame  şi  epigramişti,  C.Secţiunea  a  III-a:  Banatul  şi  Eminescu-I-
Eminescologi, II- Varia, III -Înapoi la Eminescu, IV-Fascimile, V.- Iconografie şi Epilog. 
Această monumentală lucrare cuprinde articole,  eseuri,  poezii,  studii dedicate Poetului 
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Naţional,  inclusiv imagini  de la sutele  de activităţi  culturale  dedicate  lui  Eminescu şi 
orgaznizate de N.D.Petniceanu. Bineînţeles aceast volum se deschide cu un grupaj 

reprezentativ din opera poetică a celui căruia îi este dedicată  cartea, în care descoperim 
semnăturile  unor  personalităţi  de  marcă,  cum  ar  fi:  pr.  Prof.univ.dr.Nicolae  Neaga, 
prof.univ.dr.G.I.Tohăneanu,  prof.Viorica  Duşan,  prof.emerit  Dan  Popescu,  Nicolae 
Danciu  Petniceanu,  prof.univ.dr.Gheorghe  Luchescu,  Virgil  Birău,   dr.Mariana 
Cernicova,  Eugen  Evu,etc.Acestă  lucrare  cuprinde  semnăturile  unor  poeţi  cunoscuţi, 
intraţi  în  patrimoniu  nasţional  al  culturii  noastre,  cum ar  fi:  Tudor  Arghezi,  Adrian 
Păunescu,  Al.Macedonski,  Teodor  Damian,  Ionuţ  Ţene,  Miron Ţic,  Mariana  Sperlea, 
Sabin Bodea, Mihai Prepeliţă, Titina Nica Ţene, Rahela Barcan, Mariana pândaru,  Maria 
Dincă, Gh.Zarafu, Al.Florin Ţene, Vasile Barbu, Ioana Păduraru, etc.

Ne cerem scuze că spaţiul tipografic nu ne permite să enumerăm sutele de nume 
care semnează în acest volum, dar iau în apărarea mea ceea ce zicea Eugen Lovinescu:”O 
lucrare de artă trăieşte prin ea; fiind frumoasă, ea şi-a îndeplinit menirea şi nu are nevoie 
de  recunoaşterea  nimănui.  “  Şi  acelaşi  critic  scria:” Eminescu  ,  nu este  numai  talent 
remarcabil,  ci  şi  punctul  din frontiera  hărţii  noastre  sufleteşti”.  La  care  adaug eu,  că 
această lucrare a lui Nicolae Danciu Petniceanu este “arma” cu care ne apărăm “frontiera 
hărţii noastre ” culturale.

Adina Ungur

Calvaria

O poetă a revărsărilor furibunde şi al discursului aluvionar, clocotitor, cu izbucniri 
torenţiale, şi sincope studiate,premeditate şi ludice este Adina Ungur în volumul 
Calvaria, Editura Eikon, 2007.

Versurile  acesteia  conţin,deopotrivă,o  viziune  asupra  existenţei  şi  a  propriilor 
trăiri.Simultaneitatea registrelor sale este echilibrată şi, oricât am încerca să izolăm un 
palier sau altul din arhitectura acestora aproape halucinantă,detaliul va răsfrânge întreg 
ansamblu:  Cum  ne  ştiau  amurguri  şi  dimineţi  morcovii/ne  prindeau  cu  braţele-
ntinse/mângâind  umbre  sau/mai  sigur//cuvintele-noi(Cum  Aşa).  Poemul  se 
reface,febril,ca  o  ameobă,întrucât  în  fiecare  fragment  somnolează  chiar  fiinţa  lui 
tentaculară.Ele au o viziune holografică a lumii:sub aparenţa hosmozei, care e o iluzie 
pur retorică,totalitatea se află într-o ebuliţie fantastă, cu răsuciri, asemeni burghiului,ale 
planurilor,cu  glisări  subtile  şi  perspective  anamorfotice:chiar  aşa  fierbinţi  cuvintele-
acelea-mi treceau prin creştet/prin piept prin oase şi-apoi prin sânge/mă răscoleau îmi  
ţineau de foame de sete de somn ori de viaţă/tu veneai cu zale şi lance cu năvoade veneai  
cu săgeţi şi cuţite/călărind jumătatea luminoasă de lună/ori în chip de vultur seara/ne  
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scria cu stilou/dimineaţa  de mână(RămâiPleacă).  Poliformismul  reprezentărilor  e  cea 
mai elocventă probă a disponibilităţii imaginative.Proteismul, care e, în egală măsură,al 
discursului  liric  şi  al  universului  închipuit,  poate  fi  considerat  principiul  esenţial  al 
poeticii  Adinei  Ungur.Ochiul  poetei  este  avid,inima  e  mare  şi  trăieşte  clipa,  auzul 
vibrează,iar  mâna  aduceîn  pagină  infinitatea  fragmentelor  percepute,care  se  mişcă 
enigmatic,hiperbolic ori microscopic, precum într-o plasmă :uneori când şed pe coasta 
gotiă a amintirilor cu tine/telecomanda cu butonul de hârtie declanşează/rularea filmului  
persoanelor  ferice(ipostază  sisif  şi  amintire  din  zacerea  prometeică).  Impresia  de 
imaginaţie ontologică,de aglomerare fastuoasă sugerează şi un mod al imaginaţiei;voind 
să  fie  realist  în  observaţie,poeta  e  o  fantezistă  în  reprezentare.Precizia,minuţia 
hiperrealistă fragmentată de metafore surprinzătoare, cu aparenţă de descriere pozitivistă 
împing detaliile  spre incertitudine,  spre explozia  convulsivă.La  Adina Ungur viziunea 
este stilul, poezia sa este frisonată de mari tensiuni şi irigată de o sensibilitate convulsivă.

Un spectacol de teatru-manifest al prieteniei dintre România şi Suedia 

La Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” din Petroşani a căpătat contur o iniţiativă care 
de  mai  bine  de  un  an  de  zile  a  prins  viaţă.  Este  vorba  de  „construirea  unei  punţi 
spirituale”,  prin  teatru,  între  România  şi  Suedia.  Această  coagulare  spirituală  a  fost 
posibilă datorită colaborării dintre doi oameni dedicaţi trup şi suflet teatrului. Este vorba 
de  „construirea  unei  punţi  spirituale”,  prin  teatru,  între  România  şi  Suedia.  Această 
coagulare spirituală a fost posibilă datorită colaborării dintre doi oameni dedicaţi trup şi 
suflet teatrului.  Este vorba de regizorul clujean, stabilit în Suedia, Dr. Zoltan Schapira 
(şeful catedrei de artă teatrală la Liceul „Knut mans” din Ronneby-Suedia, membru al 
Consiliului  de  Cultură  al  provinciei  Blekinge)  şi  scriitorul  Dumitru  Velea,  directorul 
Teatrului din „capitala aurului cenuşiu”. 

Urmare a acestei colaborări a fost posibilă deplasarea Teatrului din Petroşani în 
Suedia, unde a prezentat piesa O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, în regia lui Zoltan 
Schapira, pe scena Teatrului din Ronneby (Suedia), şi Ungaria (2002). În cadrul acestei 
colaborări,  de  care  vorbeam  la  început,  ce  se  desfăşoară  sub  semnul  dramaturgiei 
româno-suedeze, se înscrie şi premiera ce a avut loc în seara zilei de 19 iulie a.c., pe 
scena  Teatrului  Dramatic  „I.D.  Sârbu” din Petroşani  (la  care  au  participat  scriitori  şi 
ziarişti clujeni), cu spectacolul coupee, format din piesele  Domnişoara Julia de August 
Strindberg, purtând semnătura regiei artistice şi scenografia regizorului clujean Horaţiu 
Ioan Apan şi Nunta de argint de Antohony Swenling (premieră pe ţară), în regia artistică 
şi scenografia lui Zoltan Schapira. 

Având în vedere că Domnişoara Julia de August Strindberg este o capodoperă a 
dramaturgiei  universale,  regizorul  a  urmărit  şlefuirea  jocului  actorilor,  a  insistat  pe 
simboluri scenografice, pentru a evidenţia situaţia externă în care cel slab piere în neantul 
neputinţei  iar cel  puternic învinge,  dar, paradoxal,  fără să fie învingător.  Este o luptă 
dintre mitologicele Eros şi Thanatos, dintre modul de a înţelege viaţa şi moartea. În acest 
context, „întunericul” este forma originară, existenţială, Athanor, uter mistic, întunericul 
de început şi de final al lumii. Atmosfera acestei piese este magică, însă conflictul dintre 
personaje  este  maiestuos,  dar  peste  toate  pluteşte  „voalul”  diafan  al  destinului. 
Ingeniozitatea regizorilor (Horaţiu Ioan Apan şi Dr. Zoltan Schapira) de a găsi soluţia cea 
mai adecvată a „punctului” fuzional dintre finalul tragic al piesei  Domnişoara Julia şi 
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începutul  celei  de-a  doua  piese  Nunta  de  argint,  scrisă  de  contemporanul  Anthony 
Swerling,  o  continuare  a  piesei  lui  Strindberg,  este  una  ce  plonjează  în  metafizic. 
Trecerea  este  firească,  asemenea  oglindirii  personajelor  în  propriul  lor  iris.  Aceleaşi 
personaje (trei la număr) sunt păstrate şi de Swerling, iar acţiunea oscilează între realitate 
şi vis, ca o presupoziţie metafizică cu privire la conştiinţă. Nunta de argint este o piesă 
care se rescrie de personajul principal al lui Strindberg pe parcursul desfăşurării acţiunii, 
astfel că protagonistul capodoperei dramaturgiei universale devine eroul contemporanului 
Swerling. Totul este un poem în care personajele îşi fac un proces de conştiinţă, trecând 
prin „metamorfoza cercului”, cum ar spune Georges Poulet. Conştiinţa lor este oglinda 
eului, în aceasta ei se recunosc şi se judecă, martor al acestui proces de conştiinţă este 
invocat, uneori, creatorul iniţial, adică Strindberg. 

Atât Strindberg şi Swerling nu au dorit ca „scânteia” conflictuală să ducă la 
crimă, fiindcă ei ştiu că nimeni nu are dreptul la sinucidere. Preceptul biblic spune: „Nu 
poţi lua ceea ce n-ai dat”. 

Acurateţea  baghetei  regizorale  mânuită  de Zoltan  Schapira  a  făcut  din jocul 
actorilor  un adevărat  poem.  Nicolae Vicol în  Jean a claviat  toată  gama sentimentelor 
umane, Nicoleta Bolcă în Julia a conturat un personaj diafan ce încerca să treacă dincolo 
de propria-i imagine, iar Oana Liciu în Kristin, construieşte un rol ca fapt al limbajului şi 
expresie ce defineşte jocul Regizorul Zoltan Schapira a intuit textul piesei lui Althony 
Swerling,  coincizând cu ce spunea I.I.  Houdebine:  limbajul  se defineşte  ca acţiune  a 
eului, referenţială faţă de conştiinţă. Nu putem încheia aceste rânduri fără a reproduce o 
frază din mesajul domnului ambasador al Suediei la Bucureşti, care certifică, „interesul 
pentru  intensificarea  schimburilor  culturale  între  cele  două  ţări”  (D.  Velea):  „Felicit 
Teatrul din Petroşani şi pe d-l Zoltan Schapira pentru iniţiativa de a monta piesa şi regret 
că, fiind în Suedia, nu pot fi prezent personal la spectacolul premierei” (Ambasadorul 
Suediei, Svante Kilander). 

Acest  spectacol  s-a  constituit  ca  un manifest  al  prieteniei  dintre  România  şi 
Suedia, o formă de expresie a iubirii, credinţei, „dăruirea altruistă şi vocaţia Actorului 
care există doar pentru Publicul său” (Horaţiu-Ioan Apan). 

„Axioma“, Anul IV, Nr. 9 (42), septembrie 2003

REGINA IOCASTA SAU TRAGEDIA CONŞTIINŢEI 

Pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, a avut loc un eveniment teatral 
deosebit. După aproximativ zece ani, pe aceeaşi scenă, s-a jucat piesa de teatru  Regina 
Iocasta de scriitorul Constantin Zărnescu. Evenimentul constă în faptul că piesa La Reine 
Jocaste a fost jucată în limba franceză de actori din Franţa (Grenoble), cum ar fi: Renata 
Scant şi Jean-Pierre Scantamburlo, şi de la Teatru din Târgu Mureş (Nicolae Cristache, 
Marinel  Popescu,  Aurel  Ştefănescu,  Mihai  Gingulescu,  Rareş  Budileanu,  Ilinca  Cira, 
Cornel Popescu, Ion Fiscuteanu, Bianca Fărcaş, Claudia Domokoş, Gabriel Dumitraş şi 
Ion Vântu). 

Protagonista spectacolului a fost Renata Scant, preşedinta Companiei „Renata 
Scant”, fondatoarea Asociaţiei „Teatru în acţiune”. 

Subiectul piesei este destul de cunoscut, Constantin Zărnescu inspirându-se din 
mitologia istorică a Greciei,  când vremurile şi mai ales oamenii  erau supuse zeilor şi 
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destinului, când s-a petrecut cea mai cumplită, măreaţă şi unică tragedie a istoriei omului; 
unui bărbat i-a fost orânduit de zei să îşi ucidă tatăl şi să se căsătorească cu mama sa, să 
facă copii cu mama sa, fiind fiul mamei sale şi al tatălui său, iar fiii săi fiind şi rămânând 
fraţii săi. Dacă Sofocle „ne-a arătat numai ceea ce a putut face bărbatul în nefericita şi 
cumplita istorie”, Constantin Zărnescu ne dezvăluie reversul medaliei, „adică ceea ce ar fi 
putut face femeia dacă ar fi avut şi în viaţă şi în scenă drepturi politice, dacă ar fi ieşit 
vreodată din gineceu destăinuindu-şi viaţa, suferinţa, nenorocirile”. 

În rolul Iocastei, Renata Scant, dă ce are mai bun, creând un personaj zguduitor 
de dramatic, conştient de tragismul vieţii sale, hărăzit de zei. Oedip (Nicolae Cristache) 
este sigur pe claviatura stărilor sufleteşti prin care trece personajul, oscilând, la fel ca 
Ioasta,  ca  un barometru,  „între  raţional  şi  iraţional”,  între  spiritul  bărbatului  şi  cel  al 
femeii, dând naştere la marea tragedie a conştiinţei. 

Cele paisprezece personaje ale piesei sunt tot atâtea destine ce exprimă o epocă: 
Parafrazându-l pe Tsatsos, afirm că piesa lui C. Zărnescu exprimă epoca respectivă, dar 
nu a căzut în capcana exprimării nu mai a epocii respective. Ea exprimă toate epocile, 
pentru că îl exprimă pe om. 

Spre deosebire de cum a fost  pusă în scenă acum zece ani,  de data aceasta, 
scenografia, decorul (Romulus Feneş), muzica (Josef Henez) şi în special regia, (Cristian 
Ioan) sunt net superioare, contribuind la coagularea unui spectacol de referinţă. 

Decorul bine gândit se ataşează perfect ideii. Realizatorul lui a dat naştere unei 
forme noi, (oul primordial, dătător de viaţă), cu valoare estetică şi ideatică ce contribuie 
la esenţializarea mesajului. 

Regina  Iocasta este  o  tragedie,  (nu  pot  să  spun  frumoasă,  fiindcă  tragicul 
omului nu creează frumuseţe), ce naşte întrebări şi dă răspunsuri prin viabilitatea ideilor 
şi  vibraţia  sentimentelor  pe  care  le  exprimă  făcând  din  spectacol  partea  nevăzută  a 
mitului lui Oedip. 

„Ardealul literar“, xxx

Dumitru Velea : XERXE 

Apariţia  piesei  de  teatru  XERXE  la  editura  „Sitech”,  Craiova,  2004,  a 
cunoscutului  dramaturg,  poet  şi  eseist  Dumitru  Velea  se  constituie  într-un  eveniment 
editorial de excepţie. 

Având peste 60 de personaje, piesa este o amplă frescă poematică, în viziunea 
cinematografică despre istoria  perşilor din jurul anilor 480 î.Hr. După o documentare 
făcută cu acribie, Dumitru Velea a recompus şi recreat cu talent, secvenţă cu secvenţă, o 
istorie încărcată de semnificaţii şi implicaţii decisive în evoluţia societăţii omeneşti din 
zona în care ne aflăm. 

Partea I a piesei, intitulată „Sardes”, cuprinde evenimentele petrecute în această 
cetate din partea stângă a fluviului Hermos de către Xerxe, după retragerea sa din faţa 
Salominei, în urma luptelor navale. 
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Piesa este gândită cinematografic, cu desfăşurări pe spaţii ample, cu conflicte 
între  caractere  puternice,  dar  şi  de  idei  cu  decoruri  adecvate  şi  costume  ce  respectă 
adevărul istoric. 

Tablouri  de  o  mare  fineţe  şi  dramatism,  autorul  le  coagulează  atât  prin 
explicaţiile regizorale, dar mai ales prin dialogurile dintre personaje, încărcate de spirit 
filozofic,  de esenţă,  uneori,  aforistică,  emanând înţelepciune  şi  echilibru  estetic.  Părţi 
întregi din piesă urcă în metafizic, atât prin locul desfăşurării acţiunii, dar şi prin reacţiile 
psihologice ale personajelor, al atitudinilor faţă de mediu: „Să nu murdărim pământul şi 
apa, că sunt sfinte şi vii!” (Cioplitorul). Autorul pune în discuţie nemurirea prin cultură: 
„Nimeni nu poate fu ucis, dacă are o tăbliţă de carte în braţe!” (Cioplitorul). 

Partea a II-a a dramei, intitulată „Sursa”, se desfăşoară în această localitate ce se 
află pe malul drept al râului Hoaspes, „pe o terasă stăpânită de munţii Zagros, ce domină 
câmpia mesopotamiană”. În acest „capitol”, deşertăciunea existenţei omului este tema de 
bază. Cu cât construcţia ordonată de Marele Rege se ridică, cu atât se scufundă mai mult, 
„O lume ce pe nesimţite cade”, cum zice Eminescu. Eşecul luptelor duse de Xerxe, având 
la  bază  trădarea,  dar  mai  ales  neputinţa  de  a  nivela  „Calea  luminii”,  a  dreptăţii  ca 
echilibru al existenţei în propriei conştiinţă, a dezamăgirii în faţa vicleniei istoriei, îl face 
pe acesta să vadă în orice întreprindere umană o efemeritate, în ciuda faptului că el se află 
pe un piedestal al gloriei. 

„Corul”, care intervine în anumite secvenţe, subliniază apoteotic încrederea că 
„Ahura Mazda măsoară fapta şi legea” fiecărui om, salvându-l” de timp”scoţându-l din 
„măruntaiele pământului” pentru a-l ridica în „fântâna luminii”. 

Scrisă  impecabil,  armonizând stilistic  drama omului  în  „măsura  timpului”  şi 
rolul  trădării  în  ajustarea  destinului  istoric,  Dumitru  Velea  marchează  în  viziunea 
cinematografică simbolul, cel mai caracteristic al piesei: echilibrul omului pe „podul de 
lumină” mereu spre o „eternă întoarcere”. 

Prin drama istorică  Xerxe, dar  şi  prin cele  patru piese de teatru publicate  şi 
jucate, Dumitru Velea, se înscrie, dacă s-ar face o ierarhizare, printre primii dramaturgi 
contemporani. Dacă nu primul.

„Tribuna afacerilor“, Nr. 32 (91), augsut 2004

Teatrul ca formă de exprimare a societăţii 

A explica  înţelesul  teatrului  ca  „expresie  a  publicului”,  parte  componentă  a 
societăţii, în primul rând trebuie să acceptăm un dat de facto, că în acest context două 
unităţi sunt de facto: prima, realitatea socială în care omul e deopotrivă subiect şi obiect 
(deci: contextul, timpul, spaţiul, dramaturgul, regizorul, spectatorul), de partea cealaltă, 
piesa  de  teatru  (mesaj,  cod,  valoare),  ca  realitate  fictivă  instituită  de  subiectivitatea 
creatoare  (autor,  regizor,  actor).  În  acest  sens,  spectacolul  de  teatru  apare  ca  însuşi 
nucleul  întregului  proces,  „confirmată  astfel  de  sensul  desfăşurării  lui  şi  de  poziţia 
privilegiată ce o deţine faţă de ceilalţi  factori”. (Ion Vasile Şerban). Important este că 
fiecare din aceşti factori ar exista doar prin şi pentru fiinţarea spectacolului, în timp ce 
acesta îl cuprinde pe toţi, subliniindu-le existenţa concretă. 

Spectacolul de teatru venind din centrul procesului literar şi aparţinând, apoi, 
spaţiului  determinant  şi determinat,  sferei  materiale  şi obiective,  dar şi  celei  ideale  şi 
subiective;  teatrul  îşi  afirmă un dublu caracter:  acela  de fapt  social,  aparţinând lumii 
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reale,  natură  supraadăugată  lumii  spiritului  şi  acela  de  fapt  literar,  existenţă  ideală 
aparţinând lumii spiritului şi valorilor culturii, în condiţiile când în teatru, „textul trece pe 
un plan secund, iar ceea ce contează în primul rând este personajul care acţionează pe 
scenă şi motivul pentru care acţionează”. (Cesare Brandi). Această subordonare a textului 
faţă de actor nu alterează deci faptul esenţial conform căruia reprezentarea unei drame se 
află în acelaşi raport cu drama scrisă în care se află la parole faţă de limba folosită atât de 
autor cât şi de spectator. Acesta din urmă reacţionând, mai mult sau mai puţin, la text, în 
funcţie de ideile transmise, care coincid, sau nu, cu concepţiile lui. Există o axiomă. Ce 
înseamnă, deci, această axiomă? Întrebările tradiţionale îi confereau, în mod constant, un 
sens  gnoseologic,  îndreptând  atenţia  asupra  posibilităţii  de  explicare  a  teatrului  prin 
spectator (parte integrantă a societăţii), ori de cunoaştere a societăţii prin teatru. (Vezi 
operele  lui  Eschil,  Shakespeare,  Ibsen,  Caragiale  etc.)  Prin  teatru  înţelegând  expresia 
scenică a textului scris. 

Caracterizarea noţiunii de dramaturgie ca proces social şi de teatru ca ansamblu 
de exprimare a textului scris, în care menirea actorului este de a purta un mesaj şi de a 
personifica o întâmplare, se poate face prin „ontologia existenţei sociale”. 

Invenţia  noii  imanenţe  obiectivării  dramaturgiei,  configurată  ca  o  lume 
nemijlocit dată, trăită şi „jucată”, indiferent de idealitatea ei, se întemeiază pe sinele real 
(„societatea în schimbul ei material cu natura”) nu poate să se despartă de aceasta până la 
decât într-un mod cu totul aparent. „Orice existent, scria undeva Goethe, este un analog a 
tot ce există, de aceea, cele existente ne par în acelaşi timp izolate şi legate între ele”. 

Lumea scenică, aparent fictivă, trimite mereu spre lumea omului adevărat: nu ca 
spre o dovadă a validării, nu ca o condiţie a fiinţării ei ca o lume a omului. Subiectivitatea 
socializată îşi găseşte confirmarea propriei deveniri în dramaturgie, prin această cerinţă a 
obiectivării teatrului. 

În contextul faptului că teatrul fiind „expresia societăţii”, dar nu în forma unei 
„conştiinţe despre”, ci ca o „conştiinţă de sine” a lumii omului, interioritatea acestei lumi 
se vădeşte ca destin al omului unui anume moment social. Astfel, teatrul se afirmă ca o 
conştiinţă  a  societăţii,  a  devenirii  omului  ca  om.  Tocmai  acest  fapt  conduce  spre 
coborârea teatrului la nevoile de a răspunde la întrebările ce frământă societatea la un 
moment dat. teatrul trebuie să fie oglinda - răspuns al acestor întrebări. Când acesta vine 
în  întâmpinarea  societăţii,  prin  problematica  pe  care  o  dezbate,  întâlnirea  acestora,  a 
flagranţei  şi  prezenţei,  face  ca  teatrul  să  devină  instrument  sau  tribună  a  omului  ca 
membru al societăţii. Să nu uităm, în acest context, că teatrul se bazează pe flagranţă ca 
suport al prezenţei, acesta explicându-se prin actorul-tramă, exponent al societăţii. 

„Almanahul oamenilor de afaceri“ 2005

Premieră naţională cu piesa de teatru Raiul, prima pe dreapta de Cornel 
Udrea 

Recenta premieră de pe scena Teatrului Dramatic „Elivra Godeanu” din Târgu 
Jiu cu piesa dramaturgului clujean Cornel Udrea, intitulată metaforic  Raiul,  prima pe 
dreapta,  se înscrie ca un eveniment  teatral  ce va rămâne consemnat  în istoria acestei 
instituţii culturale, şi nu numai. 

Piesa pusă în scenă de regizorul suedez de origine română Zoltan Schapira ne-a 
dezvăluit un magician al scenei în felul conceperii spectacolului teatral şi în modul de a 
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transmite  mesajul  artistic,  utilizând toate  elementele  componente alte  unui concept ce 
poate emite şi stârni idei. Pentru prima dată în arta teatrului, acest regizor, în colaborare 
cu dr. Olivia Costea (Suedia), specialist psihodesigner, propune un nou instrument în arta 
teatrului, profilul psihologic al personajului, formulă corectă din punct de vedere medical 
„prin care se defineşte sfera lumii interioare a acestuia şi mai ales se explică mecanismele 
care o generează”., (dr. Olivia Costea). Pornind de la acest concept nou, Zoltan Schapira 
creează un spectacol  la limita  metafizicului,  unde polifonia  planurilor  conduce spre o 
implozie  a  sentimentelor  ce  exprimă  idei  existenţiale.  În  acest  context,  scenografia 
(Vioara Bara), ilustraţia muzicală (Valentin Nistor) şi coregrafia (Mariana Ghiţulescu) se 
constituie în „ziduri” de simboluri şi metafore. Acestea contribuie din plin la prelungirea 
mesajului exprimat de text. Prin piesa sa, Cornel Udrea stimulează meditaţia asupra unor 
elemente concrete: „Oamenii sunt nişte marionete ale „Creatorului”, ale guvernelor şi ale 
societăţilor  în  care  trăiesc”.  Toţi  sunt  manipulaţi  mai  mult  sau  mai  puţin  de  forţele 
exterioare.  Omuil  este  făcut  pentru  a  fi  condus.  Viaţa  noastră  este  o  aglomeraţie 
asemănătoare  muşuroaielor  de  furnici.  Toată  viaţa  ne  este  ocupată  de  preocuparea 
supravieţuirii,  de lipsuri,  dar  şi  de  îmbogăţire,  idei  bine  coagulate  de autor,  fapt  ce-l 
apropie de teatrul lui Samuel Beckett sau de absurdul lui Eugen Ionesco. 

Cele  două  personaje  principale,  un  bătrân  şi  o  bătrână,  soţi,  sunt  imaginile 
propriilor fiinţe, în etape diferite ale vieţii, aşteptând necunoscutul, adică moartea ce le 
înfiorează  existenţa,  deja  existenţială,  în  contextul  felului  cum  îşi  pun  problema 
desfăşurării vieţii. În fundalul scenei apare clepsidra luminată, iar într-o semiobscuritate 
sub  „pielea”  căreia  ghicim  conturul  personajelor  în  diferite  etape  ale  existenţei  lor, 
acţiunea se desfăşoară în lumea absurdului.  În această  atmosferă  ne introduce îngerul 
„Creatorului”,  un  rebel  „pedepsit”  de  „Creator”,  pentru  nereuşita  misiunii  lui  fiind 
retrimis pe pământ. Celelalte personaje „trase la şapirograf”, cu mişcări handicapate, reci, 
necomunicative,  aparent  marionete  fără  suflet,  reprezintă  simbolic  lumea  lui  Cornel 
Udrea, de fapt, lumea noastră. Piesa se sfârşeşte cu umanizarea îngerului ce este trimis 
din nou pe pământ, drept pedeapsă că nu şi-a rezolvat misiunea, aceasta însemnând în 
fapt  o  involuţie.  Lumea  noastră  este  un  azil  al  inconştienţilor,  aceasta  fiind  o 
caracteristică a teatrului absurdului. 

Eugen  Titu  în  „Îngerul”  îşi  reliefează  personalitatea  ingenuă  prin  acurateţea 
jocului şi a exprimării mesajului, ca într-un basorelief baroc. Cei doi actori, Simona Urs 
în „Matilda 1” şi Valeriu Buzu în „Palade 1” sunt „expresia” unei familii de intelectuali 
ai  zilelor  noastre  care  încearcă  să  supravieţuiască  problemelor  „cotidiene  penibile  şi 
umilitoare”. Diavolul (Cornelia Diaconescu/ Ion Calotă) întruchipează pe administratorul 
şi femeia-ispită ce sfidează până şi pe Dumnezeu, corupându-l pe înger de la misiunea 
primită. Dar, întrucât ispitele prind în mreje foarte uşor oamenii, intervin în ajutor ielele, 
zâne superbe şi dumnezeiesc de atrăgătoare. Şi nici unul din cei care le-au văzut nu au 
scăpat de sub vraja lor ispititoare. 

Spectacolul  cu piesa  Raiul,  prima pe dreapta a  unit  în mod fericit  trei  mari 
talente:  Cornel  Udrea  -  autorul,  Zoltan  Schapira  –  regizorul  şi  dr.  Olivia  Costea  – 
psihodesigner, care prin concepţia lor despre „teatru evolutiv” în „spaţiul” absurdului, au 
declanşate întrebări metafizice în rândul publicului. Întreaga concepţie regizorală pare a fi 
o însuşire de tablouri semnate de Salvador Dali, începând cu „The Ecumenical Councii” 
şi sfârşind cu tablourile din suita „viziunilor halucinante”. 
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P.S. Înainte de spectacol, în foaierul teatrului au fost lansate cărţile: „Teatrul şi 
identitatea” şi „Psihorealism în opera lui Larrs Noren” de Zoltan Schapira, regizorul care 
a pus în scenă piesa Raiul, prima pe dreapta de Cornel Udrea. Despre cele două cărţi au 
vorbit criticii Valentin Taşcu, Mircea Ghiţulescu, Ion Cepoi şi directorul teatrului, Marian 
Negrescu. 

„Adevărul de Cluj“, 2007

Teatrul, ca asumare a vinovăţiei 

Aşa cum ne-a obişnuit Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu”, din Petroşani să facă din 
premieră adevărată sărbătoare a culturii, acest lucru s-a întâmplat şi pe 16 aprilie când a 
avut loc premiera absolută cu piesa Femeia cu sacoşele de Dumitru Velea. 

Înainte de acest eveniment în sala „Atelier”  a teatrului  a avut loc lansarea a 
două cărţi editate de Fundaţia Culturală „I.D. Sârbu”:  Pasajul filigranului (versuri) de 
Doru Roman şi Vă somez, domnule doctor! (teatru) de AL. Florin Ţene. Despre cele două 
cărţi au vorbit dramaturgii  Dumitru Velea, Valeriu Butulescu şi criticul literar clujean 
Adrian Tion. 

După aceste eveniment în sala mare a teatrului a început spectacolul cu piesa 
Femeia cu sacoşele, ce a fost publicată iniţial în volumul Muntele de sticlă (1997). 

Piesa  desfăşoară  tragicul  destin  dramatizat  al  Femeii  cu  sacoşele  (Mirela 
Cioabă), în perioada stalinistă, de la noi, când tancurile ruseşti (sovietice) ne impuneau un 
regim al nedreptăţilor, al crimei şi al alienării. Textul piesei este inspirat dintr-un fapt real 
petrecut la Craiova. Este vorba despre descendenta unei familii bune, Maria Dorubschi, 
talentată pictoriţă, frumoasă şi graţioasă, care datorită represaliilor comuniste a înnebunit. 

Spectacolul debutează cu trei violuri care schimbă totalemente destinul acestei 
femei: violarea eroinei de propriul logodnic, incendierea bibliotecii de către „troglodiţii în 
haine de piele neagră” adică securiştii inculţi ai regimului şi violul proprietăţii prin actul 
de naţionalizare  din 1949. Aşa cum obişnuia  regimul  criminal  comunist  cu opozanţii 
eroina este internată într-un ospiciu pentru „spălarea creierului”. Represaliile comuniste 
de aici sunt mult mai rafinate, de la schingiuiri, se trece la şocuri electrice şi injectarea de 
substanţe care anihilează voinţa. 

Mirela Cioabă în rolul Mariei face un rol de zile mari,  creând o femeie mai 
aproape de înţelepciune decât de nebunie - lumea o împarte între Ea şi Ceilalţi. Ceilalţi 
fiind, invariabil, comuniştii. Vehemenţa pamfletului din monologurile finale ale Mariei 
sunt atacuri dure la adresa terorismului comunist. Efectele teatrale realizate de regizorul 
Horaţiu Ion Apan prin decor,  muzică şi  lumini  creează nuanţe  conotative cu trimiteri 
precise,  spre  simbolistică.  Această  coagulare,  jocul  actorilor  cu  partea  tehnică  şi 
regizorală,  dă  naştere  înţelesului  profund  al  imaginii  că  lumea  Mariei  nu  a  putut  fi 
nimicită. 

Jocul  actorilor  este  sigur  şi  se  desfăşoară  pe  o  variată  nuanţă  diapazonală, 
contribuind din plin la construirea ideii-imagine poetică şi simbolică pe care se bazează 
întreg spectacolul. De fapt, acesta este un subtil dar dur rechizitoriu adus comunismului. 
Nicoleta Bolcă, în Maria Dorubschi (în tinereţe), creează un personaj diafan şi graţios, 
Dorin  Ceagoreanu  în  Pavel  Pavelescu  joacă  rolul  unui  tânăr  îndrăgostit  dar  plin  de 
ambiţii, fără morală. 
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Scenografia Elenei Buzdugan, alături de regia lui Horaţiu Ioan Apan au creat un 
spectacol cu simbolistică ce ne duce cu gândul la o „psihodramă la care eroina însăşi este 
invitată în speranţa însănătoşirii” (Mircea Ghiţulescu). 

…. Şi prin acest spectacol ne-am convins că la Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” 
(director Dumitru Velea) sunt multe talente actoriceşti care alături de celelalte persoane 
ale colectivului acestui teatru ţin flacăra aprinsă a culturii din Valea Jiului şi nu numai. 
Iar Dumitru Velea e unul din cei mai reprezentativi dramaturgi contemporani. 

„Matinal“, Nr. 3675, 25 aprilie 2003

Colaborare româno-suedeză în domeniul teatrului 

Ultima premieră, din primăvara aceasta, de pe scena Teatrului Dramatic, „Elvira 
Godeanu” (director:  Marian Negrescu),  din Târgu Jiu,  cu piesa dramaturgului  clujean 
Cornel U8drea, intitulată metaforic Raiul, prima pe dreapta, se înscrie ca un eveniment 
teatral ce va rămâne consemnat în istoria teatrului românesc, dar şi în cel suedez. 

Piesa,  pusă în  scenă de regizorul  suedez  Zoltan  Schapira,  ne-a  dezvăluit  un 
magician în felul  conceperii  spectacolului  teatral,  de a transmite  mesajul  artistic”  (dr. 
Olivia Costea, asistent regie). 

Pentru prima dată în arta teatrului,  acest  regizor,  în colaborare cu dr. Olivia 
Costea (româncă stabilită în Suedia) specialist psihodesing, propun un nou instrument în 
arta teatrului. Este vorba despre profilul psihologic al personajului, formulă corectă din 
punct de vedere medical, prin care se defineşte sfera lumii interioare a acestuia şi mai ales 
a explica mecanismele care le generează”. (dr. Olivia Costea). 

Pornind de la acest concept nou, Zoltan Schapira crează un spectacol de teatru 
la  limita  metafizicului,  unde  scenografia  (vioara  Bara)  ilustraţţia  muzicală  (Valentin 
Nistor) şi coregrafia (Mariana Ghiţulescu), contribuie la construirea unui simbolism şi a 
unei metafore ce prelungesc mesajul textului. Autorul, Cornel Udrea, prin piesa sa, ne 
stimulează meditaţia asupra unor elemente concreţionale: „Oamenii sunt nişte marionete” 
ale „Creatorului, ale guvernelor şi ale societăţilor în care trăiesc”. 

Toţi sunt manipulaţi mai mult sau mai puţin de forţele exterioare. Omul este 
făcut pentru a fi condus. Viaţa noastră este o aglomeraţie asemănătoare muşuroaielor de 
furnici. Toată viaţa noastră ne este ocupată de preocuparea supravieţuirii, de lipsuri, dar şi 
de dorinţa de învăluire, idei bine coagulate de Cornel Udrea, fapt ce-l apropie de teatrul 
lui Samuel Bechett sau de absurdul lui Eugen Ionesco. 

Personajele  sunt  recuperate  din irealitatea  lor  şi  apoi  trimise  într-un cosmos 
vidal. Toate acestea sunt concepute pe un plan metafizic. Lumea este percepută printr-o 
structură a absurdului. Cele două personaje principale, un bătrân şi o bătrână, soţ şi soţie, 
trăiesc drama existenţei ca o pedeapsă. În timp ce vremea se scurge pe fundalul scenei, 
clepsidră luminată într-o semiobscuritate ce ascunde etapele vieţii personaje - marionete 
ce reprezintă cele două personaje principale la diferite vârste, reproduc ca o reverberaţie 
în implozie trăirile trecute. 

Într-o lume  a absurdului  ne  introduce  soldatul  sau îngerul  „Creatorului”,  un 
„rebel”  pedepsit  de  Creator  pentru  nereuşita  misiunii  lui.  Această  nereuşită  fiind 
„pedepsită” cu trimiterea pe pământ. Acesta fiind perceput ca o parte a iadului. Celelalte 
personaje,  trase  la  şapirograf,  cu  mişcări  handicapate,  reci,  necomunicative,  aparent 
marionete fără suflet, este, de fapt, lumea noastră, lumea oglindită de Cornel Udrea. 
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Piesa sa sfârşeşte cu umanizarea îngerului,  ce este trimis pe pământ ca drept 
pedeapsă,  că  nu şi-a  rezolvat  misiunea.  Aceasta  înseamnă în  fapt  o involuţie.  Lumea 
noastră  este  un  azil  al  inconştienţilor.  Acestea  sunt  elementele  caracteristice  teatrului 
absurd. 

Eugen Titu în „Îngerul” îşi reliefează personalitatea îngenuală prin acurateţea 
jocului, Simona URS ŞI „Matilda 1” şi Valeriu Buzu în „Palade 1” sunt „expresia” unei 
familii  de intelectuali  ai  zilelor  noastre,  care  încearcă  să  supravieţuiască  problemelor 
vieţii,  cotidiene,  penibile  şi  umilitoare”.  „Diavolul”  (Cornelia  Diaconu  /  Ion  Calotă) 
întruchipează  „administratorul”  şi  „Femeia-ispită”  sfidează  până  şi  pe  Dumnezeu, 
corupându-l pe înger de la misiunea primită dar, întrucât ispitele prind în mreje foarte 
uşor oamenii, atunci intervin în ajutor ielele, zâne, superb de frumoase şi dumnezeiesc de 
atrăgătoare. Şi nimeni care le-au văzut, nu au scăpat de sub vraja lor ispititoare. 

Spectacolul cu piesa „Raiul prima pe dreapta” a unit, în mod fericit, trei mari 
talente  Cornel  Udrea  (autorul),  Zoltan  Schapira  (regizorul)  şi  dr.  Olivia  Costea 
(psihodesigner), care, prin concepţia lor despre „teatrul evolutiv în spaţiul” absurdului, au 
declanşat întrebări metafizice publicului, cei care, prin aplauze, a răsplătit un spectacol 
armonizat  prin concepţia  regizorală  originală,  în componenta  ei  incluzându-se muzica 
costumele,  luminile,  machiajul  şi  nu  înultimuil  rând,  mesajul  pe  care  a  dorit  să-l 
transmită. 

N.A. Înainte de spectacol, în foaierul teatrului, a avut loc lansarea cărţii „Teatrul 
şi identitatea” de Zoltan Schapria, manifestare la care au participat criticii literari Mircea 
Giţulescu, Valentin Taşcu, Ion Cepoi, Constantin Zărnecu şi Al. Florin Ţene. 

„Viaţa de pretutindeni“, iunie-iulie 2005

Zoltan Schapira: Teatrul şi identitatea 

Cunoscutul regizor suedez de origine română, Zoltan Schapira, este în librăriile 
din România cu cartea Teatrul şi identitatea, apărută la Editura „Clusium”, 2005, apărută 
la Editura „Clusium”, 2005, având o prefaţă semnată de Constantin Cubleşan. 

Acest studiu, cu o bibliografie internaţională bogată, a fost iniţial lucrarea de 
doctorat a autorului, susţinută la Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj, şi este structurată 
în următoarele capitole:  „Introducere”; „Partea 1 - Migraţia din România în Suedia în 
contextul  European”;  „Partea a II-a – Românii  din Suedia între  integrare  şi  păstrarea 
vitalităţii  etnico-culturale”:  „Teatru  şi  identitatea”:  „Concluzii”  şi  „Bibliografie”.  La 
rândul lor, aceste capitole sunt subdivizionate în funcţie de ideile pe care Zoltan Schapira 
doreşte să le transmită cititorilor săi. 

Aşa cum subliniază prefaţatorul acestei cărţi,  de-a lungul secolelor au existat 
migraţii  dintr-o  parte  a  lumii  în  alta,  având  conotaţii  şi  roluri  diferite,  diverse,  în 
civilizaţia locurilor. Pornind de la cunoscutul dicton latin „Ubi bene, ibi patria”, omul şi-a 
construit  sufleteşte  patria  acolo  unde  a  putut  să-şi  dezvolte  capacitatea.  Fiindcă  el  a 
înţeles că o alternativă de viaţă „are în substrat un marcant factor de internaţionalizare a 
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individului”. Autorul subliniază în excursul său tendinţa majoră a lumii contemporane 
spre  globalizare,  în  ciuda  faptului  că,  tradiţional,  suntem legaţi  de  concepte  precum 
„patrie” şi „specific naţional”. Se cunoaşte că Biblia ne spune că pământul a fost dăruit 
oamenilor  fără graniţă  „Grădina Eden” era  pentru urmaşii  Bărbatului  şi  ai  Evei.  Fără 
oprelişti  teritoriale.  Mai  târziu  oamenii  şi-au  creat  graniţele  şi  interdicţiile  dintre  ele. 
Deci,  era  fenomenul  imploziei.  Acum,  acest  fenomen  socio-uman  este  invers.  Al 
exploziei.  Se  doreşte  revenirea  la  „Grădina  Edenului”,  prin  fenomenul  globalizării, 
implicit cel al europenizării. Omul doreşte să nu mai existe oprelişti artificiale între ţări şi 
popoare. În acest context, autorul analizează pertinent şi la obiect „Rolul spectacolului de 
teatru în comunităţile româneşti din Suedia”. A căuta, în esenţa lui, acest rol, este a căuta 
principiul  comun,  respectiv  metoda  nevoii,  „de  teatralizare”  prin  comunicarea 
nonverbală, să defineşti spiritul creator în ceea ce are mai specific atât poporul suedez, 
cât şi cel român, atunci când e privit spectacolul nu ca potenţă pur şi simplu, ci ca un act 
necesar. Înseamnă, apoi, să se analizeze epoca în care se plasează spectacolul şi, mai ales, 
cu speranţa că vei putea aproxima numitorii comuni, factorii ce unifică. 

Zoltan Schapira subliniază în acest capitol evoluţia spectacolului, ca metaforă şi 
rolul  acestuia  în  psihologia  socială  prin  „şcoala  dramaturgică”  a  lui  E.  Goffman. 
Spectacolul de teatru, ca suport social, în păstrarea identităţii culturale a românilor din 
Suedia  este  direct  prin  vitalitatea  etnolingvistică,  în  care  preocuparea  păstrării  limbii 
natale  şi  factorii  adiacenţi  (caracteristicile  demografice,  statutul  socio-economic), 
prestigiul naţional şi internaţional al limbii vorbite au un rol determinant. 

Metoda chestionarului folosită de autor în rândul emigranţilor români stabiliţi în 
Suedia  îl  face  pe  autorul  cărţii  să  concluzioneze:  „În  răspunsurile  redate  (…)  se 
formulează foarte bine valenţele teatrului românesc, dar se sugerează şi alte funcţii ale 
teatrului. În general, printre care aceea de relaxare, de scăpare de stres, de evadare într-o 
lume simbolică, de atenuare a crizei identitare”. 

O altă funcţie a teatrului este dezbătută de Zoltan Schapira, cea proiectivă şi de 
catharsis. Cunoscându-se faptul că teatrul este „oglinda societăţii şi a grupului de indivizi 
care se vede în ea”, spectacolul devine o sublimare a unor situaţii sociale cu „putere de a 
idealiza”.  Astfel,  parabola  şi  dramatizarea  devin  factori  importanţi  în  construcţia 
spectacolului. 

În lucrarea de care vorbim desprindem concluzia că drama analitică, întâmplatul 
se dezvăluie ca necesitate şi destin, iar nu ca hazard şi întâmplare, ca în drama sintetică, 
în  drama  analitică,  până  şi  întâmplătorul  capătă,  în  felu8l  retrospecţiei  în  care  este 
reconsiderat, aceeaşi încărcătură de predeterminare şi de inexorabil, întrucât ceea ce s-a 
întâmplat nu se mai poate modifica (cum spune Lukacs care interiorizase perfect definiţia 
lui Schiller). 

În pagini întregi din carte, autorul analizează psihorealismul din piesele lui Lars 
Noren care „incită la intensificarea reflexivităţii de sine”. 

Interesantă  este  poezia  lui  Zoltan  Schapira  care  afirmă  că  „europenizarea 
înseamnă o mai facilă comunicare şi mişcare populaţională şi, în consecinţă, o mai mare 
apropiere de patria mamă”. Afirmaţie la care subscriu şi la care adăugăm: autorul cărţii 
„Teatrul şi identitatea”, este cealaltă faţetă „bine conturată de lecturi temeinice” (prof. 
univ. dr. Traian Rotaru) reflectate în originale analize ale regizorului Zoltan Schapira, 
poetul scenei şi a structurilor cristalizate. 

„Viaţa de pretutindeni“, iunie-iulie 2005
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Nesătulul sau implicarea teatrului politic 

Ne-am obişnuit ca premierele Teatrului Dramatic „Ion D. Sârbu” din Petroşani, 
condus  de  poetul  şi  dramaturgul  Dumitru  Velea,  să  fie  adevărate  regale  ale  unor 
spectacole de înaltă ţinută. Şi toamna aceasta, la deschiderea stagiunii, acest fapt nu s-a 
dezminţit. Într-o sală elegantă şi plină de iubitori ai Thaliei din oraşul „aurului negru”, o 
echipă de talentaţi actori, sub bagheta regizorului artistic Marius Oltean, care semnează şi 
ilustraţia muzicală, s-a întrecut în a da viaţă personajelor din piesa Nesătulul  (comedie) 
de grecul Dimitri Psathas. 

Datorită acurateţii traducerii făcută de poeta Corina David Angnostru, româncă 
stabilită  în Grecia,  colaboratoare  la  RT3, autoare a unui  volum de versuri  în curs de 
apariţie în România şi a unor grupaje de poeme ce au văzut lumina tiparului în revista 
TRIBUNA, piesa grecului Psathas a putut prinde viaţă pe o scenă a unui prestigios teatru 
din ţara noastră. 

Subiectul  piesei  este  o  radiografie  a  unui  destin  tragi-comic,  de  actualitate, 
angrenat, şi datorită hazardului, în circuitul social al vieţii, cu toate complicaţiile comice 
pe  care  le  presupune  aceasta:  ascensiunea  socială  şi  profesională,  prin  căsătorie  şi 
ambiţie, criză morală şi sentimentală. 

Mihalkia Kabadais, patron şi om bogat, tată a două fete năzdrăvane, întruchipat 
cu talent şi acurateţe de Florin Plaur, este pus în situaţii comice de cele două fete, Lena 
(Oana LKiciu - suavă şi subtilă) şi Dina (Izabela Badovivs - ambiguă şi reflexivă), dar 
mai ales de soţie, Doamna Kabadai (Francisca Chorobea - autoritară şi verosimilă), care 
în complicitate cu mai tânărul ginere (ajuns în această postură datorită unui accident de 
maşină) se complace în postura de jucătoare de cărţi.  Nesătulul, de fapt un „bătut de 
soartă”, fără casă şi masă patronul întreprinderii la care a fost angajat de socru şi un abil 
politician, fără scrupule şi tot mai avid de putere. 

Boris  Melinti  ca  o mănuşă  intră  o  în  „pielea”  personajului  Hristos Hrisazis, 
colorând cu toate clişeele „trăirilor” evoluţia personajului, iar Toni prinde viaţă datorită 
talentului actorului Rozmarin Delica. 

Nu putem să trecem cu vederea evoluţia plină de vervă a Nicoletei Nicolescu în 
Sofula, rolul bine definit a lui Mihai Clita în Manolis şi creionarea unor subtile personaje 
„funcţionăreşti” cu Simona Burtea şi Liviu Timofte. 

Scenografia semnată de Elena Buzdugan, sonorizarea Doinei Olariu şi luminile 
lui Nicolae Regia contribuie din plin la crearea atmosferei unei acţiuni autentice şi foarte 
actuală în contextul României. 

Încă o dată ne-am convins că închegata trupă de actori şi tehnicieni de la Teatrul 
Dramatic  „Ion D.  Sârbu” din Petroşani,  condusă cu talent  de Dumitru  Velea este  un 
colectiv de talie naţională şi că, acolo, în Valea Aurului Negru, nu se mai poate vorbi de 
un teatru de provincie. 

„Crişana Plus“, vineri, 30 mai 1997
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Regia de teatru mod de a esenţializa mesajul 

Dacă în  teatru,  în  ansamblul  lui,  nu se  face  calea  întoarsă  până  la  matricea 
existenţială a personajului, aşa cum subliniază Cesare Brandi, referentul este esenţializat 
în mod optic şi după felul cum este „proporţionat” de viziunea regizorală prin care este 
percepută de spectator.  Cu alte cuvinte prezenţa referentului mai trece şi prin concepţia 
regizorului pentru a deveni flagrantă. 

De aici decurge ampla serie de esenţializări în contextul existenţializării unuia şi 
aceluiaşi  personaj, sau a uneia şi alteia dintre piesele de teatru. Pornind de la această 
concepţie,  tânărul  regizor Horaţiu Ioan Apan, de-acum un experimentat  om de teatru, 
(având  în  vedere  nu  numai  anii  „sacrificaţi”  pe  „altarul  Thaliei”,  ci  şi  originalitatea 
viziunilor sale regizorale în asamblarea scenică a numeroase piese de teatru), s-a oprit 
asupra autorului american Tenessee Williams cu a sa piesă „Menajeria de sticlă”, pe care 
a montat-o pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” din Petroşani şi a cărei premieră a 
avut  loc  în  seara  zilei  de  19  octombrie  a.c.  O  fericită  alegere,  ţinând  seama  de 
asemănarea, până la identificare, dintre subiectul şi atmosfera piesei şi realitatea de astăzi 
din ţara noastră, a prelungitei tranziţii prin care trecem, chinuitor de dureros, Premiera 
absolută a piesei „Menajeria de sticlă” de Tenesse Williams (1911-19839 a avut loc la 26 
decembrie 1944, la Chicago, care a fost primită cu entuziasm de public şi critică. 

Preluarea  de  către  Teatrul  Dramatic  „I.D.  Sârbu”  din  Petroşani  (director 
Dumitru Velea), a piesei „Menajeria de sticlă”,  la propunerea regizorului Horaiu Ioan 
Apan, este un act de cultură, nu numai prin faptul că se aduce pe scenă o piesă a unui 
autor american ce a primit două premii Pulitzer, dar, mai ales, pentru concepţia regizorală 
în a tuşa elementele ce au similitudine cu realitatea românească, de a evidenţia virtuţile 
umane, prin contraste de caractere, gingăşia sentimentelor, în general trăirile pur umane, 
prin acurateţea jocului actorilor. 

„Menajeria  de  sticlă”  i-a  adus  autorului  ei  primul  succes  scenic.  Piesa 
creionează  un  realism  social  profund,  evidenţiind  contrastele  în  scopul  conturării 
caracterelor. Este vorba de drama femeii singur, Amanda (Francesca Chorobea, ce şi-a 
pus toată  experienţa  în realizarea unui  personaj  autentic),  copleşită  de civilizaţia  unei 
societăţi ce acordă drepturi, dar nu şi satisfacţii. Reminescenţele unor elemente freudiene 
şi descătuşările pasionale o cuprind ca o chingă, într-un uni vers ce şi-l zideşte, încet şi 
iremediabil, precum viermele cuprins în propria-i gogoaşă. 

Amanda, mama a doi copii, Laura şi Tom, este o femeie părăsită de un soţ beţiv 
şi autoritar, îşi susţine cu energia „leoaicei” fiica care este infirmă. În dorinţa mamei de a-
i găsi un soţ; fratele Tom îşi aduce prietenul, în speranţa căsătoriei cu Laura. Cu toate că 
Jim, prietenul, este logodit, întâlnirea dintre cei doi, foşti colegi de şcoală, îi dă Laurei 
încredere în viaţă. Este un balsam al speranţei. Această scenă jucată de actorii Nicoleta 
Boică  (debut  pe  scena  teatrului  din  Petroşani)  şi  Boriş  Melinte  (Jim)  este  adevărată 
poezie,  secvenţă  de  o  expresie  puternică  ce  declanşează  în  eul  spectatorului  o  gamă 
vibrantă  de sentimente.  La această  atmosferă  contribuie  muzica  inteligent  aleasă.  Dar 
Laura rămâne în lumea ei, cu visuri candide rătăcite printre bibelourile de sticlă. Acestea 
căpătând simboluri  şi conotaţii  existenţiale.  Refugiul  în lumea cinematografului  al  lui 
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Tom (Nicolae Vicol), reprezintă fuga de existenţa prezentului în ultima instanţă de sine, 
dar  rupe  barierele  dintre  cele  două  planuri,  realitatea  şi  imaginarul,  construind  un 
paralelism a două timpuri, unul trecut, trăit de bătrânul Tom (Rozmarin Delica, actor cu 
experienţă)( şi cel prezent prin care trece fiul său, tânărul Tom. 

Două  prezenţe  feminine  predomină  scena.  Cea  a  Franciscăi  Chorobea,  în 
Amanda, mamă care îşi apară cu o energie nemărginită fragilitatea fiicei sale Laura; dar 
în  spatele  acestei  puternice  personalităţi  simţim  acea  sensibilitate  care  propulsează 
construcţia caracterului.  Cea de-a doua prezenţă feminină,  tânăra Nicoleta Bolcă, care 
vine de la Teatrul din Baia Mare, unde a jucat în spectacole de revistă, este o prezenţă 
ingenuă ce transfigurează infirmitatea într-o iluminare a ritmurilor fiinţei din interiorul 
eului. Mai subliniem o dată virtuozitatea Franciscăi Chorobea care atinge arpegiul dintre 
sublim şi autenticitate. 

Întregul  colectiv  de  actori  şi  cel  tehnic  au  răspuns  nuanţat  la  „vibraţiile 
baghetei”  regizorului  clujean  Horaţiu  Ioan  Apan  care  a  făcut  din  premierea  piesei 
„Menajeria de sticlă” o sărbătoare, având o sală aproape plină şi receptivă, în condiţiile 
când,  în  paralel,  se  desfăşura  în  faţa  Casei  de  Cultură  a  Sindicatelor  „Sărbătoarea 
Petroşanilor”, la care participau cântăreţi cunoscuţi de muzică populară. 

Un „duel” benefic al artelor, din care a ieşit învingător Măria Sa Spectatorul. 

„Curierul“, Nr. 397, 28 oct. 2002

Dumitru Velea, Zilele de pe urmă 

Harnic şi aureolat cu divinul har al talentului mentor şi îndrumător al tinerelor 
talente de pe Valea Aurului Negru (Petroşani), Dumitru Velea este autorul volumelor de 
versuri  şi  eseuri  Lucifera,  Editura  Cartea  Românească  (19739,  Banchetul,  eseuri  de 
estetică  şi  filozofie,  Editura  „Cartea  Românească”  (19849  Odette, poeme,  Editura 
Fundaţiei I.D. Sârbu (1994), Între Scylla şi Canybda, şi multe alte lucrări publicate în mai 
toată presa literară din ţară. Ca director al Teatrului de Stat din Petroşani, a pus în scenă 
şi a încurajat afirmarea dramaturgiei româneşti contemporane şi clasice, dar nu neglijând 
piesele  de  teatru  reprezentative  din  patrimoniul  universal  Punând bazele  Fundaţiei  şi 
Editurii „Ion D. Sârbu” al cărui preşedinte şi director este, a publicat numeroase volume 
de  proză  şi  poezie  ale  autorilor  contemporani,  conturând  o  şcoală  de  promovare  a 
literaturii române. 

Iată că, după apariţia volumului de poeme „Cuvinte fără orizont”, îmi parvine 
de la Petroşani volumul de teatru, semnat de Dumitru Velea şi intitulat foarte sugestiv 
„Zilele de pe urmă”, apărut la Editura Fundaţiei Culturale Ion D. Sârbu. Cartea are o 
ţinută  grafică  ireproşabilă  şi  cuprinde  şase  piese  de  teatru  Legea,  Frumoasa  lumii,  
Baboiul, Zilele de pe urmă, Ultimul Căluş şi Rusalii apocaliptice, formând un tot unitar 
ce ne dezvăluie viziunea autorului asupra conflictelor de idei în contextul desfăşurării 
scenei a acţiunilor pornite de la anumite povestiri, legende şi datini. 

Prima piesă  Legea,  în patru părţi,  este o fantezie  ce îşi  are rădăcinile  adânc 
înfipte  în  legendele  musulmane  unde dorinţa  de lumină  şi  este  primordială,  deasupra 
tuturor fiind LEGEA. 

Frumoasa lumii, a doua piesă din volum porneşte, ca pretext, de la basmul cu 
acelaşi titlu, transcris fragmentar şi versificat parţial. De Mihai Eminescu. Transcrierea 
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dramatică a acestui basm, aşa cum subliniază în subtext poetul Dumitru Velea încearcă, 
pe lângă ceea ce îi este propriu, să umple lacunele fragmentării basmului şi să scoată din 
umbră simbolurile pasărea de aur şi cul de marmură. 

Măiestria  dramaturgului  constă în construirea firescului,  în dialog cu insecţii 
livreşti, păstrând atmosferă de basm ce se desfăşoară într-un context etnografic specific. 
Tensiunea acţiunii creşte pe măsură ce se apropie de final, sfârşind într-o hotă ţărănească. 

Tot după o povestire populară  Baboiul, păstrează, în mare acţiunea povestirii 
„Dă-dămult … mai dă-dămult”, publicată în Opera IV (1938) ale lui I.L. Caragiale, piesa 
lui Dumitru Velea esteo adaptare dramatică în condiţiile scenei, iar desfăşurarea aciunii 
este  sensibil  schimbată  datorită  poziţiilor  interpuse  ale  personajelor.  Piesa  aduce  noi 
personaje faţă de poveste, acestea erau doar episodice în varianta Caragiale Remarcăm 
strădania autorului de a păstra marea lui Caragiale 

Piesa de rezistenţă a volumului este „Zilele de pe urmă”, care pentru a sugera 
sensurile în cele mai amănunţite nuanţe ale tradiţionalului Căluş este împărţit  în două 
părţi: „Ultimul căluş” şi „Rusalii apocaliptice”. 

Aşa  cum  subliniază  dramaturgul  şi  poetul  Dumitru  Velea  în  finalul  cărţii 
„Căluşul reprezintă un nex de semnificaţii generate de o realitate artistică, structurată în şi 
de cultură: cum sublinia şi Lucian Blaga. 

Acţiunea piesei  păstrează ritualul  pregătitor  al  Căluşului,  care începe cu trei 
săptămâni înainte de Rusalii, ce se desfăşoară pe hotarul satului într-o iniţiere secretă şi 
de  taină  sub  jurământ  sfânt.  Un  rol  important  îl  are  în  piesă  Vătaful,  care  este 
conducătorul cuplului ce se află sun stăpânirea Împărătesei zânelor, irodiasa, dar un rol şi 
mai important îl  are Mutul Acesta este marcat şi reprezintă virilă şi de reproducere a 
omului. 

Structura căluşului  surprinde şi  o parte de simbolistica  modernă din care nu 
lipsesc scenele burleşti. 

În spatele Nebunului din Căluşi, uneori stă un înţelept care prin gesticulaţie, a 
mascării sale exprimate apare ca un element al sărbătorii exploziei erotice a lumii. 

Prin vocaţia lui Dumitru Velea de a revigora atmosfera arhaică a unor povestiri 
din folclorul nostru şi din tezaurul universal în tiparele scenei, dând sensul înalte unor 
conflicte de idei şi fapte pentru a scoate la iveală şi a crea secvenţe memorabile, subtil 
simbolice,  prin  maturitatea  stilului  şi  stăpânirea  dialogului  şi  tehnicii  dramaturgiei, 
descoperim un autor îndelung exersat în arta dramaturgiei cu talent indiscutabil în acest 
domeniu. 

„Curierul“, Anul III, Nr. 115-116, 12 mai 1997

Nesătulul sau implicarea teatrului în politic 

Ne-am obişnuit ca premierele Teatrului Dramatic „Ion D. Sârbu” din Petroşani, 
condus  de  poetul  şi  dramaturgul  Dumitru  Velea,  să  fie  adevărate  regale  ale  unor 
spectacole de înaltă ţinută. Şi în toamna aceasta, la deschiderea stagiunii, acest fapt nu s-a 
dezminţit. Într-o sală elegantă şi plină de iubitori ai Thaliei din oraşul aurului negru, o 
echipă de talentaţi autori, sub bagheta regizorului artistic Marius Oltean, care semnează şi 
ilustraţia muzicală, s-a întrecut în a da viaţă personajelor din piesa „Nesătulul” (comedie) 
de grecul Dimitri Psathas. 
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Datorită acurateţii traducerii, făcută de poeta Corina David Anagonstu, româncă 
stabilită  în Grecia,  colaboratoare  la  RT3, autoare a unui  volum de versuri  în curs de 
apariţie în România şi a unor grupaje de poeme ce au văzut lumina tiparului în revista 
„Tribuna”, piesa grecului Psathas a putut prinde viaţă pe o scenă a unui prestigios teatru 
din ţara noastră. 

Subiectul  este  o  radiografie  a  unui  tragik-comic,  de  actualitate,  angrenat  şi 
datorită hazardului, în circuitul social al vieţii, cu toate complicaţiile comice pe care le 
presupune aceasta:  ascensiune  socială  şi  profesională,  prin  căsătoria  şi  ambiţie,  criză 
morală şi sentimentală. 

Mihalis Kabadais, patron şi om bogat, tată a două fete năzdrăvane, întruchipat 
cu talent şi acurateţe de Florin Paur, este pus în situaţii comice de cele două fete: Lena 
(Oana Liciu - suavă şi subtilă) şi Dina (Izabela Badovics - ambiguă şi reflexivă), dar mai 
ales de soţie, doamna Kabadais (Francisca Chorobea - autoritară şi verosimilă), care, în 
complicitate  cu mai  tânărul  ginere (ajuns în această postură datorită  unui accident  de 
maşină) se complace în postura de jucătoare de cărţi. „Nesătulul”, de fapt un „bătut de 
soartă”, fără casă şi masă printr-un concurs de împrejurări şi a unor ambiţii neţărmurite, 
devine patronul întreprinderii la care a fost angajat de socru şi un abil politician,  fără 
scrupule şi tot mai avid de putere. 

Boris  Melinti,  ca  o  mănuşă,  intră  în  „pielea”  personajului  Hristos  Hrisazis, 
colorând cu toate clişeele „trăirilor” evoluţia personajului, iar Toni prinde viaţă datorită 
talentului actorului Romarin Delica. 

Nu putem să trecem cu vederea evoluţia plină de vervă a Nicoletei Nicolescu în 
Sofula,  rolul  bine  definit  al  lui  Mihai  Clita  în  Manolis  şi  creionarea  unor  subtile 
pesrsonaje „funcţionăreşti” cu Simona Burtea şi Liviu Timofte. 

Scenografia, semnată de Elena Buzdugan, sonorizarea Doinei Olariu şi luminile 
lui  Nicolae Resiga contribuie din plin la schiţarea atmosferei  unei acţiuni autentice şi 
foarte actuală în contextul României. 

Încă  o  dată,  ne-am convins  că  închegata  trupă  de  actori  şi  tehnicieni  de  la 
Teatrul Dramatic „Ion D. Sârbu” din Petroşani, condusă cu talent de Dumitru Velea, este 
un colectiv de talie naţională şi că, acolo, în Valea Aurului Negru, nu se mai poate vorbi 
de un teatru de provincie. 

„Curierul“, Nr. 140, 27 octombrie 1997

Dana Dânşoreanu: Sărbătoarea efemerului 

Se  află  în  librării  volumul  de  debut  Sărbătoarea  efemerului de  Dana 
Dânşoreanu, scoasă de sub teascurile Casei de Editură Dokia Cluj-Napoca, 1997, cu o 
postfaţă de Radu Creţu. 

Cartea, care se deschide cu un moto din „Sunt spiritul adâncurilor”, de Nicolae 
Labiş,  cuprinde 48 de poeme de o voluptate  controlată  şi  reflecţie  ce ne revelează  o 
inteligenţă lirică. 

Sinceritatea  trăirilor  ce  străbate  din  poeme  freamătă  de  senzualitatea 
imaginaţiei, din care irup întrebări. „Ce e viaţa? Ce e moartea?/ Ce sunt eu?/ De unde am 
venit? De ce pleca-voi, oare? Când în jur e amăgire / Nimic definit, fiasco, nebunie sau 
descoperim versuri ce declanşează un elan meditativ: „Efemeritatea siguranţei, nimic nu-
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mi  garantează  elanul  vieţuirii,  aceeaşi  noapte  continuă  mă  locuieşte,  sensul  e  doar 
derulare, aici mă identific, în spaime, mizerii şi sudoare”. 

Cert este că poeta Dana Dânşoreanu este o nostalgică, al cărei eu declanşează 
viziuni lirice cu sensuri morale în care se încheagă raporturile fiinţei cu lumea. Abstract, 
definesc trecutul şi totuşi, o rază de soare pătrunde în yala sufletului tău, dorinţa stării 
neelucidate,  sau continuă trăirile în nostalgia spiritualităţii  şi elanul purificării  „implor 
înţelegere, sper să nu fie un vis dus de prezentul stării de maturitate”. Volumul de faţă 
este o confesiune lirică cu un ingenios scenariu liric, deşi nu atât construcţia lucidă dă 
coerenţă  versurilor,  cât  permanenta stare de criză,  resimţită  acut:  „Descriu o suferinţă 
adâncă şi neştiută, în inima străină a corpului de gheaţă, sau sentimente inefabile ca „ard” 
în „flăcările” iubirii „Îţi caut faţa în noapte, obrajii şi fruntea încrustată de dureri,s-o iei în 
mâini, sub stropi de lacrimi, alungându-mi singurătatea, simţământul iubesc”. 

Poemele  au  o  contabilitate  interioară,  cu  un  ton  potolit  şi  imaginativ.  „În 
noaptea abătută, deasupra noastră, doi pomi vecini se sărută, neştiutori”. Poeta exaltă în 
viziuni convulsive şi tenifiante, într-o interioritate în stare de criză, tulburând confesiunea 
prin spectacole lirice. „Agonia sufletului e scăldată în lacrimi. Am pierdut pentru a câta 
oară,  nici  eu nu ştiu?”,  sau „Îmi  zâmbeşti  trist,  nu doresc mila  ta,  caută-mă în  lacul 
lacrimilor mele ..”

Universul liric este ingenuu, cu eufori bine jucate, în care exultanţa nostalgică 
este dublată de imageria  echivocă iar  sensibilitatea interogativă surprinde destrămarea 
certitudinilor: „Sensul vieţi mele şi sensul în sine, mi-apasă tâmplele, gesturile obişnuite. 
Dincolo de zid, durerea goală lâncezeşte, în toate simţurile mele, singurătatea a pătruns în 
fiecare lucru, chiar şi în tine, martor al atâtor fapte ireparabile. Oare mai pot să mă mai 
apăr de propriul meu trecut?”. 

Fertilitatea dragostei, ritmurile ei sunt recuzite permanente ale unui scenariu în 
continuă mişcare şi transformare „Bărbate, care-mi dai puterea să-nfrunzesc ca un copac, 
cum să te învăţ să iei aminte mărturisirilor?”. 

Delicateţea poeziilor, suavitatea lor şi visarea se coagulează într-o confesiune de 
vibraţie sufletească delicată: „Când am dat de poalele inimii, am concluzionat odată vom 
visa totul de la început, odată o vom visa totul până la capăt”. 

Pe fondul acestor sensibilităţi deosebite în care se trădează efluviile unei vârste 
ingenue, mai este loc pentru multe acumulări, însă poeta argumentează că timpul mă va 
face să ies învingătoare. O credem pe cuvânt. 

„Curierul“, Nr. 141, 3 noiembrie 1997

Dumitru Velea. Zilele de pe urmă 

Harnic şi aureolat cu divinul har al talentului, mentor şi îndrumător al tinerelor 
talente de pe Valea Anului Negru (Petroşani), Dumitru Velea este autorul volumelor de 
versuri şi eseuri „Lucifera”, Editura „Cartea Românească” (1973) „Banchetul”, eseuri de 
estetică  şi  filozofie,  Editura  „Cartea  Românească  (1984)  „Odette”,  poeme,  Editura 
Fundaţiei I.D. Sârbu, (1994), „Între Seylla şi Carybda”, şi multe alte lucrări publicate în 
mai toată presa literară din ţară. Ca director al Teatrului de Stat  din Petroşani,  sus în 
scenă şi a încurajat  afirmarea dramaturgiei  româneşti  contemporane şi  clasice,  dar nu 
neglijând  piesele  de  teatru  reprezentative  din  patrimoniul  universal.  Punând  bazele 
Fundaţiei  şi  Ddituri  „Ion  D  Sârbu  al  cărui  preşedinte  şi  director  este,  a  publicat 

19



numeroase volume de proză şi poezie ale autorilor contemporani, conturând o şcoală de 
promovare a literaturii române. 

Iată că, după apariţia volumului de poeme, „Cuvinte fără orizont”, îmi parvine 
de la Petroşani volumul de teatru, semnat de Dumitru Velea şi intitulat foarte sugestiv 
„Zilele de pe urmă”,  apărut în Editura Fundaţiei  Culturale  Jon D Sârbu. Cartea are o 
ţinută grafică ireproşabilă şi cuiprinde şase piese de teatru „Legea”, „Frumoasa lumii”, 
„Baboiul”, „Zilele de pe urmă”, „Ultimul Căluş” şi „Rusalii apocaliptice”, formând un tot 
unitar  ce  ne  dezvăluie  viziunea  autorului  asupra  conflictelor  de  idei  în  contextul 
desfăşurării scenice a acţiunilor pornite de la anumite povestiri, legende şi datini. 

Prima piesă „Legea”, în patru părţi, este o fantezie ce îşi are rădăcinile adânc 
înfipte  în legendele  musulmane unde dorinţa  de lumină  şi  închinare este primordială, 
deasupra tuturor fiind LEGEA. 

„Frumoasa lumii”, a doua piesă din volum porneşte, ca pretext, de la basmul cu 
acelaşi  nume,m  transcrie  fragmentar  şi  versificat  parţial,  de  Mihai  Eminescu. 
Transcrierea  dramatică  a  acestui  basm,  aşa cum subliniază  în subtext  poetul  Dumitru 
Velea Încearcă pe ceea ce îi este propriu, să umple lacunele fragmentării basmului şi să 
scoată din umbră simbolurile pasărea de aur şi cul de marmură. 

Măiestria  dramaturgului  constă  în construirea trecutului,  în dialog cu inserţii 
livreşti, păstrând atmosfera de basm ce se desfăşoară într-un context etnografic specific. 
Tensiunea acţiuni creşte pe măsură ce se apropie de final, sfârşind într-o hotă ţărănească. 

Tot după o povestire populară „Baboiul”, păstrează, în mare acţiunea povestirii 
„Dă-dămult … mai dă-dămult”, publicată în „Opera IV” (1938), ale lui I.L. Caragiale, 
piesa lui Dumitru Velea este o adaptare dramatică în condiţiile scenei, iar desfăşurarea 
acţiunii este sensibil schimbată datorită poziţiilor intrapuse ale personajelor. Piesa aduce 
noi  personaje  faţă  de  poveste,  acestea  erau  dora  episodice  în  varianta  Caragiale 
Remarcăm strădania autorului de a păstra marca lui Caragiale”. 

Piesa de rezidenţă a volumul este „Zilele de pe urmă”,  care pentru a sugera 
sensurile în cele mai amănunţite nuanţe ale tradiţionalului „Căluş” este împărţită în două 
părţi „Ultimul căluş” şi „Rusalii apocaliptice”. 

Aşa  cum  subliniază  dramaturgul  şi  poetul  Dumitru  Velea  în  finalul  cărţii 
„Căluşul” reprezintă, un nex de semnificaţii generate de o realitate artistică, structurată în 
şi de milenii de cultură”, cum sublinia şi Lucian Blaga. 

Acţiunea piesei,  păstrează ritualuri  pregătitor al Căluşului care începe cu trei 
săptămâni  înainte  de  Rusalii,  ritual  ce  se  desfăşoară  pe  hotarul  satului  într-o  iniţiere 
secretă şi de taină sub jurământ sfânt. Un rol important îl are în piesă Vătaful, care este 
conducătorul cuplului ce se află sub stăpânirea Împărătesei zânelor, irodiasa, , dar un rol 
şi mai important îl  are Mutul. Acestea este mascat şi reprezintă vitalitatea virilă şi de 
reproducere a omului. 

Structura căluşului  surprinde şi  o parte de simbolistica  nocturnă din care nu 
lipsesc scene burleşti. 

În spatele Nebunului din Căluşi, uneori stă un înţelept care prin gesticulaţie, a 
mascării sale exorcizate apare ca un element al sărbătorii exploziei erotice a lumii. 

Prin vocaţia lui Dumitru Velea de a revigora atmosfera arhaică a unor povestiri 
din folclorul nostru şi din tezaurul universal în tiparele scenei, dând sensuri înalte unor 
conflicte de idei şi fapte pentru a scoate la iveală şi a crea secvenţe memorabile, subtil 
simbolice,  prin  maturitatea  stilului  şi  stăpânirea  dialogului  şi  tehnicii  dramaturgiei, 
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descoperim un autor îndelung exersat în arta dramaturgiei cu talent indiscutabil în acest 
domeniu. 

Un spectacol al speranţelor 

În condiţiile de astăzi,  când cultura este marginalizată  de guvernanţi,  când o 
mare  parte  din  buget  este  direcţionat  spre  alte  sectoare  economice  muribunde  şi 
neproductive, activităţile teatrelor cu punerea în scenă a unor spectacole de mare ţinută au 
devenit  gesturi  de  eroism,  care  ne  confirmă,  încă  o  dată,  că  oamenii  de  cultură, 
întotdeauna,  şi  în  toate  timpurile,  prin  sacrificii  inimaginabile,  au  salvat  de  la  pieire 
„zeiţa” protectoare a evoluţiei intelectuale a omenirii. 

Aşa cum spuneam, în această conjunctură, când la cârma Ministerului Culturii 
se află un actor, teatrele din ţară suferă din lipsă de fonduri băneşti. Dar … s-a dovedit, 
încă o dată, că atunci când în fruntea unui colectiv de teatru se află un talent autentic, 
dublat de un spirit practic managerial, dăruit cu trup şi suflet Thaliei, situaţia este salvată. 

Astfel de conjunctură întâlnim la Teatrul de Stat „I.D. Sârbu din Petroşani, în 
fruntea căruia se află talentatul poet şi dramaturg Dumitru Velea, instituţie culturală care, 
anul acesta, împlineşte 50 de ani de la înfiinţare. 

Fiecare premieră a acestui teatru devine o sărbătoare a spiritului, un mijloc de 
comunicare cu spectatorii, un act de cultură şi ţinută intelectuală, care ne confirmă (a câta 
oară?)  că  această  instituţie  din  Valea  Aurului  Negru  este  „lumina”  călăuzitoare  prin 
tunelul existenţei. 

Am participat la ultima premieră, din actuala stagiune, a Teatrului de Stat din 
Petroşani, al cărui colectiv a prezentat piesa 2000 de dolari pentru nevasta mea, comedie 
în  două  acte,  de  dramaturgul  suedez  Bjom  Arthen,  în  regia  tânărului  student  Liviu 
Schapira, secondat de tatăl său, cunoscutul regizor Zoltan Scheapira. 

Subiectul piesei este simplu, dar a fost salvat, în mare parte, de jocul actorilor, 
jumătate din el fiind absolvenţi, din anul trecut, ai institutului de Teatru din Târgu Mureş. 
Desfăşurarea evenimentelor se face ascendent pe firul conflictual care scurtcircuitează 
comicul scos în evidenţă, nu atât prin jocul actorilor, ci, mai mult, prin ceea ce exprimă 
textul. 

Prestanţa în scenă, experienţa lui Rosmarin Delica au dat viaţă unui personaj 
care creează comicul tocmai prin seriozitatea lui Cecil Humperton. 

Mihai Clita, în rolul valetului John, face să vibreze, diapazonul expresiei şi al 
mişcării scenice, dând viaţă unui personaj de o autentică existenţă Gesturile sigure, de o 
autentică existenţă.  Gesturile  sigure,  inexpresivitatea feţei,  ştiinţa de a scoate comicul 
tocmai prin elucidarea lui ne confirmă, încă o dată, faptul că Mihai Clita este un actor de 
mare talent. 

Boris Malinti, un actor cu un potenţial scenic variat şi profund, de data aceasta, 
nu a prea reuşit să dea viaţă personajului pe care l-a jucat. Bill Hampton nu a fost salvat 
pe scenă nici de autor, care, prin replici şi dialog, nu a reuşit să-i dea viaţă şi nici de Boris 
Melinti care s-a străduit, totuşi să-şi salveze rolul. 

Piesa fiind o comedie de conjunctură, în care Bill Hampton (Boris Melinti) îşi 
pierde nevasta, Sylvia (Vcitoria Loghin), la cărţi, nu accentuează situaţiile ocice; de aici 
şi faptul că acele ocnflicte care trebuiau să stârnească hohotele de râs ale spectatorilor, au 
făcut doar să înflorească o undă de zâmbet în colţul buzelor acestora. 
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Celelalte personaje au fost jucate de Valentin buzdugan, Eduard Dumitraş Dorin 
Ceaboreanu, Izabela Badovice şi Nicoleta Niculescu,c are s-au străduit să dea viaţă unui 
text pe care regizorii l-au impus, neconvinşi, nici ei, de personajele din distribuţie. 

Cu toate scăpările de regie, spectacolul a fost o reuşită şi, în faţa unei săli plină 
până  la  refuz,  colectivul  Teatrului  de  Stat  din  Petroşani  a  promovat  cu  brio  încă  un 
examen al competenţei. Acolo unde o personalitate literară (Dumitru Velea) polarizează 
în jurul ei toate energiile, prin talent, experienţă şi competenţă, lumina actului de cultură 
se revarsă binefăcătoare peste noi, ca un gest dumnezeiesc. 

„Curierul“, Nr. 161, 6.IX.1998

Un regal: premiera piesei Seneca sau sfârşitul unei iubiri 

După  mulţi  ani  de  cenzură  şi  refuzuri  nejustificate  uneori,  iată,  pe  scena 
Naţionalului clujean se află, din nou o piesă semnată de Viorel Cacoveanu, acel autor 
dramatic  incomod  ce  vine  din  lumea  gazetăriei  şi  care  spune  lucrurilor  pe nume,  cu 
incisivitate şi umor, cu amărăciune şi sinceritate, îndemnându-ne la profunde meditaţii. 

Apărută,  mai  întâi,  în  carte,  Seneca  sau  sfârşitul  unei  iubiri  la  Editura 
„Expansion – Armonia”, 1995, piesa, în regia artistică a lui Kincses Elemer, aduce, în 
prim-planul scenei, imaginea unui Nero, împărat roman (54-68 după Cristos), educat de 
filozoful Seneca, sub a cărui influenţă stau primii săi ani de domnie. 

Elementul istoric conturat de autor şi accentuat de regizor prin jocul actorilor 
este  un  pretext,  ales  de  autor,  pentru  a  plonja  în  actualitate,  a  face  un  rechizitoriu 
dictatorilor care impun societăţii comportamente anormale. 

Prin  jocul  său,  pedalând  pe  toate  registrele  la  îndemâna  actorului  cu  talent, 
inclusiv gesticulaţia şi tonalitatea flexibilă a vocii, Dorin Andone creează un Nero crud şi 
ambiţios,  ce  trece  de la  o  stare  la  alta,  practic  dând viaţă  la  două personaje  ce,  prin 
reverberaţii, se desprind unul de altul i apoi se suprapun, în funcţie de stările prin care 
trece  dictatorul.  Jocul  lui  Dorin  Andone  este  unul  de  virtuozitate  şi  profesionalism, 
făcând din premiera de pe scena Naţionalului clujean un spectacol de actor, iar calitatea 
textului mă face să adaug şi unul de autor. 

Apariţia  lui  Anton  Tauf  în  rolul  filozofului  Seneca  este  a  unui  înţelept 
imperturbabil,  ce  nu-l  impresionează  nimic  pe această  lume,  cu prestanţa  experienţei, 
creând, potrivit eticii filozofului, acel postulat în umbra căruia omul trebuie să se supună 
destinului  în  viaţa  exterioară,  depărtându-se,  prin  viaţa  spirituală,  de  evenimentele 
contemporane şi dispreţuind bunurile materiale. 

Jocul nuanţat al Cristinei Pardanschi, în Agripina, a conturat un personaj istoric 
autoritar, implicat în viaţa cetăţii. 

Rolul  Poppeii,  personajul  care  îşi  urmăreşte  ţelul,  folosindu-se de farmecele 
feminine,  este bine jucat  de Geanina Călinescu,  care pedalează pe armonizarea dintre 
cauză şi efect. 

Scenografia  şi  costumele  Clarei  Labancz,  respectând  liniile  epocii,  creează 
atmosfera  istorică  printr-o  autenticitate  impusă  de  tradiţie,  făcând  ca  scena  să  fie  o 
fereastră decupată în trecut cu privirea spre prezent, prin folosirea unui decor simplu cu 
multe statui ce ne duce cu gândul spre efemeritatea existenţei Decorul, construit şi din 
oglinzi, are un rol dublu, de material de construcţie şi de simbol al reverberaţiei oglindirii 
prezentului în perspectiva istoriei. 
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Premiera de la Teatrul Naţional din Cluj-Napoca cu piesa Seneca sau sfârşitul  
unei iubiri a fost un adevărat regal de virtuozitate actoricească şi o parabolă cu influenţă 
directă în realitatea contemporană a istoriei noastre şi a omenirii „care s-a frisonat mereu 
suportându-şi  cu  dispreţ  tiranii”,  atât  de  bine  şi  cu  talent  pusă  în  pagină  de  Viorel 
Cacoveanu. Florin Drăgăşenescu 

Dumitru Dumitraşcu: Labiritul artei

Urmăream de-a lungul ultimelor două decenii interesantele interviuri cu artiştii 
plastici,  realizate  de  Dumitru  Dumitraşcu,  un  mare  iubitor  de  artă,  el  însuşi  pictor, 
publicate în revistele „Steaua” şi „Tribuna”, şi iată că aceste mărturii de atelier au fost 
publicate de Editura Fundaţiei Culturale „Forum” Cluj, 1998, între coperţile unei cărţi 
intitulate sugestiv Labirintul artei – convorbiri de atelier. 

Medicul,  profesorul  şi  omul  de  ştiinţă  Dumitru  Dumitraşcu,  autorul  cărţilor 
„Trepte spre ştiinţă”, Editura Dacia, 1974, Medicina între miracol şi dezamăgire”, Editura 
Dacia,  1986,  inscripţii,  Editura  Litera,  1989,  „Triumful  lui  Icar”  –  eseu  despre 
autoformare Editura Didactică şi Pedagogică Akademos,  1994, reuneşte în „Labirintul 
artei”  16  interviuri  cu  tot  atâţia  pictori  şi  sculptori.  Cartea  este  o  rază  de  lumină  în 
labirintul creaţiei plastice pentru a ne însori mai bine mesajul ei. 

Dumitru  Dumitraşcu  recuperează  şi  în  aceeaşi  măsură  pătrunde  adânc  în 
intimitatea  gândurilor  artistului,  prin  întrebări  subtile  şi  complementare,  sincere  şi  la 
obiect ce stârnesc apetitul destăinuirii. 

Arta care de-a lungul istoriei milenare a omenirii reflectată trăirile şi existenţa, 
înfrumuseţând-o, este un miracol al îndumnezeirii omului. 

Autorul, în cuvântul, Către cititor, subliniază că arta ne poartă într-un univers 
paralel, un univers la alegere, mai aproape de idealul fiecăruia”. Ea ne ajută să coagulăm, 
sunetele interioare pentru a înţelege mai bine trecerea noastră prin această lume. 

Cartea se deschide cu interviul luat pictorului Gheorghe Apostu care, sondând şi 
studiind legendele,  baladele şi cântecele bătrâneşti,  iconografiază timpul în oameni de 
care se apropie cu sfiiciune pentru a recrea lumea şi a se manifesta aşa cum este ea”. 

„Pictura şi poezia se întâlnesc şi se sprijină reciproc” la Teodor Botiş, Ele se 
urmează,  se  interferează,  coagulând  o  anumită  tensiune  prin  ritmuri  i  prin  dozarea 
elementelor componente”. 

„Lupta cu răul nu poate înceta la Marcel Chimoagă care, prin gravurile sale, aşa 
cum mărturiseşte, satisfac mai din plin nevoia de volum”. 

Aviditatea după peisaj, goana după vibraţiile luminii sunt la Aurel Ciupe ca apa 
şi aerul.  Descoperirea materialului este primul element al creaţiei,  după care acesta îţi 
dictează tabloul”. 

Jocurile de culoare, lumină şi umbre, au născut metaforele. Imprimarea culorii 
la Alexandru Cristea este o modalitate de exprimare în care descoperim şi redescoperim 
nostalgia necunoscutului ce rămâne perpetuu în noi. 

Căutarea  echilibrului  şi  trăinicia  este  pentru  Vasile  Crişan  o  şansă  spre 
frumuseţea subiectivă şi niciodată întreagă. 

Arta  Gavril  Gavrilaş  este  un  modelator  al  spiritului,  un  transmiţător  al 
elementelor de cunoaştere, de cea mai diversă natură. 
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Sculpturile  lui  Eugen  Gocan  exprimă  fascinaţia  pentru  patina  vremii  unde 
cuminţenia pământului este efectul evanghelizării trăirilor interioare, în schimb pictoriţa 
Iulia  Hălăucescu,  din Moldova are convingerea că atât  timp cât  există  artă,  să nu ne 
temem pentru omenire”. Acuarelele acestea sunt o descoperire a sinelui. 

Sentimentele ţâşnesc firesc la sculpturile lui Constantin Lucaci, ele difuzează în 
jur armonie, iar la pictorul Alexandru Mohy arta este iubire, căutare, mişcare şi putere de 
exprimare. 

Frumuseţea sufletului  emană din sculpturile  lui  Vasile Rus Botin,  iar  pentru 
Ioan Sbârciu pictura este mai aproape de filosofia decât de muzică. 

Setea de cunoaştere, de a învăţa mereu are o importanţă vitală la Ioan Sima, în 
schimb la Paul Sima trăirile spiritului sunt expresia momentului. 

Experienţa  primordială  este  modul  la  care  se  întoarce  mereu  pictorul  Liviu 
Suhar. 

Fluiditatea  întrebărilor,  ştiinţa  subtilităţii,  tehnica  intertextualităţii  sunt  doar 
câteva elemente folosite cu talent de către Dumitru Dumitraşcu în „Labirintul artei, ceea 
ce ne face să afirmăm că autorul are o percepţie educată a artei. Labirintul artei rămâne 
un document al căutărilor artiştilor intervievaţi, care sunt, chinurile lui Neasus, unde atât 
întrebările, cât şi răspunsurile sunt fuziuni ale unor arderi interioare. 

„Cureirul“, 8 iunie 1998

Zoltan Schapira – Fachirul metaforei teatrale 

Zilele  trecute  s-a  încheiat  stagiunea  2001-2002  la  Teatrul  I.D.  Sârbu  din 
Petroşani, cu „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, la care a participat o sală plină şi 
entuziastă. Un mod excepţional de a omagia, în Anul Caragiale, pe marele dramaturg. 
Acest eveniment a căpătat o dimensiune aparte şi pentru faptul că spectacolul a fost pus 
în scenă de cunoscutul regizor suedez de origine română (care a activat ani buni în cadrul 
teatrelor din Cluj-Napoca), Zoltan Schapira, ce semnează şi scenografia. La eveniment au 
participat  scriitori,  ziarişti,  oameni  de  cultură  din  Bucureşti,  Cluj-Napoca,  Oradea  şi 
Petroşani. 

Făcând o  sumară  retrospectivă  asupra  prezenţei  marelui  dramaturg  pe  scena 
Teatrului din Vale putem afirma că piesele reprezentative ale lui Caragiale au fost puse în 
scenă  de  renumiţii  regizori:  Vlad  Mugur,  Mihai  Zirra,  Horaţiu  Ioan  Apan,  Marietta 
Sadova, Mihai Clita, Dumitru Velea, Nicolae Gheorghe etc., începând cu stagiunea 1948-
1949. 

Spectacolul „O noapte furtunoasă” semnat de Zoltan Schapira crează armonie 
între  scenografie  şi  text,  între  gândirea regizorală  şi interpretarea actorilor,  între regia 
tehnică  şi  viziunea  regizorală  de ansamblu  cu repercursiuni  asupra structurii  spaţiale, 
implicându-l atât pe actor, dar şi pe spectator, în interpretarea unor subtile simboluri. 

Scenografia dă naştere la nuanţe cu trimiteri directe în politicul contemporan, 
unde lumina, umbra şi poziţia actorului au un rol determinant. 

Regizorul  este  o  conştiinţă  ironică  a  livrescului,  în  el  se  ascunde  postura 
îndrăgostitului de teatru lui Caragiale, care nu poate repeta pe alţii. Şi atunci regândeşte 
conceptul un Caragiale contemporan. 

Ingeniozitatea  regizorală  constă  în  faptul  că  subordonează  cunoscutul  text 
intenţiilor sale, o alunecare dinspre autor spre regândirea mesajului şi jocului actorilor, 
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dând acestora  posibilitatea  de  a  face  din  personaje  emiţătoare  de ideatică.  Fiindcă  la 
Schapira  ceea  ce  contează  este  mesajul  pe  care  doreşte  să-l  transmită.  „O  noapte 
furtunoasă” devine „O noapte … misterioasă în care fulgerul desparte viaţa de iluzie” 
(UDan  Ivănesei),  fiindcă  la  regizor  lumina,  zgomotul,  sunetul  şi  umbra  au  un  rol 
determinat  în  construcţia  spectacolului.  Piesa  stă  sub  semnul  întrebării  dacă  este  o 
comedie  sau o dramă umană.  Este o dilemă pe care,  aşa cum subliniază  regizorul  în 
„Programul de sală”, face ca universalitatea dramaturgului să-şi aibă izvorul „tocmai în 
drama umană pe care o trăim ca o comedie”. 

Actorii,  în special  Rică Venturiano (Alexandru Cornea),  tuşează,  la indicaţia 
regizorului,  accentul  patriotard  din  textul  dialogului,  unde  comicul  de  situaţie  dă 
autenticitate personajelor şi atmosferei. 

Spectacolul construit de Zoltan Schapira este cu parole şi se constituie într-un 
semnificant ce trimite în exclusivitate la semnificat, deci la textul piese ce ridiculizează, 
nu simple defecte, ci golurile şi sărăcia interioară fără formă şi fără fond. De aceea, faptul 
că  „O noapte  furtunoasă”  are  o  valoare  absolută,  a  fost  nevoie  doar  de  actualizarea 
textului în modul cel mai eficace faţă de text, fără a se schimba direcţia către o eventuală 
matrice existenţială a referentului. 

Jocul actorilor este plastic, conturând, prin gestica, confuzia şi superficialitatea, 
ignoranţa, deruta şi suficienţa, unde Veta (Mirela Cioabă) este o femeie dornică „de a 
reînvia  păcatul  în  ce are  el  mai  seducător”,  fiindcă  are  un bărbat,  Jupân Dumitrache 
(Rozmarin Delica), bătrân, analfabet, cu ifose de autoritate socială. Iţa (Simona Ţălnariu), 
alături  de „ţaţa Veta”,  este  o prezenţă  feminină cu un caracter  frivol  ce  suferă într-o 
comedie pasională „în care furtuna nopţii ne face să trăim explosiv”. Oana Liciu, jucând 
în travesti, creează un Spiridon autentic, pitoresc şi original, fapt ce ne confirmă, încă o 
dată, posibilităţile acestei artiste Rozmarin Delica, în Jupân Dumitrache, un actor cu mare 
experienţă scenică, are un registru bogat, ce încarnează personajul, aşa cum, probabil, l-a 
văzut  însuşi  autorul  piesei.  Nae Ipingescu (Dan Ivănesei)  conturează contrastul  dintre 
dorinţa şi adevăr, el fiind produsul mediului ignorant, care alături de Chiriac (Nicolae 
Vicol), sunt acele personaje care contribuie din plin la conflictul de pe scenă. 

„O noapte furtunoasă” prezentat pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu”, este 
un spectacol regizoral autentic şi original,  care poartă semnătura unui om al scenei cu 
experienţă – Zoltan Schapira – ce pune în aplicare tocmai spusele lui Caragiale: „Teatrul 
este o artă constructivă,  al cărui material  sunt conflictele ivite între oameni din cauza 
caracterelor şi patimilor lor, elementele cu care lucrează sunt arătările vii şi imediate ale 
acestor conflicte”. 

Spectacolul lui Zoltan Schapira reînvie realitatea cotidiană într-o piesă scrisă, 
aproximativ cu o sută de ani în urmă,  o mută în conştiinţa  spectatorului,  creând stări 
sufleteşti cu sentimente ascetice, care converg spre perenitatea mentalităţii noastre. Sub 
acest unghi, aşa cum spunea Nietzsche în „Naşterea tragediei”, „omul dionisiac prezintă 
oarecare asemănare cu Hamlet, amândoi au aruncat odată cu o privire surprinzătoare în 
esenţa lucrurilor; li se pare ridicol sau umilitor să li se ceară ca lumea care a ieşit din 
ţâţâni, să fie pusă la locul ei”. 

Regia  tehnică,  semnată  de  Liviu  Timofte,  luminile  lui  Valentin  Ioniţă, 
sonorizarea  Doinei  Matei  şi  costumele  Mariei  Olaru  sunt  părţi  componente  ale  unui 
spectacol  şi  umbrele  ei,  el  fiind  fachirul  ce  o  transformă  într-o  metaforă  teatrală 
arcimoderică, îi dă sens cu complicitatea regizorului de talent. 

25



„Cureirul“

Un început de stagiune sub semnul toleranţei 

În urmă cu mai bine de 40 de ani (1957), se monta, la Petroşani piese „Take 
Ianke şi Cadâr” de Victor Ioan Popa cu o distribuie remarcabilă: Dem Columbeanu, Gigi 
Iordănescu şi Dorel Botoşescu, sub îndrumarea plină de suflet a regizorului Marcel Şoma. 

Iată că, în toamna acestui an, Teatrul Dramatic, „Ion D. Sârbu” din Petroşani 
devine,  pentru a treia  oară (piesa a fost reluată  în 1981, cu Nicolae Gheorghe,  Valer 
Donca şi Alexandru Codreanu, tot în regia lui Marcel Şoma) gazda piesei „Take, Ianke şi 
Cadâr”, având o distribuţie cu adevărat meritorie. 

Pusă în scenă de acelaşi inimos şi experimentat Marcel Şoma, piesa, potrivit 
viziunii  regizorului,  pune  accentul  pe  toleranţă  şi  înţelegere  între  etnii  şi  confesiuni 
religioase. Nu întâmplător directorul teatrului, Dumitru Velea, a ales această lucrare din 
dramaturgia  noastră  în  condiţiile  în  care  Balcanii  sunt  un  vulcan  de  intoleranţă, 
confruntări etnice şi religioase. 

În faţa  unei  săli  arhipline,  George Negreanu (Cadâr) creionează  un personaj 
autentic, pedalând pe expresia gesticulaţiei reţinute şi la nuanţelor lexicale. 

Ianke,  însufleţit  de experimentatul  Florin Plaur,  este personajul cel  mai  bine 
reprezentat şi are i se potriveşte ca o mănuşă actorului. Verva dialogului, pigmentat cu 
expresii  caracteristice,  şi  gesticulaţia  sunt  tot  atâtea  elemente  ce  au  dat  carnaţie 
autenticităţii personajului. 

Dacă George Negreanu şi Florin Plaur au dat viaţă personajelor prin distilarea 
specificităţii  etniilor  pe  care  le  reprezintă,  Rosmarin  Delica  a  creat  un  Take  viabil 
aducând în prim-planul elementele caracteristice negustorului din oraşele provinciale. 

Mihai Clita în Ilie a făcut să vibreze toate tonalităţile unui diapazon care, prin 
vibraţia sa, a creat un personaj inedit, credibil, datorită expresiei exterioare a gesticulaţiei 
şi a dialogului colorat cu nuanţe arhaice. 

Tânărul actor Dorin Ceahoreanu în Ionel - nu reuşeşte să ne convingă datorită 
imperfecţiunii dicţiei şi a imobilităţii fizice neadecvată momentelor exprimării. Izabela 
Bandovics este o „transcriere” fidelă a Anei, însă dozajul inabil al gesticulaţiei face să 
înstrăineze  actorul  de  personaj.  Spre  deosebire  de  cei  doi,  Nicoleta  Niculescu  se 
substituie unei Safte autentice şi pitoreşti. 

Remarcăm scenografia  semnată  de  Elena  Buzdugan care,  printr-un  decor  ce 
redă linia  clasică specifică prăvăliilor  din oraşele provinciale  din perioada interbelică, 
păstrează atmosfera timpului din urbele dunărene. 

La sfârşit de secol, când foste state se destramă şi fiecare naţiune vrea să se 
afirme, colectivul Teatrului Dramatic din Petroşani ne îndeamnă să reflectăm la răul pe 
care îl pot provoca prejudecăţile şi intoleranţa. 

„Cetatea culturală“, An I, Nr. 1, 30 septembrie 1998
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Teatrul din Petroşani cât o inimă 

Scriam mai  demult  într-un eseu că poporul român este atipic.  Ajunsesem la 
această concluzie în urma opţiunilor la urnele de vot, la felul de cum înţelege privatizarea 
întreprinderilor de stat preluate de străini, (vezi lozinca, nu ne vindem ţara) etc. 

Iată că la această listă se mai adaugă încă una: în Valea Jiului,  la Petroşani, 
activitatea culturală şi teatrală înfloreşte în timp ce întreprinderile economice, în special 
cele de stat, se ofilesc, sunt închise din cauza lipsei de rentabilitate, dau faliment. Într-un 
stat  de drept  cu economie  normală,  cu un popor echilibrat  altfel  ar  fi  fenomenul.  Se 
cunoaşte faptul că atunci când economia este în plină dezvoltare şi cultura cunoaşte o 
curbă ascendentă. La noi este invers. Se pare că tocmai cultura ne salvează. În condiţiile 
când  guvernanţii  subvenţionează  găurile  negre  din  economie,  fără  a  susţine  băneşte 
instituţiile culturale din ţară. Afirm acest lucru în urma vizitei pe care am făcut-o în Valea 
Jiului, la Petroşani. Aici apar câteva cotidiene cu pagini de cultură, sunt multe edituri ce 
publică operele scriitorilor din zonă, o Casă de Cultură i Teatrul Dramatic, I.D. Sârbu, 
condus cu măiestrie de scriitorul Dumitru Velea, cu o activitate ce a depăşit graniţele 
judeţelor limitrofe. 

În  jurul  acestui  locaş  de  cultură  au  fost  localizate  toate  forţele  intelectuale, 
culturale şi artă din Vela, dar şi în jurul Fundaţiei Culturale I.D. Sârbu, condusă tot de 
cunoscutul  poet  şi  dramaturg  D.  Velea,  fundaţiei  în  cadrul  căreia  funcţionează  şi  o 
Editură care a promovat autori locali şi din alte colţuri ale ţării. 

Am făcut,  ab  initio,  acest  preambul  înainte  de  a  vorbi  de  premierea  piesei 
„Poveste  din  Hollywood”  de  Neil  Simon,  în  traducerea  şi  adaptarea  Mariei  Beligan 
pentru  a  înţelege  mai  bine fenomenele  din jurul  Teatrului  din Petroşani,  instituţie  de 
cultură care, aşa cum spunea directorul economic creează cu beneficii. 

Piesa de teatru de la sfârşitul acestei stagiuni şi pe care am văzut-o pe scena 
teatrului petroşenean este scrisă de un autor american ce a debutat în 1961 pe Broadway 
cu comedia „Come Blow Your Horve”.  Cele 35 de piese scrise de Neil  Simon au o 
„viziune comică” şi o „dimensiune umană „excepţională”. Excelenta traducere a piesei 
„Povese de Hoolywood” de către neuitata Marica Beligan a stat la baza unui spectacol 
„de-a dreptul memorabil, la finele stagiunii 1982-1983 a naţionalului craiovean, în regia 
lui Eil Boroghină cu Valeriu Dogaru ca protagonist”. 

Datorită  unei  mai  îndelungate  colaborări  dintre  teatrul  din Petroşani  cu  unii 
actori  ai  Naţionalului  din Bănie au luat  naştere  pe scena Teatrului  din Vale miracole 
artistice. 

În urma unei astfel de colaborări, Teatrul Dramatic I.D. Sârbu a ieşit la rampă 
cu o nouă premieră care a umplut moderna sală a teatrului. 

În cele trei roluri ale piesei „Poveste din Hollywood” au jucat „Valeriu Dogaru 
(în Herb Tucker), Iosefina Stoia (în Steffy Blomdell), ambii de la Naţionalul craiovean şi 
Oana Liciu (în LKibby Tucker), de la Teatrul din Petroşani. 

În piesa sa, dramaturgul, într-o conducere de text, dar cu o risipă de sentimente 
prezintă  întâlnirea  unui  tată  cu  propria-i  fiică,  după  16  ani.  Tatăl,  un  dezertor  de  la 
obligaţiile părinteşti,  un fugar după un vis, încă nerealizat,  de scenarist la Hollywood, 
asemenea ca fiica sa Libby, o visătoare care soseşte la părintele ei cu scopul declarat să-şi 
împlinească visul de artistă în miraculosul orăşel al vedetelor de cinema. 
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Întâlnirea  alternează  între  comic  şi  dramatic,  cu  nuanţe  înduioşătoare,  între 
stridenţe  autoritare  şi  secvenţe melancolice,  ce stârnesc în spectatori  o gamă largă de 
sentimente  emoţionale  care  vin  dinspre  cele  două  personaje  principale  Herb  Tucker 
(Valeriu Dogaru) şi Libby Tucker (Oana Liciu) Cei doi actori fac să vibreze sentimentele 
umane printr-un joc original,  unde Oana Liciu îşi etalează posibilităţile între extreme: 
ingenuitate, seriozitate, între comic şi tristeţe, între iubirea de părinte şi lupta cu propria-i 
spre o carieră cinematografică. Herb Tucker a fugit spre o carieră cinematografică. Herb 
Tucker  a  fugit  de  familie,  în  schimb a  înlocuit-o  cu  trei  pomi  pe care  i-a  plantat  în 
propria-i curte: un lămâi şi un portocal - copiii şi unul care nu face decât seminţe - soţia. 
Scenaristul neîmplinit spune, la un moment dat. „Pomii sunt ca oamenii. Dacă ştiu că nu-
ţi pasă de ei, nu-ţi dau nimic în schimb”. 

El este străin de evenimentele familiei. Nu cunoaşte numele propriului fiu ce-l 
crede sportiv, când în realitate este un iubitor al pianului. 

Piesa  lui  Neil  Simon  este  o  oglindă  fidelă  a  unor  situaţii  reale  în  care  se 
conturează uşurinţa şi inconştienţa cu care se abandonează o familie,  a egoismului, în 
numele unei speranţe, unor deşarte. Această realitate rămâne profund incognicibilă ca şi 
cum orice subiectivitate constituie o motivaţie a speranţei perpetue. 

Piesa e pusă în scenă de regizorul şi actorul Valeriu Dogaru care alături de Oana 
Liciu (ce face un joc de zile mari),  creează acea atmosferă nuanţat  educativă,  la care 
contribuie jocul Iosefinei Stoia în Steffy Blondell, prietena lui Herb, scenografia semnată 
de Lia Dogaru şi sonorizarea Doina Matei. 

Aproape de miezul  nopţii  sub un cer  pigmentat  de stele,  când trenul  muşca 
distanţele, mă gândeam la faptul că acolo unde există pasiune şi talent, rodeşte adevărata 
artă. Fapt ce l-am găsit în capitala „aurului cenuşiu” (cărbunele)(, de care, se pare nu mai 
are nimeni  nevoie,  dar care,  iată,  este înlocuit  cu succes cu un alt  aur,  nesperat,  arta 
adevărată. 

Şi citindu-l pe Heidegger, această realitate nu se datorează totuşi şi niciodată în 
mod direct şi nici nu are la origini faptul că noi, oamenii nu ne întoarcem îndeajuns către 
ceva ce dă efectiv de gândit ci şi de faptul că lucrurile care dau cel mai mult de gândit se 
îndepărtează de noi, pori s-au îndepărtat deja cu mult timp în urmă de om”. E timpul de 
gândim  invers  pentru  a  înţelege  fenomenul  de  la  Petroşani,  fiindcă  lumea  artei 
petroşenene este o lume cât o inimă – D. Velea. 

„Curewirul“, Nr. 379, 24.VI.2002

Regia de teatru mod de a esenţializa mesajul 

Dacă,  în teatru,  în  ansamblul  lui,  nu se face calea întoarsă până la matricea 
existenţială a personajului, aşa cum subliniază Cesare Brandi, referentul este esenţializat 
în mod optic şi după felul cum este „proporţionat” de viziunea regizorală prin care este 
percepută de spectator. Cu alte cuvinte prezenţa referentului mai trece şi prin concepţia 
regizorului pentru a deveni flagrantă. 

De aici decurge ampla serie de esenţializări în contextul existenţializării unuia şi 
aceluiaşi  personaj, sau a uneia şi alteia dintre piesele de teatru. Pornind de la această 
concepţie,  tânărul  regizor Horaţiu Ioan Apan, de-acum un experimentat  om de teatru, 
(având  în  vedere  nu  numai  anii  „sacrificaţi”  pe  „altarul  Thaliei”,  ci  şi  originalitatea 
viziunilor sale regizorale în asamblarea scenică a numeroase piese de teatru), s-a oprit 
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asupra autorului american Tenessee Williams cu a sa piesă „Menajeria de sticlă”, pe care 
a montat-o pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” din Petroşani şi a cărei premieră a 
avut  loc  în  seara  zilei  de  19  octombrie  a.c.,  O  fericită  alegere,  ţinând  seama  de 
asemănarea, până la identificare, dintre subiectul şi atmosfera piesei şi realitatea de astăzi 
din ţara noastră, a prelungitei tranziţii prin care trecem, chinuitor de dureros. Premiera 
absolută a piesei „Menajeria de sticlă” de Tenesse Williams (1911-1983) a avut loc la 26 
decembrie 1944, la Chicago, care a fost primită cu entuziasm de public şi critică. 

Preluarea  de  către  Teatrul  Dramatic  „I.D.  Sârbu”  din  Petroşani  (director 
Dumitru Velea), a piesei „Menajeria de sticlă”, la propunerea regizorului Horaţiu Ioan 
Apan, este un act de cultură, nu numai prin faptul că se aduce pe scenă o piesă a unui 
autor american ce a primit două premii Pulitzer, dar, mai ales, pentru concepţia regizorală 
în a tuşa elementele ce au similitudine cu realitatea românească, de a evidenţia virtuţile 
umane, prin contraste de caractere, gingăşie sentimentelor, în general trăirile pur umane, 
prin acurateţea jocului actorilor. 

„Menajeria  de  sticlă”  i-a  adus  autorului  ei  primul  succes  scenic.  Piesa 
creionează  un  realism  social  profund,  evidenţiind  contrastele  în  scopul  conturării 
caracterelor. Este vorba de drama femeii singure, Amanda (Francesca Chorbea, ce şi-a 
pus toată  experienţa  în realizarea unui  personaj  autentic),  copleşită  de civilizaţia  unei 
societăţi ce acordă drepturi, dar nu şi satisfacţii. Reminescenţele unor elemente freudiene 
şi descătuşările pasionale o cuprind ca o chingă, într-un univers ce şi-l zideşte, încet şi 
iremediabil, precum viermele cuprins în propria-i gogoaşă. 

Amanda mama a doi copii, Laura şi Tom, este o femeie părăsită de un soţ beţiv 
şi autoritar, îşi susţine cu energia „leoaicei” fiica care este infirmă. În dorinţa mamei de a-
i găsi un soţ, fratele Tom îşi aduce prietenul, în speranţa căsătoriei cu Laura. Cu toate că 
Jim, prietenul, este logodit, întâlnirea dintre cei doi, foşti colegi de şcoală, îi dă Laurei 
încredere în viaţă. Este un balsam al speranţei. Această scenă jucată de actorii Nicoleta 
Bolcă  (debut  pe  scena  teatrului  din  Petroşani)  şi  Boris  Melinte  (Jim)  este  adevărată 
poezie,  secvenţă  de  o  expresie  puternică  ce  declanşează  în  eul  spectatorului  o  gamă 
vibrantă  de sentimente.  La această  atmosferă  contribuie  muzica  inteligent  aleasă.  Dar 
Laura rămâne în lumea ei, cu visuri candide rătăcite printre bibelourile de sticlă. Acestea 
căpătând simboluri  şi conotaţii  existenţiale.  Refugiul  în lumea cinematografului  al  lui 
Tom (Nicolae Vicol), reprezintă fuga de existenţa prezentului, în ultima instanţă de sine, 
dar  rupe  barierele  dintre  cele  două  planuri,  realitatea  şi  imaginarul,  construind  un 
paralelism a două timpuri, unul trecut, trăit de bătrânul Tom (Rozmarin Delica, actor cu 
experienţă) şi cel prezent prin care trece fiul său, tânărul Tom. 

Două  prezenţe  feminine  predomină  scena.  Cea  a  Franciscă  Chorobea,  în 
Amanda, mamă care îşi apară cu o energie nemărginită fragilitatea fiicei sale Laura, dar 
în  spatele  acestei  puternice  personalităţi  simţim  acea  sensibilitate  care  propulsează 
construcţia caracterului.  Cea de-a doua prezenţă feminină,  tânăra Nicoleta Bolcă, care 
vine de la Teatrul din Baia Mare, unde a jucat în spectacole de revistă, este o prezenţă 
ingenuă ce transfigurează infirmitatea într-o iluminare a ritmurilor fiinţei din interiorul 
eului. Mai subliniem o dată virtuozitatea Franciscăi Chorobea care atinge arpegiul dintre 
sublim şi autenticitate. 

Întregul  colectiv  de  actori  şi  cel  tehnic  au  răspuns  nuanţat  la  „vibraţiile 
baghetei”  regizorului  clujean  Horaiu  Ioan  Apan  care  a  făcut  din  premiera  piesei 
„Menajeria de sticlă” o sărbătoare, având o sală aproape plină şi receptivă.
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„Adevărul literar şi artistic“

Un teatru pentru o lume întoarsă pe dos 

O  bună  lecţie  de  teatru  critic,  află,  în  volumul  lui  Florentin  Smarandache, 
intitulat programatic Metaistorie, Editura Doris Bucureşti, Volumul de faţă include trei 
piese de teatru „Formarea omului nou, „O lume întoarsă pe dos” şi „Patria de animale”, 
lucrări ce îşi au originea în postmodernism, având filonul „în generosul fond elitist al 
paradoxismului  creat  de  matematicianul  şi  poetul  Florentin  Smarandache.  Şişcarea 
literară înmugurită de nonsensul prin care a trecut societatea românească timp de aproape 
cincizeci de ani. 

Cele trei piese de teatru din prezentul volum emană tematismul bachelardian şi 
arhetipotologia durandiană ce însoţea ca o umbră tablourile imaginate de autor. 

Obsesia  trecutului  este  prezentă  în  dialogurile  personajelor  alienate  de  o 
dictatură nemiloasă, dar incoerentă, ce doreşte să şteargă istoria din memoria unui popor. 
O interioritate tulbure şi o rememorare cu aşezarea în oglindă a depoziţiilor regăsim în 
tablourile pieselor de teatru ale lui Smarandache

Nonconformismul din recuzita propusă introspecţia şi suspiciunea reflexivă sunt 
procedeele la îndemână pe care dramaturgul le foloseşte pentru ilumina faţa nevăzută şi 
hidoasă a unei societăţi comuniste ce trăieşte ca într-un ospiciu de nebuni, unde oamenii 
se cred sănătoşi şi îi suspectează pe cei sănătoşi de a fi nebuni. Aici se află paradoxul 
pieselor  lui  Florentin  Smarandache,  chiar  dacă  personajele  acestuia  nu  o  recunosc. 
Autorul oglindeşte o lume ce se priveşte în oglindă, o vede pe dos şi care se vede în 
propria-i oglindă normal. De fapt, şi autorul recunoaşte într-o scrisoare către regizorul 
Dan Topan acest fapt, Teatrul meu nu este absurd, el are un înţeles profund, surprinzând 
contradicţiile naturii umane. Cum poate să fie teatrul lui Smarandache absurd, când, de 
fapt,  societatea  oglindită  trăia  în  absurd? O absurditate  nu se  oglindeşte  printr-o altă 
absurditate, ci printr-un realism. Chiar dacă acesta este al absurdului. 

Aceste  piese  de  teatru  sunt  radiografii  ale  psihicului  umane,  ce  conturează 
destine trăitoare într-un paradox al  vieţii.  Personajele nu-şi dau seama de acest joc al 
sorţii, ele trec firesc, inocente, prin scurt-circuitele socialului cu toate complicaţiile pe car 
le  presupune.  Conflictul  pieselor  este  ideatic,  izvorând  din  politic,  ele  sunt  teme  de 
dezvăluire, pentru acuzare, folosind infinita căutare a autenticităţii fiinţei umane, într-o 
lume alienată care cultivă dedublarea. 

Prin orgoliile personajelor şi punerea lor în abis, autorul reuşeşte să creioneze 
personajele ce exhibează ironia convenţiilor unei societăţi în derivă. 

În piesa de teatru  Formarea omului nou autorul plasează personajele într-un 
cabinet  medical  dintr-un  sanatoriu,  tocmai  pentru  a  sugera  originea  societăţii  în  care 
glisează personajele care sunt văzute în ipoteza lor regresivă. 

Trilogia  are  un  fond puternic  contestatar,  în  care  tablourile  sunt  paradoxuri 
impersonale ce amestecă subiectivismul cu analiza psihologică a unor personaje ce nu-şi 
dau  seama  de  inadaptabilitatea  omului  într-o  lume  deja  adoptată  şi  creată  de  minţi 
diabolice. 

30



Florentin Smarandache încearcă a salva existenţialul printr-o criză a conştiinţei, 
el concepe mersul gândirii personajelor prin mijlocirea unor recuperări. Toate acestea îi 
reuşesc  folosind  spiritul  paradoxist  care  refuză  să  facă  un  pact  faustic,  dar  nici  nu-l 
ocoleşte să nu-şi piardă umbra, care e chiar dovada platonică a existenţei. 

Trilogia teatrală a paradoxismului Florentin Smarandache este evlavia expresivă 
a  spiritului  în  conflict  cu  conştiinţa  ca  formă  responsabilă  faţă  de  existenţă.  Toată 
ideologia paradoxismului o găsim în această trilogie în care autorul nu ezită să scoată 
ochii existenţialismului, pentru a evita metafizica unei realităţi întoarse. 

Teatrul  lui  Smarandache este teatrul  viitorului  prin care omul încearcă să se 
înţeleagă pe sine, cu ajutorul Babelui gândirii.

„Curierul“, An VI, Nr. 257, 14 februarie 2000

„Povestea vorbei“, Nr. 2-3, 2000

Procesul comunismului în „vizorul” unui regizor clujean 

Premiera  piesei  Cetatea  interzisă de  Isidor  Chicet,  la  Teatru  de  Stat  „I.D. 
Sârbu” din Petroşani, în regia clujeanului Horaţiu Ioan Apan, ese un început îndrăzneţ în 
procesul comunismului, atât de amânat de societatea românească şi mai ales dramaturgie. 
Această iniţiativă nu putea veni decât de la un om de talia lui Dumitru Velea, talentat 
poet şi dramaturg, directorul Teatrului din Capitala huilei. 

Acest început făcut la Petroşani va continua, aşa cum, de fapt, ne-a confirmat 
directorul  teatrului,  Dumitru  Velea,  în  dialogul  avut  cu  autorul  piesei  la  începutul 
spectacolului. 

Piesa „Cetatea interzisă” este o parabolă la adresa oamenilor de cultură, care au 
colaborat cu regimul dictaturii comuniste. Cetatea interzisă este simbolul unui lagăr în 
care au fost strânşi toţi scriitorii, muzicienii, pictorii, filozofii, etc., ce au adus osanale 
dictatorului  comunist.  Aceştia  se  organizează  în  „Cetate”  pe  criteriile  şi  modalităţile 
învăţate la şedinţele partidului comunist, defunct. 

Partea întâi a piesei este puţin dezlânată, datorită monologurilor, (vezi citirea 
Legii Primenirii Moralel), dar este salvată, în parte de regizor, prin artificii specifice. 

Actorul Rozamarin Delica, în Scriitorul Şef, ne dezvăluie un actor cu experienţă 
şi talent, stăpân pe gesturi şi dicţie, polarizând în jurul său buchetul de tineri, absolvenţi 
ai primei promoţii ai Institutului din Craiova: Cristinel Dobran (Pictorul Şef), Radu Jurj 
(Sculptorul  Şef),  Pompiliu  Chiochia  (Muzicianul  şef).  Nicoale  Vicol  (Regizorul  Şef), 
Dorin Ceagoreanu (Arhitectul şef) şi Valentin Buzdugan (Filozoful şef). 

Apariţia Arhivarului Şef cu roaba plină de ahrive şi monologul acestuia susţinut 
cumulat talent de cunoscutul actor veteran Florin Plaur a contribuit din plin la conturarea 
ideatică a piesei. 

Metafora regizorală,  de la sfârşitul  piesei,  prin apariţia „Îngerului” (graţioasa 
Simona BURTEA) ŞI A „Femeii” (emblematica Izabela Badovics), a aureolat apoteotic 
şi vizionar sfârşitul unei piese la care a contribuit foarte mult regia semnată de Horaţiu 
Ioan Apan. 
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Scenografia  Elenei  Buzdugan  ingenios  armonizată  cu  subiectul  piesei  şi 
ilustraţia muzicală semnată de Geo Popa şi Iosif Toth a trasat tuşa care a adus vibraţia 
adecvată textului şi mişcării scenice. 

Tânărul  colectiv  al  teatrului  de  Stat  „I.D.  Sârbu”  din  Petroşani  condus  de 
experimentatul  Dumitru  Velea  prin  iniţiativa  de  a  aduce  piese,  în  premieră,  care  vor 
contribui la procesul comunismului, este un început de asanare morală ce trebuie urmat 
de toate instituţiile de cultură din ţară. 

Faptul că întreprinderea lui  Dumitru Velea este mult  apreciată  o confirmă şi 
prezenţa în mijlocul colectivului teatrului a ministrului Culturii, Ion Caramitru. 

„Curierul“, An VI, Nr. 260

Un spectacol care amână trecerea Pragului albastru 

Teatrul  de  Stat  „I.D.  Sârbu”  din  Petroşani  a  luat  frumoasa  iniţiativă  de  a 
declanşa  „Anul  I.D.  Sârbu”  pentru  marcarea  celor  80  de  ani  scurşi  de  la  naşterea 
scriitorului şi dramaturgului, autorul remarcabilei piese de teatru „Arca Bunei Speranţe” 
şi 10 ani de la trecerea Pragului albastru a acestuia. 

Iniţiativa  a  pornit  de  la  directorul  teatrului,  poetul  şi  dramaturgul  Dumitru 
Velea,  care  a  fost  prieten  în  timpul  studenţiei,  la  Craiova,  cu  autorul  romanului 
testamentar „Adio, Europa!”

Începerea „Anului I.D. Sârbu” a fost marcat de premiera piesei  „Arca Bunei 
Speranţe” pe scena teatrului care poartă numele autorului din capitala huilei. 

În  cadrul  acestui  eveniment  în  foaierul  teatrului  a  fost  vernisată  expoziţia 
cunoscutului pictor local Petrică Birău, născut în acelaşi oraş cu I.D. Sârbu, Petrila, pictor 
ce  are  în  palmaresul  său  şase  expoziţii  personale,  inclusiv  două  la  Cluj-Napoca.  Pe 
simezele teatrului am remarcat tabloul „Pânza de in” ce transfigurează plastic imaginea 
lui Iisus, având imprimat pe chip toate durerile lumii. 

Înainte de ridicarea cortinei, Dumitru Velea (acest procedeu a intrat în tradiţia 
teatrului), în faţa unei săli pline şi receptive, a făcut un expozeu despre viaţa şi opera lui 
I.D. Sârbu. Acesta s-a născut la 28 iunie 1919, la Petrila. Face studiile liceale la Petroşani 
şi Facultatea de Litere şi Filologie la Cluj. Este conferenţiar la Universitatea din Cluj, dar 
odată cu instaurarea regimului comunist este înlăturat din învăţământul universitar, Între 
anii 1950-1955 este profesor pentru învăţământul mediu la un liceu din Cluj. În urma 
unei conjuraţii roşu - albastru, la 16 septembrie este arestat sub pretextul „omisiune de 
denunţ” Până în 1963 trece prin nopţile recluziunii. Între anii 1963 1973 a fost vagonetar 
la mina din Petrila, şef de producţie la Teatrul din Petroşani, care astăzi îi poartă numele 
şi,  apoi,  secretar  literar  la  Teatrul  Naţional  din  Craiova.  Va  locul  în  Craiova,  cu 
domiciliul  supravegheat,  până  la  17  septembrie  1989,  când  în  urma  unui  necruţător 
cancer, se stinge din viaţă. 

Debutează editorial cu volumul de proză Concert (Ed. Tineretului), iar în 1957, 
cu  scenariul  cinematografic  Corigenţa  domnului  profesor  (distins  cu  premiul 
cinematografiei).  Abia în  1973 reuşeşte  să  revină  în  viaţa  literară  cu romanul  De ce 
plânge mama?, Ed. Scrisul românesc, Craiova. Mai publică volumele Povestiri petrilene 
Ed. Junimea, Iaşi, Şoarecele B şi alte povestiri Ed. Cartea Românească, 1983) şi Dansul 
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ursului Ed. Cartea Românească 1998). Postum, i se publică romanul Adio, Europa!, vol. I 
şi II (Ed. Cartea Românească, 1992, 1993), Jurnalul unui juranlist fără jurnal, vol. I şi II 
(Ed.  Scrisul  românesc,  1991,  1993),  Lupul  şi  Catedrala”  (Ed.  Casa  şcoalelor,  1995, 
Bucureşti),  din  corespondenţă  Traversarea  cortinei (Ed.  De  Vest,  1993)  şi  din 
publicistică. Atlet al mizeriei şi Obligaţia morală (Ed. I.D. Sârbu, 1994, 1995). Începând 
cu 1982, I.D. Sârbu a primit diferite premii naţionale, inclusiv Premiul Academiei, pentru 
volumul de dramaturgie Arca Bunei Speranţe, Ca dramaturg debutează în 1970, pe scena 
Teatrului tineretului din Piatra Neamţ cu piesa Arca Bunei Speranţe. Din 1967 şi până în 
1989 a scris 17 piese de teatru, printre care enumerăm câteva: Iarna Lupului Cenuşiu, La 
o piatră de hotar, Simion cel Drept, Amurgul acela violet, Rapsodia transilvană etc. 

Premiera din 10 iunie a.c. de la Teatrul de Stat  din Petroşani cu piesa Arca 
Bunei Speranţe de I.D. Sârbu l-a adus pe autor din lumea de dincolo de „Pragul albastru” 
în  mijlocul  spectatorilor  cu  ideile  lui  sclipitoare,  cu  frământările  interioare  care  se 
suprapun cu durerile lumii, cu întrebările ei, cu mitologia acesteia. 

Actorii care s-au transpus personajele piesele s-au depăşit în măiestrie. 
Rozmarin  Delica  în  Noe  este  un  înţelept  puternic  ce  poartă  pe  umeri 

responsabilitatea viitorului unei lumi care trebuie să ducă mai departe viaţa pe o Arcă ce 
pare că pluteşte în derivă. 

Dragostea  mamelor  lumii  este  esenţializată  de  Francisca  Chorobea  în  Noah 
printr-o  armonizare  a  gesturilor  cu  diapazonul  expresiei.  De  fapt,  recitalul  celor  doi 
dinspre final este memorabil, depăşind contradicţia dintre meditaţie şi trăire. 

Cei trei fii, Boris Melinti (o mănuşă perfectă pe mâna personajului), în Sem, 
Dorin Ceagoreanu (o metaforă evidenţiată a tehnologizării sufletului omenesc) în Ham şi 
Radu Jurj (un neevadat ce se amăgeşte cu evadarea din propriul eu) în lafet, fac un triplet 
ce  acoperă  o plajă  diversă  a  ascunzişurilor  şi  irizărilor  sufletului  omenesc.  Valentina 
Buzdugan în Ara face să vibreze toată gama de nuanţe a sufletului printr-o înţelegere a 
personajului, iar debutul tânărului Raul Miclea (o comparaţie fără termen de comparat) în 
Protus ne face să întrezărim o speranţă. 

Zoe Anghel Stanca, semnatara regiei artistice şi Ştefan Hagină, asistent regie, 
au preferat să menţină spectacolul în limitele clasicului evitând experimentul modernist. 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre scenografia Elenei Buzdugan. 

Cu această premieră, Teatrul de Stat din Petroşani (spectacol ce s-a bucurat de 
receptivitate din partea publicului) a amânat trecerea „Pragului albastru” al autorului şi 
ideile lui trăiesc mereu în lumina eticii scenei. 

Teatrul  din  Petroşani  intenţionează  ca  până  la  sfârşitul  anului  să  efectueze 
turnee  prin  ţară  cu  acest  spectacol,  marcând  astfel  „Anul  I.D.  Sârbu”,  fiindcă, 
parafrazându-l pe Nicolae Manolescu, prin teatru se mai poate salva părticica de suflet 
care ne-a mai rămas, când omenirea pare mai mult ca oricând aplecată spre mediocritate 
delirantă”. 

„Cureirul“, An V, Nr. 223, 21 iunie 1999
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Teatrul, creuzet al artelor 

Când bagheta  unui  tânăr  regizor,  aici  amintindu-l  pe clujeanul  Horaţiu  Ioan 
Apan,  este  mânuită  cu  talent,  făcând  să  vibreze  întreaga  gamă  a  expresiei  scenice, 
inclusiv  alegerea  piesei,  atunci  sunt  aproape  toate  şansele  ca spectacolul  de teatru  să 
devină regal artistic, bineînţeles condiţionat de talentul colectivului de actori. 

Această  conjunctură  fericită  am întâlnit-o  la  recenta  premieră  de  la  Teatrul 
Dramatic „Ion D. Sârbu” din Botoşani, condus cu multă pricepere de cunoscutul poet, 
eseist şi dramaturg Dumitru Velea. 

În  compania  unui  mic  grup  de  scriitori  clujeni  am participat  la  prezentarea 
comediei  poliţiste  „Papagaliţa  şi  curcanul”  de  Robert  Thomas,pe  scena  teatrului  din 
capitala  huilei,  instituţie  în  jurul  căreia  este  polarizată  elita  forţelor  intelectuale  şi 
creatoare de pe Valea Jiului. 

Proverbul  românesc  „omul  sfinţeşte  locul”,  aici,  se  potriveşte  ca  o  mănuşă, 
întrucât Dumitru Velea a pus la temelia acestui edificiu foarte mulţi ani de trudă, talent şi 
pasiune, iar ciclurile de emisiuni pe teme culturale la televiziunea locală au devenit un 
adevărat  barometru ce înregistrează efervescenţa  evolutivă a mişcării  artistice  al  cărei 
realizator este Dumitru Velea. 

În condiţiile în care teatre din ţară sunt gata să se prăbuşească din punct de 
vedere economic şi artistic,  când actorii  se răzvrătesc împotriva propriilor directori,  la 
Petroşani colectivul de aici îşi consumă energiile în purul act cultural.  Dovadă este şi 
ultima premieră a cărei regie artistică şi scenografie este semnată de Horaţiu Ioan Apan. 

Piesa de teatru „Papagaliţa  şi  curcanul”  se  înscrie  în  cunoscuta  traiectorie  a 
comediilor  poliţiste  franceze,  al  căror  text  inteligent  este  concentrat  şi  nimic  nu este 
risipit în construcţia dialogului ca întotdeauna străluceşte prin chintesenţa ideilor pe care 
le  transmite.  Regizorul  Apan  cunoscând  în  profunzime  mesajul  textului  a  ştiut  să-şi 
aleagă  actorii,  să-i  distribuie  în  rolurile  creionate  de  dramaturg,  să  le  încameze 
personalitatea necesară şi să creeze scenografia structurală la cerinţele piesei. 

Folosind grila metodologiei  regizorale  de a selecta din multiplele  posibilităţi 
tehnice în sonorizare (Doina Matei, Ecaterina Bobi), ilustraţie muzicală (Iosif Toth) şi 
lumini (Alexandru Niculescu), Apan a construit cadrul plastic şi acustic ce a contribuit 
din plin la conturarea atmosferei conflictului. Trecerea subtilă de la un tablou la latul prin 
tuşe de umbre şi acorduri sonore au coagulat continuitatea desfăşurării acţiunii ca un lanţ 
al percepţiei prin simţuri. 

Revenind  la  jocul  actorilor,m  aceştia  au  dovedit  că  şi-au  înţeles  rolul  în 
contextul desfăşurării comediei, recreând personajele prin interpretări echilibrate, fără a 
contura comicul prin excesive mişcări gesticulare. Valentina Buzdugan în Alice Postic a 
fost  acea  notă  care  a  vibrat  trecând  prin  toată  grila  portativului,  nu  a  solfegiat,  ci  a 
plămădit o compoziţie în do major, folosind întreaga gamă de expresie actoricească, dând 
conotaţii noi rolului personajului. Fire nevăzute, încărcate cu talent, au pornit de la jocul 
ei dând viaţă întregului resort al naraţiunii şi mişcării scenice. Veteranul Flkorin Plaur în 
Henri Grondin a creionat cu talentu-i cunoscut un recital pe măsura experienţei sale. Nu 
putem trece cu vederea expoziţia de metealoplastie a acestui actor, Florin Plaur (Teacă), 
deschisă în sala de expoziţie a teatrului, ce ne revelează o altă faţă a acestui talentat om 
de cultură care îşi  materializează concepţia  despre existenţă  cu simţ estetic  în atât  de 
diferită artă a metaloplastiei. 
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Actorul  Rozmarin  Delica,  cu  prestanţa-i  cunoscută,  a  reîncarnat  un  autentic 
Maestru Rocher. 

Remarcăm jocul bun făcut de întregul colectiv de actori ce au fertilizat un act de 
cultură cu dăruire şi talent în condiţia în care teatrul din Petroşani, condus de Dumitru 
Velea, este un creuzet al artelor. 

„Curierul“, An VI, Nr. 270, 15 mai 2000

Teatrul, polarizator al artelor 

După cum se cunoaşte, teatrul nu este o problemă de îndemânare, ci, înainte de 
toate,  una de sensibilitate  în contactul  cu lumea exterioară,  iar  pe deasupra,  instituţia 
acestuia poate deveni un polarizator al artelor, având un rol educaţional şi estetic atunci 
când în fruntea lui se află un om măcinat de talent, pasiune şi dăruire ce impulsionează 
energiile dintr-un mediu dat. 

De-a lungul istoriei, de la teatrul antic şi până la marile spectacole de astăzi, 
spectatorul a avut un rol activ, ceea ce explică predilecţia de care s-a bucurat teatrul faţă 
de celelalte arte în care contemplatorul are rolul său, fără ca aprobarea sau dezaprobarea 
să se poată revărsa în prezenţa imaginii, ca, de pildă, pictura, sculptura sau arhitectura. 
Aprobarea sau dezaprobarea, în cazul teatrului, se proiectează de la o persoană umană 
(spectatorul)  către  altă  persoană  umană  (actorul),  şi  din  această  cauză  rolul  actorului 
reverberează  asupra  spectatorului.  Adăugând  la  actul  spectacolului,  adiacent,  alte 
activităţi culturale, această conjugare devine o esenţială şcoală de educaţie estetică, fapt 
ce înglobează majoritatea elementelor educaţionale. Acest fenomen cultural se repetă, de 
câteva ori pe an, aşa cum spuneam la începutul acestor rânduri, în jurul Teatrului din 
Valea Jiului.  Este vorba de Teatrul de Stat „I.D. Sârbu, din Petroşani, al cărui director 
este cunoscutul poet, dramaturg, eseist şi regizor Dumitru Velea. 

O astfel de manifestare care a îngemănat actul spectacolului de teatru cu alte 
forme de artă s-a desfăşurat în ziua de marţi, 15 mai a.c., unde au participat, pe lângă 
persoane  oficiale  (primarul  municipiului  Petroşani,  consilieri  locali  şi  judeţeni, 
parlamentari), un numeros public şi reprezentanţi ai mass-mediei din Valea Jiului. 

Înaintea spectacolul de teatru cu piesa „Comedie de modă veche”, de Alexei 
Arbuzov, în sala de expoziţii a teatrului au avut loc lansările cărţilor: Trăind printre cărţi, 
de  prof.  dr.  Marian  Barbu,  din  Craiova,  apărută  la  Editura  Fundaţiei  Culturale  „I.D. 
Sârbu”,  din Petroşani,  condusă de activul  şi  neliniştitul  Dumitru Velea,  despre care a 
vorbit  Mircea  Pospal  şi  Dumitru  Velea,  Copacul  deschis  (versuri),  de  Camelia  Jula, 
Editura Fundaţiei Culturale „I.D. Sârbu”, volum prezentat de Dumitru Velea şi Marian 
Barbu. Casa din altă viaţă, de Mircea Pospai (directorul Studioului Teritorial de Radio 
Craiova), roman apărut la Editura Novus din Craiova, despre care D. Velea spunea: este 
un roman al imaginativului existeniţalist şi M. Barbu, că este o proză ce va face carieră şi 
volumul de eseuri Du-te şi fă la fel, Editura Fundaţiei Culturale „I.D. Sârbu”, semnat de 
Dumitru Velea, prezentată de Al. Florin Ţene. În continuare, autorii au acordat autografe 
pe cărţile prezentate. 
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După  aceste  adevărate  incursiuni  în  universul  cărţilor,  a  urmat  vernisarea 
expoziţiei de icoane pe sticlă, realizate de elevi din şcolile zonale, la care am descoperit 
ştiinţa armonizării culorilor şi a respectării tradiţiilor teologale. 

La sfârşitul acestor manifestări culturale a urmat prezentarea piesei Comedie de 
modă veche, de Alexei Arbuzov. Dramaturg rus sovietic, Aleksei Nicolaevici Arbuzov, a 
scris  piese  cu  problematică  etică  şi  psihologică.  Printre  piesele  scrise  de  acestea  se 
numără: Tania (1939), Oraşul din zori (1941); Spovedanie nocturnă (1967); Zilele fericite 
ale unui om nefericit (1968), Alegerea (1973) ş.a. Majoritatea sunt scrise pe linia lirico-
romantică, neori de un dramatism aspru, autorul uzând de elemente melodramatice. 

Piesa  prezentată  pe  scena  Teatrului  din  Petroşani,  de  doi  actori  ai  Teatrului 
Naţional din Craiova, Josefina Stoica şi Valeriu Dogaru, practic, a fost salvată de către 
actorii craioveni prin acurateţea jocului şi prin pieptănarea textului,  adaptat de Valeriu 
Dogaru, Regia, semnată de Valer Dellakeza, a coagulat textul cu temperamentul actorilor, 
iar scenografia Liei Dogaru, simplă, dar cu linii precise, a sugerat ambianţa necesară. Cei 
doi  au  trecut  aproape  prin  toată  gama  diapazonală,  a  psihicului  uman,  făcând  să 
reverbereze şi inimile spectatorilor. O parte din aceste manifestări au fost transmise în 
direct la Radio Craiova şi televiziunile locale. 

Noaptea târziu, ieşind din Teatru, parcă se aşternuseră peste Vale, ca un clopot 
premoniţial venit dinspre munţii din apropiere, versurile lui Iancu Văcărescu:  V-am dat  
teatru, vi-l păziţi/  Ca un locaş de muze;/Cu el curând vei fi vestiţi/ Prin veşti departe  
dus!/ În el năravuri îndreptaţi/ Daţi ascuţiş la minte/ Podoabe limbii voastre daţi/ Cu  
româneşti-cuvinte. 

„Curierul“, Nr. 324, 28 mai 2001

Regia de teatru – mod de a esenţializa mesajul 

Dacă în  teatru,  în  ansamblul  lui,  nu se  face  calea  întoarsă  până  la  matricea 
existenţială a personajului, aşa cum subliniază Cesare Bradi, referentul este esenţializat în 
mod optic şi după felul  cum este „proporţionat” de viziunea regizorală  prin care este 
percepută de spectator.  Cu alte cuvinte prezenţa referentului mai trece şi prin concepţia 
regizorului pentru a deveni flagranţă. 

De aici decurge ampla scrie de esenţializări în contextul existenţializării unuia şi 
aceluiaşi  personaj, sau al  unei şi alteia  dintre  piesele  de teatru.  Pornind de la această 
concepţie,  tânărul  regizor  Horaţiu  Ioan Apan,  de-acum un experimentat  om de teatru 
(având în  vedere nu numai  anii  „sacrificaţi”  pe „altarul  Thaliei”,  dar  şi  originalitatea 
viziunilor sale regizorale în asamblarea scenică a numeroase piese de teatru), s-a oprit 
asupra autorului american Tennessee Williams cu a sa piesă „Menajeria de sticlă”, care a 
montat-o pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” din Petroşani şi a cărei premieră a 
avut  loc  în  seara  zilei  de  19  octombrie  a.c.  O  fericită  alegere,  ţinând  seama  de 
asemănarea,  până  la  identificare,  dintre  subiectul  şi  atmosfera  piesei  şi  realitatea  de 
astăzi, din ţara noastră, a prelungitei tranziţii prin care trecem, chinuitor de dureros. 

Premiera absolută a piesei „Menajeria de sticlă” de Tennesse Williams (1911-
1983) a avut loc la 26 decembrie 1944, la Chicago, şi a fost primită cu entuziasm de 
public şi critică. 
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Preluarea  de  către  Teatrul  Dramatic  „I.D.  Sârbu”  din  Petroşani  (director 
Dumitru Velea), a piesei „Menajeria de sticlă”, la propunerea regizorului Horaţiu Ioan 
Apan, este un act de cultură, nu numai prin faptul că se aduce pe scenă o piesă a unui 
autor  american  ce  a  primit  două  premii  Pulitzer,  dar,  şi  mai  ales,  pentru  concepţia 
regizorală în a tuşa elementele ce au similitudine cu realitatea românească, de la evidenţia 
virtuţile umane, prin contraste de caractere, gingăşia sentimentelor, în general trăirile pur 
umane, prin acurateţea jocului actorilor. 

„Menajeria  de  sticlă”  i-a  adus  autorului  şi  primul  succes  scenic.  Piesa 
creionează  un  realism  social  profund,  evidenţiind  contrastele  în  scopul  conturării 
caracterelor. Este vorba de drama femeii singure, Amanda (Francesc Chorobea ce şi-a 
pus toată experienţa în realizarea unui personaj autentic), compleşită de civilizaţia unei 
societăţi ce acordă drepturi, dar nu şi satisfacţii. Reminescenţele unor elemente freudiene 
şi descătuşările pasionale o cuprind ca o chingă, într-un univers care şi-l zideşte, încet şi 
iremediabil, precum viermele cuprins în propria-i gogoaşă. 

Amanda, mama a doi copii, Laura şi Tom, este o femeie părăsită de un soţ beţiv 
şi autoritar, îşi susţine cu energia „leoaicei” fiica ce este infirmă. În dorinţa mamei de a-i 
găsi un soţ, fratele Tom îşi aduce prietenul, în speranţa căsătoriei cu Laura. Cu toate că 
Jim, prietenul, este logodit, întâlnirea dintre cei doi foşti colegi de şcoală, îi dă Laurei 
încrederea în viaţă.  Este un balsam al speranţei.  Această scenă jucată actorii  Nicoleta 
Bolcă (debut pe scena teatrului din Petroşani) şi Boris Melinte, în Jim, este adevărată 
poez8ie,  secvenţă  de o expresie puternică  ce declanşează în eul  spectatorului  o gamă 
vibrantă  de sentimente.  La această  atmosferă  contribuie  muzica  inteligent  aleasă.  Dar 
Laura rămâne în lumea ei, cu visuri candide rătăcite printre bibelourile de sticlă, acestea 
căpătând simboluri  şi conotaţii  existenţiale.  Refugiul  în lumea cinematografului  al  lui 
Tom (Nicolae Vicol) reprezintă fuga de existenţa prezentului, în ultima instanţă fuga de 
sine, dar rupe barierele dintre cele două planuri, realitatea şi imaginarul, construind un 
paralelism a două timpuri, unul trecut, trăit de bătrânul Tom (Rozmarin Delica, actor cu 
experienţă) şi cel prezent prin care trece fiul său, tânărul Tom. 

Două  prezenţe  feminine  predomină  scena.  Cea  a  Franciscăi  Corobea,  în 
Amanda, mamă care îşi apără cu o energie nemărginită fragilitatea fiicei sale Laura, dar 
în  spatele  acestei  puternice  personalităţi  simţim  acea  sensibilitate  care  propulsează 
construcţia  caracterului.  Cea de-a doua prezenţă  feminină,  tânăra  Nicoleta  Bolkcă,  ce 
vine de la Teatru din Baia Mare, unde a jucat în spectacole de revistă, este o prezenţă 
ingenuă ce transfigurează infirmitatea într-o iluminare a ritmuriloir fiinţei din interiorul 
eului. Mai subliniem odată virtuozitatea Franciscăi Chorobea care atinge arpegiul dintre 
sublim şi autenticitate. 

Întregul  colectiv  de  actori  şi  cel  tehnic  au  răspuns  nuanţat  la  „vibraţiile 
baghetei”  regizorului  clujean  Horaţiu  Ioan  Apan  care  a  făcut  din  premiera  piesei 
„Menajeria de sticlă” o sărbătoare, având o sală aproape plină şi receptivă. 

Arca lecturii Valeriu Butulescu, „Dracula” sau „Carnavalul durerii” 

În concepţia modernă a regizorilor, textul, în teatru, trece pe un plan secund, iar 
ceea ce contează în primul rând este personajul care acţionează pe scenă şi motivul pentru 
care acţionează. Această poezie ne evidenţiază afilaţia existentă între subiect, ca accent şi 
actor. 
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Subordonarea  teatrului  faţă  de  personaj  poate  să  apară  în  superioritatea 
personajului şi tramei,  iar  modalităţile  de expresie sunt meditaţiile  autorului  şi  nu ale 
personajului, chiar dacă în situaţia noastră, Valeriu Butulesscu, încearcă şi reuşeşte, să 
direcţioneze intenţia autorului asupra unui personaj legendar, Dracula. 

În piesa de teatru  Dracula (Carnavalul durerii), de Valeriu Butulescu, Editura 
Polidava,  Deva, 2001, autorul foloseşte ca pretext mitul  lui Dracula,  pentru a politiza 
societatea  modernă  care,  de  veacuri,  tot  trece  prin  Carnavalul  durerii,  un  „joc”  ce 
răstoarnă  planurile  şi  realurile  când  moartea  are  chipul  satanei  şi  al  vampirului,  iar 
informatorii trec, la apariţia inevitabilă a lupilor, printr-o metamorfoză, devenind tinerii 
lupi. 

Piesa este o parabolă politică, cu aluzie voalată la istoria contemporană a ţării, 
istorie sângerândă cu oameni „bolnavi” de bolşevismul adus dinspre Rusia, ţara care ne-a 
adus, de-a lungul istoriei, cele mai mari necazuri, şi nu turcii, cu ienicerii lor.  Piesa de 
teatru,  structurată  în  12  episoade,  individul  apare  ca  un  eu  singularizat  împotriva 
celorlalţi, prin impulsurile, gândurile şi interesele sale. Atunci când interesul individual 
este substituit interesului general, apare dictatura şi, în urma ei, crima. Astfel, este capul 
indivizilor îşi croieşte drum generalul,  iar istoria conceptualizată apare ca un gigantic 
calvar al spiritului. 

Plăcerea dictatorului,  în cazul nostru Dracula, transferă în lumea şi realitatea 
obişnuită  satisfacerea  dorinţelor,  vampirice,  acest  eudemonism contravine  progresului 
istoric, dacă este să-l credem pe Hegel. 

Atât Dracula, cât şi Faustina, ne amintesc de un cuplu de tristă amintire, dar şi 
de alţi dictatori care s-au crezut Dumnezei, însă, înfrăţindu-se cu „forţele amăgitoare ale 
infernului”. (D. Velea). 

Ciclicitatea răului în istorie este rezultatul unor grave erori ale unor oameni care 
au crezut că ideea fericirii, prin hedonism, se poate impune prin inversarea realităţii şi 
aplicarea  unei  voinţă  împotriva  comunităţii.  Teoria  marxistă  că istoria  este  făurită  de 
mase  este  falsă  Realitatea  este  că  istoria  este  făcută  de  elitele  sau  conducătorii  care 
dirijează masele şi le influenţează. 

Fiind o dramă şi o parabolă istorică, Dracula lui Valeriu Butulescu exprimă un 
raport între literatură şi istorie, menţinând legitatea unui mit reactualizat. 

Istoria este o arenă de circ şi protagoniştii victimele unor cinici clovni, iată ce 
ne  transmite  piesa  lui  Butulescu.  Dialoigurile  sunt  adevărate  „sclipiri”  (nedezminţind 
autorul  numeroaselor  cărţi  de  aforisme,  apărute  atât  în  ţară,  cât  şi  în  străinătate),  ce 
luminează ambiental aluziile istoriei - sub formă de periatoi, iar spre final sub formă de 
scenă ductilis, ce-i permite autorului să se poată folosi în continuare de scena multiplă, 
pentru a sugera timpuri şi locuri diferite, ca şi când ar fi contemporane şi co-spaţiale. 

Astfel  stau  lucrurile,  când,  ca  şi  la  Platon,  în  cadrul  hedonismului  însuşi, 
raţiunea  este  transformată  în  plăcerea  de  a  simţi  suferinţa  altora  sau  durerea  devine 
raţională şi scop. Ideea centrală şi obsesia cruzimii este o idee tangenţială care trezeşte 
echivocuri pentru a deveni „prezent” şi un mod neîndoielnic de flagranţă, încărcată de 
conotaţii profunde. 

Piesa  de  teatru  Dracula  de Valeriu  Butulescu  este  o  armă  împotriva  acelor 
catastrofe  stârnite  de  politic.  Parabola  recuperează  mitul  pentru  a  sacrifica  vibraţia 
prezentului. 
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Un teatru pentru o lume întoarsă pe dos 

O bună  lecţie  de  teatru  critic  aflăm în  volumul  lui  Florentin  Smarandache, 
intitulat programatic Metaistorie. Editura DORIS, Bucureşti Volumul de faţă include trei 
piese de teatru „Formarea omului nou”, „O lume întoarsă pe dos” şi „Patria de animale”, 
lucrări ce îşi au originea în postmodernism, având filonul „în generosul fond elitist al 
paradoxismului”  creat  de  matematicianul  şi  poetul  Florentin  Smarandache.  Mişcrea 
literară înmugurită şi crescută din nonsensul prin care a trecut societatea românească, 
timp de aproape cincizeci de ani. 

Cele trei piese de teatru din prezentul volum, emană tematismul bachelardian şi 
arhetipoilogia durandiană ce însoţesc ca o umbră tablourile imaginate de autor. 

Obsesia  trecutului  este  prezentă  în  dialogurile  personajelor  alienate  de  o 
dictatură nemiloasă, dar incoerentă, ce doreşte să şteargă istoria din memoria unui popor. 
O interioritate tulbure şi o rememorare cu aşezarea în oglindă a depoziţiilor, le regăsim în 
tablourile pieselor de teatru ale lui Smarandache. 

Nonconformismul  din  recuzita  propusă,  introspecţia  şi  suspiciunea  reflexivă 
sunt  procedeele  la  îndemână  pe  care  dramaturgul  le  foloseşte  pentru  a  ilumina  faţa 
nevăzută şi hidoasă a unei societăţi comuniste ce trăieşte ca într-un ospiciu, unde oamenii 
se cred sănătoşi şi îi suspectează pe cei sănătoşi de a fi nebuni. Aici se află paradoxul 
pieselor  lui  Florentin  Smarandache,  chiar  dacă  personajele  acestuia  nu  o  recunosc. 
Autorul „oglindeşte” o lume ce se priveşte în oglindă”, o vede pe dos şi care se „vede în 
propria-i oglindă” normal. De fapt şi autorul recunoaşte într-o scrisoare către regizorul 
Dan Ţopa acest fapt: „Teatrul meu nu este absurd, el are un înţeles profund, surprinzând 
contradicţiile naturii umane”. Cum poate să fie teatrul lui Smarandache absurd, când, de 
fapt,  societatea  oglindită  trăia  în  absurd? O absurditate  nu se  oglindeşte  printr-o altă 
absurditate,  ci printr-un realism. Chiar dacă acesta este al absurdului.  Aceste piese de 
teatru sunt radiografii ale psihicului uman ce conturează destine trăitoare într-un paradox 
al vieţii. Personajele nu-şi dau seama de acest joc al sorţii, ele trec firesc, inocente, prin 
scurt - circuitele socialului, cu toate complicaţiile pe care aceasta le presupune. Conflictul 
pieselor este ideatic, izvorând din politic, ele sunt teme de dezvăluire, pentru acuzare, 
folosind infinita căutare a autenticităţii  fiinţei  umane,  într-o lume alienată care cultivă 
dedublarea. 

Prin orgoliile personajelor şi punerea lor în abis, autorul reuşeşte să creioneze 
personaje ce exhibează ironic convenţiile unei societăţi în derivă. 

În piesa de teatru „Formarea omului nou”, autorul plasează personajele într-un 
cabinet  medical  dintr-un  sanatoriu,  tocmai  pentru  a  sugera  originea  societăţii  în  care 
„glisează” personajele care sunt văzute în ipostaza lor regresivă. 

Trilogia  are  un  fond puternic  contestatar,  în  care  tablourile  sunt  paradoxuri 
impresionate ce amestecă subiectivismul cu analiza psihologică a unor personaje ce nu-şi 
dau  seama  de  inadaptabilitatea  omului  într-o  lume  deja  adaptată  şi  creată  de  minţi 
diabolice. 

Florentin Smarandache încearcă a salva existenţialul printr-oi criză a conştiinţei, 
el concepe mersul gândirii personajelor prin mijlocirea unor recuperări. Toate acestea îi 
reuşesc  folosind  spiritul  paradoxist  care  refuză  să  facă  un  pact  faustic,  dar  nici  nu-l 
ocoleşte, să nu-şi piardă umbra, care e chiar dovada platonică existenţei. 
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Trilogia teatrală a paradoxistului Florentin Smarandache este evlavia expresivă 
a  spiritului  în  conflict  cu  conştiinţa  ca  formă  responsabilă  faţă  de  existenţă.  Toată 
ideologia paradoxismului oi găsim în această trilogie în care autorul nu ezită să scoată 
ochii existenţialismului, pentru a evita metafizica unei realităţi întoarse. 

Teatru lui  Smarandache este teatrul  viitorului,  prin care omul încearcă să se 
înţeleagă pe sine cu ajutorul Babelului gândirii. 

 
Însemnări pe o carte … poştală Despre exod 

O  „construcţie”  alegorică  ce  tangenţiază  fantasticul,  în  spatele  căreia 
descoperim o imaginaţie barocă care face casă bună cu unele viziuni kaliene găsim în 
prozele  volumului  Despre  exod  -  despre  ce  se  întâmplă,  de  Sorin  Negru,  Editura 
„Clusium”, 2000. 

Prezentul volum cuprinde 31 de povestiri, ale căror titluri sunt cu un scop precis 
trecute la sfârşitul fiecărei povestiri,  pentru a lăsa cititorul să-şi facă singur drum prin 
hăţişul fantasticului şi imaginarului („Despre ce se întâmplă”), unde simbolul din fraza 
„pruncul în braţe pentru a-l proteja de viermii roşii ce invadează de sub pled” ne pune în 
arta asupra interesului imaginativ ce nu este departe de paranormal al autorului. 8”Despre 
spasm”). 

Prozatorul este un spirit ingenios, sceptic, cu jovialităţi şi cordial cu maliţie, dar 
şi crud în relatarea unor imagini coagulate de o imaginaţie maladivă. („Despre plutonul 
de execuţie”).  Practic,  prozele lui Sorin Negru nu sunt altceva,  fie ele scurte sau mai 
lungi,  decât  existenţe  trăite  în  metaforă,  unde  se  combină  ca  într-o  retortă  dizertaţii 
existenţiale  şi  comentarii  spumoase,  aluzii  la  psihanalism  şi  insinuări  frivole  (vezi. 
„Despre rafturi”, „Despre recorduri”, „Despre ţinutul fără nume”). Cu cât mai mult aşa 
stau  lucrurile  în  proza  de  rezistenţă  „Despre  ţinutul  fără  nume”,  unde  imaginaţia  ia 
proporţiile  ciclopilor,  unde tradiţionalul  devine  raţional,  încât  temeiurile  pentru  însăşi 
distincţia dintre fapt şi ficţiune tind să se estompeze în favoarea imaginarului. Din punct 
de  vedere  al  construcţiei  moderniste,  cum  afirmă  Matei  Călinescu,  făcând  aluzie  la 
priveliştea fantastică a lui Eliade, faptele sunt ficţiuni (adăugând că până şi etimologic 
faptele sunt facto, lucrurile făcute sau chiar „inventate”), iar ficţiunile sunt fapte. 

O alunecare spre onirism se resimte în proza autorului şi o ingenioasă evadare 
din cotidian prin redescoperirea unei mitologii proprii „Despre ţinutul fără nume”, dând 
mitologiei invocate un sens estetis-moral. Evadarea din realitate – din cotidianul obsesiv 
– îi pune autorului alternative de a alege mişcarea imaginaţiei visătoare. 

Personajele  se  autoschiţează  pe  măsură  ce  se  derulează  acţiunea  şi  ele  sunt 
exilate într-o existenţă suprarealistă, unde fiecare exilat e un Ulise în drum spre ltaca, 
aceasta  din  urmă  fiind  propria  conştiinţă,  („Despre  groapa  cu  lei”,  „Despre  nota 
informativă”), iar existenţa reală” reproduce Odiseea, acesta fiind procesul imaginativ al 
acţiunii. 

Elemente kalkiene descoperim în multe povestiri. Fiecare personaj este exilat în 
propria-i imaginaţie, trăindu-şi existenţa în două timpuri,  cel personal şi cel mitologic. 
Sunt  câteva  povestiri  scurte  („Despre  rafturi”),  care  ilustrează  p  poetică  a  prozei  şi 
aproape deloc o epică, unde îşi face loc o dezinhibare în faţa convenţiilor. Miraculosul, 
fabulosul halucinant, amestecul de tablouri kafkiene cu componenţele aluzive la cotidian 
şi de infern terifiant trebuie citite şi în latura lor parabolică, fiind, aproape mereu, semne 
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ale  unei  lumi  răvăşite,  întoarse  pe  dos,  simptomele  unei  convulsii  universale.  Toate 
prozele lui Sorin Negru au la bază elementele reale cu planuri abil suprapuse, cu un fond 
ideologic ce se ghiceşte, unde personajele trăiesc o prefacere într-un mediu nebulos, pe 
un fundal mitic şi uneori  ritualic,  pletoric şi elastic  până la suprarealism.  Descoperim 
zone „profunde”, mitico-arhetipale, transistorice, (mă gândesc parafrazându-l la maxima 
lui Oscar Wide şi anume că numai spiritele profunde întorc faţa la suprafeţe şi aparenţe), 
de construind realitatea pentru a construi experienţa dilemelor existenţiale şi identitare, 
acţiunea derulându-se pe un semnal anistoric. 

Proza re o originalitate aparte, ea se regăseşte în construcţia suprarealistă, cum 
spuneam şi uneori, apocaliptică, din care emană o stare halucinantă, amestec de frenezie 
şi angoasă. 

„Poştaşul“, Nr. 207, 1-14 aprilie 2003

Teatrul, ca asumare a vinovăţiei 

Aşa cum ne-a obişnuit Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu”, din Petroşani să facă din 
premieră adevărată sărbătoare a culturii, acest lucru s-a întâmplat şi pe 16 aprilie când a 
avut loc premiera absolută cu piesa „Femeia cu sacoşele” de Dumitru Velea. 

Înainte de acest eveniment în sala „Atelier”  a teatrului  a avut loc lansarea a 
două cărţi editate de Fundaţia Culturală „I.D. Sârbu”:  Pasajul filigranului (versuri) de 
Doru Roman şi Vă somez, domnule doctor! (teatru) de Al. Florin Ţene. Despre cele două 
cărţi au vorbit dramaturgii  Dumitru Velea, Valeriu Butulescu şi criticul literar clujean 
Adrian Ţion. 

După acest eveniment în sala mare a teatrului a început spectacolul cu piesa 
„Femeia cu sacoşele” ce a fost publicată iniţial în volumul „Muntele de sticlă” (1997). 

Piesa  desfăşoară  tragicul  destin  dramatizat  al  „Femeii  cu  sacoşele”  (Mirela 
Cioabă), în perioada stalinistă, de la noi, când tancurile ruseşti (sovietice) ne impuneau un 
regim al nedreptăţilor, al crimei şi al alienării. Textul piesei este inspirat dintr-un fapt real 
petrecut la Craiova. Este vorba despre descendenţa unei familii bune, Maria Dorubschi, 
talentată pictoriţă, frumoasă şi graţioasă, care datorită represaliilor comuniste a înnebunit. 

Spectacolul debutează cu trei violuri care schimbă totalmente destinul acestei 
femei: violarea eroinei de propriul logodnic, incendierea bibliotecii de către „troglodiţii în 
haine de piele neagră” adică securiştii inculţi ai regimului şi violul proprietăţii prin actul 
de naţionalizare  din 1949. Aşa cum obişnuia regimul criminal  comunist  cu opozanţii, 
eroina este internată într-un ospiciu pentru „spălarea creierului”. Represaliile comuniste 
de aici sunt mult mai rafinate, de la schingiuiri, se trece la şocuri electrice şi injectarea de 
substanţe care anihilează voinţa. 

Mirela Cioabă în rolul Mariei face un rol de zile mari,  creând o femeie mai 
aproape de înţelepciune decât de nebunie – lumea o împarte între Ea şi Ceilalţi. Ceilalţi 
fiind, invariabil, comuniştii. Vehemenţa pamfletului din monologurile finale ale Mariei 
sunt atacuri dure la adresa terorismului comunist. Efectele teatrale realizate de regizorul 
Horaţiu Ion Apan prin decor,  muzică şi  lumini  creează nuanţe  conotative cu trimiteri 
precise  spre  simbolistică.  Această  coagulare,  jocul  actorilor  cu  partea  tehnică  şi 
regizorală,  dă  naştere  înţelesului  profund  a  imaginii  că  lumea  Mariei  nu  a  putut  fi 
nimicită. 
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Jocul  actorilor  este  sigur  şi  se  desfăşoară  pe  o  variată  nuanţă  diapazonală, 
contribuind din plin la construirea ideii - imagine poetică şi simbolică pe care se bazează 
întreg spectacolul. De fapt, acesta este un subtil dar dur rechizitoriu adus comunismului. 
Nicoleta  Bolcă în Maria Dorubschi (în tinereţe),  creeaz un personaj diafan şi graţios, 
Dorin  Ceagoreanu  în  Pavel  Pavelescu  joacă  rolul  unui  tânăr  îndrăgostit  dar  plin  de 
ambiţii, fără morală. 

Scenografia Elenei Buzdugan, alături de regia lui Horaţiu Ioan Apan au creat un 
spectacol cu o simbolistică ce ne duce cu gândul la o „psihodramă la care eroina însăşi 
este invitată în speranţa însănătoşirii” (Mircea Ghiţulescu). 

… Şi prin acest spectacol ne-am convins că la Teatrul Dramatic „I. D. Sârbu” 
(director Dumitru Velea) sunt multe talente actoriceşti care alături de celelalte persoane 
ale colectivului acestui teatru ţin flacăra aprinsă a culturii din Valea Jiului şi nu numai. 
Iar Dumitru Velea e unul din cei mai reprezentativi dramaturgi contemporani. 

Dumitru Velea, Podul umblător 

Puţini  sunt  scriitorii,  dar  mai  ales  dramaturgii,  care  au  abordat  miturile 
universale  împletite  cu cele  autohtone,  pentru a  construi  o dramă,  a cărei  construcţie 
narativă aminteşte de sistemul filosofic propus de Blaga şi abordat de Eliade. 

Prin metoda folosită, fiindcă de el este vorba, Dumitru Velea, în drama Podul  
umblător,  Editura  Fundaţiei  Culturale  „I.D.  Sârbu”,  2003,  face  acea  mişcare  ce  se 
sfârşeşte de la semnificant către referentul existenţial, pentru ca „prezenţa” referentului să 
devină „flagranţă”. 

Piesa pe care ne-o propune Dumitru Velea este o zguduitoare dramă dantescă în 
care găsim aceleaşi idei, mituri şi esenţa secretă a înţelegerii lumii, elemente pe care le-a 
folosit autorul şi în piesele „Zilele de pe urmă”, 1997, „Uşa bătută în cuie”, 2002, dar şi 
în substanţa volumelor sale de versuri: „Pânza de in”, 1999, şi „Nisipul din casă”, 1999. 

Universul creat de Dumitru Velea în prezenta piesă de teatru este un fenomen ce 
stă sub semnul circularităţii, al unei paradigme spirituale cu implicaţii în filosofia antică. 
Fiindcă autorul este un fin „cunoscător atent al sistemelor filosofice antice, cu precădere 
greceşti  şi  al  teoriilor  estetice  moderne,  începând  cu  cele  propagate  de  Hegel, 
dramaturgul de acum propune un alt mit - al vânzării de oase” („O dramă de tip dantesc” 
prefaţă de Marian Barbu). 

Exploatarea  acestui  subiect,  inedit  şi  puţin  abordabil,  vine  din  perioada 
sfârşitului antichităţii şi începutului de ev mediu, şi nu este deloc simplă, întrucât stă sub 
semnul  mitului,  al  ecletismului,  al  metamorfozei  spirituale.  Elementele  acestea  sunt 
identificate  în  efortul  în  cristalizării,  prin  trecerea  psihologiei  de  grup  care  trăieşte 
aventura, pe timp de furtună, pe un râu cu podul plutitor, amintind de trecerea Styx-ului, 
dar şi de Caron, la acela de individ, prin coagularea „sacral-filosofică” a sfâroitului când 
„destinul  este implacabil”.  Toate  aceste elemente stau sub forma neoplatonismului,  al 
triumfului retoricii, prin consolidarea eclesiocratică, formă de exploatare a dramatismului 
social  prin  textul  ce  reînvie  „scene  de încleştare,  de mare  dramatism,  încât  Eschil  şi 
Shakespeare sunt pe aproape, ca şi Marin Sorescu”. (M. Barbu). 

Dacă, uneori, găsim reminiscenţe ale unor elemente autobiografie ale copilului, 
remarcate  şi  de  prefaţator,  „pirogravate”  pe  topica  dialogului  şi  prin  unii  membri  de 
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familie, dragi autorului, nu sunt decât mijloace ce exprimă un tablou tragic din al doilea 
război mondial ce a adus schimbări sociale, politice şi drame cu consecinţe incalculabile. 

Moşul Ilie, personaj central al dramei, spune, la un moment dat. „Pe fiul meu l-
am trimis să lupte împotriva hidrei cu două capete. Unul roşu şi altul negru”. Cele două 
culori ale hidrei reprezintă cele două sisteme criminale din secolul trecut. Comunismul şi 
nazismul, simbolizate prin primul şi al doilea Lotru de oase.  Şi continuă Moş Ilie: „Şi-
acum rătăcesc ca un nebun să-l caut…” Îl caută şi pe lumea aceasta, dar şi în „lumea 
umbrelor”. Fiul acestuia, Zaharia îl găsim personaj şi într-un poem din volumul „Nistrul 
din oase”,  de Dumitru Velea,  motiv care mă îndreptăţeşte  să afirm că dramaturgul  şi 
poetul Velea şi-au creat un univers din drama trăită de familie, ce a marcat, până astăzi, 
pe nepot. 

Piesa este o construcţie alegorică, în spatele ei descoperim elemente ale istoriei 
imediate,  chiar  dacă  universul  imaginativ  coagulat  de  autor  în  „Podul  umblător”  şi 
personaje sau vin din „preistoria existenţei”, motiv pentru ca „deformare fiziologică” a 
unor  personaje,  incertitudinea  trăirii  vieţii,  mereu  sub  ameninţarea  apei”  sunt  doar 
pretexte. 

Apa fiind timpul istoric, iar podul societatea, totul oscilând între timpul personal 
şi cel istoric. 

Tabloul  creat  de  Dumitru  Velea  este  de  sorginte  dantescă,  cu  elemente  pur 
existenţiale, acestea confirmând, încă de la început, dedicaţia: „Bunicul meu, Ilie Zisul 
Dumitru, care continuă să mă ducă de mână şi dincolo de zonele improbabilului”. 

Piesa, structurată în două părţi, exprimă două lumi paralele, care sunt interferate 
de personaje, o lume este de dincolo, cealaltă aici, creând o sinteză a unei lumi proiectată 
dincolo  de  lume  ca  element  recuperator,  a  dorinţei  de  a  predomina  universul  lui 
Dumnezeu prin Biserica Sa. 

Dialogul personajelor se află în raport la parole faţă de limbă, în care mesajul 
este aforistic şi se bazează, uneori, pe precepte biblice. 

„Podul” din dramă este un univers al umbrelor, un fel de arcă, rătăcitoare între 
două lumi, unde personajele sunt reale, când ies din propria piele, pentru a trăi într-un 
dincolo  existenţial,  plătind  vamă cu  bănuţul  ce  se  pune  pe  pieptul  mortului,  de  care 
vorbeşte Moşu Ilie. Iar mitul zburătorului, folosit pentru a explica prezenţa ursitoarelor la 
moartea Chivei, este un element al unei ţesături narative dramatice, cum spuneam, de tip 
dantesc. 

Drama  lui  Dumitru  Velea  este  un  psihologică,  cu  scene  de  un  profund 
dramatism, dar şi cu interpretări filosofice, amintind de încleştarea din piesele lui Eschil 
şi Shakespeare. 

În concluzie, pot afirma, că, după Blaga şi Sorescu, Dumitru Velea este singurul 
dramaturg  contemporan  (având  în  vedere  şi  celelalte  piese  ale  lui),  care  abordează, 
realitatea istorică imediată, prin elemente mitologice, unde vânzarea umbrei, a sufletului 
şi pactul cu diavolul devin vânzarea de oase, elemente alegorice ce exprimă contrariul 
trăirii  în  demnitate.  Reabilitare  spectacularităţii,  bazată  pe  trei  categorii  dominate: 
conflictuale,  psihologice  (mitice)  şi  scenice,  pentru  Dumitru  Velea  este  mijloc  de  a 
exprima un întreg evantai  de motive dramaturgice:  conflictul credinţă-religie, opţiunea 
tragică,  căutarea  adevărului  prin  mit,  sondarea  realităţii  prin  filozofie,  sacrificiul, 
demonia, credinţa în adevăr, psihologia circumstanţială, spaţiul de element participativ şi 
simbolul.
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Practic, întreaga piesă e o metaforă cu rezonanţe filosofice ce-l aşează pe autor 
în fruntea ierarhiei dramaturgilor contemporani. 

„Curierul“, Nr. 413, 23.II.2003

Un spectacol de teatru – manifest al prieteniei dintre România şi Suedia 

La „Teatrul Dramatic „I. D. Sârbu, din Petroşani, a căpătat contur o iniţiativă 
care de mai bine de un an de zile a prins viaţă.  Este vorba de construirea unei punţi 
spirituale,  prin  teatru,  între  România  şi  Suedia.  Această  coagulare  spirituală  a  fost 
posibilă datorită colaborării dintre doi oameni dedicaţi trup şi suflet teatrului. Este vorba 
de regizorul clujean, stabilit în Suedia, Dr. Zoltan Schapira (şeful catedrei de artă teatrală 
la lIceul Knut Mans din Ronneby-Suedia, membru al Consiliului de cultură al provinciei 
Blekinge) şi scriitorul Dumitru Velea, directorul Teatrului din capitala aurului cenuşiu. 

Urmare a acestei colaborări a fost posibilă deplasarea Teatrului din Petroşani în 
Suedia, unde acesta a prezentat piesa „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, în regia lui 
Zoltan Schapira, pe scena Teatrului din Ronneby (Suedia) şi Ungaria (2002). În cadrul 
acestei colaborări, de care vorbeam la început, ce se desfăşoară sub semnul dramaturgiei 
româno-suedeze, se înscrie şi premiera ce a avut loc în seara zilei de 19 iulie a.c., pe 
scena  Teatrului  Dramatic  „I.  D.  Sârbu” -  Petroşani  (  la  care  au participat  scriitori  şi 
ziarişti clujeni), cu spectacolul coupee, format din piesele Domnişoara Julia de August 
Strindberg, regia şi scenografia purtând semnătura regizorului clujean Horaţiu Ioan Apan, 
şi Nunta de argint de Anthony Swerling (premieră pe ţar), în regia artistică şi scenografia 
lui Zoltan Schapira. 

Având  în  vedere  că  Domnişoara  Julia  de  clasicul  August  Strindberg  este  o 
capodoperă a dramaturgiei universale, regizorul a pedalat pe modul de şlefuire a jocului 
actorilor, pe simboluri scenografice, pentru a evidenţia situaţia extremă în care cel slab 
piere în neantul neputinţei, iar cel puternic învinge, dar, paradoxal, fără să fie învingător. 
Este o luptă dintre mitologicele Eros şi Thanatos, dintre modul de a înţelege existenţa-
viaţa i Moartea. În acest context, întunericul este forma originară, existenţială, Athanor, 
uter  mistic,  întunericul  de  început  şi  de  final  al  Lumii.  Atmosfera  acestei  piese  este 
magică,  însă conflictul  dintre  personaje  este  maiestuos,  iar  peste  toate  pluteşte  voalul 
diafan al destinului. Ingeniozitatea regizorilor Horaţiu Ioan Apan şi Dr. Zoltan Schapira 
de a  găsi  soluţia  cea mai  adecvată  a punctului  fuzional  dintre  finalul  tragic  al  piesei 
Domnişoara  Julia  şi  începutul  celkei  de-a  doua  piese,  Nunta  de  argint,  scrisă  de 
contemporanuil  Anthony  Swerling,  o  continuare  a  piesei  lui  Strindberg,  este  una  ce 
plonjează  în  metafizic.  Trecerea  este  firească,  asemenea  oglindirii  personajelor  în 
propriul  lor  iris.  Aceleaşi  personaje  (trei  la  număr)  sunt  păstrate  şi  de  Swerling,  iar 
acţiunea  oscilează  între  realitate  şi  vis,  ca  o  presupoziţie  metafizică  cu  privire  la 
conştiinţă. 

Nunta  de  argint  este  o  piesă  care  se  rescrie  de  personajul  principal  al  lui 
Strindberg  pe  parcursul  desfăşurării  acţiunii,  astfel  că  personajul  capodoperei 
dramaturgiei universale devine personajul contemporanului Swerling. Totul este un poem 
în care personajele îşi fac un proces de conştiinţă,  trecând prin metamorfoza cercului, 
cum ar spune Georges Poulet, Conştiinţa personajelor este Oglinda eului, în aceasta ei se 
recunosc şi se judecă; martor al acestui proces de conştiinţă este invocat,uneori, creatorul 
iniţial, adică Strindberg. 
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Atât Strindberg, cât şi Swerling nu au dorit ca scânteia conflictuală să ducă la 
crimă, fiindcă ei ştiu că nimeni nu are dreptul la sinucidere. Preceptul biblic spune: „Nu 
poţi lua ceea ce n-ai dat“. 

Acurateţea  baghetei  regizorale  semnate  de Zoltan  Schapira  a  făcut  din jocul 
actorilor  un adevărat  poem.  Nicolae Vicol în  Jean a claviat  toată  gama sentimentelor 
umane, Nicoleta Bolcă în Julia a conturat un personaj diafan ce încearcă să treacă dincolo 
de propria-i imagine, iar Oana Liciu în Kristin construieşte un rol ca fapt al limbajului şi 
expresie ce defineşte jocul Regizorul Zoltan Schapira a intuit textul piesei lui Anthony 
Swerling,  coincizând cu ceea  ce spune a  I.L.  Houdebine,  că  limbajul  se defineşte  ca 
aciune a eului, referinţală faţă de conştiinţă. 

Nu putem încheia aceste rânduri fără a reproduce o frază din mesajul domnului 
ambasador  al  Suediei  la  Bucureşti  care  certifică  interesul  pentru  intensificarea 
schimburilor culturale între cele două ţări, (D. Velea). Felicit Teatrul din Petroşani şi pe 
d-l Zoltan Schapira pentru iniţiativa de a monta piesa şi regret că, fiind în Suedia, nu pot 
fi prezent personal la spectacolul premierei (Ambasadorul Suediei, Svante Kilander). 

Acest  spectacol  s-a  constituit  ca  un manifest  al  prieteniei  dintre  România  şi 
Suedia, o formă de expresie a iubirii, credinţei, dăruirea altruistă şi vocaţia Actorului care 
există doar pentru Publicul său (Horaţiu-Ioan Apan). 

„Axioma“, Anul IV, Nr. 9 (42), septembrie 2003

Teatrul ca mod de a înţelege morala istoriei 

Cu riscul să mă repet, spuneam în alt articol, că la Petroşani, capitala au8rului 
cenuşiu, Teatrul Dramatc „I.D. Sârbu“, din localitate (director fiind dramaturgul şi poetul 
Dumitru  Velea9  este  o  instituţie  culturală  interesată  să  promoveze  dramaturgia 
contemporană românească. Lucru ce l-a făcut de-a lungul anilor cu succes. 

În acest context, stagiunea din această toamnă s-a deschis cu piesa Robespierre 
de George Astaloş, o tragi-comedie istorică în două acte, ce a văzut lumina rampei pe 
scena  Teatrului  din  Petroşani  sub  bagheta  regizorală  a  cunoscutului  om de  teatru  şi 
televiziune Constantin Dicu. 

Figură  emblematică  în  istoria  universală,  ca  personaj  idealist-tragic, 
Robespierre  a  ispitit  mulţi  scriitori  şi  dramaturgi,  atât  în  Franţa,  cât  şi  în  România, 
precum George Buchner în Moartea lui Danton (18399, regizat de Liviu Ciulei în 1966 la 
Teatrul  Bulandra,  Camil  Petrescu  cu  Danton  (1921),  piesă  pusă  în  scenă  de  Horia 
Popescu, Romain Rolland cu drama Danton (1939), tradusă la noi în 1966 etc. Şi iată că 
vine, după 1989, românul trăitor la Paris, George Astaloş, cu piesa sa Robespierre, care 
abordează aceeaşi temă, privind marea misiune istorică a Revoluţiei Franceze de la 1789 
ca pretext de a face aluzie la revoluţia din 1989. Textul piesei nu este altceva decât o 
dezbatere-eseu pe tema dictaturii,  demagogiei din cuvintele exponenţilor revoluţiilor, a 
democraţiei  şi  terorii.  De fapt,  istoria este proiectată  printr-o lentilă  în oglinda epocii 
contemporane,  în  care  Robespierre  este  un  personaj  istoric,  pentru  care  idealul  este 
suprem, deasupra oricărei morale, şi în numele lui se poate ajunge până la crimă. Acesta 
este eroul care şi-a prevăzut din timpul vieţii locul în istoria omenirii. 

În viziunea regizorului spectacolului, Constantin Dicu (regizor la TVR, laureat 
al Festivalului Internaţional de Televiziune de la Praga, de două ori deţinător al Premiului 
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UNITER,  laureat  al  Asociaţiei  Profesioniste  a  televiziunilor  etc.),  tema  piesei  este 
DEMOCRAŢIA şi  TEROAREA ca exponente ale  societăţii  dintotdeauna.  Unde orice 
revoluţie are sacrificaţi şi eroii ei. Eroii care mai târlziu, aflându-se pe socluri sub ploaia 
istoriei, se vor topi, încet, încet, şi vor rămâne doar ca uşoare urme de moloz. (C. Dicu). 

Creionând comportamentul personajelor cu trăsăturile accentuate de neîncredere 
reciprocă,  George  Astaloş  rămâne  şi  prin  această  piesă  fidel  principiilor  teatrului 
intruziunii, unde toată lumea spionează pe toată lumea, căci adevărata libertate a omului e 
dreptul  la  delaţiune  .(Fapt  ce l-a trăit  în  timpul  dictaturii  comuniste,  prin  colaborarea 
unora cu odioasa Securitate). 

Intenţia regizorului este de a nu se rezuma la a localiza o anumită epocă, ci 
dorinţa lui este ca ecoul acestei piese să facă referire la toate societăţile care au trecut prin 
stadiul de dictatură.  Este subliniat  faptul că într-o democraţie şubredă, mimată,  fluxul 
evenimentelor  politice,  sociale  şi  comportamentale  glisează,  treptat,  spre  teroare.  De 
subliniat este distribuţia, inteligenţa şi efortul de a găsi modalităţi stilistice ale teatrului 
modern,  ca spectacol  de idei,  desfăşurat  într-un decor simplu,  ce sugerează epoca,  cu 
trimiteri subtile la evenimente. Scenografia este semnată de cunoscuta Elena Buzdugan. 

Prietena eroului, Eleonore Duplay, jucată de actriţa Nicoleta Bolcă, dă naştere 
unui personaj real,  ce vibrează la reacţiile  lui Robespierre,  alias tânărul actor Nicolae 
Vicol,  personaj  dramatic,  care  se  adresează  publicului  direct,  implicativ  şi  dispare  în 
public, simbol al faptului că personajele istorice, prin destinul lor, se nasc din mulţime şi 
dispar tot de unde au venit.  Robespierre este prizonierul şi victima propriilor idealuri. 
Este insensibil sentimentelor fireşti, umane, Jocul actriţei Izabela Badovics în Elisabeth 
Duplay  sora  Eleonorei,  este  pe  măsura  personajului  imaginat  de  regizor,  invidioasă, 
romantică,  dar şi încrezătoare.  Un alt personaj ce intră şi este din scenă cu colivii  cu 
păsări şi peşti, simboluri ale libertăţii cenzurate şi ale înmulţirii peştilor din Pustie (vezi 
BIBLIA), esre părintele Leperec, jucat cu acuitate şi pitoresc de Rosmarin Delica; la un 
moment  dat,  el  dă  replica,  destul  de  sugestivă  şi  aluzivă:  Suntem  o  ţară  de  păsări 
migratoare. Un rol subtil şi caracteristic fabulei este rezervat papagalului Patrito - Patriot, 
interpretat de actorul Dorin Ceagoreanu, ecoul lui Robespierre, Acesta, închis în colivie, 
sugrează poporul, cel care răspunde la comandamente fără să gândească şi se simte liber 
în închisoarea lui. 

Coloana sonoră semnată de Valentin Ioniţă este o binecuvântare ce vine dinspre 
muzica sacră. Preclasică,  interpretată la clavecin,  din care nu lipseşte corul gregorian, 
toate prelucrate pe calculator. Finalul piesei este semnat cu o împuşcătură de pistol tras 
de Robespierre după care umbra acestuia din fundalul scenei cade. 

Un spectacol reuşit, la care publicul (numeros) a privit ca într-un ochean întors, 
la anul 1789 l al Parisului, dar în care a citit anul 1989 al Bucureştiului, numai că într-o 
parte cade ghilotina, iar în alta – cortina, (Mircea Andraş). 

„Adevărul de Cluj“, miercuri, 1 octombrie 2003

Teatrul – oglindă a raporturilor umane 

Autor a 11 volume de proză umoristică şi epigrame, bine primite de cititori, 
scriitorul Ion Constantinescu este din nou în librării cu un nou volum, de data aceasta de 
teatru, ce cuprinde două piese Atuul învingătorului şi Buchetul de cale, apărut la Editura 
Tipolitera, 2005, Cluj-Napoca. 
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Încă  de  la  apariţia  volumelor  de  proză  umoristică  am  simţit  în  dialogul 
personajelor,  cu fraze clare,  directe,  ce cumulează stări  şi senzaţii  omeniscient  ironic, 
filonul de predispoziţie spre teatrul al autorului. 

Iată,  că această înclinare a scriitorului Ioan Constantinescu s-a concretizat  în 
două piese de teatru ce se constituie în oglinzi concave în care se întrupează raporturi 
umane.  Prima  piesă  din  volum,  intitulată  simptomatic  „Atuul  învingătorului” 
învingătorului” şi o comedie cu fine accente spre farsă, cu subtilităţi pe tema relaţiilor 
dintre  membrii  familiei  Cimpoi  Doru,  „modest  funcţionar  public”,  Paraschiva,  soţia 
acestuia şi Clara, fiica celor doi, studentă, pe de-o parte, şi Sandu Bercelean, tânăr actor, 
prietenul  Clarei,  Tudor  Muşat,  medic,  prieten  şi  fost  coleg  de  liceu  cu  Sandu,  Ilarie 
Melinte, subcomisar de Poliţie şi Tanti Jena, menajeră fostă medic eminent, pe de-altă 
parte. 

Aşa cum se întâmplă de multe ori în viaţă, Paraschiva, mama Clarei, nu este de 
acord cu căsătoria fetei care îl doreşte pe Sandu cel „şmecher, pervers, afemeiat” şi pe 
deasupra „un sărăntoc”. Autorul cu abilitate conduce acţiunea piesei spre o farsă pusă la 
cale de Sandu şi Clara, inclusiv de medicul Tudor Muşat, Acţiune despre care, din umbră, 
Paraschiva a aflat, dar îi lasă pe protagoniştii să-şi joace rolul până la capăt, fără a cădea 
în farsa urzelii acestora. De aici vine şi titlul piesei. 

În curgerea aluvionară a dialogurilor, cu sens de încărcătură ideatică şi morală, 
acţiunea piesei, aproape până la final, nu desconspiră farsa şi nici nu o presimţim, aşa de 
abil şi inteligent conduce autorul firul acţiunii. 

Dialogurile sunt vii, fireşti, uneori de un dramatism visceral, în prima parte, mai 
ales vizând discuţiile  dintre  cei  doi soţi.  Doru şi Paraschiva,  pe teme de viaţă,  relaţii 
sociale, politice chiar, şi fireşte despre relaţia fetei lor cu actorul Sandu. 

Romantismul  fremător  al  tinerei  Clara,  sufletul  vibrator,  dar  autoritari  al 
Paraschivei, care îşi urmăreşte ţelul fără nici un compromis major, reverberaţiile actorului 
pus să joace şi în afara scenei, sunt tot atâtea elemente ce fac din Ion Constantinescu un 
dramaturg, un excelent radiograf de situaţie, care ştie să conducă acţiunea spre o farsă 
autentică, exploatând la maxim subtilităţile cuvântului în text. 

Cea de a doua piesă Buchetul de cale este o dramatizare a unor stări conflictual 
romantică dintre doi tineri  Radu Dumbravă,  patron,  şi Adriana Cristea,  actriţă,  alături 
fiind Alexandra Balotă, învăţătoare, colegă de cameră cu Adriana şi prietenă. 

Piesa  se  construieşte  sistematic  pe  conturarea  relaţiei  dintre  Radu,  patronul, 
personaj tenace, cu o anumită educaţie în curtuazie, nu lipsit de romantism şi Adriana, 
actriţă, care ştie să-şi mascheze adevăratele sentimente. Ion Constantinescu, fiind un fin 
observator al stărilor sufleteşti, creionează cu abilitate portretul psihologic al Adrianei, 
din care se disting două părţi una ce se vede, cea teatrală, şi cealaltă, care se desconspiră 
prin freamătul ei ascuns, sau din destăinuirile faţă de Alexandra, colega de cameră. Din 
francheţea dialogurilor se desprinde multă poezie şi o percepţie inflamată de melancolie 
secretă. Regimul de desfăşurare al piesei are şi nuanţe psihologice, deşi, nu atât analiza 
stă  în  prim  plan,  cât  desfăşurarea  conflictual  internă  a  acţiunilor  Adrianei,  în  care 
personajele îşi consumă destinul sub forma unei idei prin care actriţa n-a fost decât un 
personaj feminin drag al uneia dintre cărţile pe care le-am lecturat în ultimul timp, care, 
la insistenţele mele, a acceptat să se întrupeze, pentru a răspunde invitaţiei de a ne întâlni 
la o cafea, aşa cum se destăinuie Adriana Alexandrei, cuvinte spuse de Radu dialogurile 
cu sine sau cu colega de cameră sunt un act de exorcism trăit cu febrilitate şi cu tensiunea 
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culpei, o încercare de eliberarea faţă de un trecut mort,  de purificare prin spovedanie. 
Acestea  conducând  spre  un  final  fericit,  parcurgând  nuanţe  diferite,  crescând  din 
conflictul  dialogat,  contrapunctic  Buchetul  de cale  este  simbolul  coagulator,  frumosul 
care, dăruit fiind, uneşte. 

Piesa de teatru ţese un văl de îndârjire melancolică, în cutele căruia starea de 
permanenţă febricitate a autorului lasă amprentele unui talent de dramaturg, pentru care 
dialogul  e  o  formă  de  răbufnire  a  interiorităţii  personajelor,  iar  subiectul  o  oglindă 
concavă realităţii. 

„Tribuna oamenilor de afaceri“, decembrie 2005

Gândurile unui preşedinte de juriu 

Vestea că voi fi preşedintele Juriului Festivalului Concurs Naţional de Poezie 
Avangarda  XII,  ediţia  a  V-a,  ce  s-a  desfăşurat  în  oraşul  lui  Bacovia,  mi-a  dat-o 
organizatorul şi sufletul acestei întâmplări culturale, poetul Victor Munteanu. 

Odată  cu  asumarea  acestei  responsabilităţi  gândul  îmi  fugea  mereu  la 
concurenţii în număr de 127 şi lucrările lor, peste o mie. Pe deasupra mai aveam de citit, 
împreună cu cei  4 membrii  din comisie,  58 de cărţi  şi  40 de reviste,  sosite  din toate 
colţurile ţării. Responsabilitatea noastră era foarte mare. Concurenţii aşteptau, o ştiam cu 
toţii,  obiectivitate  şi  competenţă  din partea  noastră.  În  acest  context,  când multiplele 
manifestări culturale îmi acaparau atenţia şi timpul, gândul îmi fugea mereu spre lucrările 
concurenţilor. Aducându-i aminte de proverbul englez He that agins time gains all things 
(Cel ce câştigă timp câştigă totul), am hotărât, împreună cu ceilalţi colegi de juriu, să ne 
prelungim programul  de  lucru  până  la  miezul  nopţii  şi  a  doua  zi  în  timpul  meselor. 
Calitatea poeziilor trimise şi a cărţilor erau la nivelul mediu,  de aceea nu am acordat 
premiul I pentru debut în volum. 

Jurizarea pentru acordarea premiilor la categoria Reviste literare a fost mult mai 
grea. Să alegi cele mai bune reviste din cele 40 jurizate, ce apar pe întreg teritoriul ţării, a 
fost un calvar. Diversitatea subiectelor publicate, tematica materialelor incluse, calitatea 
poeziilor,  ţinuta  estetică,  felul  de  abordare  a  fenomenului  literar  actual,  calitatea 
colaboratorilor,  au fost  o parte din elementele care au stat  la baza acordării  premiilor 
pentru cea  mai  bună revistă  a  anului.  În  acest  context  juriul,  prin  premiul  acordat,  a 
hotărât  să  acorde  revistei  Oglinda  literară, din  Focşani,  Director  Gheorghe  Neagu, 
Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Bacău, pentru cea mai bună revistă a anului. Motivul 
acordării acestui premiu a fost, printre alte calităţi apreciate de noi, din punct de vedere 
estetic, conţinut şi prestanţă, şi faptul că a avut curajul să publice lucrări de Paul Goma 
exclus din Uniunea Scriitorilor în anii democraţiei), şi să menţină, în permanenţă, rubrica 
Mânie liberă susţinută cu competenţă şi obiectivism, de Magda Ursache, motiv pentru 
care  Comisia  de  acordarea  subvenţiilor  din  cadrul  Ministerului  Culturii,  nu  a  inclus 
această  revistă pe Listă.  Pe lângă eseurile,  poeziile  publicate,  am remarcat  şi  apreciat 
Topul  celor  mai  forjate  versuri,  care  se constituie  într-o şcoală  pentru poeţi,  de unde 
învaţă cum nu trebuie să scrie. 

Premiul primit de Oglinda literară este cu atât mai valoros cu cât în concurs au 
fost luate în jurizare reviste cunoscute şi subvenţionate de Ministerul Culturii, adică de 
contribuabili,  ca:  România  Literară,  Convorbiri  literare,  Cronica,  Tribuna,  Apostrof,  
Luceafărul, Steaua, Dor de dor, Viaţa Românească, etc. 

48



În  Bacău,  toamna  aceasta,  aurie,  este  mai  bogată  spiritual  cu  o  manifestare 
culturală de excepţie.  Poeţii şi scriitorii  au plecat spre toate colţurile ţării  încărcaţi  de 
cărţi, idei şi amintiri. 

Privind pe geamul vagonului ce mă ducea spre capitala Ardealului, la dealurile 
molcome ale Bucovinei mă gândeam că Themoon a not seen where the sun shines (Unde 
străluceşte soarele, luna se ascunde), în timp ce aveam în mână ultimul număr al revistei 
Oglinda Literară, dăruită de inimosul şi talentatul prozator Gheorghe Neagu. 

Zoltan Schapira. „Teatrul şi identitatea” 

Cunoscutul regizor suedez de origine română, Zoltan Schapira, este în librăriile 
din România cu cartea Teatrul şi identitatea, apărută la Editura Clusium, 2005, având o 
prefaţă semnată de Constantin Cubleşan. 

Acest studiu, cu o bibliografie internaţională bogată, a fost iniţial lucrarea de 
doctorat a autorului, susţinută la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj, şi este structurată 
în  următoarele  capitole:  Introducere:  Partea  I  -  Migraţia  din  România  în  Suedia  în 
contextul  European,  Partea  a  II-a  -  Românii  din  Suedia  între  integrare  şi  păstrarea 
vitalităţii etnico-culturale. Teatru şi identitatea Concluzii şi Bibliografie. La rândul lor, 
aceste capitole sunt subdivizionate în funcţie de ideile pe care Zoltan Schapira doreşte să 
le transmită cititorilor săi. 

Aşa cum subliniază prefaţatorul acestei cărţi,  de-a lungul secolelor au existat 
migraţii,  dintr-o  parte  a  lumii  în  alta,  având  conotaţii  şi  roluri  diferite,  diverse,  în 
civilizaţia locurilor. Pornind de la cunoscutul dicton latin Ubi bene, ibi patria, omul şi-a 
construit  sufleteşte  patria  acolo  unde  a  putut  să-şi  dezvolte  capacitatea.  Fiindcă  el  a 
înţeles că o alternativă de viaţă are în substrat un marcant factor de internaţionalizare a 
individului. Autorul subliniază în excursul său tendinţa majoră a lumii contemporane spre 
globalizare, în ciuda faptului că, tradiţional, suntem legaţi de concepte precum patrie şi 
specific naţional. Se cunoaşte că Biblia ne spune că pământul a fost dăruit oamenilor fără 
graniţă. Grădina Eden era pentru urmaşii Bărbatului şi ai Evei. Fără oprelişti teritoriale. 
Mai târziu oamenii şi-au creat graniţele şi interdicţiile dintre ele. Deci, era fenomenul 
imploziei.  Acum,  acest  fenomen  socio-uman  este  invers.  Al  exploziei.  Se  doreşte 
revenirea la Grădina Edenului, prin fenomenul globalizării implicit cel al europenizării. 
Omul doreşte să nu mai existe oprelişti artificiale între ţări şi popoare, în acest context, 
autorul  analizează  pertinent  şi  la  obiect  Rolul  spectacolului  de teatru  în  comunităţile 
româneşti din Suedia. A căutat,  în esenţa lui, acest rol, este a căuta principiul comun, 
respectiv metoda nevoii, de teatralizare prin comunicarea nonverbală, să defineşti spiritul 
creator în ceea ce are mai specific atât poporul suedez, cât şi cel român, atunci când e 
privit spectacolul nu ca potenţă pur şi simplu, ci ca un act necesar. Înseamnă, apoi, să se 
analizeze epoca în care se plasează spectacolul  şi,  mai  ales,  cu speranţa  că vei putea 
aproxima numitorii comuni, factorii ce unifică. 

Zoltan Schapira subliniază în acest capitol evoluţia spectacolului ca metaforă şi 
rolul  acestuia  în  psihologia  socială  prin  şcoala  dramaturgică,  a  lui  E.  Goffman. 
Spectacolul de teatru, ca suport social, în păstrarea identităţii culturale a românilor din 
Suedia  este  direct  prin  vitalitatea  etnolingvistică,  în  care  preocuparea  păstrării  limbii 
natale  şi  factorii  adiacenţi  (caracteristicile  demografice,  statutul  socio-economic), 
prestigiul naţional şi internaţional al limbii vorbite au un rol determinant. 
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Metoda chestionarului folosită de autor în rândul emigranţilor români stabiliţi în 
Suedia  îl  face  pe  autorul  cărţii  să  concluzioneze:  În  răspunsurile  redate  (…)  se 
formulează foarte bine valenţele teatrului românesc, dar se sugerează şi alte funcţii ale 
teatrului în general, printre care aceea de relaxare, de scăpare de stres, de evadare într-o 
lume simbolică, de atenuare a crizei identitare”. 

O altă funcţie a teatrului este dezbătută de Zoltan Scheapira, cea proiectivă şi de 
catharsis. Cunoscându-se faptul că teatrul este oglinda societăţii şi a grupului de indivizi 
care se vede în ea, spectacolul devine o sublimare a unor situaţii sociale cu putere de a 
idealiza.  Astfel,  parabola  şi  dramatizarea  devin  factori  importanţi  în  construcţia 
spectacolului. 

În lucrarea de care vorbim desprindem concluzia că drama analitică, întâmplatul 
se dezvăluie ca necesitate şi destin, iar nu ca hazard şi întâmplare, ca în drama sintetică, 
în  drama  analitică,  până  şi  întâmplătorul  capătă,  în  felul  retrospecţiei  în  care  este 
reconsiderat, aceeaşi încărcătură de predeterminare şi de inexorabil, întrucât ceea ce s-a 
întâmplat nu se mai poate modifica (cm spune Lukacs care interiorizase perfect definiţia 
lui Schiller). 

În pagini întregi din carte, autorul analizează psihorealismul din piesele lui Lars 
Noren care, incită la intensificarea reflexivităţii de sine. 

Interesantă  este  poziţia  lui  Zoltan  Schapira  care  afirmă  că  europenizarea 
înseamnă o mai facilă comunicare şi mişcare populaţională şi, în consecinţă, o mai mare 
apropiere de patria mamă. Afirmaţie la care subscriu şi la care adăugăm: autorul cărţii 
Teatrul  şi  identitatea  este  cealaltă  faţetă  bine conturată  de lecturi  temeinice  (prof.  dr. 
Traian  Rotaru)  reflectate  în  originale  analize  ale  regizorului  Zoltan  Schapira,  poestul 
scenei şi al structurilor cristalizate. 

Colaborare română-suedeză în domeniul teatrului. 

Ultima premieră, din primăvara aceasta, de pe scena Teatrului Dramatic Elvira 
Godeanu  (director.  Marian  Negrescu),  din  Târgu  Jiu,  cu  piesa  dramaturgului  clujean 
Cornel Udrea, intitulată  metaforic Raiul,  prima pe dreapta se înscrie ca un eveniment 
teatral ce va rămâne consemnat în istoria teatrului românesc, dar şi în cel suedez. 

Piesa,  pusă în  scenă  de regizorul  suedez  Zoltan  Schapira,  ne-a  dezvăluit  un 
magician  în  felul  conceperii  spectacolului  teatral,  de  a  transmite  mesajul  artistic  (dr. 
Olivia Costea, asistent regie). 

Pentru prima dată în arta teatrului,  acest  regizor,  în colaborare cu dr. Olivia 
Costea (româncă stabilită în Suedia) specialist psihodesing, propun un nou instrument în 
arta teatrului. este vorba despre profilul psihologic al personajului, formulă corectă din 
punct de vedere medical prin care se defineşte sfera lumii interioare a acestuia şi mai ales 
a explica mecanismele care le generează (Dr. Olivia Costea). 

Pornind de la acest concept nou, Zoltan Schapira crează un spectacol de teatru 
la  limita  metafizicului,  unde  scenografia  (Vioara  Bara)  ilustraţia  muzicală  (Valentin 
Nistor) şi coregrafia (Mariana Ghiţulescu), contribuie la construirea unui simbolism şi a 
unei metafore ce prelungesc mesajul textului. Autorul, Cornel Udrea, prin piesa sa, ne 
stimulează meditaţia asupra unor elemente concreţionale Oamenii sunt nişte marionete 
ale Creatorului, ale guvernelor şi ale societăţilor în care trăiesc. 
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Toţi sunt manipulaţi mai mult sau mai puţin de forţele exterioare. Omul este 
făcut pentru a fi condus. Viaţa noastră este o aglomeraţie asemănătoare muşuroaielor de 
furnici. Toată viaţa noastră ne este ocupată de preocuparea supravieţuirii de lipsuri, dar şi 
de dorinţa de înavuţire, idei bine coagulate de Cornel Udrea, fapt ce-l apropie de teatrul 
lui Samuel Bechett sau de absurdul lui Eugen Ionesco. 

Personajele sunt recuperate din irealitatea lor ş i  apoi trimise într-un cosmos 
vidal. Toate acestea sunt concepute pe un plan metafizic. Lumea este percepută printr-o 
structură a absurdului. Cele două personaje principale, un bătrân şi o bătrână soţ şi soţie, 
trăiesc drama existenţei ca o pedeapsă. În timp ce vremea se scurge pe fundalul scenei, 
clepsidră luminată într-o semiobscuritate ce ascunde etapele vieţii personaje - marionete 
ce reprezintă cele două personaje principale la diferite vârste, reproduc ca o reverberaţie 
în implozie trăirile trecute. 

Într-o lume a absurdului ne introduce soldatul sau îngerul Creatorului, un rebel 
pedepsit  de  Crator  pentru  nereuşita  misiunii  lui.  Această  nereuşită  fiind  pedepsită  cu 
trimiterea pe pământ. Acesta fiind perceput ca o parte a iadului. Celelalte personaje, trase 
la şapirograf, cu mişcări handicapate, reci, necomunicative, aparent marionete fără suflet, 
este, de fapt, lumea noastră, lumea oglindită de Cornel Udrea. 

Piesa se sfârşeşte cu umanizarea îngerului,  ce este trimis pe pământ ca drept 
pedeapsă,  că  nu şi-a  rezolvat  misiunea,  Aceasta  înseamnă în  fapt  o involuţie.  Lumea 
noastră  este  un  azil  al  inconştienţilor.  Acestea  sunt  elementele  caracteristice  teatrului 
absurd. 

Eugen  Titu  î+n  Îngerul  îşi  reliefează  personalitatea  ingenuă  prin  acurateţea 
jocului Simona Urs în Matilda 1 şi Valeriu Buzu în Palade 1 sunt expresia unei familii de 
intelectuali  ai  zilelor  noastre,  care  încearcă  să  supravieţuiască  problemelor  vieţii, 
cotidiene,  penibile  i  umilitoare.  Diavolul  (Cornelia  Diaconu Ion Calotă)  întruchipează 
administratorul şi Femeia - ispită sfidează până şi pe Dumnezeu, corupându-l pe înger de 
la  misiunea  primită  dar,  întrucât  ispitele  prind  în  mreje  foarte  uşor  oamenii,  atunci 
intervin  în  ajutor  ielele.  Zâne  superb  de  frumoase  şi  dumnezeiesc  de  atrăgătoare.  Şi 
nimeni, care le-au văzut, nu au scăpat de sub vraja lor ispititoare. 

Spectacolul  cu piesa Raiul prima pe dreapta a unit,  în mod fericit,  trei  mari 
talente.  Cornel  Udrea  (autorul),  Zoltan  Schapira  (regizorul)  şi  dr.  Olivia  Costea 
(psihodesigner), care, prin concepţia lor despre teatrul evolutiv în spaţiul absurdului, au 
declanşat întrebări metafizice publicului,  cel care prin aplauze, a răsplătit un spectacol 
armonizat prin concepţia regizorală originală,  în componenta ei incluzându-se muzica, 
costumele, luminile, machiajul şi nu în ultimul rând mesajul pe care a dorit să-l transmită. 

Femeia cu lună 

Autor a douăzeci şi două de volume de poezie, eseu şi teatru, Dumitru Velea 
este  din  nou în  librării  cu  o  psihodramă  onirică  Femeia  cu  lună (Lunatica).  Editura 
Sitech, Craiova, 2004. Piesa de teatru care se încadrează în sfera metafizicului, domeniu 
explorat de autor cu talent în piesele Metronomul de apă, Uşa bătută în cuie şi Podul 
următor”. 

Femeia cu lună sondează un domeniu puţin investigat, unde, În întuneric sunt 
misterele acasă”, (Goethe „Faust 11”), omul se află la pragul ce desparte percepţia de cele 
care  nu se pot  cuantifica.  Pe acest  prag se situează cele  17 personaje ale  piesei  care 
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trăiesc şi explorează aceiaşi jumătate nemăsurabilă, neperceptibilă, în care ochii minţii 
pot intra decât după ce a acceptat nuanţa, subtilul şi imprecisul. 

În  cele  17  tablouri,  de  fapt  17  vise  coerente  între  ele  ca  desfăşurare  a 
subiectului,  cele 17 personaje (nu este întâmplător aleasă cifra 17), îşi trăiesc destinul 
într-un Stabiliment  de protecţie  a femeilor  construite  sub pietrele  munţilor.  Simbol  al 
faptului că femeia poartă pe umerii ei firavi toată greutatea naşterii omenirii. 

Acest stabiliment este construit şi organizat în sistemul ospiciilor de nebuni, a 
acelor  oameni  puţini  care  percep  realitatea  altfel  decât  ceilalţi.  Dotat  cu laborator  de 
psihopatologie, cameră de disecţie, morgă, cabinete şi saloane. Acţiunea se derulează în 
sensul faptului că la miezul nopţii au loc suspecte crime, neelucidate şi atipice. Câte o 
femeie este ucisă. Aşa cum afirmă autorul acestor crime sunt tipice crime atipice. 

Femeia  cu  lună este  una  din  aceste  victime.  Medicii  Stabilimentului 
nepricepându-se la criminalistică sunt neputincioşi în rezolvarea cazurilor, iar poliţiştii şi 
procurorii nu cunosc subtilităţile psihiatriei şi latura ei internă, neuropsihiatria. În acest 
context dramatic agresorul acţionează invizibil şi, ca efect, vizibil, insesizabil şi letal. 

Personajul denumit Femeia cu lună este o lunatică, fapt ce nu-l recunoaşte pe 
motiv că Boala de lună se produce în fazele lunii. Pe data de 8, în primul pătrar, pe 15, 
când este lună plină, pe 223 în al doilea pătrar, şi pe 30 când este lună nouă. Pentru a 
scăpa de obsesia lunetismului ea, adică Femeia cu lună, îşi găseşte scăparea aruncându-se 
în  apele  lucide  ale  visului.  Autorul  desfăşoară  acţiunea  pe  mai  multe  planuri,  în 
adâncimea subconştientului, prin ruperea oricăror bariere convenţionale şi de percepţie. 

Fiecare tablou are un titlu ce ne conduce, subtil şi imprevizibil, pornind de la 
semnificat  la semnificant.  Şi  invers,  explorând la maximum cu putinţă  subconştientul 
conştientului,  adică  copilul  ajuns  în  starea  imponderabilităţii  perceptibilului.  Starea 
onirică a  Femeii cu lună trece prin mai multe etape, toate desfăşurându-se în întuneric, 
(înţeles  ca  mod al  orbului  care  vede  în  interior  şi  dincolo  de  interlocutor),  în  umbra 
misterelor. De acest lucru îşi dă seama, însăşi, în umbrele misterelor. De acest lucru îşi dă 
seama, însăşi Femeia cu lună când spune Plec dintre morţi, după prinţul cel viu. O nuntă 
mistică  Această  expresie  nuntă  mistică  ne  face să  credem că  personajul  feminin  este 
conştient de inconştienţa sa, de starea în care se află. 

Cercetarea crimelor prin argumentarea ad hominem, unde atacarea persoanei ce 
forează argumentul şi nu argumentul în sine menţine starea de incertitudine, astfel logica 
este înlocuită cu emoţiile ce conduc la ilogic. 

Numai citită cu atenţie această piesă de teatru îşi defoliază tainele prin care, 
pornind,  dinspre  psihologie,  ajungem  la  problema  creaţiei,  fiindcă,  Soarele,  spunea 
Femeia cu lună, este în barca mea Eu îl trec apele noroioase şi-l scot dimineaţa,  mai 
proaspăt, ca un mire. Zice la finalul scenei 16 (Coborârea pe treptele fântânii), Femeia cu 
lună. În această piesă descoperim o încercare de determinare a unui fait primitiff de sens 
istoric, ce conduce la circumscrierea sentimentului eului ca presiune a unui vis insista. 
Aici se corelează, într-un mod original, imaginea unui eu, antrenat în efortul lăuntric al 
unei  lupte  cu tendinţe  de sens contrar.  Interesant  pentru o psihologie  a profunzimilor 
eului, prin care reacţionează personajele, dând prioritate onirismului, îl aproprie pe autor 
de psihanaliză şi piesa de teatru căpătând o valoare euristică, în descoperirea unor lumi al 
subconştientului Îţi întind mâna. Să ieşi în zori, Numai să te trezeşti din somn copilă a lui 
Dumnezeu!” spunea Carl. 
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Eu  demonismul  pe  care  îl  promovează  Dumitru  Velea  în  piesa  sa  este  o 
pledoarie  pentru  realizarea  libertăţii  interioare,  fiindcă  onirismul  ca  vis  este,  uneori, 
generator de creaţie literară. De aceea piesa este o psihodramă, fiindcă, însăşi creaţia se 
naşte  din  tensiuni  lăuntrice,  cum  ar  spune  Pierre  Janet.  Creaţia  este  de  aici  încolo 
rezultatul  unui efort voit şi coerent,  îndreptat  împotriva naturii  primitive şi tinzând să 
organizeze  într-un cosmos haosul interior.  Practic  piese de teatru a lui  Velea este un 
poem dramatic dedicat femeii  cu tot misterul vieţii ei,  văzută prin multiple planuri cu 
dioptriile paranoicului şi reflectată în oglinda concavă a psihanalizei. 

Prin  Femeia  cu lună, Dumitru  Velea  deschide  un evantai  de  viziune  asupra 
lumii, simţită prin diferite tipuri psihice, de fapt este o hermeneutică a înţelepciunii vieţii 
şi a morţii. În spatele acestui evantai îşi ascunde privirea încărcată de întrebări, autorul. 

În mine şapte focuri ard/Cu vraja lor adâncă ce ucide sunt versuri sub a căror 
povară se deschide cartea intitulată Nesomnul florii al Rodicăi Soreanu, Editura Milcovul 
Focşani. 

Poeziile citite ne dau impresia unei coerenţe cumva exterioare, căci elementele 
de viaţă se leagă într-un mozaic auto suficient, fantezia îi umple existenţa. În crucea de 
sus a iernii/ O altă vietate striveşte sub tălpi/ Acelaşi prag. 

Pare că livrescul e cu ostentaţie chiar substituit experienţei. Mai o lasă Doamne,  
o clipă/ Veghea asupra durerii/ De-a fi şi presărat cu vrerea sărată/ A oceanului de-a fi  
sânge. 

Oare cum se manifestă cele şapte focuri ale poetei? Cartea devine o mediere pe 
când versurile  devin protecţia  autoarei  (celei  o  ce-ar  comunica  cu zeii,  dacă  am ţine 
seama de antici) faţă de realitatea noastră ca de toate zilele; În lumi paralele trăim Suntem 
izvorâtori de ape fantastice Pe care ca prin fum călătorim. 

Putem să ne întrebăm facem cronica unei fiinţe pe hârtie? Mărturisirea poate-i e 
tragică ca unui poet antic.  Vin cu şuierul morţii  Să vă trezesc la viaţă Vin să v-aduc 
semnul  …  Ne  pare  că-şi  aşterne  paşii  peste  aceste  rânduri  nesimţind  insuficienta 
abstractului pe care-l preferă. Nu-mi amintesc De ce Am fost surghiuniţi în alt sistem 
planetar. Asemenea unei fiinţe, Poezia prinde contur şi adună în jurul ei puteri magice, 
evocatoare, crescându-i valoarea întocmai. Ca într-un cocon auriu Strălucitor Mă înfăşor 
în cuvintele tale Poezie. Alegând cuvântul Rodica Soreanu, unifică ecourile orizontului 
căci spune ea: Nu e de ajuns Să te iveşti din aştri Precum secunda luminii stelare. Şi tot 
cuvântul e scânteia divină despre care scrie: Te chem suflet al meu Să-mii dai lumină. 

Omul din poezia căreia avem cinstea a spune câteva vorbe, are drept ţintă un 
dincolo căci El singur poetul/  Îşi va rosti numele/  Ca un şarpe de argint. 

Cartea de poezii despre care am încercat cu modestie a spune câteva cuvinte ni 
se prezintă cu o scriitură sigură părând că un ochi şi o viziune de dincolo de trup şi timp, 
de dincolo de bine şi  de rău,  de dincolo-i  spaţiu  ne priveşte distorsionând metalul  şi 
timpul. 

Este, dacă dorim, o călătorie în zona crepusculară drept un indiciu. Mă cheamă 
strămoşii cu vuiet de val Tunând îndelung. …. 

Povestiri doar cu început sau cu carte ce nu se poate scrie singură. 
Opiniile criticilor noştri converg către ideea că se scrie tot mai puţină proză dar 

şi mai puţină proză scurtă … de calitate. Scriitorul, copilul de duminică al societăţii a 
devenit un vagabond între Cer şi Pământ purtând cu el părerile de rău ale viselor pe care 
le-a născocit. 

53



Şi iată că Povestiri doar cu început, Editura SETCH, Craiova, 2001, a răzbătut 
până la noi,  printr-o cumpătare şi linişte a spiritului  demn de luat în seamă. Autorul, 
Mihai  Ilisei,  ne  oferă  această  carte  ca  pe  o  ofrandă  adusă  bunătăţii,  frumuseţii  cu  o 
plastică descriere a amănuntelor pline de miez. Am bătut la Poarta Misterelor, trei bătăi 
de gong ce au trezit calea liberă spre fascinaţia răsăritului de soare … O mare plăcere, 
(mai nouă)8 a oricărui scriitor este să nu fie ancorat vreunui curent literar, vreunei şcoli 
ş.a.m.d…  Despre  Mihai  Lisei  am putea  spune  acest  lucru  deşi  în  urma  sa  trenează 
lecturile  tinereţii.  Gândurile  lui  transpuse par mai  arzătoare ca un hohot  fără  lacrimi. 
Citind cartea aleasă scriere de proză scurtă - ne încearcă sentimentul a două idei care 
răzbat din aceasta. Una e că o parte este scrisă în ţară şi alta dincolo de fruntariile ei. Apoi 
.. pe măsură ce trecem de la o povestire la alta avem impresia că ne cufundăm în căutarea 
unei minuni de dincolo de vremuri. Prieteniile se leagă sub semnul muzicii, iernile devin 
fierbinţi  căci,  ne spune autorul nu ştiam dacă lacrimile mele sau fulgii  de zăpadă îmi 
aprindeau obrajii. 

Lumea se lărgeşte, Cerului i s-au uscat până şi lacrimile iar nodurile destinului 
se risipesc unul după altul. Lectura cărţii ne pare oi sărbătoare literară, într-o lume idilică, 
abstractă chiar, care se opune lumii mari cu personaje egoiste, practice şi hrăpăreţe. Am 
putea să o separăm de lumea cu o muncă mecanizată? Uneori avem impresia că această 
carte  ne  educă  (sau  reeducă?)  pentru  a  trăii  şi  percepe  universul  cu  o  mai  mare 
familiaritate.  Trasându-ne linia biografică,  atât  cât permite imaginea unui peron … să 
poată descoperi că oamenii aceştia şi-au păstrat identitatea. 

Într-un anume fel cartea ne oferă posibilitatea să deducem atitudinea autorului 
faţă de evenimentele banal de crude ale vieţii. Ochii copilului, sau al mamei, ai părintelui, 
sau ai amicului ne privesc mângâindu-ne şi vindecându-ne sufletele noastre zdrobite de 
restrişte. 

Cristale lacrima ascunsă în troienele de vise ale lui Mihai Lisei. 
Oricum, odată cu dorinţa de a vedea şi alte volume ale autorului, încheiem cu 

aceste rânduri ale lui. 
Au meditat îndelung asupra acestui misterios text, iar când îl descoperă, trebuie 

să facă profund …. 

Dumitru Velea, Xerxe 

Apariţia piesei de teatru Xerxe la editura Sitech, Craiova, 2004, a cunoscutului 
dramaturg  poet  şi  eseist  Dumtriu  Velea  se  constituie  într-un  eveniment  editorial  de 
excepţie. 

Având peste 60 de personaje, piesa este o amplă frescă poematică, în viziunea 
cinematografică despre istoria  perşilor din jurul anilor 480 î.Hr. După o documentare 
făcută cu acribie, Dumitru Velea a recompus şi recreat cu talent, secvenţă cu secvenţă, o 
istorie încărcată de semnificaţii şi implicaţii decisive în evoluţia societăţii omeneşti din 
zona în care ne aflăm. 

Partea I a piesei, intitulată  Sardes, cuprinde evenimentele petrecute în această 
cetate din parte stângă a fluviului Hermos de către Xerxe, după retragerea sa din faţa 
Salominei, în urma luptelor navale. 
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Piesa este gândită cinematografic, cu desfăşurări pe spaţii ample, cu conflicte 
între  caractere  puternic,e  dar  şi  de  idei  cu  decoruri  adecvate  şi  costume  ce  respectă 
adevărul istoric. 

Tablouri  de  o  mare  fiinţele  şi  dramatism,  autorul  le  coagulează  atât  prin 
explicaţiile regizorale, dar mai ales prin dialogurile dintre personaje, încărcate de spirit 
filozofie,  de  esenţă  uneori,  aforistică,  emanând  înţelepciune  şi  echilibru  estetic.  Părţi 
întregi din piesă urcă în metafizic, atât prin locul desfăşurării acţiunii, dar şi prin reacţiile 
psihologice ale personajelor, al atitudinilor faţă de mediu: Să nu murdărim pământul şi 
apa, că sunt sfinte şi vii!” (Cioplitorul). Autorul pune în discuţie nemurirea prin cultură. 
Nimeni nu poate fi ucis, dacă are o tăbliţă de carte în braţe!” (Cioplitorul). 

Partea a II-a a dramei, intitulată Sursa, se desfăşoară în această localitate ce se 
află pe malul drept al râului Hoaspes, pe o terasă stăpânită de munţii Zagros, ce domină 
câmpia mesopotamiană.  În acest  capitol,  deşertăciunea existenţei  omului este tema de 
bază. Cu cât construcţia ordonată de Marele Rege se ridică, cu atât se scufundă mai mult. 
O lume ce pe nesimţite cade, cum zice Eminescu. Eşecul luptelor duse de Xerxe, având la 
bază trădarea, dar mai ales neputinţa de a nivela Calea luminii, a dreptăţii ca echilibrul al 
existenţei în proprie-i conştiinţă, a dezamăgirii în faţa vicleniei istoriei, îl face pe acesta 
să vadă în orice întreprindere umană o efemeritate, în ciuda faptului că el se află e un 
piedestal al gloriei. 

Corul,  care  intervine  în  anumite  secvenţe,  subliniază  apoteotic  încrederea  că 
Ahura Mazda măsoară  fapta  şi  legea,  fiecărui  om,  salvându-l  de  timp scoţându-l  din 
măruntaiele pământului pentru a-l ridica în fântâna luminii. 

Scrisă impecabil, armonizând stilistic drama omului în măsura timpului şi rolul 
trădării  în  ajustarea  destinului  istoric,  Dumitru  Velea  marchează  în  viziunea 
cinematografică simbolul, cel mai caracteristic al piesei: echilibrul omului pe podul de 
lumină mereu spre o eternă întoarcere. 

Prin drama istorică  Xerxe,  dar  şi  prin cele  patru piese de teatru publicate  şi 
jucate, Dumitru Velea, se înscrie, dacă s-ar face o ierarhizare, printre primii dramaturgi 
contemporani. Dacă nu primul. 

„Tribuna afacerilor“, Nr. 32 (91), august 2004

Actualitatea lui Ion Băieşu 

De curând a avut loc pe scena Teatrului Dramatic  „I.D. Sârbu din Petroşani 
(director Dumitru Velea) premiera absolută a piesei Vederea de Ion Băieşu, în regia fiului 
său,  Radu  Băieşu.  Acest  spectacol  marchează  a  opta  premieră  cu  piesele  acestui 
dramaturg pe scena Teatrului din Vale care, asemenea lui Ion Luca Caragiale, a surprins 
în comediile sale esenţiale clişee din viaţa cotidiană, ce-i sunt caracteristice. Ion Băieşu 
fiind un ironist şi piesele lui dovedesc un simţ remarcabil al parodiei (Eugen Simion). 

Piesa Vederea este printre primele lucrări scrise de Ion Băieşu, dar actualitatea 
ei nu a dispărut, mesajul pe care-l transmite este unul autentic şi îşi găseşte rădăcinile în 
făţărnicia anilor, în defectele lor. 

Vederea nu  este  altceva  decât  oglinda  în  care  ne  privim,  redescoperindu-ne 
defectele pe care le ştim şi nu le recunoaştem decât atunci când râdem de ele.  Astfel 
oglinda devine o lecţie  de morală.  Subiectul  piesei  este  chiar  oglinda magică în care 
descoperim făţărnicia oamenilor. O familie care avea o fiică frumoasă se pregăteşte de 
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nunta fetei. Pe scenă este montată o instalaţie de pregătit şi fabricat alcool, iar pe fundalul 
decorului sunt numeroase rame cu fotografii de familie. Amintiri. Piesa debutează cu un 
incident dramatic. Mirele, intrând într-un incendiu pentru a salva viaţa unui necunoscut, 
îşi  pierde  vederea.  De  fapt,  pierderea  vederii  este  o  metaforă  truc,  cheia  cu  care  se 
deschide Cutia Pandorei în care se găseau adevăratele caractere ale membrilor viitoarei 
mirese.  Era momentul  pregătirii  nunţii.  În urma accidentului,  familia  intră  în agitaţie, 
pentru că nu ştie cum să rezolve problema: să amâne nunta, să o contramandeze sau să o 
facă, pregătirile aflându-se de altfel, în toi. În conflictul piesei descoperim o luptă între 
lăcomie, mercantilism şi morală. De fapt, ginerele juca o carte pentru aflarea adevărului. 
Acest fruct l-a făcut să-şi cunoască eventualele viitore rude. Iar această întâmplare îl face 
să le cunoască adevărata faţă morală. În urma acestui incident, mirele rupe orice legătură 
cu mireasa şi rudele ei. Nicoleta Niculescu în rolul Mamei, prin acuitatea jocului, creează 
un personaj care oscilează între dragostea maternă şi dorinţa de înavuţire. Gigi Stoica în 
Tata construieşte un bărbat marionetă într-o casă ce stă sub semnul feminismului. Oana 
Liciu, nici de data aceasta nu-şi trădează talentul, fiindcă personajul pe care-l joacă Naşa, 
capătă viaţă prin plasticitatea limbajului şi al jocului scenic. Iar Izabela Badovics în Fiica 
de viaţă unei adolescente ce glisează între naivitate şi interes mercantil. Atât Radu Jurj în 
Pensionarul, cât şi Dorin Ceagoreanu în Logodnicul au creat autentice personaje, atât prin 
jocul  plastic  al  limbajului  încărcat  de  automatisme,  şi  prin  nuanţele  mişcărilor  ce  au 
sugerat înţelesuri. 

Regizorul  Radu  Băieşu,  care  semnează  şi  scenografia  (în  felul  acesta 
constituindu-se  o  armonizare  între  concepţia  regizorală  şi  semnificaţia  simbolurilor 
scenice), a pus accent pe mesajul textului, subliniat în anumite momente cu arii din opere 
celebre, ce au contribuit la acuitatea mesajului. Nu putem să încheiem fără să amintim 
contribuţia adusă la realizarea spectacolului de către echipa tehnică. Liviu Timofte (regia 
tehnică), Valentin Ioniţă (lumini), Doina Matei (sonorizare) şi Ecaterina Babi (sufleor). 
Deşi piesa Vedenia a fost scrisă de Ion Băieşu cu mult înainte de evenimentele din 1989, 
ea îşi păstrează actualitatea, încă o dată dovedindu-se că teatrul lui Ion Băieşu e peren 
tocmai pentru faptul că el a abordat probleme esenţiale legate de comportamentul uman. 

Teatrul ca oglindă autoreferenţială 

În urma cu câţiva ani buni avea loc pe scena Teatrului Dramatic „I.D. Sârbu” 
din Petroşani premiera absolută a comediei  Veşnicie provizorie de Valeriu Butulescu. 
Iată,  azi,  aceeaşi  piesă de teatru se joacă din nou pe aceeaşi  scenă, dar într-o viziune 
regizorală nouă semnată de clujeanul Horaţiu Ioan Apan. 

Dramaturgul  petroşenean  Valentin  Butulescu,  autor  a  şase  piese  jucate  pe 
scenele teatrelor din: Petroşani, Deva, Bălţi (Reublica Moldova) etc. „creează un teatru 
modern - în care discursul dramatic îşi poartă cu sine propria sa oglindă autoreferenţială. 
De  la  paradoxulk  scânteietor  al  aforismului,  autorul  s-a  ridicat  la  drama  constituită 
paradoxal (Dumitru Velea). 

Veşnicie provizorie dezbate o problemă socială cu tangenţă în politic. Un cuplu 
de  bătrâni  pensionari,  abandonaţi  şi  săraci  lipiţi  pământului,  pe  lângă  faptul  că  sunt 
abandonaţi  de  societatea  stat,  aceasta  prin  instrumentele  sale  birocratice  le  anulează 
existenţa  prin  interstiţii  brutale  birocractice  cu  conotaţii  kafkiene.  Declarându-i  morţi 
pentru a le lua locuinţa. 
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Personajele,  Bătânul  Dan  Ivănescu  şi  Bătrâna  (Mirela  Cioabă)  trec  printr-o 
situaţie absurdă şi tragi-comică, atunci când la ora fatidică, patru şi un sfera, oră precizată 
de  personaje  obsesiv  de-a  lungul  întregii  desfăşurări  a  piesei,  locuinţa  acestora  este 
călcată de un hoţ (Ovidiu Popa) care ulterior se dovedeşte mai uman decât reprezentanţii 
statului, mai hoţi decât hoţul. Acesta din urmă constată, în final, că nu are de furat decât 
nimicul, deoarece, cum spunea unul din cei doi bătrâni Toată viaţa am fost ocupaţi cu 
munca şi nu am avut timp să ne îmbogăţim. Regizorul Horaiu Ioan Apan abordează ideea 
futuristă de a aşeza spectacolul în mijlocul tabloului, conducând comedia spre un lirism 
tragic.  Acest lucru înseamnă recunoaşterea prezenţei  ca esenţială,  în timp ce cuvântul 
apare  ca  un  instrument  al  prezenţei.  Acest  fapt  s-a  văzut  şi  în  reacţia  favorabilă  a 
spectatorilor. 

Controlorul  de  electricitate  (Radu  Jurj),  Inspectorul  (Dorin  Ceagoreanu), 
Sergentul  (Rozmarin  Delica)  şi  celelalte  personaje  jucate  de:  Chirilă  Enache,  Dan 
Nicolaescu, Manole Popoescu şi Liviu Timofte sunt tot atâtea instrumente ale statului 
prin care sunt spoliate până şi mizeria şi nimicul în care se află cei doi bătrâni pensionari. 

Comedia Veşnicie provizorie este o acidă critică a clasei politice de astăzi, a 
birocratismului  care  conduce,  nu de puţine ori,  la  situaţii  absurde.  Toate  acestea sunt 
văzute de autor cu sarcasm, ironie şi tristeţe amară şi evidenţiate prin comicul de situaţie. 
Această coagulare de planuri a făcut ca nimicul să fie lăsat moştenire prin testamentul 
bătrânilor tuturor lucrurilor şi fiinţelor de pe pământ, împărţite acestora în mod egal. 

Astfel se încheie tragi-comedia, care de fapt este un raţionament vizual şi estetic 
despre existenţă, făcut cu un ochi care râde şi altul care plânge. 

Regizorul, având în vedere că teatrul este o sinteză a artelor, a îmbinat armonios 
ascuţirea dialogurilor, uneori strălucind aforistic, cu regia tehnică (Liviu Timofte), jocul 
actorilor  cu  efectele  inedite  şi  surprinzătoare  ale  coloanei  sonore  şi  lumini  (Valentin 
Ioniţă şi Doina Matei), contribuind la conturarea spaţială a acţiunii în propria sa sferă 
gravitaţională. Regizorul subliniază în Programul de sală: Întâlnirea cu un text scânteietor 
generează multe idei regizorale Dificultatea punerii în scenă a piesei Veşnicie provizorie 
constă  tocmai  în  efortul  de  a  delimita  ideile  care  pot  constitui  structuri  închegate, 
coerente, de cele mai îndepărtate de centrul ideatic al piesei. Sper că acele elemente pe 
care le aducem în scenă, în mod coerent, să fie pe placul publicului şi să-i ofere bucurii. 
(Horaţiu Ioan Apan). 

„Adevărul de Cluj“, Nr. 4093, 27 aprilie 2004

„Praguri şi Trepte”
noul volum de poeme al  lui  Victor Sterom, intitulat  simptomatic  „Praguri  şi 

trepte”,  Editura  „Labirint”,  Bucureşti,  2003, aduce o viziune personală  asupra esenţei 
lucrurilor privite cu ochii plasticianului, printr-o frazare echilibrată a discursului. 

Structurat în cinci cicluri, având ca titlu metafore raportate la Sfintele Scripturi: 
„Mergând vei ajunge”, „Început de lumină, „urme sunt pretutindeni”; „Praguri şi trepte” 
şi „Necunoscuta zero”, volumul aduce o percepţie nouă asupra felului de a se raporta la 
realitate  în  conjunctură  cu  divinitatea.  Poezia  din  acest  volum  se  exprimă  prin 
circumscrierea  unor  trăiri  vizionare,  prin  impulsul  frenetice  ce  vibrează  eul  adus  în 
metafizic: „Ding părea orb în mersul lui spre niciunde Fulgere ţi despicau hărţi tainice 
sub frunte dar nu înţelegea de ce de când foşnetele îi alcătuiau alfabetul dorit. Ding se 
mişca între un sunt alb şi o umbră de ramură căzută nu ajungea să trăiască limpezimea nu 
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ajungea să moară în uitare ....” a şasea zi). Poetul forţează limitele realului iar experienţa 
e o epuizare sistemică a trăirilor, prin înşurubare în elementele credinţei. Fiecare poem 
este un tablou picat în manieră modernă, construit din elemente plutind în incognoscibil, 
dar din care se emană o complicitate şi înţelegere faţă de rotunda taină ce vrea să zboare 
să  cânte-n  ceruri  arborii  –  catedrale,  ierburi  care  brumează  sinele  nopţilor  astrale” 
(început de lumină). 

Interiorizarea crescândă ce urcă în tensiune pe parcurs ce citim poemele merge 
de  la  cogito-ul  stabilit  la  implicaţiile  lui  Cogito-ul  ca  descoperire  de  sine  repetată 
revelator nu e altceva decât o trecere a implicitului în explicit, de la conştiinţa atitudinală 
până la instrumentarea spiritului ce vibrează pe simţul poetului, îmi revin din visuri de 
mă copleşesc şi-mi tace verbul în ureche când norul şi furtuna îmi cad în genunchi tu fii 
cum este infinitul învaţă-mă să ştiu că pentru mine mori (când apari). 

Simţurile sunt stimulate de întrebările pe care şi le pune, de la care, aparent, nu 
aşteaptă nici-un răspuns, dar care îl găseşte cititorul substituit în metafore, în sensurile 
lor: îmi aşez întrebările pe această întinsă nesfârşită margine despre tine mersul clipei 
viitoare  îl  arunc  în  haos  ca  pe  un  tranzistor  şi  meditez  la  crearea  erorii  (îmi  aşez 
întrebările).  Poetul  conectează  poemul  la  tensiunea  căutărilor,  lăsându-se  străbătut  de 
curenţii unei experienţe tainice, la limita dintre agonia fantastă şi neputinţă în faţa unor 
bariere (praguri) impuse de nepătrunsele taine ale naturii, sau evenimente social-politice: 
dar umblu printr-o ruină a unui fost imperiu prelins de lumea altfel lumi de-acum fără 
trepte  de dus fără  trepte  de venit  înapoi  numai  praguri  prefăcute  în lăuntrul  şi  calme 
cimitire ...” (singur şi mut). 

Victor Sterom are o conştiinţă istorică asupra existenţei prin care trece eul, nu 
este o atitudine specială sau una metodică, condiţionată de concepţia despre lume, ci un 
fel  de instrumentare  a  spiritualităţii  simţurilor,  determinând o experienţă  şi  o  viziune 
plastică despre un autoportret în mai multe variante „Laurenţiu Ulici”. 

Poemele  din  acest  volum  se  înscriu  în  noul  curent  ce  vine  după  mâzga 
postmodernist şi denumit de mine globmodernul (vezi. Curierul primăriei clujene august 
2000 şi  Oglinda literară,  nr,  20/2003),  fiindcă  ele  exprimă întoarcerea  pe jumătate  la 
spiritul stilului modern. Poetul ne pune în faţa ochilor propria lui percepţie despre lume 
suprapusă peste  ceea  ce înţelege  cititorul  despre asta,  reflectată  în  alteritatea  noastră, 
oprindu-se cu precădere asupra amănuntelor ce ţin de vizualitate (Mircea Ciobanu). 

După  Victor  Sterom,  spiritul  este  ireductibil  la  forme,  fiindcă  formele  sunt 
reductibile  la  spirit,  această  formă  internă  a  poemelor  constă  în  unitatea  de  ton,  de 
percepţie,  de  frisoane  a  eului,  de  concentrare  interioară,  corespunzând  constanţei 
profunde cu care poetul meditând rămâne fidel sieşi, misterului e fulgerul de sub nori 
ultima silabă o scriu cu muchea unei pietre care-mi ştie numele ...,  acel  nume Victor 
Sterom de o sensibilitate mereu în expansiune şi o conştiinţă în stare de veghe. 

La 500 de ani de la trecerea în lumină a lui Ştefan cel Mare 

Prietenul satornic al Clujului, cel care a închinat un ciclu de poeme (Cetatea 
culturală  –  2002)  vestigiilor  istorice  ale  burgului  de  la  poalele  Feleacului,  poetul, 
dramaturgul şi regizorul Dumitru Velea a Pus pe scena Teatrului Dramatic I. D. Sârbu din 
Petroşani în viziune proprie, pe versuri de Mihai Eminescu, piesa de teatru Ştefan, Măria 
Ta. Spectacolul, care este o pioasă închinare la împlinirea a 500 de ani de la trecerea în 
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lumină a lui ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, se va juca pe tot parcursul acestui an în 
oraşele ţării, inclusiv la Cluj-Napoca. 

Scenariul semnat de Dumitru Velea, având la bază poezii şi texte eminesciene 
din. Bogdan Dragoş (dramă istorică), Mira (fragment dramatic), Alexandru Lăpuşneanu, 
din odele şi elegiile poetului, se constituie într-o adevărată metaforă de lumini şi umbre 
dedicată  celui  care  a  fost  scut  şi  pavăză  creştinătăţii  Europei.  Un  rol  important  în 
reconstituirea şi recrearea atmsoferei l-a avut scenografia semnată de Elena Buzdugan, cu 
decorurile  pictate  de  cunoscutul  pictor  Petrică  Birău,  care  respectând  iconografia 
tradiţională din vremea domnitorilor Alexandru cel Bun, Petru Rareş, Bogdan cel Orb, 
Ştefăniţă Vodă, Şteefan cel Mareşi chiar din timpul lui Eminescu, a impus spectatorilor o 
imagine poematică a unui spectacol – omagiu adus unor domnitori despre care autorul 
Luceafărului spunea că sunt stele fixe ce se văd în anumite perioade istorice. 

Centrul scenei este dominat de o masă rotundă la care, cu săbiile scoase din 
teacă,  depun jurământul  boierii,  scena aminteşte  de cavalerii  mesei  rotunde.  Jocul lui 
Nicolae Vicol în Lăpuşneanu a conturat un personaj viclean, nemilos şi crud, cu credinţa 
că tot ce face este drept şi acceptat de Dumnezeu. Acţiunea se desfăşoară sub semnul 
apărării creştinătăţii unde umbra morţii (Izabela Badovics) ese prezentă mereu în cele mai 
inedite situaţii, semn că nimic nu este etern şi drept. Martorii tăcuţi, trei la număr, fără 
cap, mereu prezenţi în desfăşurarea evenimentelor de pe scenă, sunt victime ale cruzimii. 
Aceştia  vorbesc  metaforic  despre  tulburătoarea  scurgere  a  timpului  istoric  ce  poartă 
pecetea craniului omniprezent din faţa scenei, familiarizându-ne cu gândul că. Din lumea 
de mizerii  şi fără denţeles Cu ochii cei de gheaţă ai morţii  m-am ales. (M. Eminescu 
Apari să dai lumină). 

Mirosul  de  tămâie  ce  predomină  scena  şi  sala,  aproape  pe  întreg  parcursul 
piesei,  jocul  umbrelor  făcut  de  lumina  lumânărilor  şi  a  candelelor  aprinse  (lumini 
Valentin Ioniţă), vaietul bocitoarelor, dansul macabru al personajelor ce trăiesc sincopa 
trecerii de la tristeţea înmormântării lui Gruie la nunta femeii (Nicoleta Bolcă) acestuia 
cu  vistierul  (Rozmarin  Delica),  unire  impusă  nefiresc  de voinţa  lui  Lăpuşneanu,  sunt 
desfăşurate pe fondul omniprezenţei  Umbrei  lui  Ştefan cel  Mare (Dorin Ceagoreanu). 
Însuşi Eminescu, ca şi Negruzzi, s-a inspirat în scrierea versurilor sale din cronica lui 
Ureche-Simion Dascălul, în care se evocă împrejurările istorice din veacul al XVI-lea. 
Peste  toate  acestea  pluteşte  o  melodie  renascentistă  (sonorizarea  Doina  Matei)  care 
contribuie la nuanţarea spectatorului făcând din spectacolul regizat de Dumitru Velea un 
eveniment cultural de referinţă în anul când întreaga ţară aduce o pioasă închinare celui 
ce  a  domnit  47  de  ani  (în  care  a  avut  36 de  războaie,  în  34 ieşind  biruitor),  pentru 
apărarea creştinătăţii Europei. Să ne amintim că, la ceea ce este astăzi continentul nostru, 
a contribuit  prin vitejia sa şi cel  care se stingea la 2 iulie 1504, ca un apus de soare 
strălucitor, cum îl caracteriza marele dramaturg Barbu Ştefănescu-Delavrancea. 

„Adevărul de Cluj“, Anul XVI, Nr. 4065, 24 martie 2004
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Psihopatografia personajelor în oglinda concavă a comediei bufă 

Ca receptacol al istoriei, Valeriu Butulescu, vrând nevrând, se află sub incidenţa 
glosei lui Protagoraş din Abdera care prin afirmarea că „Omul e măsura tuturor lucrurilor, 
a celor ce sunt întrucât sunt, cât şi a celor ce nu sunt, întrucât nu sunt”, ne invită să intrăm 
şi pe această cale în miezul gândirii sale privind unele evenimente din istoria noastră 
recentă. 

Prin  această  prezentare  generală  pătrundem,  iată,  în  mecanismul  conştiinţei 
dramaturgului, cunoscut autor de teatru, jucat pe unele scene din ţară, dar mai ales de 
colectivul Teatrului Dramatic I.D. Sârbu din Petroşani. 

Şi prin prezenţa piesă Samson (Valea din Deal), observaţi antiteza voit ilogică, 
autorul continuă seria textelor dramatice ancorate în contemporaneitate, aducând în prim 
– plan, pesonaje cunoscute a mineriadelor, şi la propriu şi la figurat, dintr-o perioadă de 
tranziţie, care se pare că nu se mai termină. Este vorba de mineriadele nu numai cele cu 
parul, darşi a acelora din contul imoralităţii politice, culturale şi economice, a clasei care 
s-a agăţat de putere. 

În  Samson autorul  dă  contur  cu  ajutorul  conotaţiilor  verbale  umbrelor 
personajelor  cunoscute  din  Vale,  şi  nu  numai,  pe  care  le  percepem prin  transparenţa 
aluziilor,  inclusiv  anagramarea  numelor  şi  poziţionarea  sincretică  a  simbolurilor 
spectacologice, accentuând dialogul suculent, făcând din text o comedie bufă. 

Felul cum abordează realitatea haşurând verbal masca ce o poartă personajele 
cu scopul de a evidenţia moravuri şi situaţii, asumarea, aparent, involuntară a unui limbaj 
caracterologic, autorul ne face să respirăm aerul caragialesc dintr-o lume a prezentului. 
Stăpânirea  dialogului  folosit  ca  bisturiu,  din  incizia  căruia  ţâşneşte  o  realitate  bufă, 
făcându-ne să zâmbim în colţul buzelor cu vinovăţie. 

Piesa  este  un  status  al  modernităţii  dramatice  care  ne  trimite  cu  gândul  la 
existenţialismul lui Heidegger, dar în special al lui Sartre, atunci când eroii îşi desfăşoară 
acţiunea în Buricul Pământului. 

Structurată în două părţi, piesa de teatru se construieşte pe măsura desfăşurării 
acţiunii, prin trimiteri aluzive şi inversarea valorilor cuvintelor în text, unde parabola aere 
un rol dublu de inversare de sens, atunci când în prima parte acţiunea se petrece la sediu, 
la  suprafaţă  şi  subteran,  şi  a  doua  parte  în  deplasare  la  Bucureşti,  unde  Samson, 
personajul principal, lider maxim (naţional) şi confraţii lui aduc un aer proaspăt de zhuită, 
ce persistă şi astăzi în memoria bucureştenilor. 

Transparenţa numelor pe carele poartă personajele ca: Veja, Nela, Lili, Tifon 
(primvicelider)  şi  celelalte,  ne  dă  certitudinea  sentimentului  realităţii,  astfel  Valeriu 
Butulescu  aplică  în  piesa  sa  conceptul  realitate  pură  al  lui  Brandi,  prin  instaurarea 
echivalentului  imaginarului  al  lui  Sartre,  amândouă centrate  pe gândirea estetică a lui 
Croce, binomului intuiţie – expresie. 

Observăm  că  autorul  pune  accentul  pe  conotaţiile  cuvintelor  din  dialog, 
storcând din cele mai interpretative esenţe, pentru a echilibra binomul actor – personaj, 
iar atracţia sa către realitate, tot mai accentuată, derivă din balansarea între flagrantă şi 
prezentă. Cu alte cuvinte, spaţiul propriu pentru parole este însărcinat să prezinte spaţiul 
textului. Acesta este aporia fundamentală înţeleasă de Valeriu Butulescu, pe care o aplică 
teatrului  său,  înţeles  ca  realism  privit  prin  lentila  concavă  a  comediei.  Autorul  prin 
accentuarea bufă a dialogului evită moralismul, dar este un moralist fin, de tip iluminist. 
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Piesa nu este departe de o parabolă politică, iar ironia ce ţâşneşte din confluenţele textului 
capătă o nuanţă de bufă cu alunecare spre satiră. Textul ne indică faptul că personajele, 
prin  comportament,  dar  mai  ales  prin  exprimarea  lor,  ridică  probleme  ce  stau  sub 
influenţa psihopatologiei, fiindcă aduce un mesaj specific, acela al mediului socio-uman 
din care provine autorul, el fiind dominat de tendinţe arhetipale, izvorâte din inconştientul 
căruia  îi  aparţine,  dovedindu-se spontan (chiar  dacă elaborarea lor apare conştientă  şi 
voită). toate acestea apropiindu-se de o expresivitate involuntară. 

Personajele lui Valeriu Butulescu sunt oameni obişnuiţi, pe care viaţa i-a împins 
spre o conjunctură istorică, lato senso, ele exprimă o mentalitate a unei societăţi totalitare, 
caracterizându-le pe ele înşile, mai mult sau mai puţin diferit. Fiecare dintre ele sunt ele 
înseşi,  dar,  aici  intervine  talentul  dramaturgului  că  a  ştiut  să  esenţializeze  specificul 
fiecăruia, generalizând caractere pe care le găsim într-o masă largă de inşi. Acestea sunt 
mulţimile pe care le guvernează şi le recunoaşte o lege internă, cum ar fi spus filozoful 
grec Constantin Tatsos. 

Parafrazele, aluziile, cugetările, pe care le găsim şi le simţim în fraze şi subtexte 
ne reamintesc că autorul piesei este şi un talentat autor de aforisme, apoftegme, în care 
musteşte ironia, dar şi înţelepciunea, având originea în antiteză sau în paradox. 

Dacă personajul principal,  Samson, nu este un paranoic, atunci întruchipează 
elementele acestei boli, fără conştientizarea acesteia. El se plasează într-o lume pe care 
încearcă  s-o  subordoneze,  inconştient  de  insuficienţele  sale  biologice,  intelectuale  şi 
psihoafective. El acumulează întreaga dimensiune a mizerabilei sale condiţii, fără să le 
conştientizeze.  Iar dacă le percepe,  nu doreşte să le înţeleagă,  Samson nu are timp să 
mediteze în perioada ascensiunii şi coborârii sale, fiindcă el ridică din nou piatra pe care 
nu va izbuti niciodată s-o aşeze pe culme cu toate că se crede nemuritor, meditând, în cele 
din urmă, la baza propriei statui, Această situaţie tangenţiază cu psihopatologia lui Freud, 
unde  complexul  de  putere  angajează  întreaga  personalitate  a  individului  atins  de  el. 
Samson  nu  apreciază  obiectiv  valoarea  cuvintelor  sale,  ci  prin  prisma  scopului  de-a 
convinge. 

Piesa lui Valeriu Butulescu ne îndeamnă la o reflecţie activă a omului despre el 
însuşi (Novalis) şi la un examen colectiv de conştiinţă. 

Stilul  cursiv,  dialogul,  uneori  aforistic,  nu  sunt  ceva  complementar  gândirii 
autorului, că sunt desăvârşirea. 

Prin piesele de teatru publicate până în prezent şi jucate pe scenele unor teatre 
din ţară, Valeriu Butulescu a înveşnicit în cuvânt puterea divină acestuia, spun gândindu-
mă ce scria Mihai Barbu în Matinal. Ceea ce n-a putut face Cosma cu bâta a reuşit un alt 
miner Butulescu, prin forţa argumentelor şi elocinţa vorbirii. Aproape fiecare cuvânt pus 
în gura personajelor este ca un tipar gol în care încap multe sensuri. În interiorul acestui 
tipar se află adeseori un sens iniţial, care ar putea fi numit şi jarul fundamental, uneori, 
foarte clar, alteori cu două sensuri contrarii. Fiecare cuvânt dobândeşte un sens diferit, 
unul dintre cele care încap în tiparul gol, asemeni pantofului Cenuşăresei. Prin această 
legătură se alege un sens dintre cele mai puternice, iar alteori, cuvântul dobândeşte un 
sens bivalent, mai apropiat, alteori mai depărtat de jarul fundamental. 

Dacă Ştiinţa ne-a dat contactul cu lucrurile, înţelepciunea ne-o dă distanţa faţă 
de acesta. (C. Tsatsos), piesa  Samson, comedie bufă, este o oglindă concavă în care se 
reflectă  atât  pasiunea  imediatului  cât  şi  pasiunea  distanţei,  între  cele  două  aflându-se 
autorul cu înţelepciunea sa, Această construcţie folosită, este formulată de Schopenhauer: 
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„Der Styl  ist  die  Physionomia  des  Geistar“  (Stilul  este  fizionomia  spiritului),  fiindcă 
receptarea realităţii este distilată în retortele talentului. 

După ce citeşti textul acestei piese de teatru ajungi la o dilemă, nu şti ce este 
mai rău; un necioplit care doreşte să răstoarne o democraţie fragilă cu mijloace barbare 
sau un barbar care se face că o protejează cu mijloace civilizate? Autorul ne lasă pe noi să 
concluzionăm, dar şăgalnic îşi scoate mâna de sub mantaua bufă indicându-i pe amândoi. 

Chiar  dacă  nu  s-a  făcut  la  noi  procesul  comunismului  şi  al  moştenirii 
mentalităţilor  lui,  Valeriu  Butulescu,  prin  comedia  sa  bufă,  nu  face  altceva  decât  să 
contribuie,  alături  de  puţinii  dramaturg  contemporani,  la  asanarea  morală  a  societăţii 
româneşti. 

„Ardealul literar“

Regina iocasta sau tragedia conştiinţei 

Pe scena Teatrului Naţional din Cluj-Napoca, a avut loc un eveniment teatral 
deosebit. După, aproximativ zece ani, pe aceeaşi scenă, s-a jucat piesa de teatru Regina 
Iocasta de scriitorul Constantin Zărnescu. Evenimentul constă în faptul că piesa La Reine 
Jocaste a fost jucată în limba franceză de actori din Franţa (Grenoble), cum ar fi. Renata 
Scant şi Jean Pierre Scantamburlo, şi de la Teatrul din Târgu Mureş (Nicoale Cristache, 
Marinela Popoescu, Aurel Ştefănescu, Mihai Gingulescu, Rareş Budileanu, Ilinca Cira, 
Cornel Popescu, ion Fiscuteanu, Bianca Fărcaş, Claudia Domokoş, Gabriel Dumitraş şi 
Ion Vântu). 

Protagonista  spectacolului  a fost  Renata  Scant,  preşedinta  Companiei  Renata 
Scant, fondatoarea Asociaţiei „Teatru în acţiune“. 

Subiectul piesei este destul de cunoscut, Constantin Zărnescu inspirându-se din 
mitologia istorică a Greciei,  când vremurile şi mai ales oamenii  erau supuse zeilor şi 
destinului, când s-a petrecut cea mai cumplită, măreaţă şi unică tragedie a istoriei omului; 
unui bărbat i-a fost orânduit de zei să îşi ucidă tatăl şi să se căsătorească cu mama sa, să 
facă copii cu mama sa, fiind fiul mamei sale şi al tatălui său, iar fiii săi fiind şi rămân 
când fraţii săi. Dacă Sofocle ne-a arătat numai ceea ce a putut face bărbatul în nefericita 
şi cumplita istorie, Constantin Zărnescu ne dezvăluie reversul medaliei, adică ceea ce ar 
fi putut face femeia dacă ar fi avut şi în viaţă şi în scenă drepturi politice, dacă ar fi ieşit 
vreodată din gineceu destăinuindu-şi viaţa, suferinţa, nenorocirile. 

În rolul Iocastei, Renata Scant dă ce are mai bun, creând un personaj zguduitor 
de dramatic, conştient de tragismul vieţii sale, hărăzit de zei. Oedip (Nicoale Cristache) 
este sigur pe claviatura stărilor sufleteşti prin care trece personajul, oscilând, la fel ca 
Iocasta,  ca  un  barometru,  între  raţional  şi  iraţional,  între  spiritul  bărbatului  şi  cel  al 
femeii, dând naştere la marea tragedie a conştiinţei. 

Cele  patrusprezece  personaje  ale  piesei  sunt  tot  atâtea  destine  ce exprimă  o 
epocă.  Parafrazându-l  pe  Tsatsos,  afirm  că  piesa  lui  C.  Zărnescu  exprimă  epoca 
respectivă, darul nu a căzut în capcana exprimării numai a epocii respective. Ea exprimă 
toate epocile, pentru că îl exprimă pe om. 

Spre deosebire de cum a fost  pusă în scenă acum zece ani,  de data aceasta, 
scenografia, decorul (Romulus Feneş), muzica (Josef Henez) şi în special regia, Cristian 
Ioan, sunt net superioare, contribuind la coagularea unui spectacol de referinţă. 
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Decorul bine gândit se ataşează perfect ideii. Realizatorul lui a dat naştere unei 
forme noi, (oul primordial, dătător de viaţă), cu valoare estetică şi ideatică ce contribuie 
la esenţializarea mesajului. 

Regina  Iocasta, este  o  tragedie,  (nu  pot  să  spun  frumoasă,  fiindcă  tragicul 
omului nu creează frumuseţe), ce naşte întrebări şi dă răspunsuri prin viabilitatea ideilor 
şi  vibraţia  sentimentelor  pe  care  le  exprimă  făcând  din  spectacol  partea  nevăzută  a 
mitului lui Oedip. 

Revista Meandre la ora bilanţului 
Revista  Meandre,  editată  de  Direcţia  pentru  Cultură,  Culte  şi  Patirmoniul 

Cultural Naţional a Judţeului Teleorman a implinit cinci ani de existenţă. Ajunsă la al 10-
lea  număr,  revista  ce  apare  în  municipiul  Alexandria  a  polarizat,  de-a  lungul  anilor, 
prestigioase condeie din întreaga ţară. Marius Tupan, Fănuş Neagu, Adela Popescu, Al. 
Flkorin Ţene. Andrei Pleşu şi mulţi alţii. Înfiinţată şi menţinută la cotele înalte ale artei 
autentice de către cunoscutul scriitor, publicist şi om de cultură Stan V. Cristea, directorul 
Direcţiei pentru Cultură a judeţului, revista MEANDRE a vizat o imagine integratoare a 
fenomenului cultural din judeţul Teleorman, dar şi din zonele invecinate, circumscrise 
unei anume părţi a Sudului valah. (Stan V. Cristea). Cu numărul 10, revista cooptează ca 
redactori asociaţi, scriitori şi oameni de cultură prestigioşi din multele zone ale ţării cu 
scopul ca publicaţia să devină un evantai al culturii naţionale cu polarizare în Teleorman. 
Aceşti redactori  asciaţi  sunt. Marin Codreanu (Bucureşti),  Ioan Neşu (Slobozia),  Emil 
Păunescu (Giurgiu), Gh. Stroe (Roşiori de Vede). Lucian Teodoriu (IaşI), Al. Florin Ţene 
(Cluj-Napoca), Corneliu Vasile (Caracal), Dumitru Vasile Delceanu (Turnu Măgurele). 
În  colectivul  de  redacţie,  condus  cu  acurateţe  şi  profesionalism  de  Stan  V.  Cristea, 
descoperim scriitori şi critici literari teleormăneni care şi-au înscris numele în Cartea de 
aur a literaturii şi artei contemporane, ca. Iulian Bitoleanu, Constantin T. Ciubotaru. Ana 
Dobre, Georgeta Done, Nicoleta Milea, Maria Nedelea, Roxana Olteanu Roşu, Gh. Popa, 
Romulus Sălăgean şi Ecaterina Ţânţăreanu. 

În  variatele  şi  bogatele  rubrici.  Vitralii,  Contrapunct,  Opinii,  Poesis,  Eseu, 
Mitope,  Misceleane,  şi  multe  altele,  găsim articole,  poezii,  studii  de  istorie  şi  teoria 
literaturii  de  interes  naţional,  unde  dedicatte  lui  Marin  Preda  ŞI  Zaharia  Stancu, 
reprezentând un aport substanţial la cunoaşterea fenomenului literar din ţară şi nu numai. 
Citind  cronicile  semnate  de  Ana  Dobre  şi  Roxana  Olteanu  Roşu  intrăm în  mişcarea 
secretă a cărţilor din literatura contemporană, în care remarcăm inteligenţa discoiativă şi 
precizia  teoreticianului,  ale  celor  două  semnatare.  Versurile  poeţilor  Florea  Burtan, 
Alexandru  Cutieru,  liviu  Nanu,  Dumitru  Vasile  Deleanu,  Al.  Florin  Ţene  etc.  relevă 
receptivitatea şi confesiunea lirică bazată pe ingenioase scenarii lirice, ce mă fac să afirm 
ca şi poezia din Meandre este reprezentativă pentru fenomenul poetic contemporan. În 
rubricile Ethnos, Patrimoniu, Clio, şi altele găsim interesante articole şi studii ce scot la 
lumina tiparului vestigii ale istoriei Teleormanului, aspecte ale arhitecturii vernaculare 
din  comuna  Slătioara  (Olt),  efervescenţa  activitate  numisimatică  din  Alexandria, 
evidenţiere personalităţii primului profesor de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din 
Bucureşti,  Dimitrie  Petrescu,  autorul  Elementelor  de  geometrie  şi  aplicaţiile  lor 
(Bucureşti, 18749, originar din Roşiori de Vede. 

Un  interesant  studiu  semnat  de  Stan  V.  Cristea,  prin  noutăţile  aduse,  este. 
Legături teleormănene în care ni se fac cunoscute scrisorile poetului George Topârceanu 
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adresate unei tinere, pe nume liana Voinescu, care Se văzuseră la prozatoarea Constanţa 
Marino Moscu (soţia  avocatului  Gh. C. Moscu,  originar  din Alexandria  (...9.  Tot  din 
acest rticol aflăm că poetul ieşean care a făcut armata cu voluntar, s-a aflat 15 zile la 
manevre în Alexandria, după cum rezultă dintr-o scrisoare trimisă tinerei amintite. 

În încheierea acestor rânduri, putem spune că revista Meandre este una din cele 
mai bune publicaţii periodice din ţară, iar cu prilejul trecerii în al şaselea an de existenţă 
îi dorim viaţă lungă cu ştacheta calitativă mereu în ascensiune, iar colectivului de redacţie 
îi urez mult succes pe terenul unei late aventuri spirituale... (Stan V. Cristea). 

„Ardealul literar“

al prieteniei dintre România şi Suedia 

La Teatrul Dramatic „I.D. Sârbu” din Petroşani a căpătat contur o iniţiativă care 
de  mai  bine  de  un  an  de  zile  a  prins  viaţă.  Este  vorba  de  „construirea  unei  punţi 
spirituale”,  prin  teatru,  între  România  şi  Suedia.  Această  coagulare  spirituală  a  fost 
posibilă datorită colaborării dintre doi oameni dedicaţi trup şi suflet teatrului. Este vorba 
de  „construirea  unei  punţi  spirituale”,  prin  teatru,  între  România  şi  Suedia.  Această 
coagulare spirituală a fost posibilă datorită colaborării dintre doi oameni dedicaţi trup şi 
suflet teatrului.  Este vorba de regizorul clujean, stabilit în Suedia, Dr. Zoltan Schapira 
(şeful catedrei de artă teatrală la Liceul „Knut mans” din Ronneby-Suedia, membru al 
Consiliului  de  Cultură  al  provinciei  Blekinge)  şi  scriitorul  Dumitru  Velea,  directorul 
Teatrului din „capitala aurului cenuşiu”. 

Urmare a acestei colaborări a fost posibilă deplasarea Teatrului din Petroşani în 
Suedia, unde a prezentat piesa O noapte furtunoasă de I.L. Caragiale, în regia lui Zoltan 
Schapira, pe scena Teatrului din Ronneby (Suedia), şi Ungaria (2002). În cadrul acestei 
colaborări,  de  care  vorbeam  la  început,  ce  se  desfăşoară  sub  semnul  dramaturgiei 
româno-suedeze, se înscrie şi premiera ce a avut loc în seara zilei de 19 iulie a.c., pe 
scena  Teatrului  Dramatic  „I.D.  Sârbu” din Petroşani  (la  care  au  participat  scriitori  şi 
ziarişti clujeni), cu spectacolul coupee, format din piesele  Domnişoara Julia de August 
Strindberg, purtând semnătura regiei artistice şi scenografia regizorului clujean Horaţiu 
Ioan Apan şi Nunta de argint de Antohony Swenling (premieră pe ţară), în regia artistică 
şi scenografia lui Zoltan Schapira. 

Având în vedere că Domnişoara Julia de August Strindberg este o capodoperă a 
dramaturgiei  universale,  regizorul  a  urmărit  şlefuirea  jocului  actorilor,  a  insistat  pe 
simboluri scenografice, pentru a evidenţia situaţia externă în care cel slab piere în neantul 
neputinţei  iar cel  puternic învinge,  dar, paradoxal,  fără să fie învingător.  Este o luptă 
dintre mitologicele Eros şi Thanatos, dintre modul de a înţelege viaţa şi moartea. În acest 
context, „întunericul” este forma originară, existenţială, Athanor, uter mistic, întunericul 
de început şi de final al lumii. Atmosfera acestei piese este magică, însă conflictul dintre 
personaje  este  maiestuos,  dar  peste  toate  pluteşte  „voalul”  diafan  al  destinului. 
Ingeniozitatea regizorilor (Horaţiu Ioan Apan şi Dr. Zoltan Schapira) de a găsi soluţia cea 
mai adecvată a „punctului” fuzional dintre finalul tragic al piesei  Domnişoara Julia şi 
începutul  celei  de-a  doua  piese  Nunta  de  argint,  scrisă  de  contemporanul  Anthony 
Swerling,  o  continuare  a  piesei  lui  Strindberg,  este  una  ce  plonjează  în  metafizic. 
Trecerea  este  firească,  asemenea  oglindirii  personajelor  în  propriul  lor  iris.  Aceleaşi 
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personaje (trei la număr) sunt păstrate şi de Swerling, iar acţiunea oscilează între realitate 
şi vis, ca o presupoziţie metafizică cu privire la conştiinţă. Nunta de argint este o piesă 
care se rescrie de personajul principal al lui Strindberg pe parcursul desfăşurării acţiunii, 
astfel că protagonistul capodoperei dramaturgiei universale devine eroul contemporanului 
Swerling. Totul este un poem în care personajele îşi fac un proces de conştiinţă, trecând 
prin „metamorfoza cercului”, cum ar spune Georges Poulet. Conştiinţa lor este oglinda 
eului, în aceasta ei se recunosc şi se judecă, martor al acestui proces de conştiinţă este 
invocat, uneori, creatorul iniţial, adică Strindberg. 

Atât Strindberg şi Swerling nu au dorit ca „scânteia” conflictuală să ducă la 
crimă, fiindcă ei ştiu că nimeni nu are dreptul la sinucidere. Preceptul biblic spune: „Nu 
poţi lua ceea ce n-ai dat”. 

Acurateţea  baghetei  regizorale  mânuită  de Zoltan  Schapira  a  făcut  din jocul 
actorilor  un adevărat  poem.  Nicolae Vicol în  Jean a claviat  toată  gama sentimentelor 
umane, Nicoleta Bolcă în Julia a conturat un personaj diafan ce încerca să treacă dincolo 
de propria-i imagine, iar Oana Liciu în Kristin, construieşte un rol ca fapt al limbajului şi 
expresie ce defineşte jocul Regizorul Zoltan Schapira a intuit textul piesei lui Althony 
Swerling,  coincizând cu ce spunea I.I.  Houdebine:  limbajul  se defineşte  ca acţiune  a 
eului, referenţială faţă de conştiinţă. Nu putem încheia aceste rânduri fără a reproduce o 
frază din mesajul domnului ambasador al Suediei la Bucureşti, care certifică, „interesul 
pentru  intensificarea  schimburilor  culturale  între  cele  două  ţări”  (D.  Velea):  „Felicit 
Teatrul din Petroşani şi pe d-l Zoltan Schapira pentru iniţiativa de a monta piesa şi regret 
că, fiind în Suedia, nu pot fi prezent personal la spectacolul premierei” (Ambasadorul 
Suediei, Svante Kilander). 

Acest  spectacol  s-a  constituit  ca  un manifest  al  prieteniei  dintre  România  şi 
Suedia, o formă de expresie a iubirii, credinţei, „dăruirea altruistă şi vocaţia Actorului 
care există doar pentru Publicul său” (Horaţiu-Ioan Apan). 

„Adevărul de Cluj“, 31 iulie 2003

Alexandru Nemoianu

Fragmente din vremea persecuţiilor

O carte de un deosebit interes  apărută la  Carpatica Press-200, este  Fragmente  
din vremea persecuţiilor de  Alexandru Nemoianu,cu  o  Prefaţă   de  Artur  Silvestri  ce 
radiografiază două modele de Reconquista:Păstor şi sămânţă.

Cartea incubă eseuri,adnotări şi însemnări fugare scrise de autor în anii 2005 şi  
2006.Aşa  cum  ne  atenţionaeuă,  încă  de  la  început,sunt  câteva  reluări  din  volumele 
Intâmplări  şi  vise,  Tărâmuri,  Treziri  şi  Acum.  Acestea  sunt  doar  elemente  anexe  ce 

65



creionează nuanţările  mesajului  şi  a  poziţiei  gînditorului  creştin  Alexandru Nemoianu 
asupra modelului existenţial romănesc.

Cartea se deschide cu capitolul  Modelul noii prigoane anti-creştine,care ,de la 
primele rănduri,descoperim câteva precizări, privind înţelegerea schimbărilor de  regim, 
concluzionând că mântuirea nu vine în şi prin istorie ci la capătul ei.

Autorul stipulează rolul Bisericii în stat,dar şi impunerea acestuia faţă de dogmele 
religiei  statale.  Acest  fapt  este  relatat  prin  exemplul   penibilei  înscenări  de  la 
Tanacu.Tragicul   eveniment  facând parte  din multiplele  acţiuni  ale  statului  de  a  goli 
Biserica de conţinut,şi marginalizarea acesteia.

In  Capitolul  I,gânditorul  creştin  Alexandru  Nemoianu  îmbină  într-o 
sinteză,rareori  întâlnită,cercetarea  fenomenului  istoric  din  unghiul timpului  istoric cu 
demonstraţia filozofică a fondului spiritual.Autorul distinge două modele care au existat  
şi  există:unul  întemeiat  pe  extinderea  unor  idei  (sau  principii)  şi  altul  întemeiat  pe  
pragmatism,materialism,câştig imediat şi eficienţă.Acestea fiind  modele preluată  de la 
Roma şi de la Cartagina.

In  Modelele  repetitive  ale  răului, abordarea  frontală  a  percepţiei  că  fiecare 
generaţie  a simţit  consecinţele  schimbării însoţită  de speranţa  în mai  bine conduce la 
inevitabila constatare că lumea,în care coexistăm, este o stare căzută, contaminată de 
rău,sub păcat.Exemplul elocvent, prin citarea Jurnalului fericirii de Nicolae Steinhardt, 
că  din  perspectiva  creştină   cartea   este  o  demonstraţie  convingătoare  împotriva 
totalitarismului.

Evenimentele din 11 septembrie 2001 din Statele Unite sunt abordate în capitolul 
Cine seamănă vânt..., ele reprezentând furia celor care pe nedrept sau pe drept,contextă  
hegemonismul lor şi modul în care acest hegemonism şi l-au exercitat în ultimii zece ani.

Practica de dublu standard: nu faceţi  ce facem noi ci ceea ce spunem noi,nu este 
o soluţie  pentru SUA, concluzionează Alexandru Nemoianu. Exemplificările  cu unele 
evenimente  din SUA şi  România  din  Începutul  unor  Vremuri  de plumb conduc,prin 
particularitatea lor, la sensul general că toate marile fără-de legi urmează un plan care cel 
mai cutremurător a fost arătat în uciderea Fiului lui Dumnezeu.

Simtom de putreziciune  şi Note despre imperiu sunt consideraţii generale despre 
problema  polarizării  dramatice  a  societăţii  americane.Gânditorul,  eseistul  Alexandru 
Nemoianu,stă  sub  semnul  raţiunii  şi  al  zodiei  intelectului.Ipocrizia  sistemului 
american,candidaţii pe care-i propune România la alegerile din 2004, deficienţa morală şi 
afectivă şi superficialitatea lor, dar cu un orgoliu gigantic, sunt elemente ale ateismului ce 
înjoseşte condiţia umană.

Calitatea  textului  şi  a  demonstraţiei,ceremonia  investigaţiei  şi  interpretării,în 
formulări,uneori aforistice,care prind memorabil esenţa gândirii,sunt elemente definitorii 
ale acestei cărţi.

Observaţia  lui  Artur  Silvestri  din  Prefaţă şi  concluzia  la  care  ajunge:  când 
păstoru dispare fără a i se afla  substitutul, inevitabil, îşi face apariţia,soluţia miraculoasă 
şi  tainică:aceasta  moare  pentru  a  face  grâul  să  rodească  în  viitorul  nesfârşit  şi  
binecuvântat.Precizia  argumentelor  din  Fragmente  din  vremea  persecuţiilor   este 
infailibilă.Eseul seduce întâi de toate prin felul cum se articulează ipotezele şi exemplele 
reale,şi prin aspectul clar de construcţie închegată, care luminează neaşteptat istoria, dar 
şi contemporaneitatea.Cartea este o sinteză exemplară de instrucţie şi talent, deopotrivă 
prilej de încântare şi de iluminare culturală.
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ALMANAHUL OAMENILOR DE AFACERI, 2009-oglindă 
spiriutuală a omului de afacere clujan

Ajuns  la  a  şaptea  apariţie  Almanahul  Oamenilor  de  Afaceri,  2009,  editat  de 
Asociaţia  Patronilor şi Meseriaşilor şi publicaţia  Tribuna Afacerilor,  în concepţia  şi 
coordonarea  scriitorului  Ion Constantinescu şi  Cristian  Iosip,  are  un  bogat  şi  variat 
cuprins din toate domeniile de activitate.

Almanahul  se  deschide  cu  Puncte  de  vedere  ,  articol  semnat  de  ec.Augustin 
Feneşan, preşedintele A.P.M.Cluj, urmat de Privire spre viitor de prof.univ.dr.Gheorghe 
Postelnicu  în  care  analizează  prognozele  şi  fenomenele  economice  şi  nivelul  de 
dezvoltare  la  care  am ajuns.Ion  Daniel  Lăcusteanu   în  articolul  Afacerea-un  hobby? 
Acordă  sfaturi  pentru  deschiderea  unor  afaceri  şi  paşii  care  trebuiesc  urmaţi.În 
Tehnologia şi filosofia  prof.dr.ing.Virgil Moldovan subliniază că tehnologia nu poate fi 
concepută  ca  evoluând  în  afara  actului  de  creaţie  umană,  iar  aceasta  conduce  la 
modificarea  relaţiilor  socio-umane,  cu implicaţii  privind  calitatea  vieţii.Prof.univ.Emil 
Luca în amplu studiu Bune şi rele despre organismele modificate genetic explică pe larg 
ce sunt organismele modificate genetic ,cum au evoluat ele,opinii favorabile OMG,opinii 
împotriva OMG,arătând că Uniunea Europeană obligă etichetarea acestor produse,pentru 
prevenirea  consumatorului.Ion  Constantinescu  analizează  relaţiile  dintre  Patronat  şi  
salariat, şi rolul patronului în menţinerea unor relaţii umane şi productive cu salariatul 
său.Documentarul lui Ioan Benche intitulat  România în patrimonial mondial cultural şi  
natural UNESCO jalonează importantele obiective istorice, naturale şi de cult din ţara 
noastră care fac parte din patrimoniu UNESCO.Cristian Iosip în articolul  A fi  creştin  
European în faţa lumii dezbate problema creştinismului ca adiere universală care a ajutat 
şi  ajută  la  dezvoltarea  culturii  şi  civilizaţiei.Interesant  articol  semnază  Dr.Ionuţ  Ţene 
intitulat  Repere  slave  în  etnogeneza  românilor  unde  analizează  realitatea  şi  rolul 
migraţiei  slavilor  pe teritoriul  vechi al  Daciei.Juristul  Ion Ghercioiu întro reflecţie  de 
cititor  abordează tema La ce-ţi  foloseşte  lectura unei  cărţi?Concluzionând că un glas 
etern în spaţiu rămâne cartea, un teribil izvor de cunoaştere,cel mai durabil monument, 
chiar dacă este făcut din hârtie. Al.Florin  Ţene  în  articolul  Liga  Scriitorilor-o 
alternativă în promovarea literaturii prin descentralizare face o retrospectivă a activităţii 
acestei organizaţii profesionale pe anul 2008.

Articole interesante mai semnează:Mircea Olaru-Zăinescu, Traian Corneanu, Ioan 
Marinescu, Radu Vida, Marian Petruţa. Frumoase poezii descoperim sub semnăturile lui 
Ionel  Andraşoni,Ioan  Benche,  Antonia  Bodea,Ion  Constantinescu,  Nicuşor 
Constantinescu, Eugen Coţa,Paul Dolha,Dumitru Dumitrică, Gavril Moisa, Juan Carlos 
Martinez  Manzanos,Gh.Popescu-Ger,Luis  Caisses  Sanches,Marga  Blanco  Samos,Julie 
Sopetran, Al.Florin Ţene,  şi Iustinian Zegreanu.
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Medicul Iustinia Zegreanu în  Consultaţii medicale gratuite abordează problema 
prevenirii bolilor prin practicarea exerciţiilor fizice,evidenţiază factorii de risc şi factorii 
protectori,recomandând vârstnicilor mersul pe jos,etc.

La rubrica Umor semnează schiţe ce descreţesc frunţile şi celor mai încrâncenaţi 
dintre noi,Ioan Benche,Viorel Cacoveanu,Ion Constantinescu, Nicuşor Constantinescu, 
Aina Florin, Jarl Jonsson, Ioan Marinescu şi Radu Vida.

Epigramele  lui  Ionel  Andraşoni,Ion  Constantinescu,Nicuşor  Constantinescu,Ion 
Marinescu-Puiu, Eugen Coţa, Gavril Moisa, Marian Popescu, Horoscopul şi integramele 
lui Alexandru Covaci încheie paginile unui bogat almanah care ne îndeamnă la o lectură 
nu numai interesantă,dar şi instructivă.

Coperta lui Simona VIDA întregeşte o lucrare frumoasă din punct de vedere 
grafic,interesantă şi bogată în tematica abordată.

Andrei Fischof - Izgonirea din iad

Poet şi traducător Andrei Fischof îşi rosteşte gândurile atât în limba română 
dar şi în ebraică. Fiind stabilit în Israel din anul 1976.Absolvent al Facultăţii de Fizică a 
Universităţii  Babeş-Bolyai,  din Cluj-Napoca, poetul,  nu de puţine ori,  se reîntoarce la 
origini, purtând crucea locurilor natale de pe malurile Arieşului şi publicând volume de 
poezii  în spaţiul  Limbii  Române.Aşa cum sunt cele  publicate  până în prezent:Dialog 
imaginar(1978),  Uitarea  de  sine(1983),  Atingerea  umbrei(2000),  Prefăcuta  
linişte(2003), Umbletul îndoielilor(2005) şi Izgonirea din iad ,apărut în 2008 , la Editura 
EuroPress,volum de poeme pe care îl vom comenta în prezenta cronică, unde poetul se 
lasă bântuit de un freamăt elegiac.Poemele sale desfăşoară superbe proiecţii ale reveriei, 
în  care  fragmentele  de  realitate  stau  alături  de  reprezentările  fantaste.Observaţia  şi 
disertaţia  ,în  poemele  scrise  în  vers  liber,  fuzionează  în  discursul  elastic  şi  proteic, 
amintirea  trecutului  asaltează  prezentul  imaginaţiei:”Se  făcea  că  am dat  de  o  insulă  
netrecută în hărţi,/ bântuită de cuvinte rostite o singură dată în viaţă, ori/ izgonite sau 
chiar  evadate.Ele  m-au  înconjurat/  precum  canibalii  omul-pradă.(...)(Insula  
cuvintelor).Totul  pare evanescent  în  acest  volum.Poemele  curg ca un râu limpede,val 
după val, „curg unul după altul.Fără ostentaţie. Firesc, aşa cum ploaia se scurge din  
orbitele  zeilor  fără  nume,  aşa  cum  iarba  poate  fi  numită  iarbă  numai  dacă  este  
păscută,din  timp în  timp,  de  pegaşii  morţilor  tineri.(Aura  Christi-fragment  din  textul 
apărut pe ultima copertă a cărţi).

Realul  pare  a  fi  mai  degrabă  un  catalizator  al  memoriei.  Ochiul  observă 
printre  altele”Vorbe  atârnate  la  uscat”,  care  sunt  aşternute  peste  tot  ca  o  perdea 
vaporoasă.  Impresia  de inconsistenţă  şi  halucinaţie  e,  desigur,  un truc poetic,  întrucât 
intenţia e de a da carnaţie imaginarului, de a întemeia o lume prin rememorare:”Se făcea 
că din poeziile mele/ s-au rupt peste noapte toate titlurile/ aşa cum se rupe/ câte un colţ  
de ziar/ cu vreun număr de telefon/ promiţător(Ciorne).Poemele sunt adevărate discursuri 
ale eului, redactate cu graţie şi maliţie, cu eleganţă, fără farduri ceremonioase.Poemele lui 
Andrei Fischof ascund un straniu amestec de notaţie liberă, dezinhibată, a realului, şi de 
rafinament stilistic, de cizelare a expresiei:”Şi iată cum, scriind, devin mai aspru/ Şi nu 
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mă mai uimesc câte nu ştiu./Amân, doar, moartea timpului neviu/ Ascuns în dosul visului  
sihastru,(Şi  iată cum, scriind-sonet).Pe de o parte, sonurile unei poezii  a cotidianului, 
care pune în plin plan reacţiile eului în faţa realităţii, relatarea seacă frisonată, pe ici, pe 
colo,  cu  metafore,  într-o  sintaxă  limpede  şi  economicoasă,  pe  de  alta,  scormonirea 
resurselor artistice ale limbajului.Poetul şi-a construit universul în firidele cuvintelor şi al 
vorbelor,  personificându-le  :”Arunc  cuvântul/  între  circumvoluţiunile  presimţite/  ale  
hârtiei”(Încercare  de  poem) sau  “Vorbe  atârnate  la   uscat/  nespălate”(Vorbele,  ca  
munţii).Descoperim  un  bun  simţ  al  observaţiei  cotidiene,  cu  percepţii  plastice  ale 
secvenţelor  abstruse,  educat  prin  exerciţiul  îndelung  al  lucidităţii  care  plonjează  în 
meandrele visului stârnit de un tablou:”Dar şarpele a răma în rai./ Şi-a schimbat doar 
numele/  în  Înţelepciune,/  aruncându-ne  câte  un  solz/  imposibil  de  prins  din  zbor/  la  
vreme.(Izgonirea din Iad-inscripţii la o pictură).Inteligenţa artistică a lui Andrei Fischof 
e cel dintâi suport al poemului.Emisia lirică vibrează în texte bine stilizate.Poetul topeşte 
în discursul său, rafinat şi uneori până la eclatanţă, o imaginaţie deosebită, în care încap, 
deopotrivă,  viziunile  sale,  luminiscente.Andrei  Fischof  prin  acest  volum   a  ajuns  la 
apogeul înaltelor vibraţii, convingător în toate privinţele.

Apocalipsa după Valeriu

Reţeaua  fină a discursului liric al volumului "Apocalipsa după Valeriu Bârgău'', 
Editura "Helicon", Timişoara, 1996, se menţine la aceeaşi cotă pe care am cunoscut-o de-
a lungul anilor,  în care găsim acel amestec de mag şi alchimist,  de sihastru şi arheu, 
având în sine tulburări ancestrale: "Melcul se stinge în iarbă/ Umbra lui în cosmos e albă" 
(...) (Cântec despre substanţă).

Versurile sunt frământate de obsesiile substanţei, a macrocosmusului oglindit în 
microcosmusul  interior,  fuziune  ce  dă  naştere  unui  univers  intim  care  vibrează  la 
oscilaţiile realului: "Vede în spatele ei chipul colţuros la unui bărbat /Cu desăvârşire în 
metal/  Cu  vizierele  ridicate/  Încearcă  să-i  observe  ochii  în  locurile  întunecate/  Ale 
oţelului/ Dar nu descoperă decât liniile subţiri ale unei hărţi/  Ce conducea cu uşurinţă 
călătorii din alt veac/ Înspre groapa leilor situată în partea de nord/ A vieţii retezate atât 
de brutal"...

Valeriu Bârgău face din imaginaţie un mod de conturare a interiorităţii. Realitatea 
devine  "minerală"  atunci  când:  "Maşina  cursă  de  noapte  prin  imperiul  de  cenuşă/  al 
nopţii/  cineva apasă butonul soneriei  aşteptând să cadă/ O duzină de stele/ Din trupul 
lucios al cerului".
În  prezentul  volum  o  percepţie  acută  a  interiorităţii  face  ca  proiectarea  metodică  a 
trăirilor să se reverse într-un discurs linear şi persuasiv. Revelaţia provine din exultanţa 
confesiunii, viziunea fiind ipostaze ale unor trăiri autentice: ''Cineva în apropierea mea 
pictează/ Şi nu pot şti de ce lumile acelea mă  privesc/ Drept în ochi''. Poetul conectează 
poemul la o tensiune înaltă şi se lasă străbătut de atomii unei existenţe efervescentă la 
limita  dintre  o  participare  fantastă  şi  extazul  calculat,  încât,  lectura  este  o  formă  de 
electrocutare:  "În  coliba  ce  îmi  serveşte  de  adăpost/  Fenomenele  rostogolesc  în  praf/ 
Zarurile unor necunoscute energii". Confesive în substanţa lor intimă, poemele utilizează 
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subtile trucuri retorice pentru a echilibra emisia lirică şi pentru a dubla existenţa în sine 
prin  reflecţia  artistică:  "Eu iubeam o femeie  despletită,  o  femeie  cu pielea/  Roşie/  O 
femeie din trestie de zahăr cu rochia/ Sfârtecată/ Prin mărăcinii filosofilor". Originalitatea 
vine din aparenţa de lume faustiană, din tensiunea premoniţiilor: "Văzând stâlpul de foc 
ce se depărta/ Un muribund ar putea să se ridice din mijlocul/ Flăcării şi să caute/ obloane 
secrete pentru ieşirea din fiinţă".

Limba profetică din ''Apocalipsa după Valeriu" are un anume fel de exprimare 
clocotitoare  şi  sibilinică,  ridicând  realitatea  la  dimensiunile  apocalipsei:  ''Otrăvită  de 
timpul  scurs  ca  un izvor/  De undeva către  niciunde./  Într-o albie  falsă  îmi  pregătesc 
fiertura/ Din petale de Bella Donna/ Ceremonios, pe potriva faptelor şi credinţelor/ Într-
un demult, într-un cândva, altundeva/ Degetele noastre vânturau fără-ncetare''.

În  realitate,  Valeriu  Bârgău  nu  este  un  imaginativ,  căci  nu  disponibilitatea 
fanteziei îl defineşte, ci un fel de al patrulea simţ care percepe substanţa în esenţa ei, care 
îl ajută să vadă dincolo de aparenţe şi fapte. Viziunile sale provin, aşadar, din exacerbarea 
unor presimţiri şi din amplificarea amănuntelor trăite, trecute prin filtrul imaginilor ce vin 
în avalanşă. În poemele lui Valeriu Bârgău e mult amestec de penitenţă şi demonism din 
care răzbate un ideal secret al izbăvirii: ''Da, am răspuns,Turnul Colţei e umbra/ Din care 
m-am născut acum o mie de ani/ Şi de atunci renasc la fiecare o mie''(...)

''Apocalipsa după Valeriu'' e un poem liric al unui eu ce-şi trimite fruntea să se 
recunoască  ''În  bucata  de  cer  de  deasupra'',  incontestabil  rezervată,  numai,  aleşilor 
Poeziei.

Aprecieri asupra unei cercetări organizate din Teza de Doctorat a 
doamnei Maria Vaida cu tema Gheorghe Pituţ sau ochiul şi  

noaptea

Studiul  monografic  a  doamnei  Maria  Vaida  din  cuprinsul  Tezei  de  Doctorat, 
avândul conducător pe prof.univ.dr.Mircea Popa, cu tema Gheorghe Pituţ sau ochiul şi  
noaptea este  o  cercetare  temeinică  şi  organizată  a  întregi  opere  a  celui  ce  a  scris 
Aventurile marelui motan criminal Maciste.

Autoarea  întreprinde   în  această  lucrare  un  peripliu  biografic despre scriitorul 
abordat,jalonând etapele din evoluţia personalităţii lui Gheorghe Pituţ, puctând legăturile 
sensibil  receptate  între  biografia  acestuia  şi  reflectarea ei  în operă.Eul  său frisonat în 
tangenţa cu asprimea conjucturilor sociale se oglinfeşte în articolele pe care le scrie, în 
proza şi poemele sale, generând lumi ficţionale, bazate pe situaţii comunicative,aşa cum 
subliniază Maria Vaida.

Evidenţiind conştiinţa artistică a autorului volumului Locuri şi oameni,scriitori şi  
parabole(apărut  postum)şi  ipostaza  sa  asumată  de  demiurgos doamna  Maria  Vaida 
subliniază că autorul are acel tip de conştiinţă intenţională ce face presiune cu forţa unui  
operator  matricial  asupra  spiritului  creator  .Însă,acest  spirit  creator provine  din 
matricea biografiei autorului Călătorie în Uriaş.
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Născut în 1940 în Sălişte de Beiuş,eul poetului de mai târziu materializează în 
poezie  amintirile  copilăriei  sale,fapt  sugestiv  scos  în  evidenţă  de  autoarea  Tezei  de 
Doctorat.Debutul  din Tribuna,nr.9/1963,altul de cel considerat de până acum,din 25 iulie 
1963 cu o prezentare succintă semnată de R.R.(Romulus Rusan), în care se subliniază că 
„autorul de poezie”,de data aceasta,face un salt uriaş spre maturizare, este consemnat cu 
acribie de Maria Vaida.

Noutăţile bibliografice aduse de doamna Maria Vaida includ amănunte privind 
periplul său european care i-a marcat profund evoluţia.La cursurile postuniversitare din 
Germania(1968-1991)  şi-a  făcut  prieteni  precum:Martin  Heidegger,Wilhelm 
Nyssen,Adam Puslojic din Serbia,Williams thor din Islanda.Leopold Sedar Senghor, pe 
care l-a cunoscut în Grecia anilor 1985, toate aceste amănunte evidenţiate în lucrare şi 
multe altele completează imaginea unui Gheorghe Pituţ ca om al relaţiilor umane.

 Autorul,  analizat  de  doamna  Maria  Vaida,  a  învăţat  în  plan  conţinutistic  în 
domeniul prozei de la realismul fin al promoţiei antecedente,dând o expresie literară cu 
totul  superioară  în  poezie,proză,literatura  pentru  copii  pe  care  o  scrie,prin  achiziţiile 
narative  ale  semiologiei  textului.Dimensiunea  ludică,  ironia  ce  frisonează  textile 
sugerează  fie  o  gnoză,ce-mi  aduce  aminte  de  proza  borgesiană,fie  o  practică 
semnificantă, în, de ce nu, spiritual grupului Tel Quel.

Funcţia ludică a scriiturii lui Gheorghe Pituţ provine din raportul teoretic privind 
semiologia  textului.Viaţa,  realul,  sunt  efecte  ale  unei  dimiurgii  ironice.Pornind  de  la 
ipostaza  de  demiurgos,  Gheorghe Pituţ   scrie  întâi  Cartea  Genezei şi  apoi  populează 
lumea lui cu propriile ficţiuni.Tot în acest context autoarea Tezei de Doctorat dezbate în 
Capitolul V problema romanului minimalist, demonstrând că Oficiul Universal este un 
roman  redus  la  dimensiuni  şi  nu  un  poem,încadrându-l  în  specia  romanului  
minimalist.Despre  specia  romanului  minimalist  vorbea,  prin  anul  1959,Francisc 
Munteanu la o conferinţă ţinută la Drăgăşani, unde eram prezent împreună cu viitorul 
poet  Virgil  Mazilescu.  Această”  formulă  estetică  are  la  bază  o  parabolă 
expresionistă”.Gheorghe Pituţ descoperă în  lumea timpului său  o degringoladă greu de 
oprit  şi o ilustrează în operă  cu spaţii umplute de chinuri şi  fantasme terifiante de tip  
piranesian.  Personajele  sunt  recrutate  din  medii  neaşteptate,marginalizate,ocheanul 
naratorului fiind îndreptat spre unghiuri ascunse ale existenţei.Autoarea sondează toate 
nivelele prozei ,inclusiv imaginea abstrusă a unei mundus subterraneus ,din care răzbat o 
etică şi o filosofie:curajul şi laşitatea, obsesia adevărului,criza ontologică a fiinţei.

Lucrarea prezentă ne trasmite două semnificaţii ale operei lui Gh.Pituţ,iter  
perfectionis poate fi considerat într-o dublă perspectivă:drumul către perfecţiunea 
construcţiei(referitor la autor) şi,în aldoilea rând, de drumul către anumit tip de 
perfecţiune spre care tind personajele.

În  concluzie,  Teza  de  Doctorat  are  miză,  curaj,  cuprindere  culturală,elan 
intelectual  şi  fervoare  stilistică.Ea  aduce  noi  perspective  în  developarea  unghiurilor 
întunecoase  ale  biografiei  autorului  abordat  şi  descoperă  noi  valenţe  în  opera  lui 
Gheorghe Pituţ.

Stilul  este  propriu  şi  laborios,expresiv  prin  precizie  şi  claritate,e  o  formă  a 
spiritului analitic şi geometric al autoarei,mereu însetată de idee, de substanţa noutăţii şi a 
teoriei.În disocierile sale metodice de cercetător, coerente, Maria Vaida pune vocaţie de 
teoretician şi disponibilităţi de interpret şi analist, ceea ce înseamnă mult pentru o lucrare 
de doctorat.
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Artur Silvestri-psiholog al socialului şi filosof al istoriei în derulare

Criteriul lui Thibaudet, iată, se poate aplica şi în domeniul filosofiei sociale prin 
analiza capacităţii de iluzionare a românului,lucru ce-l face inegalabilul analist, scriitor, 
eseist şi filosof Artur Silvestri în noua sa carte Opera non grata-Eseuri despre”geografia  
jafului”,ocupaţiei şi “neo-migratori”-, apărută la Carpathia Press,2008.

Cartea  cuprinde  15  prefaţe  la  alte  lucrări  din  domeniul  filosofiei  imobiliare 
semnate de Artur Silvestri începând din anul 2003,până în prezent, inclusiv şi un capitol 
Opinii despre operă şi autor, semnate de scriitori din ţară şi mapamond.

Aşa  cum  ne  mărturiseşte  autorul,aceste  prefaţe-studii  apar  respectându-se 
fidelitatea reproducerii.Prezenta carte se constituie într-o coerentă analiză a fenomenului 
imobiliar din ţară, dar aducându-se argumente exemplificatoare din alte ţări europene, şi 
nu  numai.Ea  este  importantă  pentru  cercetătorul  de  mâine  care  va  descoperii  ideile 
sociale,mentalităţile  ”câştigate”  într-o  perioadă  de  rap  din  ţara  noastră,  fenomenele 
Aceştia suntevoluţiei/involuţiei imobiliare şi culturale de astăzi.

Autorul este un fin analist  cu un profund ton asertoric, astfel că în  Zicerea de 
coduri mărturiseşte cu sinceritate necesitatea împărtăşirii experienţei sale într-o activitate 
scriitoricească de 35 de ani.Prin revista Casa Lux, Artur Silvestri ajunge deschizător de 
drum şi teoretician de primă mărime a fenomenului imobiliar din România,acesta fiind 
hârtia de turnesor a unei societăţi.  de aici şi până la sociologie nu mai este decât un 
pas,pe  care  autorul  l-a  făcut,evidenţiind,printre  altele,  jaful  realizat  prin 
hoţie.Concluzionând că onorabilitatea nu este câştigată prin ea însăşi şi muncă,ci  prin 
furt.

Vechea organizare armonioasă din Cartierul Primăverii gândită de arhitectul 
Doicescu este abordată în Poveşti triste despre case şi grădini.Vastul proces de 
împroprietăriri cu falsificarea retrocedărilor, stau la baza originii noii propietăţi,fapt care 
a dezechilibrat coerenţa armonioasă a cartierului.Concluzia, la care ajunge autorul,este că 
în acest domeniu nu se mai poate face nimic.

O prognoză a pieţii imobiliare şi o analiză pertinentă o descoperim în Sfârşitul  
ciclului  incoerent ce  face  parte  din România  în  anul  2010.O  prognoză  de  piaţă  
imobiliară.În această lucrare autorul abordează prezentul din punct de vedere sociologic, 
fiind obsesiv şi cenuşiu ce întunecă orice gând ce tangenţiază cu filosofia.Iar  a gândi 
pentru un mâine al speranţei este o atitudine excentrică şi păgubitor.Pesimismul lui Artur 
Silvestri  îşi  are  rădăcina  în  realitatea  unui  azi  căzut  în  păcatul  nerespectării  legilor 
umane,scrise  şi  ne  scrise.Acest  fapt  mă  duce  cu  gândul  la  ce  spunea  La  Bruyere  în 
Caracterele, Nu înşeală nimeni de dragul de a face un bine cuiva; înşelătoria îi adaugă 
minciunii răutatea.

Analiza jocului abil al bursei de proprietăţi  din Cele două Românii îl conduce pe 
autor să concluzioneze, după o profundă analiză cu argumente şi exemplificări, că în 
locul României de evoluţie s-a născut România de averi imobiliare.
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Citind  capitolul A  câştiga:Dar  pentru  ce? Mi-am adus  aminte  de   nuvela  lui 
Slavici Moara cu noroc unde de la primul  rând se face precizarea că nu banul aduce 
fericirea.Artur Silvestri complectează  acest apoftem că nu banii ci sensul vieţii senine şi 
împăcate pe pământ face totul ireductibil.A găsi ceea ce ţi se potriveşte este „lamura şi 
esenţa”.

Trăitor în Bucureşti ,autorul fiind îndrăgostit de oraş, este neiertător cu evoluţia 
acestuia în  Argument.Acest eseu este o reflecţie asupra Bucureştiului,care se va înnoii 
prin multiplicare ori se va consuma lent, până la epuizare.Acest capitol a fost “Prefaţă la 
Megapolis Valah.O sută de principii doctrinare despre Noul Bucureşti,2004.

Epoca  neo-folklor  de  Coca-Cola,copierea  mot-a-mot  a  unor  culturii  străine  de 
fiinţa  românească este analizată cu pertinenţă şi obiectivitate în Lumi în perdele de fum, 
avanpremieră la propriul studiu Apologia hazardului.Mic îndreptar anual de aplasament 
şi câteva –Scene cu neo-migratori-.Autorul abordează din diferite unghiuri maniera  de 
expoziţie,metoda de lucru,obiectivele generale cu caracter colectiv,mediul dezordonat şi 
aproape  misticoid al dezvoltării imobiliarului în ţara noastră, făcând şi o prognoză care 
în timp s-a adeverit.(Aceasta s-a făcut în 2003).

Problema  neo-migratorului ce  stăpâneşte  dar  nu  se  pricepe  la  nimic,în  afara 
propriei  ideologii  acumulative  este  abordată  în  Scene  cu  neo-migratori  ,acesta 
reprezentând clipa jafului.Lăcămia,spunea Teognis în Poeme elegiace, a nenorocit mulţi 
oameni fără judecată, şi aceasta pentru că le-a fost greu să păstreze măsura când li s-a 
oferit bunătăţi.

Capacitatea poporului român de a se iluziona,de a visa fără suport,de aici provin 
şi  multe  mitologii  din  istoria  noastră,a  condus  cum  spune  Artur  Silvestri  la  o 
combinaţie,cel puţin stranie, de paradis artificial şi de efect de fericire indus.Problemă 
abordată în eseul-filosofic O ţară tristă,plină de humor.De aici, cred, că vine şi caracterul 
românului de a face haz de necaz,un obtimism rău înţeles.Iar faptul aderării noastre la 
organismele  europene nu este  altceva  decât  acceptarea  tacită  a  retragerii  statului  din 
istorie.

Câteva gânduri din “Vremea Ducăi-Vodă” cuprinde destăinuiri sincere despre 
fenomenul  CASA LUX.  Un verdict neiertător ce cade ca o ghilotină pe”gâtul” 
Bucureştiului este eseul Bucureştii rămân numai în voia lui Dumnezeu! În care autorul 
sondează cu competenţă monopolul ideologic  şi conspiraţia economică  care a   hotărât 
soarta Bucureştiului.

Capitolele Epoca-beţiei banului-, Pedagogie şi ferie, Scurt eseu despre vorbirea –
în  două  limbi-,Gânduri  de  noapte(Jurnal  intermitent),analizează  interesele  în 
imobiliar,istoria  lor  contemporană,  conflictele,  dar  şi  reflecţiile  care  subliniază  că 
deasupra filosofiei combinaţiei mărunte stă  greutatea competenţei care te face liber.

Dubla calitate de scriitor, cu toate valenţele, dar şi scriitor analitic al barometrului 
imobiliar,în  care putem include şi pe cea de filosof,sociolog şi psiholog,cea din urmă 
implicând şi cunoaşterea omului, caracteristică indispensabilă pentru cel care se ocupă cu 
tranzacţii imobiliare.

Opinii  despre  operă  şi  autor “găzduieşte”  semnăturile  unor  personalităţi 
scriitoriceşti  care  fixează  imaginea   autorului  în  pantheonul  Culturii  Naţionale,bine 
meritat,al  Omului  ARTUR  SILVESTRI.Aceştia  sunt:Elena  Buică-Pickering-
scriitoare(Canada), Dwight B.L.Patton,director ziarul “Clipa”(SUA),Al.Nemoianu/istoric 
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(SUA),  Ionuţ  ŢENE-storic,  Ioan  Miclău-scriitor,  director  al  revistei  “Iosif  Vulcan”, 
Australia, etc.

Pentru acest  scriitor,  dăruit  de Dumnezeu cu harul talentului,  aplecarea asupra 
binelui confratelui şi promovarea iniţiativei şi menegmentului cultural şi artistic,înseamnă 
pasiune,bucurie  în faţa creaţiei  artistice,  satisfacţie  că poate ajuta confraţii,  bucurie în 
descoperirea unor sensuri originale şi inedite de abordare şi interpretare a fenomenelor 
sociale.

O candelă aprinsă pentru Artur Silvestri

Faptele Mari întodeauna au un profund ecou în inimile oamenilor.Un împlinitor al 
acestora este scriitorul,  filozoful, ctitorul de reviste, promotorul cultural şi OMUL DE 
OMENIE  Artur  Silvestri..Sentimentul  că  timpul  rotunjind  55  de  ani  nu  a  mai  avut 
răbdare pentru noi împliniri, inclusiv faptul că tot ce a ctitorit Artur Silvestri (preşedintele 
de onoare al Ligii Scriitorilor din România) a intrat deja în mitologie.

Cred că tot ce a făcut acest filozof al culturii universale a fost şi va fi pentru 
dezlipirea ochilor celor care încă mai bâjbâie prin întunericul ignoranţei,ca un profet 
creştin:Fă binele aproapelui tău,precum ai dori să ţi se facă ţie.

Înţelepciunea  străbunilor  săi  din Oltenia  sufletului  său,  ca  icoană călăuzitoare, 
deschide un spaţiu geografic căruia Artur Silvestri îi aparţine:Europa şi Universalitatea 
.Aceasta a fost Patria din Patria  lui Artur Silvestri.Personalitatea acestuia,este o pildă ce 
arde luminănd calea confraţilor ce-i sunt alături şi îi apreciază „sudoarea”inegalabilă a 
strădaniei  de  a  înţelepţi  colţurile  ascunse  ale  culturii  României  profunde.Căci  tâlcul 
acestor strădanii arată  uimitoarea energie a rotunjirii şi a împlinirilor viitoare,prin ceea ce 
viitorul va consemna în paginile de aur ale istoriei culturii noastre.Cărţile sale, revistele 
ctitorite,  sprijinul  spiritual  şi  material  acordat  confraţilor  şi  unor proiecte  culturale,  şi 
multe altele sunt odrastele sale de suflet,căci fenomenul cultural iniţiat de Artur Silvestri 
configurează  caracterul  puternic,  credinţa  în  regenerarea  creatoare  a  neamului 
românesc.Aşa cum spunea pe coperta cărţii Mărturisirea de credinţă literară,  vol.1,Un 
„document  de  conştiinţă  colectivă”conceput  şi  orânduit  de  Artur  Silvestri,apărută  la 
Carpathia Press, 2006:..în totul există o unitate în origină,definită prin ceea ce era  
profound şi intangibil ca şi cum ar fi fost matricea sau entelehia ,de fapt cele”patru  
puncte  nodale”:limba,  locul,  tradiţia  şi  părinţii.Pare  că  este  o  muzocă  de  accord 
enigmatic  ori  de  încuvinţare  de  pean,  bătând  ritm  greu,ritualic,  ca  de  “oaste  a  
ţării”pornită la Reconquista.

Proiectul  său  Reconquista este  unicul  de  acest  gen  în  ţara  noastră  ,care 
promovează valori culturale şi ştiinţifice din România profundă, fapt care nu a intrat în 
vizorul nici unui guvern,indiferent de culoarea politică.Acest proiect este  creaţia sa de 
suflet,căci acest fenomen cultural promovat cu pasiune, iubire şi cu investiţii materiale 
din partea lui Artur Silvestri, proiectează în memoria istoriei OMUL CEL MARE care a 
fost prof.dr.Artur Silvestri.

Istoria,dacă este vizibilă, se reflectă prin oameni, trunchiurile arborilor puternici 
nu dispar,se reflectă în paginile cărţilor scrise cu gând curat, înţelept şi îndumnezeit.

74



Artur Silvestri, prin multele cărţi ale sale, îl pot asemui cu un izvor al înţelepciunii 
din care sorbim cu toţii, iar peste timp, nepoţii, nepoţilor noştri.

În  Noi ne aflăm în taina timpului nemărginit,Artur Silvestri scria:Şi în nopţile 
mele de tulburare când,citind ceea ce îmi mărturiseau,de la depărtare, suflete ce poate că 
nu întâlnisem niciodată,îmi dădeau seama că, dincolo de cele văzute,există o Putere mai 
mare ce ne face să ne aşezăm împreună şi să ne străduim să re-clădim totul prin revoluţia 
tăcută căci într-o ţară ocupată de saltimbanci şi de irozi-cum încă suntem dar nu pentru 
prea  multă  vreme-pe  scenă  evoluează  numai  Stăpânii  Clipei.Noi  ne  aflăm  în  taina 
Timpului Nemărginit.Stăpânii clipei sunt fiinţe trecătoare, nici măcar nu îi înregistrează 
memoria clipei, fiindcă aceasta este pentru Artur Silvestri recunoaşterea Nemărginirii a 
linişti sufleteşti din Vatra Ţării pe care o iubeşte cu oamenii ei cinstiţi şi creatori.

La 55 de ani Artur Silvestri are o operă închegată,puternică şi rotundă , numai 
pentru atât  istoria  culturii  îl  va aşeaza,alături  de înţelepţii  lumii  cu nimbul  luminii  la 
tâmple,  acum  când  Timpul  nu  a  mai  avut  răbdare  cu  el.În  dimineaţa  zilei  de  30 
noiembrie,  de  Sfântul  Andrei,  Dumnezeu  l-a  chemat  la  dreapta  sa.Dumnezeu  să-l 
odihnească.

Artur Silvestri - Zile de neuitat

Filozoful,  istoricul  literar,  criticul  de  artă,ctitorul  atîtor  reviste,  promotorul 
literar, regretatul prieten Artur Silvestri (preşedintele de onoare a Ligii Scriitorilor din 
România) ne vorbeşte din nou, din păcate, din  sanctuarul eternităţii‚ prin intermediul 
unui album-jurnal, intitulat simptomatic „Frumuseţea lumii cunoscute”, apărut la Editura 
Carpathia, Bucureşti, 2009, prin grija scriitoarei Mariana Brăescu Silvestri.

Cartea, apărută în codiţii grafice de excepţie ,  se deschide cu rânduri de suflet 
ce  ne  introduc  în  ”O elegie  a  vieţii”,  semnate  de  soţia  marelui  dispărut.Aşa  cum ne 
informează  cu  sensibilitate  şi  durere  Mariana  Brăescu  Silvestri  în  cele  două  pagini  , 
volumul  cuprinde  însemnări  ale  autorului”APOCALYPSIS  cum  figures-Şapte  nuvele 
fantastice şi un epilog” în ultimile 50 de zile.”De fapt,49”zile de neuitat”, o zi pauză,  
intervenţia la spital, şi apoi ultima, a cincizecea, când se pierde”în ceţuri arginti”.

Prima  însemnare  este  datată  1  septembrie,  intitulată  ”Trandafirul  roşu”, 
rânduri  care  se  constituie  înt-un  adevărat  poem  în  proză.Spiritul  de  observaţie  este 
amplificat  cu  metafora  creând  o  sinfonie  a”petalelor  desfăcute  în  arşiţa  zilei  
mediteraneene”.

Textul poematic”Mic tablou fără pescăruşi”, este o descriere subtilă a 
litoralului Mării Mediterane, a spaţiului staţiunii Gruissan,unde observaţia se amplifică 
până la percepţia halucinantă, creînd o stare paradoxală de natura revelaţiei,cînd marea cu 
iahturile ei,”misterioasă dă un sentiment de viu, acut şi tulburător”.

Spiritul  de  observaţie,melancolia  emanată  din  aceste  rânduri,”parfumul 
inefabil”,  cum  zice  acad.Prof.Dr.Zoe  Dumitrescu  Buşulenga,  induce  spre  o  stare  de 
graţie.În aceste însemnări cu fragmente de real, scriitorul devenit poet al observaţiei şi al 
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trăirilor  descoperă  o fantă,  un prilej  de a  plonja   până  şi  în   misterul  din „Filosofia 
norilor”,  când ,însăşi”Meteorologia (…) pare aici  o formă a capriciului  şi o imagine  
ireductibilă a instabilităţii unde orice presupunere de viitor se poate face pe termen scurt  
sau mai bine nu se face deloc.”

O stare de tristeţe induce sfârşitul verii şi începutul toamnei,într-un septembrie 
bucureştean(Anotimpuri încurcate),când “zeci de mii de păsări, aflate în trecere dinspre  
miazănoapte  către  cine  ştie  unde,umplu  văzduhul  cu  strigătele  bizare,de  făpturi  
rătăcite,anunţând vremea rea.” Scriitorul este frisonat de o tristă premoniţie înfăşurată în 
mantaua pufoasă a ingenuităţii superioare, pentru a ascunde adevărata suferinţă.”O scurtă 
poveste  tristă” contrează  adevăratul  suflet  al  lui  Artur Silvestri.  Iubitor  de oameni,de 
animale şi de plante acesta deplânge soarta unui brăduleţ”chinuit de secetă şi de arşiţa  
nemiloasă”, care în final s-a uscat, în lipsa scriitorului.Atitudinea acestuia faţă de  nobilul 
arbust este aceeaşi ca pentru un prieten, viu şi adevărat:”Astăzi am ajuns în Paradisul  
Verde; m-am oprit la intrarea casei şi am tăcut multe minute fiindcă nu mai am pentru  
cine să vorbesc”.Brăduţul  se uscase în lipsa lui  Artur  Silvestri.Simbolistica  din acest 
poem în proză este evidentă.

Melancolia confesivă din acest “jurnal”, pregnanţa imaginii, a metaforei, toate 
au  controlul  analogiei,al  asociaţiei  lirice.Secvenţe  admirabile  sunt  evidenţiate  prin 
imagistica imaginaţiei,precum nuferii în voalul albastru al lacului eminescian.Universul 
liric din aceste adevărate poeme în proză este întemeiat pe trăiri autentice şi simboluri ale 
purificării,unde descoperim o renaştere spirituală bazată pe o recuzită livrească.

Mai în toate aceste  scurte poeme simţim în text prezenţa jumătăţii mitologice 
a scriitorului, Mariana, soţia, învăluită într-un abur inefabil şi protector.

Ultima  însemnare,  din  30  octombrie,  prevesteşte,  implacabila  trecere  în 
“Ceţuri argintii”a celui care va rămâne pentru vecie mentorul multor oameni de cultură, 
scriitori, şi cititori.Fiindcă opera lui Artur Silvestri este “piatră de temelia” a “edificiului 
“culturii române şi universale.

Artur Silvestri-simbol peste veşnicie

În  prefaţa  volumului  unu,  Mărturisirea  de  credinţă  literară,  intitulată  atât  de 
sugestiv Noi ne aflăm în taia timpului nemărginit, în care sunt cuprinse Cuvinte pentru 
urmaşi ale multor scriitori din toate genaraţiile, Artur Silvestri scria:De aceea poate că 
am iniţiat,  între  multe  altele,şi  acest  gen  de”depoziţii  colective”  ce  vor  rămâne  atât 
ca”document de epocă”dar şi ca îndreptar spre a se înţelege personalitate şi operă şi, încă 
mai mult, adică”starea Neamurilor sub vremuri”.

Când a apărut această carte eram la adoua participare la întâlnirile spirituale şi de 
suflet  organizate  de Artur Silvestri  în  cadrul  Asociaţiei  Română pentru Patrimoniu şi 
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Asociaţia  Scriitorilor  Creştini  din  România  unde  se  acordau  Diplome  de  Excelenţă 
marilor  personalităţi  din  domeniul  culturii  şi  ştiinţelor  româneşti,acei  oameni,cum  îi 
plăcea să spună ,din România Profundă.

Ne cunoscusem personal la prima întâlnire de acest gen.Tot atunci am cunoscut-o 
pe distinsa sa soţie  scriitoarea Mariana Brăescu.(Despre cărţile  distinsei  scriitoare  am 
scris  două  cronci).Eu  îi  citisem  cărţile  de  mult.Şi  el  îmi  cunoştea  ceea  ce 
publicasem,altfel nu avea de unde să ştie de mine pentru a mă invita la aceste întâlniri de 
suflet şi spirit,împreună cu fiul meu doctor în istorie şi scriitor Ionuţ Ţene.Întâlnirea a fost 
de parcă ne cunoscusem de multă vreme.De atunci primeam regulat  cărţile pe care le 
edita,ba mai mult, cunoscând faptul că sunt în dificultate economică cu editarea unei cărţi 
s-a  oferit  cu  generozitate  să  contribuie  la  sponsorizare.Cu  mare  plăcere  am  scris  şi 
publicat cronici, eseuri şi articole despre cărţile şi ideile de mare adâncime filozofică ale 
lui  Artur  Silvestri.Ele  mă  încărcau  spiritual  şi  îmi  deschideau  noi  căi  de  a  înţelege 
acea”Putere mai mare ce ne face să ne aşezăm împreună şi  să ne străduim să re-
clădim totul prin”revoluţia tăcută”căci într-o ţară ocupată de saltimbaci şi de irozi-
cum încă suntem dar nu pentru prea multă vreme-pe scenă evoluează numai Stăpânii  
Clipei.Noi ne aflăm în taina Timpului Nemărginit.”

Stimulat  de  aceste  cuvinte  şi  de  multele  altele  emanate  din  scrierile  lui  Artur 
Silvestri  am  luat  iniţiativa  în  8  septembrie  2006  să  înfiinţez,  împreună  cu  câţiva 
scriitori  ,prieteni  din  Cluj-Napoca,LIGA  SCRIITORILOR  din  România,de  expresie 
română de pretutindeni,cu scopul, aşa cum spunea de-acum prietenul spiritual Artur, să 
reunesc în această organizaţie scriitoricească pe toţi acei ce ne aflăm în taina Timpului  
Nemărginit,proveniţi din  România Profundă şi ne luaţi în seamă de oficioşii scriitori 
îngrămădiţi pe ciolanul bugetului de stat.

Vestea înfiinţării Ligii Scriitorilor l-a bucurat pe prietenul Artur Silvestri care cu 
generozitate  a postat  în paginile  revistelor sale de pe internet  tot  ce venea din partea 
organizaţiei noastre.Datorită operei si a personalităţii sale, la propunerea mea, Comitetul 
Director al Ligii Scriitorilor a votat în unanimitateca Artur Silvestri să fie Preşedinte de 
Onoare al acestei organizaţii,nu înainte de a-i cere acceptul domniei sale.Cu modestia ce-
l caracteriza ne-a spus la telefon că nu merită această onoare.Însă la insistenţele mele 
,până la urmă a acceptat.Era în primăvara anului 2008.Aşa cum îl ştiam ,această funcţie l-
a mobilizat,sprijinându-ne să „construim”un site al Ligii Scriitorilor şi să edităm primul 
număr  al  revistei  Agora  Literară.A  sprijinit  Filiala  Bucurteşti  a  Ligii  Scriitorilor  să 
editeze pe internet revista  CETATEA LUI BUCUR.

Întradevăr,Artur Silvestri se află în Taina Timpului Nemărginit,rămânând pentru 
toţi cei care l-am cunoscut un simbol, alături de marile personalităţi ale românilor şi al 
spiritualităţii universale, drept de urmat.Personalitatea şi opera sa pare că este o muzică 
de ac ord enigmatic ori de încuvinţare de pean,bătând ritm greu,ritualic,ca de”oaste a 
Ţării”pornită la Reconquista”

Spiritual şi ca un simbol peste veşnicie, Artur Silvestri rămâne 
PREŞEDINTELE DE ONOARE al LIGII SCRIITORILOR şi lumină pentru 
discipolii 
săi.
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Aurel POP - “Semne dintr-un trunchi de cuvânt”

Poetul Aurel Pop, înzestrat cu calităţile “scriitorului, editorului, criticului, omului  
de cultureă”,  este  din nou în librări  cu volumul  de poezi”Semen dintr-un trunchi de 
cuvânt”,apărut la Editura “Citadela”, Satu Mare, 2009, în care auzim”Vocea Poetului  
“care”a căpătat o forţă expresivă absolut remarcabilă.”(“Prefaţă”de Adrian Botez).Încă 
din  titlu  ,  cuvântul  este  imaginat  ca  un  trunchi  de  copac  din  care  cresc  crengile 
multitudinilor de sensuri, un fel de  semiotică a relaţiei semn-Poet şi semn-semnificat.

Prin faconda metaforică , produsul unei stăpâniri a sensurilor cuvântului, poezia 
lui Aurel Pop are ceva din verva şi truculenţa soresciană. Însă o deosebire îi aşează în loje 
diferite:  Marin  Sorescu  sugera  ingenuitatea  limbajului,  iar  Aurel  Pop se  foloseşte  de 
oralitatea exprimării pentru a sugera consecinţa “fictivă“ şi himerică a cotidianului:”Ies  
din când în când/ La lumină/ Noaptea/ Îmi potrivesc gândurile/  Cu grijă / Peste zi /  
Vorbesc despre criza/ De timp.(Acum).Semnele vieţii sunt resorbite în plasma poeziei. 
Starea lirică e o subtilă trăire a eului poetic între trezie şi reverie. Realul şi imaginarul par 
epifani ale poemului:”Mă întorc/ În cuvântul nescris/ Un dinte îmi storc/ Şi-o lacrimă din 
vis/ Când am plecat/  Îmi amintesc uneori/  De sat/ Mă cuprind fiori/ Când văd/ Ce-a  
rămas”(“Cucerire”).Visceralul devine transparent, ca un cristal, lăsându-se străbătut de 
săgeata alegorică de argint a poeziei:”Cititorule eu sunt poetul tău/ Cel ce te scoate din  
mări de fum/ Pe care corăbii  de carne/ Plutesc spre un ţărm alegoric/  O vânătoare 
universală epidemică noctambulă/ Acoperă totul ca o cangrenă(“Nebuniile omului sunt  
ca  nişte  mânuşi  ale  lumii”).Visul   şi  halucinaţia,  imaginaţia  în  marginea  vedeniilor 
impregnează  trăirile  din  mijlocul  cotidianului  de  o  mitologie  apocrifă,  trăgând  peste 
realitate o perdea de iluzii. Poetul se visează, uneori, un David care l-a învins pe Goliat ce 
smulge “din orizontul lumii/ Nelinişti”, sau îşi construieşte un patrulater ale cărui vârfuri 
sunt,  Dumnezeu,  Cuvântul,  Eul şi  Poezia, în  mijlocul  căruia  îşi  adăposteşte  Sinele ce 
uneşte cele patru vârfuri ,pentru a”naşte poemul”, îndemnându-ne:”Adu-ţi aminte/ Când 
mai scrii/ De poetul/ Care a pus titlul poemului/ Nu uita să-l  reciţi/ O dată pe zi/ Fă-i  
publicitate pe net/ Bate-l în cuie de lemnul crucii/ În piaţa mare a oraşului/ Chiar dacă 
dâra de  sânge/  Va curge/  de  sub  coasta Poetului”(“Repetiţie”).Premeditarea   merge 
înspre amestecul voit de sacru şi progfan, de transcendenţă şi realitatea trăită.Lumea e 
reconstruită într-o imagine apocrifă ce translatează spre idealităţi.Poetul este o persoană 
ce iese din cuvânt  şi  care  se  reîntoarce”în  cuvântul  nescris” ,  are  chipul  lui  Uranus, 
( personificare a cerului şi a Universului) ,din picăturile de sânge în urma mutilării lui s-a 
născut o nouă generaţie  de copii:  eriniile,  giganţii  şi nimfele,  în cazul  lui  Aurel Pop, 
poemele:”Acelea fără formă/ Goale/ Scrise /Pe întuneric”(Creaţia).

Prezentul volum este scris cu o deplină participare la misterul aflat sub coaja 
cuvântului şi cu o intensă priză ritualică a limbajului poetic.
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Bogdan I.Pascu Umbra

Sensibilul poet Bogdan I.Pascu nu este la prima încercare de a aborda poemul 
miniatural şi asimetric ce vine din tradiţia niponă.Volumul său Umbra, apărut la Editura 
ASZERO, Bucureşti, cuprinde astfel de micropoeme (poeme Zen), în care descoperim şi 
elementele  poemelor  tanca-cu  31  de  silabe,  dar  şi  ale  haiku-ului.Matsuo  Basho 
spunea:fără  realitate,nu  există  haiku.Atunci,care  este  această  realitate  în  Umbra lui 
Bogdan I.Pascu? Şi dacă acest gen literar abordat de poet, respectă spiritul insular nipon 
care îşi trage seva din concepţiile shintoiste, budiste, confucioniste şi zeniste.Mai ales 
cele zeniste, deoarece poetul specifică sub titlu volumului  Poeme Zen.  Aşa cum umbra 
păstrează conturul subiectului atâta timp cât există lumina,aşa şi poemele acestui poet 
păstrează lumina înţelepciunii în ele atâta timp căt cititorul le înţelege.Umbra  fiind acea 
existenţă dintr-o frântură de timp ce ne marchează  percepţia sufletului.Cunoaştem faptul 
că realitatea japonezului este natura.Pornind de la acest fapt constatăm că realitatea lui 
Bogdan  I.Pascu  este,însăşi,natura:Vuietul  mării-/Nesomnul  amintirii/adus  de 
valuri-/Înlănţuit  e  visul/de  umbra  fiinţei  tale.(Tanka).Apoi,  respectând  câteva 
reguli,observăm,la  micropoeme,elemente  ce  ţin  de  filosofia  japoneză:timp-spaţiu-
obiect,toate  exprimate  la  japonezi,prin  cuvântul  care  indică  anotimpul:kigo:Şuieră 
vântul/prin  hornurile  reci-/pe drum doar umbre(Haiku).Toate acestea indică faptul  că 
fiecare  moment  e  absolute  viu.La  urma  urmei,expresia  se  reduce  până  la absenţa 
cuvintelor,  se  reduce  până  la  acel vid,concepţie  provenind  din  filosofia 
chineză,preluată,apoi,de  japonezi  în  cultural  lor:Prin  pădure-/cărări  
întortocheate/sufletele noastre.(Haiku).Unde sufletul, acel element inefabil, este vidul de 
care vorbeam comparat cu cărări întortocheate.

Aşadar,poemul Zen, este un fenomen poetic îmbrăţişat de Bogdan I.Pascu,venind 
spre el cu un modus vivendi,de ai impresia unei poezii extraterestre.

Tristeţea din aceste micropoeme se adaugă frumuseţii emanată tot din ele, iar a le 
explica merge  împotriva  esenţei  acestora,împotriva  subtilei  metode  şi  semnificaţiei 
sapientale.

Micropoemele acestui poet exprimă anotimpurile,superstiţiile,animismul şi viaţa 
cotidiană, spiritual veşnic viu care se consumă pe sine, într-o permanentă ardere 
interioară.
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BUCURIA SIMULATĂ ŞI 
FERICIREA GÂNDITĂ 

ÎN POEZIA LUI 
MIRCEA CIOBANU

Conştiinţa  despre  tine  însuţi 
conduce  spre  înţelepciune;  dar 
când  descoperim  în  poezia  lui 
Mircea  Ciobanu  o  conştiinţă 
vastă  despre  fiinţa  Omului  , 
gândim  că  adevărata 
înţelepciune glisează în exterior , 
îndepărtându-se  de  miezul  cald 
şi calm al vieţii.

Ceea  ce  descoperim  în  poezia 
lui Mircea Ciobanu ,este mai mult decât conştiinţa despre sine .El aprofundează 
timpul  şi  substanţa  ,  pentru  a  găsi  corespondenţe umane:  „N-o răspândi,  nu 
pune  om  s-o  ducă/  în  hainele  cu  sânge:  las-o  jos/  rotită-n  sul  şi  vino  mai  
aproape/ de umbra casei mele, frate palid” (Nu spune)

Fericirea poetului de a-şi fi găsit „credinţa” în poezie este profesiunea celui care, 
lovit mereu de destin, nu se va fi îndepărtat niciodată de la luciditate. Acel „Punct 
de sprijin”, vezi poezia cu acelaşi titlu, era pentru poet un loc, în spaţiu şi timp, cu 
ajutorul căruia putea să evadeze, conştient, că „ieri” nu poate fi rupt de viitor. 
Poetul cu ajutorul poeziei doreşte descătuşarea spirituală, pe care o găseşte în 
ocurenţa metalului şi metalizării, întrucât în social era imposibil, datorită dictaturii. 
Evadarea  în  mineral  nu  este  altceva  decât  refugiul  în  faţa  prezentului.  Era 
convins  că  sufletul  lui  refugiat  în  mineral  (cristal  şi  var)  este  un  mijloc  de 
scăpare,însă era convins că fericirea pare înscrisă dinainte. Iar bucuria simulată 
este asemeni sentimentului cel simte naurfagiatul pe un ţărm salvator: „şi cum 
cobor, şi cum sub tălpi încerc/ s-aleg de noapte pietrele ţestoase,/ abia-nţeleg  
din care parte-mi şterg/ palorile pe piept alunecoase.” („Insula-Punct de sprijin”) 

Mircea Ciobanu se admonestează cu amintirea. Iar amintirea este aceea care 
leagă mereu prezentul de trecut, un trecut în care răul făcut este preponderent 
celorlalte fapte de viaţă. Se consideră un nevinovat care nu-şi înţelege vina ,se 
consideră un acuzat pe nedrept ce „revendică o compensaţie a torturii la care a 
fost supus.” (Magdalena Popescu). Răul care, chiar dacă Mircea Ciobanu ajunge 
să-l urască, nu poate să i se sustragă. Poetul caută fericirea mai departe, dincolo 
de speranţe, o inventează, şi depăşind totul, se regăseşte pe sine  prin aducere 
aminte : „De-atingerea adusă aminte m-am temut;/ de loc adus aminte; de faţa ta  
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rămasă/ sub giulgii  neclintită mă tem-şi-n somnul mut/  se-ntâmplă că puterea  
cuvântului mă lasă.” (Chip)

Imploziile sale de credinţă, uşor mascate, sunt o bucurie, dar o bucurie  care 
acoperă o tragedie, o bucurie gândită spre a acoperi tot ceea ce înlăuntrul său 
era rană a suferinţei: „…De-aici te rog,/  de unde bezna ţine locul zilei/  şi frigul 
locul soarelui , de unde/ cu nume stacojiu un idol paznic / răsuflă-n poarta ultimei 
incinte.” (Ultima incintă)

Pentru un poet ca Mircea Ciobanu, limanul nu poate fi decât o bucurie simulată. 
Adevărata bucurie a talentului este neliniştea confruntării în existenţa sa. Pentru 
acest poet, ca pentru toţi marii poeţi, un poem înseamnă o punere în evidenţă a 
Eternităţii, a vieţii în continuare, a sufletului uman infinit, a substanţei reflectată în 
lumină, ca în acest interesant poem mit, „semne ale vârstelor moral-spirituale ale 
cosmosului”: „am văzut cum se înalţă/ din mijlocul albei întinderi, cum se alege,//  
singură, verde şi-azur, cu o mie de feţe, /piatra soboarelor, miezul compact al  
otrăvirii, /inima ei netezită cu muchii şi-o mie de feţe” (De profundis)

Varietatea este numai posibilitatea ce o are o existenţă creatoare de a se arăta.  
De  aceea,  speranţa  nu  trebuie  despărţită  în  mod  arbitrar  de  disperare,  nici 
bucuria  de  tristeţe,  nici  mulţumirea  de  nemulţumire.  Mircea  Ciobanu  ştie  că 
durerea absolută este spaţiul tuturor durerilor relative pe care el le poate percepe 
şi  zămisli,  şi  fiecare  poem este  un  astfel  de  spaţiu,  unde  prin  cuantificarea 
elementelor el obţine puterea prin care  poate alcătui şi realcătui universuri de 
substane.  Există  un  impresionism  ciobanian.  Există  o  tehnică  a  poetului  a 
„descompunerii” metalelor, a cristalelor, a luminii, a substanţelor reduse la esenţe 
ale sufletului care creează intimitate între creator şi cititor.

Personalităţi române şi faptele lor

1950-2000
Volumul XXX

Cu ani în urmă când scriam despre volumul IV al acestei întreprinderi iniţiate de 
Constantin Toni Dârţu, în care sunt şi eu cu familia, nu mă gândeam că se va ajunge la 
aceast  număr  de  volume,  cunoscând  faptul  că  pentru  a  constitui  o  enciclopedie  a 
spiritualităţii  româneşti   numai  un  Institut  de  Cercetare  poate  s-o  facă,cu  mulţi 
cercetători ,ce consumă banii contribuabililor,nicidecum un om solitar.După cum văd,m-
am înşelat.Am scris  despre, aproape, toate volumele apărute până în present şi îmi dau 
seama că iniţiativa domnului Dârţu a căpătat contur,iar volumele apărute până în present 
se constituie  în zestrea inteligenţei  româneşti  cu care am intrat  în Europa.Acesta este 
tezaurul  prin  care  ne  cunoaşte  continental  nostru,şi,  în  condiţile  globalizării,omenirea 
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întreagă.Personalităţile  incluse  în  această  amplă  enciclopedie  provin  din  România 
profundă,sunt  acei  creatori  din  toate  domeniile  care,  în  tăcere,  crează,  cercetează, 
construies
c,salvează   vieţi  omeneşti,  fără  să  apară  pe  primele  pagini  ale  ziarelor  sau  pe  sticla 
televizoarelor.Ei  în  tăcere  pun  cărămidă  peste  cărămidă  pentru  edificarea  templului 
culturii,ştiinţei,artei,medicinei,sportului  şi  tehnicii,  româneşti.Scriitorul,filosoful,eseistul 
dr.Artur  Silvestri,în  acest  sens  a  iniţiat  Programul  RECONQUISTA,  care  într-un  fel 
coincide  cu  iniţiativa  domnului  Constantin  Toni  Dârţu.Programul  acesta  cuprinde 
documentare  esenţiale  despre  activitatea  şi  opera  unor  scriitori,artişti  şi  cărturari  
importanţi din românia din preajma anului 2000.Programul are drept obiectiv crearea  
unei viziuni alternative faţă de “imaginea oficială”(în cele mai multe cazuri afectată de  
erori,prejudecăţi  şi  perspective  ideologice”monopoliste”),propunându-şi  să  producă 
material  istoriografic  cu  caracter  de  completare,”supliment”şi”punct  de 
vedere”diferit.În  cadrul acestui  program vor fi  publicate  documentare on-line despre  
personalităţi  prea  puţin  sau  deloc”mediatizate”şi  despre”prezenţe  culturale”ignorate 
voit  sau  supuse  unui  tratament  constant  ostil  dar  a  căror  operă  şi  activitate  merită  
cunoscute  şi  apreciate.Iată  ,două  programe  care  au  acelaşi  scop,  iniţiate  de  două 
personalităţi generoase.

Volumul  XXX al  Personalităţilor  române şi  faptele  lor   de  Constantin Toni  
Dârţu mă face să mă gândesc la glosa lui Protagoras din Abdera, citat  în versiunea lui 
A.Rezuş, care spunea:Omul e măsura tuturor lucrurilor,a celor ce sunt,cât şi a celor ce  
nu  sunt,întrucât  nu  sunt.Iată  ,prin  acest  citat  ne  aflăm în  miezul  iniţiativei  autorului 
acestor volume,a gândirii şi programului său. La baza lucrării domnului Dârţu stau atât 
criteriu  axiologic,reprezentat  prin  operele  şi  activitatea  celor  incluş,dar  şi  cel 
statistic.Valoarea acestora este exprimată de opera şi activitatea lor

În prezentul volum cu un  Cuvânt înainte de prof.univ.dr.DHC Crişan Mircioiu 
sunt incluşi personalităţi din domeniul medicinei ca:Eugenia Mateescu,medic,Alexandru 
Liviu  Moldovanu,din  domeniul  artelor  plastice  ca:Raluca  Vulcan  din  Franţa,Ioana 
Andrei,Liviu  nemţeanu  Chiriacescu  din  Canada,din  domeniul  culturii,ca:Barbu  Ioan 
Bălan,profesor  univesitar  doctor  inginer,membru  al  Ligii  Scriitorilor,din  Cluj-
Napoca, publicistul  Dumitru  Rădoi,poeta  Eleonora  Dârţu,scriitorul  Titus 
Popescu,Valentin  Neofitos  din  Grecia,poetul  Alexandru  Pătrulescu,ing.doctor  Ion 
Gegiu,general  de  brigadă,prof.uniov.Gheorghe  Toma,  scriitorul  Ovidiu 
Predescu,scenograful  Wladimir  Siegfried,din  Franţa,prof.univ,  Iosif  Ionescu 
Muscel,,istoricul  Caşin  Popescu,  scriitoartea  Emilia  Dumitrescu,  prof.univ.Vasile 
I.Popenga, reprezentanta tradiţiilor bănăţeme Vălica Pau şi poetul erou Mihai Rădoi.Iată 
o paletă diversă de personalităţi  care prin dăruire,sacrificii,inteligenţă,profesionalism şi  
talent  au  lăsat  în  urma lor  semne  palpabile  de  progres,au  lăsat  opere  nemuritoare  
“(Acad.Cristofor Simionescu)

Volumul XXX mai cuprinde articole semnate de scriitorii Al.Florin Ţene, Adrian 
Păunescu,  Iftimie  Nesfântu  Florentin  Smarandache,  pictorul  Sorin  Spiridon  Gâtu  din 
Gherla, etc, inclusive imagini de la lansările volumelor anterioare de la Gherla şi Cluj-
Napoca.
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Călătorie prin “vegetaţia luxuriantă “ a exegezelor nietzscheene

Cu  mulţi  ani   în  urmă  m-am  încumetat  să  călătoresc  prin  lumea  exegezelor 
nietzscheene şi de atunci nu am mai reuşit să ies din “ vegetaţia luxuriantă” a acestora. 
Am impresia că, încă, mă aflu într-un ţinut  brazilian, sau mai bine zis într-o indefrişabilă 
şi misterioasă mlaştină amazoniană, unde fiecare op mă face să tai cu maceta minţii o 
vremelnică potecă prin liane şi hăţişuri,  repede crescută la loc de vigilenţa vegetală a 
naturii ce nu doreşte ca o simetrie aleatorie să-i tulbure “propria orânduială “.

Opera de filosofie poematică “Aşa grăit-a Zarathustra “, scrisă între anii 1883-
1885, este un astfel de” ţinut amazonian” în care este concentrată,  ca un transfocator, 
întreaga gândire filosofică a lui Nietzsche. Treptele de gândire şi creaţie ale unei biografii 
complicată până la infinit, ce provoacă de ani buni discordia şi învălmăşala de turn Babel 
a axegeţilor, sunt limpezite de Nietzsche însuşi, ce mărturiseşte “marile schimbări la faţă 
“ în propria lui viaţă: Nietzsche cel  aflat în echilibru între” înainte” de Zarathustra şi 
“după “ Zarathustra.

Dar cine este acest misterios personaj? El vine din istorie, fiind un profet persan, 
şi Nietzsche şi-l asumă ca pe alt eu al său, indentificându-se cu acesta şi, străfulgerat de 
“fulgerul “ creaţiei este iluminat şi îi conturează o nouă viaţă în cultura europeană. Dar 
cine  este  acest  Zarathustra?  Este  un  tânăr  care  împlinind  30  de  ani,  a  părăsit  lumea 
îmbătrânită  a  tinereţii  sale,  speriat  de  ridurile  ei,  şi  a  pornit  spre  munţi,  urcând spre 
înălţimi,  unde  şi-a  găsit  sălaş  într-o  peşteră  întunecoasă  ce  l-a  apărat  şi  ocrotit  cu 
ospitalitate timp de un deceniu.Acolo medita, întovărăşit de şarpe şi vultur, martori fideli 
ai  străduinţei  lui  întru o învăţătură  înfricoşată;  înţelesul  ei  profund, adânc  şi  tălmăcit 
însemnând primejdie şi acest fapt îi schimonoseşte chipul în diavol în momentul când se 
priveşte  în oglindă.  Simte,  astfel,  că îi  este prea greu să poarte singur povara acestei 
cunoaşteri, îi lipsesc oamenii, asupra lor doreşte să-şi încerce puterea. În aceste condiţii, 
într-o dimineaţă invocă soarele să-i binecuvânteze gestul de a se întoarce îmtre semeni şi 
a le-o duce în dar. Astfel, soarele soarele are bucuria de a-i privi pe cei ce-i luminează, şi 
el,  astrul  luminii,  are  soarta  de a  apune pogorând spre alt  tărâm.  Zarathustra  vrea să 
cunoască şi el această fericire şi această soartă.Şi cu coborârea printre oameni a început şi 
apusul acestui personaj îndrăgit de filozoful german, născut la 15 octombrie la Rocken.

Inspirat  de  povestirea mitologică Nietzsche scrie  “Aşa grăit-a Zarathustra  “în 
care concentrează aproape toate ideile sale filosofice. Acesta, cel înainte de Zarathustra, 
şi  cel  de  după  Zarathustra,  renaşte  transfigurând  nu  doar  destinul  său,  cum  crede 
Nietzsche cu puţină infatuare, dar şi în întreaga cultură a omenirii:”Am dat umanităţii cea  
mai profundă carte pe care o are, al meu Zarathustra “, scrie cu orgoliu în  Amurgul  
zeilor( F.Nietzsche, Werke, Klaussiker Ausgabe,Band 1-9). Acest poem filozofic , în anii 
de eclipsă a minţii, îl va reciti plângând, înfiorat.

Scrisorile  filozofului  despre  acest  hibrid  ciudat  între  filozofie  şi  poezie  sunt 
revelatoare pentru norii ce-i vor întuneca gândurile. În acest context el scria:”Despre al  
meu  Zarathustra înclin să cred că este opera cea mai profundă care există în limba  
germană, dar şi cea mai măiastră ca stil “,( F.Nietzsche,  Lettres choisies,  traduites et 
reunies  par  Alexandre  Vialatte,  Paris,  Gallimard,  deuxieme  edition,  1931, 
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p.203. ).Nietzsche cel mai necredincios filozof avea credinţa că Zarathustra întruchipează 
un nou Mântuitor, exclamând:”Aut Christus, aut Yarathustra! “(ibidem, p.208 ). Tot într-
o suită de scrisori , la fel în  Ecce Homo, însemnări memorialistice, scria:”Eu rămân de 
altfel poet până dincolo de limitele extreme, ale cuvântului “.( ibidem,p.217.). Filozoful 
îşi caracterizează acest poem-filozofic, scriere filosofică, poem, carte sfântă, sinfonie în 
stilul primei părţi a sinfoniei a noua, ba, mai este şi un dans-“stilul meu este un dans “, 
scrie  el  în  scrisoarea  către  Erwin  Rohde din  22  februarie  1884(F.Nietzsche, Lerttres  
choisies,ediţie citată, p.217.  ):”N-aşi putea crede decât într-un dumnezeu care ar şti să  
danseze “, declară Zarathustra în lucrarea lui Nietzsche”Werke “, Band 6, p.58. mai este 
caracterizată  această  lucrare  drept  tragedie.  Toate  aceste  caracterizări  denotă  dorinţa 
filozofului de a crea o operă completă, desăvârşită, la care să contribuie în armonie o 
întreag  evantai: filosoful,  poetul,  profetul,  muzicianul,  iubitorul  de  ritm  şi  tragicul 
Nietzsche.

Opera  pe  care  Nietzsche  dorea  să  o  ridice  la  nivelul  cărţilor  sfinte,  prtea 
sentenţioasă pentru a fi poezie, prea adânc lirică pentru a fi filozofie, prea reţinută pentru 
a fi dans, prea sălăreaţă pentru a fi tragedie, a intrat în contradicţie cu multe.Călătorind şi 
urcând pe crestele montane la Sils-Maria (Engadine ),plimbându-se pe malurile lacului 
Silvaplana, filozoful are străfulgerarea eternei reîntoarceri spre el în zbor Zarathustra. În 
confesiunile sale persuasive acest Zarathustra european, revelat pe vârfuri de munte, ar fi 
mai tânăr cu aproape două mii cinci sute de ani decât legendarul întemeietor al religiei 
persane cristalizate în Avesta; iar insistenta reântoarceri, ciclică a aceloraşi personaje, n-
ar fi, aşa cum este, un motiv dominant al străvechii mitologii indiene şi asiro-babioneene, 
ci rodul inspiraţiei lui Nietzsche. O paternitate incertă contrazisă chiar de notaţiile sale 
ulterioare.  Zarathustra  creat  de  filozof  se  deosebeşte  esenţial  de  omologul  său  antic, 
deoarece,  în  timp  ce  acela  propovăduia  opoziţia  dintre  bine  şi  rău,  personificate  de 
spiritul luminos Ahura-Mazda( forma grecă Ormuzd ) şi de spiritual întunecos Angra-
Mainyu(  Ahriman  ),  acesta  propovăduieşte  trecerea  dincolo  de  bine  şi  de  rău,  cere 
imperios  sfărâmarea  tablelor  morale.  De  fapt,  în  contradicţie  cu  prorocul  persan, 
Nietzsche construieşte un anti-Zarathustra, spirit luciferic al unei cărţi pa care autorul şi-o 
închipuie Evanghelie, şi numai ca o Evanghelie a amoralismului. Fiindcă Zarathustra lui 
Nietzsche   proclamă  moartea  lui  Dumnezeu.  Colindul  lui  Zarathustra  prin  lume 
amintzeşte de colindul cotidian al  lui  Socrate prin cetatea Atenei; Zarathustra este un 
virtuos în a dialoga, ca Socrate, altădată.

Încheindu-şi poemul, Nietzsche era convins că moartea lui Zarathustra va stârni 
durere aşa cum a stârnit moartea lui Socrate, de atunci şi în veci: lacrimi şi lacrimi. Dar la 
moartea lui Zarathustra, personajul lui Nietzsche, nici macar o lacrimă n-a curs, ne mai 
vorbind de veşnicia durerii.

Gheorghe Izbăşescu - Cântece de mântuire

Poet al reflecţiei ironice (Radu G. Ţeposu), un insurgent al poeticului textualist, 
inimosul fondator al seriei noi a revistei "Zburătorul", Gheorghe Izbăşescu este în librării 
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cu un  nou volum de  poeme "bazat  pe  inefabil  şi  starea  de  graţie  cu  linia  antilirică" 
(Laurenţiu Ulici), intitulat Cântece de mântuire, Editura AXA - Botoşani, 1998.

Aflat la a noua carte, poetul se detaşează de generaţia optzecistă prin felul cum se 
implică singurătăţii funciare, atrăgând în orizontul propriu metoda implicării altora.

Am mai  spus-o, o mai  repet  şi  acum, nu sunt adeptul  încazarmării  poeţilor  în 
"plutoane" de generaţii. Prin însăşi felul lor de a fi, nonconformiţti, ei nu pot fi "îmbrăcaţi 
în  aceeaşi  uniformă".  Se  încearcă  să  se  treacă  peste  ei  cu  "autocompresorul" 
uniformizării. Această încazarmare îi depersonifică, ei nu mai sunt ei, sunt o "cazarmă" 
eterogenă, numită generaţie.

Faptul  că  Gheorghe  Izbăşescu  aparent  acceptă  să  fie  "recrutat"  în  "generaţia 
optzeciştilor" îl  dezavantajează prin simplul motiv că originalitatea călătoriei  iniţiatice 
prin  propriul  univers  este  estompată  de  lipsa  de  apetit  şi  mediocritate  ce  le  oferă, 
întotdeauna mulţimile, care pe deasupra mai sunt şi divizate în... plutoane (generaţii).

Făcând abstracţie de încercarea de uniformizare a poeţilor, de către unii critici, 
încartiruindu-i, încec să fac o "extracţie" a poetului din "zona gri" a generaţiilor pentru a-i 
da personalitatea care i se cuvine, pe merit. Pentru că Gheorghe Izbăşescu are o abilitate 
specifică a disimulării şi acel rost adresativ al confesiunii lirice, cumulate cu înclinaţia 
spre comentariu,  spre nuanţarea reflexivă a impresiilor ce aduc în poezie o atmosferă 
enigmatică, de spaţiu septentrionic, care nu se risipeşte nici atunci când materia lirică e 
mai  aproape  de  mărturisirea  febrilă  decât  de  notaţia  austeră:  "Dar  pe  treptele  lui 
septembrie,  dintr-o  oglindă  veche,/  un  băiat  caută  între  coperţile  pânzate  ale  unui 
silogism/ echilibrul sângelui din mânile de-altădată,/ caută firul electric uitat în gura de 
aur/ a zilei de naştere, strigând:/ Eu stăpânesc lumea întreagă încât ea să aparţină tuturor".

Readusă  în  plin  plan,  copilăria  este  emanaţia  intuibilă  a  unei  energii  afective. 
Singurătatea şi monologul sunt ceea ce spun că sunt numai la nivelul de suprafaţă al 
poemelor, sunt aparente, denotatul limpid şi neangajat în timp ce, dincolo de aparenţe, în 
lumea  conotaţiilor,  semnificaţia  lor  este  cu  totul  alta,  pe  care  o  numesc  singurătatea 
deghizată  ce  ascunde  o  sociabilitate  fie  frustrată,  fie  inconfortabilă,  iar  monologul 
cheamă mereu o replică: "Cât despre copilărie; eu intru în ea în fiecare noapte./ Dar când 
mi  se  zdrelesc  genunchii  de  bolovanii  înfăşuraţi/  cu  mătasea  broaştei  din  lacul unde 
mama punea vara/ cânepa la topit, simt în gură câlţi după meliţat şi strig: "Viitorul meu 
merită să se preteze la toate umilinţele/ pentru a fi liber".

Rememorarea  locurilor  natale  îmi  aminteşte  de  Marin  Sorescu,  (Lăutarii  din 
Lăicăi), astfel că poemele lui Gheorghe Izbăşescu au ajuns la o receptivitate tensionată 
faţă de tot ce reprezintă proiecţia în descriptiv a inefabilului psihologc: "Dar noi la Lăicăi 
aveam lăutari vestiţi,  un cuplu invidiat: Ponchiş la vioară, Bânţă la ţambal./ Şi printre 
atâţi profeţi mincinoşi,  instrumentele lor/ nici azi nu şi-au pierdut în cartea albă, toată 
virtuţile".  Expresivitatea  poetică  e  mai  mare  în  textele  <<nervoase>>,  laconice  şi 
fragmentare, decât în poemele încărcate de referinţe şi imagini de amploare simbolică: 
"Negru, negru, negru, negru:/ acesta e braţul meu drept, chiag de energii şi emoţii,/ braţul 
meu drept cu care încâlcesc noaptea când scriu".

Gheorghe  Izbăşescu  este  contaminat  de  simboluri,  e  saturat  de  concret  şi  se 
încălzeşte  la  o  rază  elegiacă:  "Limba  de  ţelină,  limba  de  antracit,  unsă  cu  glicerină/ 
plângea  morţii  noştri  pe-un  sfert  de  tun  ruginit/  aşa  cum  istoria  nu  i-a  abandonat 
inteligenţa la picioare".
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Aflat  între  reflexivitate  şi  vizionarism,  între  imaginar  şi  concret,  Gheorghe 
Izbăşescu creează o lume numai a lui pe un spaţiu liric al vieţii cu plus afectiv, cu sens 
mai mult implicativ decât relativizant.

Doru Moţoc - Ce-a mai rămas

Cunoscut ca poet, dramaturg şi publicist, Doru Moţoc este din nou în librării cu 
volumul de versuri Ce-a mai rămas, Editura "Almarom", Rm. Vâlcea, 1998, o continuare 
a  stilului  binecunoscut  al  poetului,  romantic,  în  care  fluxul  memoriei  răscoleşte 
interiorităţi tulburi ce trec printr-o criză a înserării vieţii.

Poetul e la limita dintre confesia lină şi delirul suav, amestecând, într-o regie bine 
temperată,  referinţa  culturală cu amănuntul biografic:  "Totul era şi aievea,  era şi ca-n 
poveşti/ Nici măcar nu ştiam ce frumuseţe ne doare,/ Şi-abia într-un târziu am înţeles că, 
fără de veste,/ Se aprinsese în noi lumina cea mare".

Doru Moţoc are, indiscutabil, pregnanţa imaginii, a metaforei care se integrează 
armonios cu asociaţiile lirice. Secvenţe admirabile sunt limpezite în sclipirile imaginaţiei, 
precum nuferii în apa transparentă şi albastră a unui acvariu: "Câteodată liliacul înfloreşte 
târziu,/  Irupând  uluitor  de  alb  de  alb,  peste  durerile  noastre,/  Împietrind  răsucirea 
pustiului vânt vineţiu,/ Clătinat besmetic în transparenţe rafale albastre".

E multă durere profundă în aceste poeme, o durere a timpului trecut, lirismul are o 
notă  personală şi autentică: "Mult ne mai place nouă să fugim!/ Ni se târăsc în urmă câte 
drumuri?/ E peste poate să le mai zărim,/ Cum nu mai ştii un cântec vechi să-l murmuri." 
Există un fin electism în gustul pentru suferinţa romanţioasă care-l prinde bine pe poet şi 
fără îndoială poezia este matură, întemeiată pe un scenariu coerent: "Ai adormit şi poate 
mă visezi./ Surâzi prin somn/ Când îmi presimţi sărutul.../ În visul tău acum mă modelezi/ 
precum olarul modelează lutul" sau "Trec pe străzi lunatic/ fără nici o ţintă,/ Ars de dor şi 
parcă ţintuit pe rug/ Peste zarea care-ncearcă să mă mintă,/ Gândurile toate către tine-mi 
fug". Ceea ce reprezintă însă un câştig adevărat în acest volum este efortul, grav şi fără 
senzaţia artificialului,  al textualizării.  Elanul  confesiunii nu este cenzurat de mitologia 
cărţii, viaţa şi textul se află în armonie, încât versurile construiesc, simultan, o biografie 
poetică: "Aş vrea să-ţi spun şi parcă nu cutez:/ Nu mă chema în vis/ Măcar o vreme./ 
Deşi, vezi tu, eu tot te mai visez/ din când în când. Atunci când scriu poeme".

Efortul de cristalizare a trăirii în cuvânt se bizuie pe zbuciumul real al poetului la 
înserarea vieţii. Sufletul pare textualizat, construit după o reţea semantică precum cartea 
creşte din anatomia verbului: "Apoi ai plecat, se făcuse târziu.../ Noaptea, nici ea, n-a mai 
venit înapoi./ Mai păstrez şi astăzi în memorie viu,/ Ţipătul zăpezilor puse din noi".
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Obsedat de himera profunzimii, de rădăcinile arhetipale ale fiinţei, poetul desfide 
existenţa amorfă şi derizorie, sondând mereu misterul ancestral şi idealul clasic al iubirii, 
răstălmăcind aparenţele  pentru a  descifra  filonul  existenţei  omului  care trece asemeni 
unui tren: "Să ştii că totu-i măsurat,/ Dar bucuria să nu-ţi treacă/ Nici când, c-un şuier 
disperat,/ Şi trenul cel din urmă pleacă".

 Cu tot amestecul de recuzită vetustă, de rememorare exaltată, Doru Moţoc are 
însă o prospeţime a imaginaţiei incontestabilă şi o percepţie acută a materialităţii răvăşite: 
"Lângă dragostea mea, unde-aş vrea să te ştiu,/ Cresc mărăcinii-ndoielii, neliniştea sură 
adie,/ Dar visul te mai caută încă, înduioşător de inutil şi târziu,/ Ca o sonerie ce plânge 
într-o casă pustie...".

Tensiunea lirică vine din revelaţia pe care Doru Moţoc o alimentează cu nostalgii. 
Stampele  lirice  au  o  pregnanţă,  poetul  reuşind  să  concentreze  amănuntele  în  imagini 
emblematice.  Doru  Moţoc  e  un  poet  cu  multe  disponibilităţi  şi  cu  bună  instrucţie 
culturală, melancolia, romantismul, par a fi punctul cel mai de sus al atitudinii lirice.

Semne de psihopatologie în unele nuvele ale lui Gib I. Mihăescu

Un mare analist  al  sufletului  uman,  fără  egal  în literatura  română,  este  Gib I. 
Mihăescu. Cu o măestrie rar întâlnită analizează stările sufleteşti, precum un bijutier, cu 
minuţiozitate, profunzime, decupând fereastra de la normalitate spre patologic. 

Nu rareori scriitorii au folosit metoda psihiatrică, pentru a creiona, mai pregnant 
stări  fobice,  isterie  psihosomatice.  Printre  aceştia  se numără  şi  Gib I.  Mihăescu care, 
probabil, influenţat de discuţiile cu Cezar Petrescu,  în timpul legăturilor prieteneşti de la 
Cluj, acesta din urmă având temeinice cunoştinţe în domeniul psihologiei, a abordat cu 
îndrăzneală psihanaliza în proza pe care o scrie. 

Este  cunoscut  faptul  că  noua  psihologie  abisală,  "cu  tendinţa  de  a  deveni  o 
concepţie  filosofică  explicativă  a  omului  şi  destinului  acestuia"  ("Studii  de 
psihopatografie"  - Alexandru Olariu,  Editura Scrisul Românesc,  Craiova,  1996) a fost 
conturat de Freud, fenomen receptat în special de psihologi, dar şi de filosofi, oameni de 
cultură, sociologi etc.

Nicolae Balotă în interpretarea nuvelisticii lui Gib I. Mihăescu face analize docte, 
percutante în mecanismul creaţiei prozatorului în care află "urmele - numeroase ale unei 
obsesii originare". Gib I. Mihăescu "nu intră total conştient de arta sa... îl  vom vedea 
urmărit de avatarurile închipuirii".

Expresia  structurii  sufleteşti  a autorului  este  opera sa,Gib I.  Mihăescu este  un 
intravestit autodisipat spre lumea sa interioară unde frământările sufleteşti sunt analizate 
în cele mai mici unghere, unde psihicul suferă o disecţie pe viu. Personajele nivelelor sale 
au  psihologia  creatorului  şi  exprimă  net  trăsăturile  interioare  ale  acestuia.  Acelaşi 
fenomen îl găsim la Tolstoi, Cehov, Dostoievski etc.
La Drăgăşani,  în casa autorului,  unde se află şi un mic muzeu,  căruia îi  este custode 
ginerele  autorului,  prof.  Gh. Pavel,  se  găseşte  o lunetă.  Gib I.  Mihăescu îi  plăcea  să 
scruteze universul cu acest aparat cumpărat de la Paris. Aşa cum îi plăcea să exploreze 
macrocosmosul, universul şi adâncimile lui, în aceeaşi măsură explora abisul psihicului 
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uman. Probabil fiind influenţat de filosofia grecească, antică, Gib. I. Mihăescu, încerca să 
găsească o similitudine între universul uman şi macrocosmos, ştiind faptul că ambele sunt 
formate din aceleaşi elemente. "Cerceta acum un alai de steluţe, ce izvorau grămadă şi 
necurmat de după culmea dealului.  Gândul său ordonat, obişnuit numai cu coloana de 
marş  şi  cu  linii  de  plutoane  pentru  defilare,  nu  se  poate  împăca  deloc  cu  această 
harababură...". "Trebuie să fie drumul robilor...". "Ce frumoasă armată în derută/ "gândi 
el mai departe...".

Din aceste rânduri, luate spre exemplificare ne putem da seama de modalitatea 
folosită  de autor  pentru a exprima utilizarea contemplării  universului cu planetele,  cu 
stelele, cu meteoriţii, cu faptul real, pentru "a înfăţişa un artefact, utilizat de scriitor" (Al. 
Olaru) pentru a debuşa dintr-o încurcătură - a concubinilor surprinşi în fapt - şi în felul 
acesta cel păcălit să "rămână cu imaginea unei halucinaţii (vedenii) eliberându-l pe cel 
înşelat de faptul real nedorit, înlocuit cu o stare fobică". Această tehnică stilistică aparţine 
ca  originalitate  lui  Gib.  I.  Mihăescu.  Atât  nuvelele  cât  şi  romanele  acestui  scriitor 
analizează stările sufleteşti  ce "populează abisul fiinţei  umane",  inconştientul  acesteia. 
Freud explică originea stărilor nevritice şi explicaţia acestora face să fie plauzibilă, prin 
cunoaşterea  profundă  a  operei  lui  Gib.  I.  Mihăescu.  Considerarea  freudiană  a 
nesatisfacerii  pulsiunilor,  geneza  şi  implicarea  dorinţelor  omeneşti,  conform  unui 
principiu elaborat: dorinţa de a ne face plăcere cu tot ce ne face plăcere şi de a înlătura (a 
rejecta) tot ceea ce nu permite această satisfacţie. 

În analizele psihice ale situaţiilor şi ipotezelor personajelor sale, Gib I. Mihăescu, 
face o inedită explorare psihanalitică, prin instinctul talentului său de analist şi mai puţin, 
probabil - printr-o aplicare a cunoştinţelor în domeniul acesta.

În  "Vedenia",  unde  este  vorba  de  o  infidelitate  conjugală,  doamna  Naicu  îşi 
înşeală  soţul  cu  ordonanţa.  Soţul  acesteia  nu  acceptă  evidenţa.  Comportamentul  său 
oscilează  între  compulsiunea reparării  imediate  a onoarei  (de familist,  cum ar fi  spus 
Conul Iancu) şi a îndoielii ce se finalizează printr-o indecizie până la apragmatism. Soţul 
este invadat de idei parazite, sub formă de fobie şi obsesie ce îi inhibă acţiunea. Apare ca 
un nevrozat de formă psihastenică cum subliniază în studiul său Al. Olaru.

"Semnele lui Dănuţ", nuvela care prezintă un bolnav psihastenic dezvoltă obsesia 
pentru  fiica  eroului  titular,  pe  care  o  aşteaptă  să  se  întoarcă,  în  vacanţă,  cu  trenul. 
Presimţirea  funestă  ce îl  copleşea  pe Grigore Dănuţ,  este,  de fapt,  o stare  psihică de 
acaparare a conştiinţei de către semne premonitorii, cu închingarea şi destrămarea până la 
obnubilare a acesteia, cu efect "disociant al intrigii personalităţii,  cu tulburări somato-
vegetative şi un comportament de agitaţie psihomotorie". (Al. Olaru).
Motivaţii de semiologie psihiatrică sunt multe în scrierile lui Gib. I. Mihăescu. "Troiţa" o 
capodoperă a prozei româneşti este un exemplu în acest sens. Situaţia celor trei ostaşi din 
primul război mondial, în Basarabia, situaţie întâlnită de dascăl îl duce pe acesta la un 
acces psihatic reactiv, la nebunie, rugându-se cu capul în zăpadă şi sigur că se va produce 
o minune. Aceea a iertării soldaţilor, pentru păcatul comis. Arderea troiţei i-a scăpat cu 
viaţă,  de la îngheţ şi de la atacul lupilor.  Situaţia  cheie le şterge păcatul,  cu excepţia 
dascălului. 
Utilizarea  unor  simpome  şi  trăsături  din  psihiatria  marginală,  a  stărilor  nevrotice, 
constituie o pregătire serioasă pentru abordarea romanului de mare tensiune psihologică, 
"Rusoaica", care este romanul unei stări obsesive.
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Putem concluziona că Gib I. Mihăescu rămâne un mare analist al sufletului uman, un scormonitor 
al profunzimii acestuia, un seismograf al stărilor normale şi patologice, toate înglobate într-o operă de o 
mare valoare estetică.
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Cheia pentru labirintul corespondenţei lui Marin Sorescu

O carte de cercetare temeinică şi organizată este „Marin Sorescu în scrisori-
(1)”,  de George Sorescu şi Emil Istocescu, apărută la Editura  Autograf mgm,  Craiova, 
2009.

Cartea  se  deschide  cu   un  Cuvânt  introductiov semnat  de  fratele  poetului 
George Sorescu  şi Motivare preliminară de Emil Istocescu,profesor care a mai semnat o 
carte  despre  autorul  volumului  “La  Lilieci”,  unde  se  fac  referiri  competente  la 
personalitatea lui Marin Sorescu ca “poet, prozator, dramaturg, istoric şi critic literar,  
memorialist şi pictor” ce, încă ,de la debut”pătrunde destul de timpuriu în aria literaturii  
române.”

Volumul cuprinde corespondenţa poetului din perioada 14 aprilie 1968 
-1996,comentată de autorii cărţii şi se încheie cu un tabel ce cuprinde”Evidenţa  
corespondenţei primite de Marin Sorescu între 1968 şi 1996”.

Parantezele precizărilor la fiecare corespondenţă în parte,foarte frecvente,sunt 
adevărate  mici  studii  de  istorie  literară  care  rotunjesc  adevărul  şi  importanţa  fiecărei 
scrisori,făcând ca întreg studiul despre corespondenţa lui Marin Sorescusă  să devină o 
analiză minuţioasă a geoemtriei labirintice pe care a fost clădită relaţia interumană dintre 
destinatarul depeşelor şi expediatorii acestora.Corespondenţa lui Marin Sorescu, din ceea 
ce a  rămas  în  arhiva familiei,  se deschide  cu o scrisoare  semnată  de  eleva  Rodica 
Floroiu din clasa a lX, de la Liceul din Roşiorii  de Vede în care i se solicită  “să-mi 
trimiteţi  un  volum  de  versuri  pe  care  veţi  crede  şi  pentru  care  am  să  vă  fiu  
recunoscătoare în veci”.

Aşa  cum  se  întreabă  Emil  Istocescu  în  Motivare  preliminară,  pe  bună 
dreptate:Cine sunt conlocutorii?Tot aşa ne întrebăm şi noi, pentru simplul motiv, de a 
cunoaşte traiectoria lor în literatură, sau în societate,pentru a nu rămâne într-o imagine 
abstrusă  şi  neantică  a  unei  mundus  subterraneus.Astfel,  descoperim  în  această 
corespondenţă,destul  de  eterogenă,expeditori  ca  :Monica  Pillat,  poetă  ,  Cella  Sreghi, 
prozatoare  şi  memorialistă  de  talent,  Mara  Nicoară  eseistă,  Petroinela  Negoşanu, 
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traducătoare, Smaranda Cosmin, istoric literar, Flavia Cosma, Ana- Maria Crişan, Adam 
Puslojic,poet,Leonida Lari, poetă, Silvia Mărgineanu, poetă,Luminiţa Urs, poetă, Lucia 
Olaru Nenati, eseistă, Oana Kadar, Viorica Codreanu, etc.

Din  evantaiul  corespondenţei  nu  lipsesc  cadrele  universitare,crticii  literari, 
traducătorii  ca:Rodica  Ştefănescu,  Adriana  Iliescu,  prof.univ,  Ana  Vădeanu,  Julia 
Carâp,Virginia Şerbănescu, Mira Lupeanu, Amita Bhose sau regizorii:Radu Penciulescu 
şi Bogdan Ulmu, cercetători, cadre universitare de profil umanist, Hertha Perez, Luminiţa 
Ambrozie Fassel, Horst Fassel, Magdalena Kartmann, jurnalistul Alexandru Deşliu sau 
epigramistul Corneliu Iovuţă, etc.

Corespondenţa  este  înserată  în  carte  pe  criteriul  cronologic,  iar,  aşa  cum 
subliniază Emil Istoicescu în Motivare preliminară ,criteriul conţinutului corespondenţei 
are o „mare varietate de aspecte”:felicitări cu prilejuri festive, afaceri profesionale, strict 
pe acest domeniu, solicitări pentru publicare, ”însoţite de rugăminţi pentru obţinerea unor 
aprecieri  şi  sfaturi”,  sentimente  intime,  ”mărturisiri  sufleteşti  sugerate  sau...la 
vedere!”Această  corespondenţă,  destul  de  vastă  şi  eterogenă,mai  cuprinde intervenţii  
indirecte pentru a se obţine girul publicării unor încercări literare,cum ar fi intervenţia 
doamnei  Hertha  Peretz(cadru  universitar   la  Iaşi,traducătoare),”care  intervine  pentru 
feciorul cuprins de frenezia creaţiei poetice” sau, cum a fost cazul traducătoarei în limba 
franceză a poeziilor lui Sorescu, Rodica Ştefănescu, din Craiova, care, la fel, intervine 
prin fratele poetului,prof.univ.G.Sorescu (unul din autorii  acestei  cărţi)  să i se publice 
şase poezii.
Cartea mai cuprinde câteva răspunsuri ale lui Marin Sorescu, dintre care, unele, pe 
plicurile primite de la corespondente, iar altele în limba franceză.

Criteriul  limbii  în  care  a  fost  scrisă  corespondenţa  ne dovedeşte  că  poetul 
născut la Bulzeşti  de Dolj şi-a exprimat gândurile în limba română, italiană,  franceză, 
germană,  spaniolă  şi  portugheză.Aria  geografică,  de  unde au fost  expediate  scrisorile 
către Marin Sorescu este foarte largă:Gemania, Franţa, Elveţia, Bulgaria, Italia, Olanda, 
Cehoslovacia,  Iugoslavia,  Polonia,  Norvegia,  dar  şi  din  ţări  aflate  pe  alte 
continente:Cuba, India, America latină (Mexic, Brazilia), S.U.A, etc.

Cartea este practic o radiografie, făcută cu profesionalism, a corespondenţei 
lui Marin Sorescu, punând la dispziţia cercetătorilor, dar şi iubitorilor poeziei soresciene, 
documente ce contribuie  la completarea profilului  literar,  social  şi interuman al unuia 
dintre cei mai mari poeţii din spaţiul limbii române.Practic, această carte este o riguroasă 
cercetare de investigaţie a corespondenţei lui Marin Sorescu, a împrejurărilor culturale, 
umane şi  istorice  în  care  au fost  scrise,  contribuind  la  înţelegerea  corectă  a  relaţiilor 
poetului cu semenii săi.
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Claudia Voiculescu - Sudul târziu

O simţire  autentică găsim în lirismul volumului Sudul  târziu,  Editura  Vremea, 
Bucureşti, 2008, cu o prefaţă de Liviu Grăsoiu. In poemele acestui volum eul trăieşte în 
latura  evanescentă  a  evenimentelor,  iar  versurile  în  învelişul  lor  spumos  şi  stilizat 
evidenţiază o presimţire şi o amintire a numenalului:  Revino, cum o blândă atingere de 
vânt/Pe un alint de lacrimi se-aşterne drept veşmânt…/Vei reuşi,tu,oare,să limpezeşti din 
vină/Această  aşteptare  la  cea  mai  sacră  cină?(Această  aşteptare...).E  o  poezie  a 
transparenţelor  simbolice,  o reproducere lirică  a ideii  de real.Lumea este percepută şi 
îmbrăcată cu haina materialităţii,  înfăşurată în pelerine ideii:  Tu stai să vezi cum să-ţi  
alegi cărarea/Şi cum să fii văzut dintr-o oglindă/Când rătâcirea lumii o să-ţi prindă/De  
suflet şi de minte întrebarea(Gânduri pentru fiul meu Octavian).Ideile se simt commode 
încorsetate în chinga versului clasic care despuiate de fenomenal şi cultivând imaginea 
hieratică  a  contururilor,  eul  liric  e suspendat  de reţeaua  imaginii  închingată  în  versul 
clasic  cu  rimă  încrucişată.Dar,uneori,anihilat  de  aspectul  sticlos  al  metaforei:Se  va 
găsi,cânva,un  camp/Să-ţi  conturez  din  zare  chipul/Şi  să-ţi  aduc  
merindea,tâmp/Eu...risipită cum nisipul...(Se va găsi...).Vedeniile poetei sunt forme ale 
revelaţiei prin care eul liric,narcotizat de ispite,înoată euforic spre propriul zenit.Voinţa 
transcederii e,în acelaşi timp, şi una a regăsirii sinelui,a tămăduirii în  sudul târziu,unde 
proiecţiile lirice,într-un halou însorit,sunt îmbibate de sugestii ontologice şi cosmologice, 
din care se poate deduce o fenomenologie a spiritului femenin în formă poetică:Pierdere-
n miresmele tale/O, vara mea lină şi blândă!/Şi du-mă-n a Plângerii  Vale/Pe-o aripă  
mare,crescândă!(Plutind ca un abur).Unele secvenţe au totuşi o ardenţă senzorială într-o 
beligeranţă a retoricii destul de modernă şi dezinhibată:Numai iubirea cu noi/Va spori în  
dobândă/Patima clipei, flămândă (Nu umbri!).

Virtuozitatea Claudei Voiculescu şi-a găsit,în sfârşit, sunetul grav care înalţă 
ceremonia lirică la înălţimea viziunii.

Clujeni în Dicţionarul PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE 
LOR (1950-2000)

Volumul XXXI

Iniţiativa autorului acestui dicţionar, scriitorul Constantin Toni Dârţu,preşedintele 
filialei  Iaşi  a  Ligii  Scriitorilor  din  România,  de  a  cuprinde  în  coperţile  unor  cărţi 
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activitatea  personalităţilor  române  din  perioada  1950-2000  a  început   în  urmă  cu 
aproximativ  8 ani.Autorul  considerând că  Tot ce suntem este rezultatul  celor  ce am 
gândit şi făcut (ap.Guy Anth.15),  motto cu care se deschide volumul de faţă,a purces să 
ducă o muncă de cercetare  asiduuă,împreună cu un mic colectiv,  pentru a descoperii 
personalităţi   care  prin  dăruire,  inteligenţă,  profesionalism,s  acrificii  şi  talent,cum 
specifică în  Cuvânt de început  regretatul acad.Cristofor Simionescu, fost Preşedinte de 
onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România-Filiala Iaşi, activitate care, iată, 
consemnează apariţia volumului XXXI.

În  condinţile  intrării  noastre  în  Uniunea  Europeană  şi  al  fenomenului  de 
globalizare  acest  Dicţionar  se  constituie,  pe  drept  cuvânt,  în  marea  enciclopedie  a 
spiritualităţii  creatoare române, cu care ne prezentăm în faţa viitorului,a Europei şi, în 
final, mapamondului.Este zestrea neamului românesc dintr-o jumătate de secol.

Numărul  XXXI  al  acestui  Dicţionar  enciclopedic,  a  apărut  la  Editura 
Pim,Iaşi,2008, cu sprijinul preşedintelui Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România-
Cluj,prin prof.univ.dr.DHC Crişan Mircioiu.

Volumul de faţă cuprinde personalităţi de excepţie selectate din diverse domenii 
de  activitate  şi  se  deschide  cu  un  Cuvânt  înainte  semnat  de  Preşedintele  Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România-Filiala Cluj, prof.univ.dr.DHC Crişan Mircioiu în care 
specifică că acest dicţionar reprezintă o închegare istorică de calitate în care criteriul ce  
conferă  noutate  şi  continuitate  acestei  lucrări  este  găsirea  la  fiecare  personalitate  a  
pasiunii  în activitatea  profesională,  în  creaţia artistică şi  în  viaţa spirituală.Urmează 
Cuvântul  autorului în  care  subliniază:Ceea  ce  dorim  să   demonstrăm  prin  această  
lucrare este că există oameni iubitori de oameni,care pun tot ce au mai bun în ceea ce 
fac,rezultând astfel lucruri valoroase, indiferent de vremurile în care se nasc şi trăiesc.

În cele 31 de volume sunt curinse  peste o mie de personalităţi,dintre care 26 de 
membrii ai Academiei Române, 45 membri ai altor academii din străinătate, 6 mitropoliţi, 
15 arhepiscopi, 37 doctori Honoris causa, 280 profesori universitari doctori, 228 doctori 
în  ştiinţe  medicale  şi  în  alte  ştiinţe,3l8  poeţi,eseişti,epigramişti,regizori,etc,etc.Se 
continuă  cu o amplă  rubrică  Ecouri  în  presă,radio şi  televiziune,  precum şi  în unele  
scrisori primate la redacţie în urma apariţiei volumelor 1-XXX(selective).

Sunt reproduse zeci de articole şi fotografii care ilustrează momente ale lansărilor 
Dicţionarului din diferite oraşe ale ţării,inclusiv cele de la Gherla şi Cluj,unde au 
participat mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti.

Dicţionarul  se  deschide  cu  fişa  bio-bibliografică  a  ÎPS  Nicolae 
Corneanu,Mitropolitul  Banatului,  doctor  în  ştiinţe  teologice.În  capitolul  Medicină 
descoperim  activitatea  de  excepţie  a  doctorului  Aurel  Andercou,  prof.univ.dr.în 
medicină ,Preşedintele Societăţii Române de Angiologie şi Chirurgie Vasculară.Mai sunt 
cuprinşi  scriitorii  Dumitru  –Adrian  Crăciunescu,conf.univ.dr.în  drept,Mitică 
Detot,general  de  brigadă.Ataşat  militar  al  României  în  Japonia,Pavel 
Petroman,prof.univ.dr.,  Conf.univ.dr.în  ştiinţe  chimice  şi  scriitor  Florin  Iordache, 
clujanul Nicolae Paşca, prof.univ.dr.în economie,Decan al facultăţii de Ştiinţe Economice 
Cluj-Napoca,muzicologul,folcloristul  şi  compozitorul  Constantin  Brăiloiu,  scenograful, 
pictor  Ion  Sigmund  Ipser,  din  Germania,  clujeanul  Teodor  Şandor,scriitor  secretar 
general  al  Societăţii  Avram  Iancu,pictorul  de  mare  talent  Lazăr  Morcan,grafician  şi 
poet,din  Cluj-Napoca,arădeanul  Francisc  Baranyai,pictor  al  sufletului,  şi  Elisei 
Avram,cadru  didactic,secretarul  de  redacţie  al  Revistei  Istorice din  comuna 
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Domneşti.Volumul XXXI al acestui  Dicţionar se încheie cu prezentarea personalităţilor 
cuprinse în volumele 1-XXX,în care regăsim zeci de nume de personalităţi clujene din 
diferite domenii.

Cele 31 de volume cuprind peste 1100 personalităţi  româneşti din 32 domenii de 
activitate, fapt ce face să confirmăm  că această întreprindere se constituie într-o mare 
enciclopedie  a  spiritualităţii  româneşti,  fiind  o  lucrare  pentru  demnitatea  poporului 
nostru,  de  fapt  o  nouă  instituţie  culturală,  de  anvergură,  numită  DICŢIONARELE 
DÂRŢU.

„Conştiinţa nefericită” a lui Hegel “trăită“ prin ”gândirea” epocii de 
B.Fundoianu

În concepţia unora ca Jean Wahl şi Jean Hyppolite “conştiinţa nefericită” ar fi 
adus izbăvitoare ritmuri de trezire a  culturii europene moderne din inocenta ameţire cu 
“teoria  plată  a  fericirii”.În  aceste  condiţii  filosofii  vremii  i-au  atribuit  lui  Hegel 
“iniţiativa” de a fi creionat  conştiinţa ca pe o Penelopă tristă şi îndurerată care coase 
aşteptarea pe pânza eternă , fără speranţă, a înfrângerii umane .

Prin  Hegel,  speranţa  perfecţiunii  umane  a  iluminismului  ducea,  inevitabil, 
către filosofia contemporană filosofului ; prin Nietzsche această speranţă era amputată , 
iar nihilismul lui anunţa ca „mal du siecle”al culturii timpului său . Evoluţia „conştiinţei 
de sine” din”Fenomenologia spiritului” a fost identificat  arbitrar  cu o „gândire asupra 
morţii”,  de către Jean Hyppolite în”Etudes sur Marx et  Hegel”,  Paris, 1965, p.34, iar 
Hegel era clasificat în grupul precursorilor existenţialismului alăturându-l lui Nietzsche în 
elaborarea formulei , ajunsă, de acum, celebră ”dumnezeu a murit”.

Seducţia  “conştiinţei  nefericite”la făcut  pe Herbert  Marcuse să-i  atribuie  o 
înţelegere  paradoxală  ,că  istoria  permenentei  ciocniri  între”  logosul  dominării” şi 
„logosul satisfacerii”,între dorinţă şi raţiune,coliziune însoţită de sentimentul morţii  şi 
anxietăţii  este  o  emanaţie  hegeliană  proiectată  pe  un  ecran  freudian.(Herbert 
Marcuse,Eros and Civiliyation,A Philosophical Inquiry into Freud,  New York,Vintage 
Books,1955, p.102-107).

Mai  realist  decât  gânditorii  amintiţi  mai  sus  care  au  meditat  şi  comentat 
conştiinţa  nefericită a  fost  poetul  şi  filosoful  B.Fundoianu,pe  numele  său  adevărat 
Benjamin Fondane.Până a comenta poziţia acestuia faţă de conştiinţa nefericită hegeliană 
am să  spun  câteva  cuvinte  despre  acest  român  de  origine  evreiască.Aflat  în  capitala 
Franţei,odată cu Voronca şi Cristian Tzara îşi anunţă prietenii că se lasă de Poezie pe 
motiv că aceasta îl poate elibera şi răspunde acolo unde metafizica şi morala nu poate 
ajunge.Acest anunţ îl face în prefaţa volumului său de versuri,apărut în 1930.Dar acest 
poet nu renunţă definitiv la poezie.În lucrările lui eseistice lasă să se întrevadă subtilităţile 
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poetice.Publică în 1922 ,în Paris volumul Imagini şi cărţi din Franţa, în care se observă 
influenţa lui Jean Chestov cu existenţialismul nihilist ca a consolidat un fond de început 
în  opera  lui  Fundoianu.Poetul  era  un  dezlănţuit,pretizând  poeziei  satisfacţii 
incumensurabile, în momentul când”realizează eminescianul joc de icoane” îşi expugnă 
fără  durere  muza”Acesta  era  B.Fundoianu  ca  personaj  cervantesian   cu  un  destin 
rimboldian.B.Fundoianu  consacră  o  amplă  lucrare  ,între  cele  două  războaie 
mondiale,conştiinţei nefericite şi a zugrăvit zbuciumul şi convulsiile unei epoci  sfâşiate  
de  conflict.(Benjamin  Fundane,La  conscience  malheureuse,Paris,1936,p.6.).Epoca 
sfâşiată de conflict,cangrenată de criză,în substratul social aflându-se lupta”enormă” ce” 
se  angajează  între  tenebre”,cum  subliniază  el  în  cartea  amintită  mai  sus.  Poetul  şi 
filosoful Fundane  care avea să sfârşească tragic în camerele de gazare de la Birkenau a 
relevat , cu luciditate, îmbinarea  conştiinţei nefericite cu situaţia de decădere şi haos a 
societăţii  omeneşti,cu  condiţia  nefericită a  omului  impusă  de  ea.Criza  înfiltrată  în 
gândirea  epocii  era  cuprinsă  de  derută  şi  deznădejde,  absorbind  sensurile  conştiinţei  
nefericiote,ajungând să atribuie neantului  verbul a exista  . Deşi printre filosofii analizaţi 
de  Fondane  nu  figura  Jean-Paul  Sartre,această  analiză  i  se  potriveşte  anticipat  şi  lui 
Sartre,care  ,mai  târziu,v-a  afirma  că”omul  este  existenţa  prin  care  neantul  vine  pe  
lume”,înscriindu-se în coloana celor de sub „umbrela”cernită a conştiinţei nefericite.

Dacă  unii  gânditori  l-au  aşezat  pe  om  în  „spaţiul”conştiinţei  nefericite,  
consider că acesta,OMUL,care nu a fost ocolit nici de suferinţă,nici de tristeţe,nu se poate 
împăca să rămână închis în chinga nefericirii pentru că, tocmai acesta fiind un creator 
prin excelenţă, face să triumfe bucuria
, sporind tezaurul victoriilor ce duce,inevitabil,spre împlinirea idealului fericirii.

Fiinţa umană este, prin vocaţie, demiurgică, fiind o caracteristică a  elanului 
de  autodepăşire  ce  poate  transforma  o  clipă  a  suferinţei  într-un  timp  al  bucuriei.Iar 
conştiinţa  nefericită  hegeliană  rămâne  ,pe  un  fond  idealist,  o  „trăire”  veşnică  pentu 
B.Fundoianu.

Conştiinţa de sine a ironiei amicale

Un scriitor  polivalent,  a cărui  pană a  abordat  atât  proza,  poezia  satirică  cât  şi 
teatru,să nu mai vorbim de jurnalistica practicată de-alungul zecilor de ani cu succes,este 
Ion  Constantinescu  care  în  acest  volum,intitulat  simtomatic  Înţepături  ne  letale,şi-a 
adunat,într-un florilegiu al amiciţiei,catrene cu dedicaţie publicate, în ultima perioadă, în 
paginile revistei Tribuna Afacerilor.Autorul în această carte surprinde sugestiv caractere, 
preocupări,îndeletnicirii  şi  profiluri  spirituale  a  180  de  personalităţi  din  toate 
domeniile.Aşadar, în acest volum structurat în trei capitole:Victime premeditate(oameni 
de afaceri,personalităţi ale vieţii publice),Victime colaterale şi Victime cu identitate,şarja 
prietenească din catrene şi ironia fină se analizează pe sine,prin accentuarea caracterelor
 şi preocupărilor personajelor abordate, cu instrumentele ironiei şi persiflării.

Ironia  injectată  în  catrenele  lui  Ion  Constantinescu  ne  descoperă  un  poet 
sentimental  ce  se  ataşează  personajelor  asupra  cărora  îşi  îndreaptă   săgeata  arcului. 
Aceasta nu o simţim ca pe o negaţie ori ca pe o negativitate.Catrenele par să demonstreze 
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că ironia poate să fie  constructivă şi  prietenească,având un caracter positivist,să apropie 
personajul  aflat  în  conul  de  lumină  al  versurilor  de  autorul  acestora  şi  în  final  să 
pactizeze cu cititorul:Marcajele de calitate/Impun idei cu greutate;/Şi-acestea curg,curg 
cu  toptanu/Că  doar  vă  numiţi  Izvoreanu.(Domnului  Claudiu  Izvoreanu,patronul  
S.C.Marcajrut).

Daimonul ironic din aceste catrene ne aminteşte de logica paradoxului,ca fiind nu 
cu  da în el,  doi întru unu. de altfel ,modelul paradoxului “ironiei  prieteneşti”este făcut 
pentru a fi  mai  uşoară  recognoscibilitatea eternei  reîntoarceri,de la care se revendică 
spiritul original al ironiei.

Descoperim,în  aceste  pagini,catrene  dedicate  unor  personalităţi  ca:Mirela 
Maruzec, Aurelian Ghişe, Ilie Călian, Mihai Costin, Ioan Ţiriac, Liviu Turdeanu, Dora 
Darie,  Ioan  Rad,  Aurelia  şi  Aurel  Prodan,  Vasile  Dâncu,  Gigi  Becali,  Mariana 
Enache,Mircea  Chiorean,radu  Mleşniţa,Doina  Morar,Dumitru  Sabău,Cornel  Purdea, 
Cornel 
Porumb, şi mulţi alţii, în care autorul surprinde, ca un adevărat caricaturist, elementele 
esenţiale ale unui portret psiho-socio-profesional al personajului abordat.Aceste şarje sunt 
blânde ca lumina caldă a lunii mai care prelungeşte umbra,mângâindu-ne cu răcoarea ei.

Autorul, chiar şi fratelui său Nicuşor Constantinescu, îi rezervă o amicală, în care 
descoperim o autoironie referenţială:Ţi-ai dat cred seama c-ai greşit complet/Sperând că 
fiindu-mi frate,eu te iert, /Cum puteam să te iert când toată lumea-mi spune:/”Frate-tu 
scrie mult mai bine decât tine?”

O  subtilă ironie melancolică frisonează catrenele , uneori autoreferenţială,şi chiar 
prin  autooglindire,speculând  specialitatea  personajului:Fiind  un  sociolog  
bun,renumit,/Nu-s puţini cei ce şi-au închipuit,/Că nu o să vă fie greu,deloc,/Să fiţi în  
sondaje  pe primul  loc.(Domnului  Vasile  Dâncu ,cunoscut  politician   şi  sociolog)  sau 
evidenţierea  unor  realităţi  negative  cu  adevărat:În  dicţionarul  ce  l-aţi  pritocit/destule  
nulităţi  loc şi-au găsit!/Autenticile  valori”uitate”/N-au mişcat din urechi,n-au dat din  
coate?(Doamnelor Doina Cetea şi Doina Popa,coautoare ale unui pseudodicţionar al  
scriitorilor clujeni).

În  Înţepături  ne  letale germinează  sâmburele  amiciţiei,în  miezul  lui  s-a 
recristalizat,ca  o  conştiinţă  de  sine,  poezia.Tensiunea  cărţii  din  miezul  versurilor 
porneşte, însă, din fluidul ironiei amicale, introdusă prin înţepături ne letrale  în catrene, 
pentru a devolua supleţea blândeţii atât la personaje, dar mai ales la cititori.

Costea Marinoiu - Istoria cărţii vâlcene-şcoala de la Râmnic 1705-
1830
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Cărturarul vâlcean, promotorul cultural şi scriitorul Costea Marinoiu este din 
nou în librării cu un studiu  intitulat  Istoria cărţii vâlcene-şcoala de la Râmnic(1705-
1830),  apărut  la  Editura  Offsetcolor,  Rm.Vâlcea,  2008.Carte  primită  cu  dedicaţia: 
Domnului Al.Florin Ţene,în semn de preţuire pentru nobila activitate ce o desfăşuraţi pe 
ogorul  culturii  româneşti.Cu  respect,  Costea  Marinoiu,20  februarie  2009, 
Rm.Vâlcea.Am  specificat  acest  lucru  pentru  a  consemna  faptul  că  această  carte  am 
primito  în  cadrul  unei  frumoase  manifestări  culturale,  şi  de  înaltă  ţinută  spirituală, 
organizată, printre alţii,şi de acest inimos scriitor  în colaborare cu Forumul Cultural al 
Râmnicului  şi  Biblioteca  Judeţeană  Vâlcea  Antim  Ivireanu, dedicată  unui  alt  scriitor 
vâlcean , Petre Petria.

Cartea,  de  care  facem  vorbire,  structurată  în  nouă  capitole:Predoslovie,  
Râmnic,veche tiparniţă românească, Şcoala de la Râmnic, Cărturarii, Literatura,Tezaur  
de înţelepciune,Circulaţia  cărţilor,Catalogul  cărţilor tipărite  la Râmnic(1705-1830) şi 
Bibliografie  selectivă,  se  constituie  în  tabloul   focului  sacru  al  cărţii  ce  arde  pe 
meleagurile vâlcene de mai multe secole pentru iluminarea neamului ,cum frumos scrie 
autorul în Predoslovie.

Descoperim  la  autor  rigoarea  şi  precizia  cercetătorului,inteligenţa 
disociativă,de cea mai aleasă speţă, e un mod de a dubla observaţia asupra amănuntului 
cu fine consideraţii asupra fenomenelor istoriei şi adâncimile textelor prezentate.

Civilizaţia cărţii care a rodit în miezul spiritual al locului vâlcean nu poate fi 
separată  de  sfânta  Mănăstire  Cozia  unde  Filos,  pe  atunci  logofăt a  lui  Mircea  cel 
Bătrân,aşa cum se aminteşte în hrisovul domnesc din 8 ianuarie 1392,ne oferă,cum spune 
autorul  cărţii,  autentice  versuri,  adevărate  imnuri,  adunate  cu  strădanie  într-un  ciclu 
intitulat  Pripeale,tipărite,mai  apoi,în  Psaltirea  de  la  Govora din  1637.filos  poate  fi 
considerat întâiul poet român modern.

Costea Marinoiu aminteşte în cartea sa de Lexiconul slavo-românesc a lui 
Mardare Cozianu ce cuprinde nu mai puţin de 4575 de articole.Despre această lucrare a 
scris cu nuanţă apreciativă şi Mihai Eminescu.

Investigaţiile  făcute  de  autor  ne   conduce  spre  afirmarea  unui  fapt  deja 
înţeles:Istoria cărţii vâlcene a anilor 1705-1830, şi chiar mai înainte de aceşti ani, a avut 
două  componente,  una  religioasă  şi  alta  laică,iar  conţinutul  acestor  cărţi  conduceau 
cititorul spre educaţie şi înţelepciune.

În  predosloviile şi cărţile înaintaşilor noştri erau integrate până la dizolvare 
cântece,tradiţii înţelepte ale satelor de pe Valea Alutus-ului, Argeşului şi Dunării.Asfel au 
apărut  balada  Meşterul  Manole,  ce  se  constituie  în  legenda  întemeierii  Mănăstirii 
Argeşului,  clădită în timpul domniei lui Neagoe Basarab,cel mai învăţat domn român 
până la  dimitrie  Cantemir,aşa cum specifică  Nicolae Andrei  şi  Gh.Părnuţă  în Istoria 
învăţământului din Oltenia,Editura Scrisul Românesc,1977, p.70.  Domnitor ce a studiat 
şi  primit învăţătură de carte la Mănăstirea Bistriţa a Craioveştilor,din ţinutul Vâlcii.

O  premieră  în  literatura  veche  de  la  noi  este  apariţie  eseului  practicat  la 
Râmnic cu oarecare succes în  Predosloviile Mineilor   lui Chesarie şi Filaret, între anii 
1776-1780.Aceste  lucrări  se  disting  prin  calităţile  literare.Alexandru  Duţu  cercetător 
caracterizat de o fineţe a observaţiei scrie în Coordonate ale culturii româneşti în secolul  
XVIII,p.133, că tema centrală aleasă de Chesarie este evoluţia istoriei şi timpului.

Cărţile scrise şi tipărite la Râmnic,s-au în zona acestui ţinut,au fost răspândite 
pe întreg teritoriu Principatelor Române.Acest adevăr  este înserat în Evanghelierul din 
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1746:”nu  numai  în  ţara  măriei  tale  ci  în  toate  ţările  şi  ţinuturile  ce  vorbesc  limba 
românească...cu  care  să  se  lumineze  nu  numai  o  seamă  de  norod,ci  toată 
pravoslovia.”(„Cărturari  şi  cărţi  în  spaţiul  românesc  medieval”  de  Octavian 
Schiau,Editura Dacia, 1978, p.81).Autorul specivică,faptul că mai bine de jumătate  din 
cărţile  tipărite  la  Râmnic  pe  parcursul  secolului  XVIII  au  fost  distribuite  în 
transilvania.Barbu Theodorescu scria că Ardealul devenise o adevărată comoară de cărţi  
râmnicene.

Seriozitatea, documentaţia,acribia cu care au fost scoase la lumină hrisoavele 
vechi, modul de interpretare, face din Costea Marinoiu un autor de care istoria literaturii 
române ar trebui să ţină seama.

Creaţia literară ca mod de viaţă

Dând paginile înapoi din cartea vieţii mele,citesc rândurile îngălbenite de vreme 
ale amintirilor.Aveam 14  ani când am scris prima poezie din marele volum, la care încă 
lucrez,intitulat  simtomatic Libertatea  frumosului.De  atunci  tot  scriu  capitole  după 
capitole, cărţi de poezie, proză, eseuri, critică.Aşa cum natura are oroare de vid,gândirea 
mea  are  oroare  de  inexprimare,de  amorf  şi  dezechilibru.Numai  aşa  am  înţeles  ,mai 
târziu,apoftegma filosofului grec  Constantin Tsatsos mai presus de orice,năzuinţa spre 
formă.

In acest  con de lumină emanat de  idée   îmi scriu cărţile,fiindcă poezia  există 
acolo unde obiectul nu este nici lucru,nici fenomen,nici eveniment, ci inefabila idée.Sunt 
un  mare  vizionar,  nu  îmi  luaţi  în  derâdere  lipsa  de  modestie,dar,acesta  este 
adevărul,percepând  faptul  că  marii  poeţi  sunt,  înainte  de  toate  ,mari  vizionari.A 
materializea  o  idée  într-un  poem,înseamnă  a  da  formă  naturii.  Înţelegând  aceste 
fenomene îmi scriu poeziile pe care le voi aduna într-un volum.Incă nu i-am găsit titlu.

 În Fragmente, Democrit spunea Cuvântul este umbra faptei,  sub semnul acestei 
ziceri scriu în prezent la o carte despre spectacolele de teatru pe care le-am vizionat în 
ultimii zece ani.În acest context am cunoscut sute de actori şi zeci de regizori cu tot atâtea 
caractere.

Fiindcă sunt prietenul scriitorilor şi poeţilor, şi al cărţilor lor ,pe care le primesc şi 
le îmbrăţişez cu  pioşenia gândului bun, de mai bine de 15 ani scriu la o carte de cronici 
literare,înţelegând că în emoţia artistică se întrezăreşte eternul.În această carte voi aduna 
o parte din cronicile publicate în presa literară de-alungul anilor.

1. Mai lucrez la o carte de eseuri,având în vedere că ştiinţa este pasiunea 
imediatului,pe când filosofia ştiinţelor literareare are vocaţia distanţei şi al 
perspectivei.

Acestea  sunt   cele  patru  cărţi  la  care  lucrez,patru  puncte  cardinale  dintr-un 
anotimp  când  înţelepciunea  a  înflorit   albul  la  tâmple.Aceste  cărţi  exprimă  epoca 
mea,ocolid ,pe cât se poate, exprimarea modei epocii mele.
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Scriind aceste rânduri, nu pot să pun punct, fără să nu atribui societăţii româneşti 
de astăzi şi Uniunii Scriitorilor zicerea  unui filosof: Nu ştiu ce e mai rău:un necioplit  
care persecută arta cu mijloace barbare sau un barbar care se face că o protejează cu  
mijloace civilizate?

Cristina Maria Purdescu - Mai tânără cu un cuvânt

O poetă având o coerenţă în discursul  liric, sensibilă, ce prinde în formă genuină 
fluxul memoriei este Cristina Maria Purdescu în volumul bilingv(româno-italiano)  Mai 
tânără cu un cuvânt,  apărut la Editura  Muzeul Literaturii, în traducerea lui Geo Vasile, 
având o prefaţă semnată de Traian T.Coşovei.

Poeta  se  află  la  limita  dintre  confesia  sinceră,dar  învolburată,  şi  delirul 
suav,amestecând în creuzetul  eului, într-o regie proprie, referinţa culturală cu elemente 
biografice,  poeme  cu  adrese  precise,instrumente  cu  ajutorul  cărora  sondează  mereu 
misterul ancestral:Eu îmi trezesc uitarea, un regat/Şi trec înfierbântată prin păţanii/Şi,  
fără  înţeles,  mă  strig  şi  cad/Ca  un  salcâm  în  urma  unei  sănii.(Regat).Răstălmăcind 
aparenţele  pentru  a  descifra  filonul  spiritual,  poeta  în  acest  volum  vibrează  patetic 
împingând  trăirile  până  în  haloul  mitului:De-atâta  strâns  şi  de  nesomn,  /Ai  ochii  
mici,privirea-ţi  piere,  /Te-ai  stins,lunatecul  meu  domn/Şi  eu  rămân  a  cui  m-o  cere.
(Trecător prin lumea vie).  Universul liric întemeiat  pe simbolurile purificării  conduce 
până în fondul ritualic,când dispariţia unui confrate o îndeamnă la reflecţie:O lume în 
vis,plăsmuiri nesfârşite/Care curg şi inundă şi curg/De oboseală,de gânduri ruginite,/A 
mai  dispărut  un  poet,într-un  burg.(Numele  lui  a  fost  scris).Exusperanţa 
nostalgică,imageria  echivocă,pe  jumătate  fabuloasă,pe  jumătate  reală,traduce  o 
sensibilitate  interogativă,gesticulaţia  duioasă  are  o  credibilă  notă  de  sentimentalitate 
proaspătă,atinsă,uneori,de reflecţia posomorâtă.Această sensibilitate provine şi din faptul 
că  poeta  vine  din  dogoarea  câmpiei  teleormănene:Nu  mai  ştiu  să  ascult,să  te-
aud/Departe de tine,tot mai îndepărtată/Şi vorbele se sparg pe drum şi nu ne-ajung,/Sunt  
numai  urma  trasă,în  silă,de-o  săgeată.(Sunt  numai  urma).Prinderea  existenţei  în 
vers,închistarea trăirii  imuabilă în formă canonică,  descrierea ca mistificare a fluxului 
vital  par  a  fi  temele  importante  ale  acestei  lirici  rafinate  până  la  imaginea  graţioasă, 
elegantă  şi  iubitoare  de  transparenţe.Cuvântul  pentru  cristiana  Maria  Purdescu 
este”material primă”a construcţiei sentimentului.Poeta şi-a educat cu grijă predispoziţiile, 
ţinând  versurile  la  intensitate  egală  şi  infuzându-le  o  nelinişte  tulbure,ca  o 
cutremurare.Metaforele folosite sunt surprinzătoare şi bine strunite în chingile versului 
clasic.

Cristina  Maria  Purdescu  este  o  poetă   admirabilă,  a  trăirilor  uraniene,în  care 
amintirea freamătului sufletesc fuzionează cu elanul magic al cunoaşterii.
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Dan DOBRE - Ultraj împotriva proastelor moravuri

Un poet ce toarnă în “forma”cuvântului fluxul trăirilor intense este Dan Dobre în 
volumul  Ultraj împotriva proastelor moravuri,  apărut la Editura  Semne,Bucureşti,cu o 
prezentare, pe ultima copertă, semnată de Victor Sterom.

Poemele din prezentul  volum exprimă în formă genuină fluxul trăirilor  a unei 
interiorităţi tulburi.Poetul e la limita dintre confesia sinceră şi delirul suav, amestecând 
într-o  regie  propie  amănuntul  biografic  cu  visul:mă  visez  puţin/cât  să  nu  fiu  
treaz/despărţind cu umbra/veacurilor,/un tânăr cnez(uneori…).  Poetul are premoni’ii,se 
indentifică  cu  mediul  înconjurător,iar  tensiunea  lirică  vine  din  revelaţie,pe  care  Dan 
Dobre  o  alimentează  cu  vise  spasmotice:uneori/sunt  un  izvor  sfânt,/cu  o  mână  care 
vindecă aici/şi alta,/pe cealaltă faţă de Pământ.(Revelaţie).Universul liric este întemeiat 
pe  simboluri  şi,uneori,pe  renaşterea  spirituală.Simţul  trăirilor  funcţionează  ca  un 
barometru,el  este  sprijinit  pe  proiecţii  culte,încărcate  de  reminiscenţe  ale  mitului,al 
prieteniei  şi  preţuirii  confraţilor:Cădeau  clipele  în  mine/ca  pruncii  în  virgine  ude/pe  
jumătate  fără  spline/în  corpuri  belalii,zălude(Conifere,lui  Emil  Brumaru).Aqşa  cum 
subliniază  Victor  Sterom  poemele  din  acest  volum  se  desprind  din  structurile 
aforismului:copilăria/mă  ţine  de  picioare  mereu,/la  pieptul  ei/mă  arunc  în  gol!
(Ah,copilărie!).

Dan Dobre este un poet blajin,însă versurile sale străfulgeră lumină ideatică,ca o 
scăpărare  a  unei  lame  de  cuţit  în  razele  nostalgice  ale  lunii:cu  genele  cern 
lumina,/privirea,/ochilor mei le rămâi/ivirea.(***).Declamaţia este sclipitoare,percutantă 
pe o miză etică şi religioasă:eu nu te-ntreb dacă e bine sau rău/nici  dacă Dumnezeu  
există,(Ecce Homo).Vibraţia poemelor constă în clic/clacul ideii trasmise,încadrându-se 
în noul curent proglobmodern.

Dan Sandu - Herald în Talibania

Un poet  al  laturii evanescente a lucrurilor, al învelişului lor spumos stilizat în 
care putem presimţii şi o amintire a numenalului este Dan Sandu în volumul de poeme 
Herald în Talibania, editura Aristare, Oneşti,2007.Un titlu simtomatic, prin care poetul 
ne pune în gardă că este un  dregător  ce poartă  insignele   eului său suveran, dar şi un 
trasmiţător  al  declaraţiilor  proprii,  într-o  formă,  puţin,ironică:  Salutări  şi  salutări  vă 
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rog/”Mereu avem ceva de-mpăcat:”/ziua noastră de rouă/contur/bănuind”un panegiric  
rupt.../o poezie cu pinteni...anunţând/sărutul lui Iuda...”(Herald în Talibania, 2).Este o 
poezie  a  transparenţelor  simbolice,  o  reproducere  lirică  a  ideii  de  real.  Lumea  este 
dezagregată,chiar dezbrăcată de haina materialităţii,infăşurată apoi  în veghea ideilor ce 
curăţă lumina:Cine mă strigă din fântâni amăgite, /Cu glas de rugină şoptită?/-Aburit  
călător,petrecut  după umbră./Arar,călăuză  de  veghe/Şi  plâns  de  cocoară  sub  săbii...
(Cântec de prieten,1).Poemele sunt deschse spre o anumită lumină translucidă şi rece 
,aceasta  este  dezbrăcată  de  fenomenal,  cultivând  imaginea  hieratică,  amintindu-ne  de 
subtilităţile  unui  Wallace  Stevens:Ne  cârpim  uşile/ferestrele/intrarea  în 
pod/răsuflătoarea la beci/cu folie de plastic/cu zgură cu spaime/cu amintirea unor/ ierni  
scandaloase(Paleative).Eul  liric  e  anihilat  de  reţeaua  imaginii,suspendat  de  aspectul 
translucid al metaforei.Poeziile par cristale de sare,sclipitoare tocmai prin geometria lor 
browiniană.De curenţii spiritului sunt electrizate unele poezii,deşi senzaţia de elaborare 
lucidă nu a dispărut:Numai ti  singură singurătate/n-ai temelii  peste cer n-ai/rădăcină 
nici pe pământ/singur te strig/în surpatele mele cetăţi(Lut).

Vedeniile  poetului  sunt  forme  ale  revelaţiei.Eul  liric  narcotizat  de  ispite   din 
biografia incertă joacă rolul de călăuzitor prin moliciunea laudei, rătăceşte prin proiecţii 
lirice  îmbibate  de  sugestii  ontologice  şi  cosmologice  din  care  se  poate  deduce  o 
fenomenologice a spiritului în formă poetică, fiindcă, aşa cum scria Daniel Corbu Dan 
Sandu este un poet analitic, ce-şi radografiază cu multă cruzime interioritatea,poemele 
sale fiind adevărate lecţii de abis...

Daniel Lăcătuş - La templul Poeziei

Cartea de debut, în poezie, a lui Daniel Lăcătuş,intitulată simtomatic, dar şi cu 
nuanţă programatică La templul Poeziei,Editura Lumen, Iaşi, 2008,ne descoperă un poet 
sensibil,  prin  ale  cărui  versuri  zboară  Fluturi  de nisip purtaţi parcă de respiraţia  lui  
Dumnezeu…

In tensiunea dintre concept şi imagine,poezia acestui tânăr dezvăluie, în fapt, o 
tensiune  mai adîncă,între spirit şi natura înconjurătoare, între cuvînt şi nelinişte, între 
amintiri şi Sângele poetului.Visceralul resimte cerebralitatea ca presiune convenţională,ca 
rigoare formală care, uneori, obnibulează trăirea.Sevele fiinţei hrănită de  aerul respirat 
de  tine sunt  căutate,prin  urmare,  în  plasma  organicităţii  pure,nealterate  de  canonul 
existenţei:Trag  în  piept/aerulrespirat  de  tine,/văd  prin  ochii  tăi/o  lume  a  inocenţei,
(Lacrima metamorfozei).Poezia are o disponibilitate asociativă,în recuzita lirică se strâng 
imagini  de  o  varietate  topite  în  fluenţe  metaforice:Am  fost  o  vreme  sclav/la  curtea 
împăratului,/n-am suportat oarba tiranie,/am plecat!(Vânzătorul de metafore).Discursul 
liric are un fel de dramatism şi un soi de încordare parosistică.prospeţimea confesiei face 
pe cititor să plonjeze în imaginea unei lirici infuzate de vitalitate,dar şi de un romantism 
bolnăvicios:Mor prematur miile de vise,/o viaţă întreagă am tot plâns,/bolnav de grele  
suferinţe/mă sting să mă aprind din vise.(Bolnav de suferinţr grele).
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Lumea  lui  Daniel  Lăcătuş  pare  supusă  macerării  şi  extincţiei 
lente(vezi:Criminalii) ,dar şi vibrând la tensiuni lirice şi incadescente.

Cartea este un evantai liric, o confesioune pe malul apei, cu chipul răsfrânt în 
oglinda ei.

Daniel Vighi -  "Insula de vară"

Romanul  lui  Daniel  Vighi,  "Insula  de  vară",  Editura  Polirom,  1999,  este  un 
exerciţiu superior de transcriere a unor amintiri, înşurubate în real, cu tehnici şi metode 
pe care proza postmodernistă o presupune.

Descrierea unor întâmplări  dintr-o localitate  de mult  uitată  în  haloul  copilăriei 
fuzionează  cu disertaţia  şi  prospectarea  melancoliei  provinciale  cu "toate  zbenguielile 
ilicite".

Un  dualism  cultural  se  găseşte  sub  aceeaşi  privire.  Un  ochi  al  prozatorului 
scormoneşte prin cotloanele copilăriei, prin ungherele străzilor, magherniţelor şi sufletele 
oamenilor, un altul, aristocrat şi instruit, poposeşte pe marginea amintirilor, cochetând, 
într-o complicitate culturală cu cititorul.

Textul,  incisiv, este şi o oglindă concavă care evidenţiază critic regimul trecut 
care a mutilat şi distrus multe vieţi.

Acţiunea se petrece  într-o localitate  dintre  Arad şi  Timişoara,  metaforă  a unei 
"insule de vară", aceeaşi, dar la scară mai mică, de pe Mureşul copilăriei autorului, când 
moţăiala  cehoviană făcea casă bună cu mentalităţile  provinciale  specifice zonei,  unde 
alienatul Picu "victima înspăimântată a copiilor care îi cereau buletinul", bolnavul "bătut 
pe la anchete  să spună unde se ascundea tată-său", este unul din personajele pitoreşti şi 
tragice ale cărţii, alături de Radu Metodistu.

Rememorările sunt văzute prin ochiul adolescentului care cutreieră cartierul acela 
"de pe marginea Mureşului,  din partea sa de sus, de sub poala pădurii,  de dincolo de 
capătul dinspre Transilvania al oraşului, poarta de intrare în pământul sfânt al Ardealului, 
cum ziceau moş legionarii pe la întruniri clandestine mascate în parastase pentru eroii de 
la Păuliş de la biserica orientală din Rodna".

Tehnica rememorării,  dialogurile interioare,  familiaritatea tonului în naturaleţea 
relatării, produce în text iluminări de perspectivă. Predilecţia prozatorului spre epuizarea 
unor trăiri,  creează un scenariu fabulos-poetic cu o radiografiere  în ton melancolic  al 
trecutului cotidian. Amestecul registrelor găseşte tonalitatea potrivită, căci foarte adesea 
înfăţişarea compozită a povestirilor se încheagă în romanul underground şi aceasta este o 
probă de consecvenţă. Imaginaţia se constituie ca o formă de înălţare a realului din trecut 
în prezent, un afect al retrospectivei narative. Sunetul personal este indiscutabil şi ceea ce 
face  mai  convingătoare  evoluţia  naraţiunii  este  siguranţa  tonului,  fineţea  observaţiei, 
intuiţia  amănuntului  semnificativ. Daniel  Vighi  ştie  să-şi  retrăiască  sentimentele:  "Tu 
singur cu propria ta viaţă înţepenită în vremea ultimului an de liceu al Moniei. De atunci 
ai încremenit, ai ieşit din timp".

În ciuda impresiei  de roman autobiografic,  oglindă a unei secvenţe din primul 
sfert din viaţa autorului, prin "Insula de vară" descoperim în Daniel Vighi un prozator 
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stăpân pe intuiţia stărilor originare, profunde, punctate pe un halou al unei sensibilităţi 
lirice.

Degetele timpului

Promotor  cultural,  istoric  literar,  traducător  şi  poet  Dan  Brudaşcu  este  din  nou  în 
librării  ,de  data  aceasta  pentru  prima  oară,cu  un   volum  de  poeme”Degetele  
timpului”apărut la Editura Sedan, 2009,Cluj-Napoca. Aşa cum se specifică pe pagina de 
gardă  unele  din aceste  poezii  au fost  publicate  în  revistele  Argeş,  Cetatea  culturală,  
Citadela  ,Ferestre,  Hravatska  Slova  (Zagreb,  Croaţia),  Lumină  lină-Gracious  ligh 
t(SUA), Oglinda liter , etc.

Volumul pune în dublu registru( grav,afectiv şi livresc) condiţia poetului ca 
om iubitor de natură, de cuvinte, de jumătatea mitologică ,femeia, sau de cuvintele  a 
căror  silabe”cad  sacadat  în/  praful  ridicat  de  copitele/cuvintelor  ce-aleargă  
furioase,/temătoare,disperate din calea/singurătăţii.(Cavalcadă de silabe),acele cuvinte 
strecurate în liniştea paginii albe de hârtie care formează „într-un colţ o pată discretă,  
măruntă/, unde, indiscutabil  “rămâne dovada că Poezia nu moare.”Autorul induce, în 
fapt, o stare de complicitate, sugerând în fiecare poem subînţelesuri  adânci, insinuând 
mereu  o  altă  faţă  a  adevărului:”în  septembrie/nu  poţi  vorbi  despre  visare  şi  
dragoste,/septembrie  e-clişeu  oribil-toamna/când  se  numără  bobocii/septembrie  e 
luna/recoltelor şi a abundenţei/sau a sărăciei lucii(Septembrie).Alternanţa dintre lipsa de 
visare  şi  abundenţa  recoltelor  crează  un  spectacol  ambivalent,dând  versurilor  o  notă 
puternică  de  avertizare  faţă  cu  realul.Libertatea  de  gândire,  autenticitatea,integritatea 
peisajului,în  genere  temele  morale  ale  poeziei,din  poemele  lui  Dan  Brudaşcu,  îşi  au 
rădăcina,  în   amestecul  inefabil  de ideal  şi  realitate.Sinceritatea  mărturisirilor  creiază 
impresia  cititorului  că  pactul  autobiografic  dezvoltă  autoreferenţialitatea  poemului  . 
Acestea  introduse într-un scenariu liric creează un tablou desenat cu degetele timpului.

Poemele  izbucnesc,după lungi acumulări de detalii,în viziuni în care Foamea 
de timp alungă, câteodată, speranţa.Observaţia se amplifică până la percepţia halucinantă, 
iar  din felul  acesta precipitat  de a privi lucrurile  şi a simţi  fenomenele ţâşneşte brusc 
starea paradoxală de natura revelaţiei:”Mii de gânduri năvălesc ca nişte hoarde tătare  
asupra mea/strivindu-mă sub copite de argint / ale cailor nărăvaşi.(Rătăcitor pe coasta  
dalmată).Originalitatea vine din aparenţa de lume fantastică,din tensiunea dorinţelor şi 
ale  premoniţiilor.Poetul  este  un  imaginativ  ,având  un  fel  de  dereglare  sistematică  a 
simţurilor,care  îl  ajută  să-şi  retrăiască  sentimentele  într-o insulă  pierdută-n  oceanul/  
nesfârşit-şi-mi  fac  iluzorie  platoşă  din  fiecare  cuvânt.(Poem).Viziunile  insolite,având 

102



ceva  din  fastul  crepuscular  al  lui  Trakl,  provin  din  exacerbarea  unor  sentimente   şi 
presimţiri,dar  şi  din amplificarea amănuntului  cotidian.Poemele  lui  Dan Brudaşcu îmi 
aduc aminte de ce spunea Camil Petrescu că:Artistul trebuie să conceapă în durere,dar 
trebuie  să  realizeze  în  bucurie,  în  beţia  de  a  crea,fiindcă  discursul  sacerdotal  e  o 
disertaţie lirică, după modelul lui Apollinaire.

Toate  ipostazele  trăite  şi  închipuite  de poezia  lui  Dan Brudaşcu,înainte  de 
toate,au  o  notă  de  hieratism,solemnitate  frisonată  de  melancolie.Poetul  profesează  un 
lirism  mesianic,oracular  în  sensul  bun,închipuindu-şi  eul  în  postura  unui  arheu 
romantic.Rostirea  are  strălucire  şi  densitate,  aglomerând  sentinţe  şi  imagini 
antologice,sugestii  culturale  ,uneori  atinse  discret  de  aripa  calofiliei.Confesive  în 
substanţa lor intimă,  poemele din  Degetele timpului,care ating,mângâie şi lasă semne, 
utilizează totuşi cele mai subtile trucuri retorice pentru a echilibra emisia lirică şi pentru a 
dubla documentul de existenţă prin reflecţia artistică.Puţini sunt din poeţii de astăzi care 
au reuşit să ridice criza la solemnitate, aşa cum face Dan Brudaşcu, ceea ce arată nu doar 
o sensibilitate în expansiune, ci şi o conştiinţă în stare de veghe.

Petru Poantă: "Dicţionar de poeţi", Editura Fundaţia Culturală 
"Forum", Cluj-Napoca, 1998 - Clujul contemporan -

De doi ani de zile Primăria clujeană, în cadrul Festivalului de poezie "Orfeu", a 
editat  "Caietul  cu poeţi", substanţiale antologii  care nu sunt altceva decât seismografe 
sensibile a stării poeziei din Cetate.

Pornind de la această iniţiativă, criticul literar Petru Poantă s-a înhămat, în decurs 
de un an de zile, la munca unui institut de cercetare şi a scris "Dicţionarul de poeţi"- 
Clujul contemporan - în care "pentru prima dată sunt cuprinşi într-un singur volum poeţii 
al căror destin literar se leagă de Clujul contemporan". Lucrarea stabileşte "configurarea 
unei panorame, cu mijloacele istoriei şi criticii literare, asupra unui spaţiu poetic precis 
delimitat cronologic: de la al doilea război mondial până în prezent".

"Dicţionarul" cuprinde 128 de poeţi, fiind o lucrare în care spiritul critic îşi spune 
cuvântul, însă, fiind un volum de autor, acesta este, vrând-nevrând, atins de subiectivitate, 
stare recunoscută de autor în "Argument".

Lucrarea, amplă, cu un aparat informativ bine pus la punct, cuprinde poeţi născuţi 
în Cluj, stabiliţi aici, plecaţi, dar au activat aici o perioadă semnificativă, sau născuţi în 
altă parte, stabiliţi în prezent în urbea de pe Someş, sau sunt plecaţi, însă pe timpul şederii 
au publicat mai multe cărţi.

"Caseta"  fiecărui  autor  este  structurată  în  două  părţi:  chapeau-ul conţine 
informaţii  biografice,  bibliografia  operei  şi  biografia  intelectuală.  Partea  a  doua  este 
"Articolul  critic"  a  cărui  dimensiune  constituie  un criteriu  relativ  de  valorizare  şi  nu 
singurul, după cum subliniază însuşi autorul în "Argument".

Citind acest "Dicţionar" mi-am adus aminte de un basm din culegerea lui Petre 
Ispirescu, din 1872, în care ne vorbeşte despre un copil care "cu cartea în mână născut", 
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ca dar de Sus,  al  unei  familii  nevoiaşe,  cuprinsă de bătrâneţe  şi  singurătate,  care  n-a 
pregetat cu rugăciuni în credinţă întru Dumnezeu. Dar... pe lângă cele bune, ursitoarea 
mijlocie, spre încercare, îi urseşte copilului ca, la doisprezece ani (simbolică cifră!) să fie 
răpit de duhurile rele. Şi el, deşi citea din cartea de care nu se despărţise niciodată şi era 
înconjurat de mulţime, "ceasul" sosind, a fost smuls chiar din lăcaşul sfânt, sub privirile 
neputincioase ale consătenilor şi purtat prin văzduh până, zbătându-se în ghearele acestor 
duhuri, a reuşit să citească din carte scăpând astfel pe fundul unei prăpăstii. Cu cartea în 
mână şi dezorientat faţă de locul unde se afla abandonat, a pornit să iasă deasupra, în 
lume. În continuare, basmul se întâlneşte cu viziunea lui Ezechiel, dar mă opresc  aici, 
pentru a sublinia prin cele relatate mai sus importanţa unei cărţi de talia "Dicţionarului" 
lui Petru Poantă, care este "jalon"diriguitor şi "salvator" pentru cei care vor avea nevoie 
să studieze fenomenul poeziei în Cluj.

Din lucrare se desprind câteva structuri efervescente care au existat şi coexistat 
de-a lungul anilor,  începând cu poeţi ce au asaltat  proletcultismul,  după care urmează 
grupul de la "Steaua" care a luptat împotriva dogmatismului. Printre aceştia sunt A.E. 
Baconski,  Victor  Felea,  Aurel  Gurghianu,  Aurel  Rău,  Petre  Soica.  Prin  1967 -  1968 
începe o altă mişcare literară, ca o supapă de refulare, cu accepţia organelor abilitate, 
mult mai redutabilă, care va transforma Clujul, pentru aproximativ două decenii, într-o 
sursă fecundă de talente. 

După 1990 în Cluj apare un puternic grup de poeţi în jurul societăţii Societăţii 
Culturale "Zalmoxis".

În  radicalismul  care  se  naşte  la  Cluj,  după  1990,  renaşte  o  poezie  de  tip 
avangardist, dar care nu se mai raportează numai la limbaj. Noua grupare de poeţi a căror 
lideri sunt Adrian Mihai Bumb şi Ionuţ Ţene au un demers "tipic postmodernist, atât prin 
privilegierea subiectului, cât şi prin atitudinea faţă de tradiţie". Ionuţ Ţene, prin poezia sa, 
crează ca un "element de expresie literară", cum precizează N. Manolescu citându-l pe M. 
Riffaterre, adică "poezia are o gramatică proprie neidentică cu a limbii comune".

Nu este o întoarcere la "dicteul" automat, ci este un fel de demers neo-plastician, 
de "descoperire" a unei "limbi" poetice nesocializate. Cei mai reprezentativi tineri poeţi 
clujeni sunt: Adrian Mihai Bumb, Ionuţ Ţene, Flavia Teoc, Dorin Crişan, Victor Ţarină, 
Ioan Pavel Azap etc.

"Dicţionarul" se constituie într-un important obiect de studiu şi el este rolul unei 
inteligenţe critice aplicate la obiect şi al unei discipline de studiu riguroasă.

Dimensiunea psihopatografică şi de obiectivare în proza lui Gib 
I.Mihăescu

115 ani de la naşterea marelui prozator

Odată  cu  romancierii  Garabet  Ibrăianu,  Liviu  Rebreanu,  Hortensia  Papadat-
Bengescu  ,  Camil  Petrescu  şi  Mircea  Eliade  se  produce  o  adevărată  schimbare  de 
ansamblu a tehnicilor narative. O parte din prozatorii novatori s-au impus mai greu în 
atenţia publicului,  cum ar fi  Gib I.Mihăescu,  Anton Holban, Mihail  Sebastian şi Max 
Blecher, în ciuda faptului sau chiar datorită acestui demers modelizant,în proiectul lor de 
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a  se  înscrie,  după teoria  sincronismului  dezvoltat  de criticul  Eugen Lovinescu,  într-o 
matrice a modernismului  universal.  Scriitorul  Gib Mihăescu,  care  abordase nuvela cu 
mult curaj şi într-o manieră originală, încă din anul 1919, a dat tonul nuvelei psihologice, 
prin publicarea celebrelor sale volume”La Grandiflora” şi “Vedenia.” Cele două nuvele 
care dau şi titlul volumelor de debut sunt frisonate de elemente autobiografice , fiindcă şi 
viaţa autorului derula un farmec într-un oraş de province în care nu se întâmpla nimic, 
cum spunea Sadoveanu despre Fălticeni lui. Însă boala iubitei ţinută în secret, pentru care 
nutrea o iubire platonică, devenise o tragedie în contextul ratării provinciale. Personajele 
masculine din proza lui Gib I.Mihăescu, mai ales cele din romane, au comportamente 
axate pe aventura bizară sau fatală a iubirii, sunt , mai précis, măşti ale sinelui auctorial, 
în contextele sociale şi istorice parcurse în  studenţie şi maturitate. În romanele  Braţul  
Andromedei, apărut în 1930,Zilele şi nopţile unui student întârziat, care a văzut lumina 
tiparului în 1934, Donna Alba, în 1935, au ca structură narativă principală o tendinţă a 
imaginarului  psihotic  şi  a  conturării  trăirilor  trupeşti  în  patima  chemării  sângelui. 
Literatura  sa  este  analitică  cu  elemente  stranii  în  comportamentul  personajelor  cu  o 
atmosferă  a  derutei,  a  geloziei,  a  cinismului  şi  suportabilităţii  erotice,  glisând,  nu  de 
puţine  ori,  spre  masochism  şi  agresiune  sadică.  Locotenentul  Ragaiac  din  nuvela 
Rusoaica, Andrei Lazăr, din , Mihnea Băiatu, din Zilele şi nopţile unui student întârziat 
care are şi el un tiz , urmând Dreptul la Bucureşti, Mihai Aspru din nuvela Donna Alba , 
sunt împinşi de conjucturi psihopatice  spre acte  necontrolate, şi să fie bântuiţi în stilul 
dostoievskian de acestea, în plin plan fiind adulterul, iubirea interzisă, faţă de femeia ce 
se găseşte în altă condiţie socială, a vârstei, sau chiar, al  mentalităţi că face parte din o 
altă  etnie.  Criticul  literar  Nicolae  Balotă  în  capitolul  dedicat  lui  Gib  Mihăescu  din 
volumul Labirint, apărut în 1970, interpretează în grilă psihanalitică agravarea obsesiilor 
şi devierilor comportamentale pe care personajele lui Gib. Mihăescu, ajung să le suporte 
drept  consecinţe  ale  unor  acte,  uneori  ratate.  Nicolae  Balotă  subliniază  că  ceea  ce 
provoacă anxietatea personajelor  sunt fantasmele, nu realitatea, reprezentările imaginare 
ale unei situaţii conflictuale inconştiente. Eroii au o apetenţă spre imaginar şi o eroare de 
cele închipuite, de halucinaţiile, obsesiile şi delirul lor. Această ambivalenţă îmi aduce 
aminte  de  Baudelaire,  de  dubla  apetenţă: extaz  al  vieţii,  oroare  a  vieţii.  Tocmai 
dedublarea şi tensiunea conflictuală este cea care provoacă anxietatea din proza lui Gib 
I.Mihăescu.

Fire complexă, predispus să plonjeze în sfera imaginarului tot atât de intens ca în 
viaţa de zi cu zi, înclinat spre obscuritatea impulsurilor, Gib I.Mihăescu se simte atras de 
scriitorii în operele cărora găseşte evaziunea şi dorinţa de imaginar,cum ar fi Sadoveanu, 
Gorki şi Gogol, mărturisire pe care o descoperim în nuvela Donna Alba, dar este atras şi 
de  Claude  Farrere  şi  Pierre  Loti.  Îl  preocupă  obsesiile  conştiinţei  turmentate.  Toate 
nuvelele lui Gib poartă amprenta analizei  stărilor sufleteşti  ce populează abisul fiinţei 
umane,  inconştientul  acesteia.  Explicaţia  freudiană  a  genezei  stărilor  nevrotice  este 
plauzibilă. În analizele psihice ale situaţiilor şi ipostazelor eroilor săi, face o autentică 
explorare  psihanalitică,  prin  instinctul  său  de  analist  şi  mai  puţin  printr-o  aplicare  a 
informaţiilor  sale  în  această  disciplină.În  nuvela  Vedenia,  unde  este  vorba  de  o 
infidelitate  conjugală:  doamna  Naicu  îşi  înşeală  soţul  cu  ordonanţa.  Venind  acasă  îi 
surprinde pe cei doi în pat. Este o situaţie nedorită pentru naicu, pe care nu o acceptă. 
Comportamentul  lui  oscilează  între  compulsiunea  reparării  imediate  a  onoarei  şi  a 
îndoielii, ce se finalizează printr-o indecizier până la apragmatism. Sfârşitul nuvelei e o 
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exemplificare a realităţii luată drept închipuire, car urmare a influenţei fastuasei parade a 
universului stelar care îi modifică percepţia, melajată în straniul plasmatic al fanteziei. 
Nuvela  Semnele  lui  Dănuţ prezintă  un  bolnav  psihastenic.Obsesia  este  fiica  eroului 
titular,  pe care o aşteaptă  să vină în vacanţă,  cu trenul,  de la pensionul craiovean.  O 
presimţire funestă îl copleşete de două-trei zile pe Grigore Dănuţ, şeful gării din Băbeni, 
prin semne anticipatoare, asemănătoare cu cele ce-l “persecutaseră“ la moartea primului 
copil.  Totul se desfăşoară într-o atmosferă psihică de acaparare a conştiinţei de aceste 
semen premonitorii, cu strâmtoarea şi destrămarea până la obnubilare a acesteia, cu effect 
disociant al întregii personalităţi, cu tulburări somato-vegetative şi un comportament de 
agitaţie psihomotorie, cum ar fi bătăile ochiului care sunt asociate cu aşteptarea tragediei, 
ia imaginarul drept realitate şi-l trăieşte ca atare, o atmosferă de anxietate majoră, c eating 
limitele nebuniei. Întreaga acţiune se desfăşoară având aceste elemente de psihopatologie. 
Intensitatea, persistenţa şi structurarea acestei stări obsessive poate apărea, ca un context 
symptomatic, ca melancholia, cum apar în cazul de faţă, uneori chiar în simptomatologia 
unei  schizofrenii,  exclusă  în  această  nuvelă.  Multe  din  scrierile  lui  Gib  I.Mihăescu 
excelează prin motivaţii  de semiologie  psihatrică.Cum ar fi în  Troiţa,  o capodoperă a 
prozei  româneşti.  În  proza  lui  Gib  I.  Mihăescu  descoperim  simptome  din  psihiatria 
marginală,  ca  stări  nevrotice  de  diferite  feluri,  cum ar  fi  anxietatea,  depresia,  fobia, 
obsesia  şi  chiar  recţii  de  intensitate  psihotică.  Iar  în  romanul  de  mari  dimensiuni 
Rusoaica
, unde Ragaiac este Gib, descoperim stări obsessive, fiind vorba de aşteptarea unei femei 
ideale,  aşa  cum  a  conceput-o  imaginaţia  sa,  cu  elemente  ale  realităţii  şi  ale 
reminiscenţelor sale, lecture din literature rusească, şi care , cu toate experienţele prin 
care trecfe, rămâne o simplă dorinţă neîmplinită, ce nu l-a eliberat de tensiunile psiho-
afective.

Gib Mihăescu este un mare descoperitor al sufletului uman şi un mare analist al 
stărilor normale şi patologice.

Bibliografie:
Nuvele,Gib.I.Mihăescu,Ed.Cartea Românească,Bucureşti,1929.
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Gib I.Mihăescu, romanele Rusoaica, Braţul Andromedei,Femeia de ciocolată,Zilele şi  
nopţile unui student întârziat, Donna Alba,în ediţi diferite, apărute înainte de 1989 şi  
după.
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Vibraţia eului în - Dimineaţa iubirilor 

Volumul  de  debut  al  poetei  Kula  Ilinca,  intitulat  simptomatic  Dimineaţa 
iubirilor ,structurat  în  două  cicluri:Metafora  dorului  albastru şi  Dimineaţa  iubirilor, 
descoperim  cutremurări  delicate  şi  gesturi  premonitorii  în  căutarea  jumătăţii 
mitologice.Amestecul  de  jubilaţie  candidă  şi  de  înfrigurare  ludică  străbate  întreg 
volumul:Frumosul  trup  ieşit  din  mare/Mi-a  fermecat  privirea;E  zeu,e  om,e  arătare?
Orice  ar  fi,acum,e-n  zare.(Iluzie).Himera  închipuirii  ,întotdeauna,are  destinul 
fenomenului fata  morgana,cu  cât  dorinţa  poetei  pare  mai  aproape  de   iluzia  sa 
fermecătoare,  cu atât aceasta se îndepărtează în punctul idealului perfect spre care nu 
ajungem niciodată.Echilibrul  volumului  se  realizează  între  relatarea  maliţioasă,  calm-
dezolată,  a  trăirilor  eului  cu  imaginarul  încărcat  de  speranţe.Există  o  dorinţă 
ascunsă,asemeni  sentimentului  pe  care-l  simţim  citind  Zburătorul lui  Ion  Eliade 
Rădulescu, în discursul liric diafanizat printr-o construcţie stilistică a versului clasic :Aş 
vrea să pot să te  arunc/Din visurile  mele,/Aş  vrea să fug şi  să te  uit/Să nu-mi aduc 
aminte.(Aş  vrea).Se  observă   că  dorinţa este  supremul  sentiment  ce  populează  cu 
resemnări candide şi euforii volumul de faţă,asemeni poemelor de început ale Carolinei 
Ilica.

E multă dorinţă de iubire în lirica poetei Kula Ilinca, înţeleasă întotdeauna ca 
expresia unei dorinţe ne realizată, când închipuirea nu explodează în viziuni ,uneori 
îndulcite cu efuziuni sentimentale:Şi zilnic sunt cu tine,/Trăiesc în amintiri,/Prezentul mă 
alungă,Trecutul e meschin.(În gând).

Chiar dacă unele poezii nu au rimă, totuşi ritmul interior al versurilor le dă o 
muzicalitate  şi  cursivitate  plăcută:Privirea  mă duce  spre tine,/Şi  gândul  mă cheamă-
napoi./Te-aştept la răspântii,iubite,/te-alung,la ivirea,din zori.(Nu ştiu).Răspântia pentru 
autoare este crucea vieţii în centrul căreia ne regăsim atât la bine ,dar şi la rău.Numai la 
aceste  răspântii îşi regăseşte dorinţa,apoi asemeni unei manta de ploaie se lapădă de ea 
când ivirea zorilor alungă himera iubitului.

Eul poetei se  află între două oglinzi paralele şi imaginea lui  se multiplică la 
infinit ca vibraţiile ecoului când îşi strigă iubirea.Acest sentiment fiind mai degrabă un 
catalizator al dorinţelor.Inima trăieşte doar acea spumă a dorinţelor,cum ar zice Valery, 
care se aşterne peste versuri ca o perdea vaporoasă.Intenţia este de a face din iubire o 
halucinaţie,este de fapt un truc poetic, întrucât dorinţa e de a da carnaţie imaginarului 
pentru a întemeia o lume prin eternul sentiment uman:Dorinţa e tot ce rămâne,/Şi dorul e  
astăzi ateu,/Chemarea mă strigă pe nume,/Iar numele,nu-l ştiu nici eu.(Cântec).
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Amintirea idealităţii pierdute e sugerată, stilistic, prin repetiţii, extazul, 
iluminarea se realizează prin forme ale exorcismului,ale mântuirii fiinţei prin iubire în stil 
bellayst.Pierderea iubirii se face în ritmuri universale,este un fel de exerciţiu de 
purificare,o regăsire în dorinţă.

În  acest  volum de  debut  poeta  este  sedusă  de himera  clasicităţii,preferând 
experienţa  clasicilor,  vizibilă  nu  atât  în  substanţa  viziunii,  cât  în  prozodia 
incantatorie,cizelată,aproape  narcisiacă.Clasicismul  prozodic  al  versurilor  e  însă  mai 
degrabă o formă de îmblânzire a convulsiilor lăuntrice,un act de exorcism.Înclinaţia spre 
melancolie,spre  imageria  ambiguă,deopotrivă  diafană  şi  uneori  fantastă,  ascunde  în 
spatele  virtuozităţii  o  expresie  barocă.Capacitatea  de  a  da  carnaţie  dorinţelor 
,obsesiilor,de a le închide în versuri rafinate şi eclatante se consumă însă,nu o dată,în 
exerciţii  de  virtuozitate,în  decorativism.Poeta  poate  fi  încadrată  în  noul  curent 
globmodern ,teoretizat de mine în anul 1998 în revistele  Oglinda Literară   şi  Curierul  
Primăriei Cluj, curent literar ce se caracterizează printr-un fel  de întoarcere pe jumătate 
la modernism, dar cu mijloace stilistice actuale.Mâzga postmodernistă caracterizată prin 
stâlcirea limbii fără să spună nimic este pe cale de dispariţie, fiind decât un experiment.Şi 
atât.

Dimineaţa iubirilor  are aerul unei superbii melancolice, în care recunoaştem 
orgoliile poeziei adevărate.

Flavia Teoc - Din casa lui Faust

După evenimentele din decembrie '89, în Cluj-Napoca a apărut un val puternic de 
tineri poeţi cu o solidă bază culturală. Printre aceştia enumerăm pe Victor Ţarină, Adrian 
Mihai Bumb, Ionuţ Ţene, Ioan Pavel Azap şi mulţi alţii. Printre aceştia se distinge o voce 
feminină, a poetei Flavia Teoc pe care al treilea volum de versuri  Din casa lui Faust, 
Editura Clusium, 1998, o defineşte ca pe o expansivă ce ştie să-şi populeze rememorarea 
cu resemnări candide şi euforii bine jucate. Poeta e o sentimentală lucidă, sensibilă la 
obiectele şi anotimpurile care îi străbat viaţa: "Îmi picură ploaia/ Pe faţă/ Din casă de 
îngeri, şirag/ De mărgele scăpat/ De pe aţă" sau "În locul gutuilor veştede/ Şi-al vinului/ 
În somn mi-am încins/ O toamnă cu vise-ascuţite".

Poeta exaltă în viziuni convulsive şi terifiante,  o interioritate  în stare de criză, 
tulburând  confesiunea  prin  spectacole  genuine  ale  închipuirii,  prin  reprezentări 
metaforice ale afectivităţii: "Eu aş aduce iubirea/ Care creşte garduri/ Şi porţi/ Şi visele 
mele m-ar arde/ Cu dor de cărări  nesfârşite./  Te bucuri  făptură/  De sare/  Că asemeni 
nicicum/  Nu  suntem".  Imaginea  este,  totuşi  pregnantă  vibrând  de  o  sinceritate 
dezarmantă, izbutind nu o dată reprezentări memorabile ale fondului interior şi abisal: 
"Sora mea geamănă/ A pornit în cer/ La cosit de stele". Confesiunea merge în acelaşi pas 
cu trăirea şi maschează retorismul suferinţei: "Adesea ne privim în ochi/ Ca doi străini, 
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până când,/ Zorii se apropie şi cade toamna/ Asemeni pânzei de păianjen/ Peste turlele 
negre".

Lumea Flaviei Teoc e o formă de ingenuitate, de iubire esenţială, aceasta dă o 
coerenţă antologică, în care speranţa şi revelaţia se amestecă în chip miraculos: "Dacă 
trupul  te  doare/  Te  lepezi  de  trup/  Dacă  sufletul  ţipă  te  lepezi/  Până-ntr-acolo  cine 
cutează/ Să-şi mistuie dorul de mine".  Transcendenţa pare căzută în umilitate,  iubirea 
tânjeşte,  sacralitatea  ia  forme  neprevăzute:  "N-am trăit  mai  nimic/  Din ce  s-ar  putea 
vedea/ Cu o privire ageră. Piatra căzând/ Am simţit-o. Fără să mă gândesc/ Că însăşi 
căderea ei/ Poate fi mai frumoasă ca zborul".

În tensiunea dintre concept şi imagine, poezia Flaviei Teoc dezvăluie, în fapt, o 
tensiune  mai  adâncă  între  spirit  şi  trup.  Visceralul  resimte  cerebralitatea  ca  presiune 
convenţională, ca rigoare formală care obnubilează trăirea: "Restul/ Trăieşte atât cât are 
nevoie/ Să obosească". Poezia are o mare disponibilitate asociativă, în reuşita lirică se 
strâng imagini de o varietate copleşitoare: "Inima ta, biserică veche/ Pe unde lumea trece 
şi/ Nu ştie,/ Ce i se pare ei a vedea/ Demult s-a strămutat/ În ceruri".

Pe  fondul  ei  predispus  la  efuziuni  romantice,  Flavia  Teoc  îşi  dezvoltă  o 
sensibilitate convulsivă, în alertă.

       
         

Dumitru Hurubă - Cobaii

Profunzimea  reflecţiei,  relatarea  unor  întâmplări  dramatice  din  timpul  când 
membrii  societăţi  noastre  erau  cobaii unui  experiment  utopic  numit  socialism  multi 
lateral dezvoltat găsim în romanul ”Cobaii” de Dumitru Hurubă, Editura Eubeea, 2009,  
subintitulat  ”fragmente din Jurnalul unui Cobai al Destinului”.Prozatorul  nu pare,  în 
acest  roman,  deloc  străin  de  un  anumit  clasicism  al  meditaţiei  asupra  unui  jurnal, 
trăsătură vizibilă în efortul de a sonda şi reda întâmplări dintr-o perioadă tristă a societăţii 
româneşti. Personajele, Roxania Popa, profesoră de limba română, pictorul Andrei Rangu 
, sunt personajele în jurul cărora se ţese un covor cenuşiu de întâmplări de pe şantierele 
patriei socialiste. Romanul este construit prin metoda redări scrisorilor lui Andrei către 
Roxania, condamnat la ani de închisoare comunistă datorită faptului  că a fost martor 
când un ofiţer de securitate sub acoperire “a început să injure democraţia, regimul şi pe  
Ceauşescu  de  mamă,  iar  pe  Ceuşeasca a  făcut-o capră  emancipată  şi  curvă  care-şi  
plimbă prin ţară şi prin străinătate “codoiul” ei de satană, pe banii noştri.”,iar faptul că 
pictorul  i-a ţinut  isonul, securistul  provocator îl  arestează.  Textul  este o radiografie  a 
mişcării  vii,  autenticiste,  proiectând  lumina  interesului  pe  situaţia  emblematică  a 
întâmplărilor,  de  pe  un  şantier  de  la  Măgura,  la  care  sunt  implicate  personajele 
principale , ce sunt”marionetele-victime ale Destinului.” Dumitru Hurubă ştie să coboare 
în  imediata  apropiere  a  vieţii,  să-i  simtă  freamătul  şi  să-i  descifreze  destinul ascuns. 
Efectul, în astfel de cazuri, este de autenticitate clocotitoare, de cristalizare a realului în 
imagini dramatice.Întors din închisoare Andrei lucrează pe un şantier unde destinul lui se 
interesctează cu personaje precum Chiribeleu, Farmacistul,  Tanti Roza poreclită Roza-
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Scleroza, Buldozeristul, Iozefina, Rozdea, Spârdescu, etc.Îi scrie Roxaniei că”tablourile  
mele trebuie să-i reprezinte exact aşa cum sunt de fapt şi nu cum ar dori ei să fie.Nu 
vreau să fotografiez realitatea decât surprinzând-o în momentele ei cele mai sincere, nu 
pozând. Vreau ca totul să apară firesc, un firesc învăluitor,  care să oblige privitorul  
tablourilor mele la participare.”Aceste cuvinte se constituie într- o adevărată credinţă a 
rolului creaţiei. Scrisorile descoperă ceea ce ochiul pare a observa lumea printr-un ochean 
colorat în cenuşiu care hieratizează mişcarea, gestica personajelor, fără însă a o îndepărta 
de  esenţial.  În  urma  unui  accident  petrecut  pe  şantier  ziaristu  Mihai  Jerome  ,  de la 
“Flacăra Socialismului”  se duce pe şantier pentru a scrie un reportaj. Din întâmplare 
descoperă  o  scrisoare  căzută  în  cabina  camionului  ce-l  duce  pe  urmele  lui  Andrei,” 
prieten vechi”. În urma accidentului Andrei dispare. Mărturisirile acestuia  pe o bancă din 
Parcul Dendrologic din Simeria în primăvara anului 2009, se constituie într-o povestire 
către  prozatorul  care  mărturiseşte  că”parcă  de-abia  acum  încep  să  o  înţeleg…”  . 
Naraţiunea este atât de puternică, împletită uneori cu picturalitate, încât romanul pare că 
explodează  de  amănute  detectiviste,  picmentate  cu  detalii.  Deşi  excelează  în  latura 
reflexivă,  prozatorul  e  şi  un  bun  constructor,  cu  simţul  ansamblului,  al  ordonării  şi 
organizării  discursului  după o logică textuală.  Prozatorul  cultivă inteligent  construcţia 
textului,  sugerând  mereu  un  raport  de  contiguitate  între  autenticitatea  trăirii  şi  cea  a 
povestirii, între verosimilitate şi credibilitate.

Conflictul are tensiune, personajele Roxania Popa, profesoară universitară, Andrei 
Rangu, absolvent al Academiei de Arte Plasice” au vrut cu tot dinadinsul să demonstreze  
oricui că se putea şi altfel, că speranţa şi dragostea pot învinge dacă există sinceritate,  
puterea de a crede până dincolo de orice limită într-un ideal, chiar dacă acesta iese din 
tiparele normalului, chiar dacă acesta strică ordinea lucrurilor stabilită de către o forţă  
care guvernează totul şi al cărei reprezentant I se substituie amplificând adesea, răul şi  
toate nenorocirile.” Sfârşitul romanului este romantic, reîntâlnirea Roxaniei cu Andrei se 
datorează unei întâmplări  imprevizibile când acceleratul 78  se opreşte din cauza unei 
defecţiuni  la  frână  şi  în  vagonul  9  aflându-se  Roxania  îl  vede  pe  Andrei,  fiind 
cantonier,  ,iar acesta ,la strigătul Roxaniei simţea cum alunecă”încet spre pământ,”că 
nu-i mai aparţine...

Conflictul romanului are tensiune, personajele sunt purtate prin situaţii dramatice, 
vibrând de tulburări când de suprafaţă, când mocnite, şi de anxietăţi. Conversaţia are ceva 
din sobrietatea meditaţiei lui Malraux.

“Cobaii” este  un roman  grav,  dramatic,  deschis  cu  toţi  porii  spre  adâncimile 
exitenţei   supusă destinului.  Când omul este cobaiul unui experiment politic şi social 
anacronic şi inuman.Dumitru Hurubă ne confirmă , prin această carte, că  este cu sigurană 
un romancier complet.

Dumitru Hurubă - Carte de colorat mintea
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Un volum de poezii în care redescoperim prozatorul umoristic de talent, este 
Carte de colorat mintea de Dumitru Hurubă, Editura Corvin, Deva, 2008.

Aşa cum mărturiseşte autorul, la originea acestei Antologii definitive, cu rol de 
ediţie de autor,  are la origine un  volumaş de versuri având acelaşi titlu, apărut în anul 
1998, dar care pe parcursul anilor s-au adăugat alte poezii publicate în revistele satirico-
umoristice:Moftul român, Urzica, Şopârla, Râsu`lumii, ş.a.

Poeziile lui Dumitru Hurubă ce amintesc,unele,de proiecţiile sarcastice ale lui Ted 
Hughes, denunţă perversitatea conştiinţei, a faptelor,a întâmplărilor obnubilate de norme 
şi convenţii, într-o expresie a versului cizelat până la calofilie.nuanţele parodice, 
ecorseul,sunt metode de a predica în pustiu, efort pentru îndreptarea noastră prin 
Chestiuni legislative:Unde-i lege nu-i tocmeală,/Zice-o vorbă din bătrâni.../dar când ea e 
ilegală/Şi-i făcută drept scuteală/Pentru indivizi haini?(Chestiuni legislative).

Volumul  se  deschide  cu  Rugăciunea  unui  dac,o  parodie  cu  adresă  precisă  la 
mentalitatea  acestui  popor,  defectele  lui,  instituţiile  laice,sau  religioase,la  tot  ce 
nemulţumeşte  acest  neam:Avem  Bugete  de-austeritate/dar  cei  puţinii-şi  construiesc 
palate;/Apreciază,Doamne-al  lor  efort,/Dar  dă-le  către  Iad  un  paşaport(Rugăciunea  
unui dac).

Volumul  este  structurat  în  trei  cicluri:I-Predici  în  pustru,II-Sonete,şiIII-
Păcătoşenii,toate interferând aceaşi temă: defectele umane şi înspecial cele româneşti.E 
mult sarcasm în poezia lui Dumitru Hurubă,îndulcit  adesea prin inflexiuni psalmice şi 
perfecţiunea versului clasic,multă secreţie umorală şi humorală,patetică ,trasă prin filtrul 
ironiei:E ziua ta,frumoasă Coryntină,/Şi  dărui-ţi-aş,Doamnă,un cadou-/Măcar o ramă 
simplă  de  tablou/Din  care  s-a  furat  celebra  Cină...(Moment  sentimental).Laimotivul, 
refrenul,incantaţia sunt procedee predilecte prin care discursul lyric se încarcă de o priză 
magică,de  sonorităţi  oraculare:Sărmana  mea  singurătate/Ce  bine  semeni  tu  cu  
mine!/Când îmi e greu şi când mi-e bine,/Când n-am nimic sau am de toate...(Sărmana  
mea singurătate).

Dumitru  Hurubă  este  un  bun  cunoscător  al  versului  clasic,şi  al  potenţialului 
acestuia,şi  este  sedus  de  el.O  voluptate  irepresibilă  a  rostirii  impinge  poezia  spre 
incantaţii ritmice.Un aer topârcianist pluteşte peste acest volum,al cărui discurs rafinat 
până  la  eclatanţă  construieşte  o  imagine  copleşitoare,în  care 
încap,deopotrivă,adevăruri,viziuni  construite  pe  acestea  şi  explozii 
luminiscente,reprezentările  sardonice  împănate  cu  ironie  şi  desfăşurările 
beatitidinale.Dumitru Hurubă e un poet de înaltă vibraţie, convingător în toate privinţele 
şi o conştiinţă în stare de veghe.

Dumitru Velea - Nisipul cu oase

Încet  şi  sigur,  poetul,  eseistul  şi  dramaturgul  Dumitru  Velea  construieşte  o 
bibliotecă cu propriile-i volume. În biblioteca unui autor, cărţile au o mişcare secretă. 
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Ajuns la a treisprezecea carte, autorul stă retras în colţul scenei lăsând cărţile libere ca 
orgoliul lor să le împingă mereu spre raftul întâi.

Noul volum de versuri al lui Dumitru Velea "Nisipul cu oase", Editura "Călăuza", 
1999, este cartea a IV-a din ciclul "A doua navigaţie", în care poetul explorează, unic în 
literatura română, până în prezent, un nou gen de poezie patriotică şi religioasă în care 
omul îşi este sfânt trup şi hrană sieşi, propria sa transcendenţă şi imanenţă, plăsmuitorul 
propriilor zei şi iluzii.  "La métaphisique c'est moi!" parcă doreşte să spună poetul, iar 
universul său este biblioteca, biblia şi istoria. O bibliotecă imensă, în care au încăput "o 
perdea de albine/ se spune,/ prin ea nu poţi pătrunde, se lipeşte de tine/ ca o cămaşă, cu 
ace de foc".  O bibliotecă în care se joacă o apocalipsă livrescă cu rădăcini  în istoria 
neamului.

Poemele din "Nisipul cu oase" sunt bazate pe fapte istorice şi legende privite prin 
oglinzi concave, prelungind metafora,  ele se legitimează cel mai adesea în termeni ca 
"recuperare",  "renaştere", "reîntoarcere". Noţiunea "Nisipul cu oase", chiar dacă îşi are 
originea într-un toponimic local, are un sens mai adânc în ansamblul gândirii poetului ca 
o  dezvoltare  progresivă  în  care  religiosul  se  identifică  cu  istoria,  cu  valoarea,  prin 
mijlocirea unei recuperări şi a unei apropieri a fondului original: "Cine găseşte un oscior 
ieşit din nisip,/ reface un schelet mai alb ca zăpada".

Poemele lui  Dumitru Velea au ceva din noţiunea de întemeiere,  de gândire ca 
întemeiere şi ca acces la ea, pe care Nietzsche şi Heidegger le aduc, unde metafora este o 
formă  de  recuperare,  o  reintegrare  a  spiritului  într-o  retorică  totalizatoare,  unde 
simbolistica oaselor are sensul duhului şi vieţii: "Iată, voi face să intre în voi un duh şi 
veţi trăi" (Ezechiel, 37). Aceasta înseamnă, însă, mai mult decât o punte de trecere, cum a 
considerat Malcolm Bradbury. Pentru Dumitru Velea înseamnă putinţa de a transfigura 
istoria,  fiindcă poetul  ştie că umbra e,  în chip figurat,  trecutul fiinţei,  al  spiritului,  al 
culturii,  este însăşi Învierea: "tot astfel, din două bucăţi de piatră,/ una dezgropată sau 
singură ieşită prin nisip/ şi alta bine ascunsă în umbra aceasta,/ să facă o singură bucată/ 
pe care să înflorească tendoane şi carne/  la chemarea Sa". Astfel, spiritul trecutului se 
întoarce în urmă, cu avlavie, cu credinţă şi cu înţelepciunea înţeleptului a datului dătător 
de destin: "Dar cum să ajungi pe pod/ dacă între şanţuri nu-i nici o trecere?/ Nici cel de 
strajă n-o ştie./ Doar Ziditorul cetăţii". Ce înseamnă pentru poet "alergi de jur-împrejur 
până mori?" Nu este altceva decât fuga disperată a înţeleptului în faţa unui refuz de a-şi 
duce în spate trecutul.

Noul  volum  de  versuri  al  lui  Dumitru  Velea  readuce  în  actualitate  iluziile 
fundamentale:  transcedenţa,  omogenitatea,  totalitatea,  conciliind  idealul  trecutului 
dobândit  prin  memoria  istoriei;  misticism,  magie  şi  mimesisul  superior  cu  acela  al 
modernismului  ce  scoate  în  evidenţă  fragmentarismul,  transcedenţa,  eclectismul  şi 
spiritul antimimetic. Poemele sunt construite pe un fond profund creştin, aprinzând iluzia 
ce  pune  idividualitatea  în  dependenţă  de  transcedenţă,  redând  demnitatea  şi  orgoliul 
revendicate de modernism. La Dumitru Velea, istoria este magie, ca sens unificator: "Un 
tipar ciudat s-a găsit la Sucidava/ în care se toarnă forme din pământ ars,/ ce se împreună/ 
pentru o unică formă", o tonalitate de sentimente, coerente ce înalţă o istorie conştientă, 
lucidă  şi,  uneori,  histrionică.  La Velea istoria  a  luat  locul  lumii, iar  ficţiunea  -  locul 
visului. Transcedenţa s-a mutat în retorică. Timpul trăirii e timpul istoric. Istoria a fost 
înlocuită cu ideea de istorie, fiindcă la poet, mitul este o istorie întoarsă.
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La autorul volumului "Nisipul cu oase" mitul istoriei  este o lungă mitologie a 
spiritului.

Parcă dorind să vine în contradicţie cu Vattimo, cu acel "sfârşit al istoricităţii", 
Velea,  prin  poemele  sale,  pune  în  oglinzi  paralele  suprimarea  viziunii  evenimenţial  - 
pozitiviste cu închiderea istoriei în retorică, construind o recuperare a evenimentului prin 
eliminarea  sensului  liniar  al  evoluţiei,  aducând  în  prim  plan  iluzia  temporală  a 
desfăşurării logice.

Prin poemele sale poetul ne dovedeşte a avea o conştiinţă a posmodernităţii care 
este  eminamente  retorică.  Poetul  nu  se  poate  elibera  de  trecut  asemeni  omului 
postmodern, întrucât acesta revine, în mod automat, în conştiinţa lui prin discurs, prin 
retorică.

Dumitru Velea, prin noul său volum, unic în felul său, are revelaţia istoriei în care 
transcedenţa a coborât, cu recunoaşterea legăturii dintre adevăr şi moment (istoric), dintre 
stipularea şi "substanţialitatea" scurgerii istorice. A recupera, iată cuvântul de ordine al 
poetului, fantoma lui a început să bântuie Europa, în ciuda internaţionalismului nivelator. 
Dumitru  Velea  este  o  conştiinţă  recuperatorie,  care  încearcă,  prin  hermeneutica 
istoricităţii,  o  coerenţă  a  spiritului,  păşind,  prin  aceasta,  într-o  epocă  post-metafizică. 
Îmblânzirea istoriei prin hipnoză lirică, este o manifestare organică a poetului. Dumitru 
Velea îşi poartă ca un martir coroana de spini a talentului pentru ca "flăcările din oase, cu 
litere", să "dăinuie în cea mai singură noapte a lumii".

Florentin Smarandache  - Afinităţi

Mi-a sosit de peste ocean, din Statele Unite ale Americii, antologia de poezie 
universală  întocmită de cunoscutul poet paradoxist Florentin Smarandache, intitulată 
destul de personal "Afinităţi", editura "Dorul", 1998, Narrésundby, Danemarca, carte 
apărută în condiţii grafice excelente.

Antologia, selectată absolut pe criterii personale, cuprinde "un evantai de 42 de 
poeţi din 23 de ţări", inclusiv din ţări exotice, ca Benin, Gambia, Malaezia, Nepal, Sri 
Lanka,  fiindcă,  aşa  cum  mărturiseşte  poetul  în  prefaţă,  este  "mereu  în  căutare  de 
exotism".

Poeziile  din  "Afinităţi"  sunt  traduceri  efectuate  într-o  perioadă  relativ  scurtă, 
cuprinsă între 1989 - 1995 şi care "explodează" criteriile lui Thibaudet.

Autorul antologiei  ignorând orice problemă legată de generaţii  care,  după cum 
ştim, a declanşat răfuieli pătimaşe în toate ţările unde s-a "bătut monedă" pe o astfel de 
clasificare, uneori veninoase, orgolii incendiare, vanităţi furibunde, a reunit între coperţile 
cărţii  sale mode şi timp care au încăput prin "inelul" acela denumit atât de concret de 
Florentin Smarandache "Afinităţi".
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Dincolo  de  orice  delimitări,  foarte  fireşti  altfel  şi  naturale  pentru  psihologia 
traducătorului, criteriul ales de acesta a fost acela al diversităţii, aşa cum declară, dar noi 
descoperim  elemente  comune  la  aproape  toţi  autorii  traduşi,  coagulate  în  jurul  unui 
Zeitgeist specific.

Instrumentele de lucru au fost limbile: francezã, englezã, portughezã, spaniolã ºi 
italianã, evantai care confirmã cã Florin Smarandache deþine acel diapazon lingvistic ce 
poate vibra pe o gamã largã a subtilitãþilor lingvistice din care a tradus. Descoperim în 
poeziile autorilor antologaþi o linie comunã, aceea a atitudinii  originale a poeþilor ce 
scriu  o poezie  care  face  impresia  cã vor s-o cucereascã  fugind de ea,  unde metafora 
poeticã face casã bunã cu parabola şi anecdota. O parte din autorii antologaþi au fost 
cunoscuþi  personal  de  poetul  Florentin  Smarandache  (acesta  fiind  un  evadat  dintre 
meridianele lumii) în peregrinãrile sale, iar pe alþii i-a "tradus de bucurie cã-mi trimiteau 
cãrþilor lor, în special dupã ce ajunsesem în America, având audienþã lãrgitã, întrebându-
mã cum sã le mulþumesc... ºi mã miram de unde-mi aflaserã adresa? Probabil cã-n SUA 
informaþiile circulã cu viteza... (poemelor) luminii!" (Florentin Smarandache).

Pe  Paul  Courget,  din  Bordeaux,  l-a  cunoscut  în  vara  anului  1992,  când  fiica 
acestuia, la Bergerac, organiza un festival de poezie. Poetul Teresinka Pereira, din Belo 
Horizonte, l-a însoþit pe poetul traducãtor în turneul paradoxist din 1993 prin Brazilia. 
Trebuie sã subliniem cã Teresinka citise din doi poeþi români; din Eminescu şi din Ion 
Pachia Tatomirescu. Acesta din urmã a fost publicat de Vasile Val Telceanu şi de mine în 
revista  "Radix"  ce apãrea la Namur, Belgia. Maria de Carmo Gaspar de Oliveira a fost 
gazdã  ospitalierã  în  imensul  Rio  de  Janeiro,  oraş  în  care  l-a  cunoscut  pe  profesorul 
universitar de literaturã Gilberto Mendonaca Teles şi care auzise de Adrian Marino, care 
publicase la Gallimard (probabil cu sprijinul lui Mircea Eliade). Pierre Calderon, profesor 
de francezã în Turcia şi poet care l-a ajutat pe Florin Smarandache în perioada lagãrului. 
Pe aceiaşi linie se aflã şi Cristina Fuchs-Arthur. Helle Busacca e traducãtoarea în italianã 
a "formulelor pentru spirit" iar Paul Georgellian, italianul care a tradus din românã în 
englezã eseul lui Titus Popescu, "Estetica Paradoxismului". Aceastã evidenþã mã face sã 
mã  gândesc  la  puþinele  rânduri  scrise  de  Maurice  Utrillo:  "În  orice  operã  de  artã, 
sentimentul uman trebuie sã se evidenþieze înaintea oricãrui sistem estetic (...)" 

Ramificate  în  atâtea  direcþii  din  culturi  şi  subculturi  diferite,  gãsim influenþe 
comune din care se hrãneşte poezia antologaþilor. Descoperim o nostalgie hrãnitã din 
romantism,  un  ecletism irigat  de  ironie,  o  paradigmã în  care  se  sugereazã  un  model 
cosmologic  sau  o  nuanþã  specificã  neamului  şi  tradiþiilor  acestuia  din  care  provine 
poetul. 

La toþi poeþii  antologaþi  existã  acea recuperare  a omogenitãþii  nu din planul 
iluziei, ci din acela al conştiinţei creatoare. Nu doresc sã fac o clasificare a poeþilor dar 
descopãr cã toate formulele stilistice consumã în anumite puncte, punând accente diferite, 
sugerând  filiaþii.  Gãsim  poeþi  care  au  o  formã  disimulatã  de  crizã  a  interioritãþii, 
gnomici  şi  ezoterici  cu  imaginaþia  inflamatã  de  abstractism senzorial  şi  fantezişti  ce 
folosesc din abundenþã expresia lapidarã, concentratã, dupã tehnica manieristã a concett-
ului.

Întreprinderea  poetului  Florentin  Smarandache  este  generoasã  prin  faptul  cã 
dãruieşte cititorului de limba românã poeþi de pe mapamond puþin sau deloc cunoscuþi, 
iar pe Octavian Goga îl recupereazã în englezã.
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În diversitatea generoasã a acestei lirici unificatoare prin afinitate, mai este loc 
pentru mutaţii şi integrãri în viitoarele, eventuale, antologii.

Florin Grigoriu - Miliarele

Un poet al stâlpilor de piatră care jalonează, în timp, drumul istoriei neamului, 
este Florin Grigoriu în noul său volum Miliarele, Editura Elisavaros,Bucureşti,2008.

Autor  a  29  de  volume  de  versuri,traduceri,eseuri,dialoguri  şi  critică 
literară,autorul  acestuii  volum de poeme ne introduce  într-o epopee  lirică  hrănită  din 
mitologia acestui neam dar şi din nostalgia unei ontogeneze a hotarului.Eul poetului este 
frisonat de acest însemn pe care îl ridică până la diferite conotaţii,încărcândul cu metafora 
anotimpurilor  sufletului  său.Într-un  limbaj  poetic  echilibrat  Florin  Grigoriu  reface  o 
genealogie a înţelesurilor   semnului de hotar, ridicându-l la dimensiunea unui spectacol 
liric,puţin sobru,niţel  patetic,  prin îngroşarea regiei,  niţel patriotic:Ajuns-ai/Şi poarta-i  
deschisă/Îndrăzneşte,omule singur,/Păşi-vei într-un ţinut al iubirii.(Semn de hotar:Ajuns-
ai).Simbolismul  invitaţiei pe care o face poetul este floarea de vis  ce şopteşte cu stelele 
pentru ca Ce duşi înainte îţi spun că te iartă.

Poetul  descoperă  urmele  urmele  epifanice  ale  omului  arhetipal,dar  şi  cel 
contemporan,model  ontic  şi  nostalgic  al  istoriei.Imaginaţia  prinde  în  secvenţe 
expresive,puternice,sentimente  ce  ajung  până  la  tensiunea  interioară:Eu  văd  cum  te  
apropii sub zăpezile lumii/Şi pruncul alături cum îţi vorbeşte ,/Precum fecioara fugind cu 
spaimele mumii,/Un nour de aur ne viscoleşte.(Semn de hotar).Poemele au o anumită 
simplitate  misterioasă  a  detaliului  şi  strălucesc  prin  solemnitatea  hieratică  a 
reprezentărilor.Starea lirică,de echilibrată intensitate, ţâşneşte din iubirea de acest pământ 
şi  natura  lui,din  elanul  neoplatonic  al  spiritualizării,dar  şi  din  acel  filon  firav  al 
religiozităţii:Este Maica Domnului, /Maica Sfântă-a Domnului/plângând drumul omului.  
(Între mine şi-ntre tine ).

Intreg volumul cultivă parabola morală   şi  filosofică,bizuindu-se pe o recuzită 
originală  şi  solemnă.Enunţul  symbolic,detaliul  emblematic,imaginea  cizelată  sunt 
modalităţile cele mai la îndemână de a reduce impulsul la stare,patima la contemplaţie, 
iubirea  la  revoltă,discursul  la  imagine.Florin  Grigoriu  este  poetul  ce-şi  jalonează, 
indiscutabil, evoluţia cu semnul de hotar al lirismului său.
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Gavril Moisa - Alergând după fluturi

Poet al mesajului, Gavril Moisa în  noul său volum de poeme apărut în condiţii 
grafice deosebite la Editura  PRIMUS,Oradea,2008,coperta semnată de pictorul Mircea 
Bonda  şi  desenele  aparţinând  autorului,are  o  destul  de  largă  disponibilitate  
afectivă(Petre  Poană,Prefaţă),  dar  şi  un  exponent  al   emisiei  lirice  clujene.Volumul 
structurat în două cicluri: Alergând după fluturi şi  Trădarea îngerilor este un tot unitar al 
frisonării  eului  în  contact  cu  marile  întrebări  ale  existenţei  omului  care  trece  prin 
multitudinea de sentimente:iubirea, dragostea, relaţia cu Dumnezeu, credinţa, etc:În faţa  
Eului meu/Îngenunchiat,/Trupul străin/Şi sufletul pătat,/Mărturisesc că/Umbra mea,/ Şi  
îngerul meu...Şi eu,/L-am înşelat/Şi l-am vândut,/Pe Dumnezeu.(Alergând după fluturi).
Este un volum compozit în care descoperim o percepţie acută a interirităţii şi o proiectare 
metodică a trăirilor în  discursul sentenţios, net şi persuasiv.Uneori o atmosferă bacoviană 
inuntă versurile:Plouă mărunt de zile-n şir/Din răsărit până-n amurg,/Peste câmpiile-n  
delir/În doruri apele îmi curg.(Joc de primăvară).Un optimism melancolic se desprinde 
din versurile lui Gavril Moisa. Revelaţia provine din exultanţa confesiunii,vizunea fiind o 
formă de autoscopie a sufletului.În fuziunea  contemplaţiei cu meditaţia,poetul pune un 
strop de eleganţă  şi  demnitate,  îndepărtând cu grijă manifestările  intime ale  crizei  de 
sensul  lor  funabulesc.Atenţia  se  îndreaptă  mai  degrabă  spre  valoarea  aforistică  a 
observaţiei  cu  care  se  încheie  mai  toate  poemele:Pe  podium  timpul,triumfător  şi  
râzând/Pe culoarul cu vise Eu,o umbră de rând.(Concurenţă neloială),sau Ea arde-n 
foc/Din lumea ei,cu iz de busuioc.(Mama).

Se vede că  poetul conectează poemul la o tensiune înaltă şi lăsându-se străbătut 
de curenţii trăirilor intense, la limita dintre agonia fantastă şi vibraţia interioară, ne face 
să fim electrocutaţi decel mai frumos păcat, am citat din poemul Femeia.

În  general  poetul  este  un  romantic  lucid  care  îşi  sondează  starea  naturală, 
plenitudinea  vitală,ca  moduri  de  protecţie  a  fiinţelor  iubite,cum  ar  fi  :mama.iubita, 
familia, în care adamismul e recuperate prin senzaţii hiperbolice.E aici şi o reactualizare, 
în formă poetică,  a trăirismului  proclamat de interbelici,  doctrină care punea la olaltă 
neliniştea şi furia profetică, experienţa descătuşată şi inocenţa.

Poeziile scrise în  dulcele viers clasic au, înainte de toate,o notă de hieratism şi 
solemnitate.Poetul  profesează  un  lirism  mesianic  echilibrat,  oracular  în  sensul 
bun,închipuindu-şi eul în postura unui arheu melancholic.La judecata vieţii,renaşte-mă 
din lut/Şi-nalţă-mă la Tine, cu cel ce m-a vândut.(Îţi cer iertare Doamne). Rostirea are 
strălucire şi densitate echilibrată,spre deosebire de optzecişti care au densitate incoerentă 
şi dezechilibrată.Poetul Gavril Moisa a ştiut să ridice criza la solemnitate, ceea ce arată 
nu doar  o sensibilitate  în expansiune,  ci  şi  o conştiinţă  în stare  de veghe la  hotarele  
divinităţii, a iubirii de familie, de femeie  şi la înaltele mituri ale umanităţii.
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George Dumitru - Poemele credinţei

Un  poet  ce-şi  extrage  seva  versurilor  sale  din  scrierile  sapienţale  din  Psalmi,  cum 
subliniază prefaţatorul acestei cărţi Doru V.Fometescu, este George Dumitru în volumul 
său Poemele credinţei, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2008.

Volumul  este  structurat  în  două cicluri:Poemele  credinţei   şi  Ca Iona suntem 
azi,cicluri  care  converg  spre  aceeaşi  gândire  ce  încearcă  să  dialogheze  cu 
Dumnezeu.Poetul purcede la “conversaţie” cu Sine şi Dumnezeu în căutarea transfinţei  
sale şi se va fi aşezat la masa Lui de Cină, să aştearnă pe puritatea de fildeş a foii de 
hârtie caligrafierea unui crez.(Postfaţă-Dubla ancoră a poemului lui George Dumitru de 
Ion Popescu Brădiceni).La acest poet poezia credinţei  vorbeşte Pe limba zorilor, întrucât 
aceasta  îşi  are  rădăcinile  în  metafizică,la  care  imaginaţia  a  mai  adăugat  “aripile” 
metaforei.Poetul  este  un  histrion  fantast,amestec  de  sihastru  şi  arheu,de  mag  şi 
alchimist,dar  şi  un  mânuitor  abil  al  versului  clasic,purtând  în  sine  credinţa  în 
Dumnezeu:Prin cetăţi  am să trec,printre  turnuri de pază,/Sub porunci odihnind după 
numele Tău/Fiul,Doamne,-mi va fi caun sclipăt de rază, /Căci pe Tine Te ştiu din vecii  
Dumnezeu.  (Psalm).Versurile  sale  sunt  bântuite  de  obsesii  esoterice,de  frământări 
ideatice şi elanuri de proslăvire adusă divinităţii:Dar sus e cerul,casa mea stelară,/Acolo  
să mă-ntorc,Te rog,Părinte,  /Unde trăiesc,păcatul  mă doboară/Incendiind  divina mea 
sorginte.(La  tine,  Doamne).Un  aer  divin  stăpâneşte  imaginaţia  poetului  şi-n  decorul 
logosului  metafizic  fiecare  gest  are  valoarea  unui  ritual:Se  vor  deschide  
ceruri,/izbăvitoare  ploi/Ospăţul  celebrându-l/cu  dulcea  lui  ţărână,(Să  nu  vărsaţi  
pocalul).În  strădania  de  a  înţelege  coerenţa  credinţei se  naşte  un  dialog  al  eului cu 
Sacru,astfel se prefigurează în imagini nostalgia discretă a purificării  prin  lumina din 
petale:Ce vast imperiu,Doamne,/de taină şi credinţă,/Lumina din petale/revarsă-al său 
delir,Spre  stele  urcă  psalmii/ca  semn  de  biruinţă/Potirele  cu  rouă,/din  aur  de  ofir.
(Lumina din petale).

Spiritul însetat de credinţă,nu este decât un dor de transcendenţă prin care se caută 
cu  sprijinul  onto-teologiei  înaltul adânc al  cunoaşterii  prin sine al  CUVÂNTULUI 
îndumnezeit.Sensul  acestuia este întrevăzut prin pildele biblice, iar iubirea de Dumnezeu 
e o formă de sacrificiu al lucidităţii, o jerfă a cunoaşterii.

George Dumitru este un poet cu vibraţie metafizică puternică, aflat mereu în 
miezul disputei dintre cunoaştere şi trăirile romantice în dumnezeire.

George Lixandru - Întunericul luminii

Noul volum de poeme al lui George Lixandru Întunericul luminii ,Editura Semne, 
2008,  Bucureşti,  bilingv  român-englez,  (traducere  Ionela  Neagu),cu  un  titlu  ce 
tangenţiază paradoxul, ”marchiază o altă etapă în confruntarea eului liric cu mâinile albe  
ale poeziei.(Poemele lui George Lixandru-prefaţă de Ion Bălu).
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Poemele  surprind  cititorul  prin  impresia  de  meditaţie  asupra  limbajului,  prin 
acurateţea  stilistică,  de  concentrare  studiată  a  imaginarului.Ele  au  o  naraţiune  a  lor 
interioară,unde  metafora  recompune  realitatea:Amestecaţi  printre 
ape,/îngheţuri,cuvinte,/ne  întâlnim/în  lutul  rămas  fără  rost/cu  geometriile  albe 
sfărâmate/Lumina/din tot ce am fost.(Albe geometri sfărâmate).

Poetul are o percepţie întunecoasă a luminii frisonată de sclipiri de metaforă şi un 
simţ friguros al realului, dar şi o presiune interioară privind dilatarea timpului, în antiteză 
cu  diviziunea  lui,  clipa:Clipa  ne  măsoară  eternitatea,/iar  în  spaţiul  dintre  
săruturi/inimile bat/fără să mai gândească.(Chipul întunericului).Sub aerul loc ce caută 
liniştea  fără  riduri,poeziile  sunt  traversate  de  o  căldură  discretă.Aspectul  de  lumină, 
opalin al imaginilor dă mereu senzaţia de mister al întunericului,  unde în  figul  de la  
suprafaţa adevărului poetul  descoperă  Nevinovăţia ce-şi  dezgroapă memoria:Priveşte  
cum  şerpii  ne  încolăcesc  destinele/iar  nevinovăţie/îşi  dezgroapă  memoria/în  liniştea  
demonică biciuind/frigul de la suprafaţa adevărului.(Frigul de la suprafaţa adevărului),  
iar înscenări meticuloase dau contur viziunii mâinilor albe ale poeziei,pregătite pentru a 
sonda   în  întunericul  literelor:Doamne,cât  întuneric  ai  pus/în  fiecare  literă  ce  îmi  
controlează tăcerea/din cuibul părăsit al oaselor mele(Întunericul rimelor).

Poetul cultivă parabola morală şi filosofică,bizuindu-se pe o recuzită “construită” 
cu  mâinile  albe ale poeziei.Linia  sa de forţă se află în poemele lungi cu un scenariu 
original, iar memorabilitatea lor constă în alternanţa insolită a perspectivelor.

"Ideea naţională" sau  "Transformarea sufletească a României"

Strădania cercetătorului literar Dan Brudaşcu de a strânge între coperţile unei cărţi 
articolele  şi  cuvântările  poetului,  omului  politic  Octavian  Goga,  în  condiţiile  în  care 
naţionalismul este greşit perceput, înţeles ca o formă a discordiei între neamuri, este un 
gest de curaj şi iubire faţă de valorile autentice ale naţiunii noastre.

Înainte de a pătrunde în problematica cărţii  Octavian Goga - Ideea Naţională,  
Casa  de  Editură  "Sedam",  Cluj-Napoca,1997,  ediţie  îngrijită,  "Cuvânt  introductiv"  şi 
"Notă bibliografică" de Dan  Brudaşcu, doresc să subliniez că naţionalismul autentic prin 
care se promovează specificul unui popor uneşte neamurile şi nu le dezbină, coagulează 
şi interferează valorile acestora în diversitatea unităţii statului. Acesta este naţionalismul 
promovat de Octavian Goga şi astfel trebuie înţeles de noi, în condiţiile unei Europe unite 
în care specificul fiecărui neam îşi păstrează valorile perene.

Volumul  propus  cititorului  de  Dan  Brudaşcu  umple  un  gol  în  bibliografia 
"poetului pătimirii noastre", structurează materialele pe  trei segmente majore: "cele ce-l 
definesc şi-i punctează câteva  momente semnificative din biografia sa: anii de studiu, 
începuturile  literare,  afirmarea  în  viaţa  literară  şi  culturală  naţională,  formarea  şi 
consolidarea doctrinei sale estetice şi ideologice, primirea la Academie, conferirea titlului 

118



de "Doctor Honorius Causa al Universităţii din Cluj"; discursuri şi cuvântări pe marginea 
ideilor  majore  pentru  care  a  militat:  ideea  unirii  şi  ideea  naţională;  texte  (cuvântări, 
articole,  discursuri)  consacrate  omagierii  operei  unor  mari  personalităţi  ale  istoriei  şi 
culturii naţionale, precursori ai statului naţional modern şi unitar român (...)". 

În condiţiile în care Octavian Goga  în perioada regimului trecut nu era cunoscut 
ca om politic şi jurnalist, dar şi în ultimii zece  ani de după evenimentele din decembrie 
'89 este ţinut într-o "ceaţă voită", efortul lui Dan Brudaşcu este o contribuţie substanţială 
la cunoaşterea "laboratorului de creaţie şi gândire" a autorului superbei poezii "La noi", la 
mai "dreapta lui înţelegere şi judecare de către generaţiile mai noi". 

În "Nota bibliografică" Dan Brudaşcu subliniază că volumul de faţă  reproduce 
"aproape  integral  lucrarea  Discursuri  (cu  excepţia  textului  intitulat  Comemorarea 
Reginei  Elisabeta,  apărută  în  iulie  1942,  la  Atelierele  S.A.R.  "Cartea  Românească", 
Bucureşti şi, parţial, volumul  Mustul care fierbe,  tipărit iniţial, în 1927, la Imprimeriile 
Statului, şi reeditat în 1992.

Volumul cuprinde discursuri şi cuvântări rostite de Octavian Goga pe o extindere 
de 20 de ani, în  medii universitare şi academice sau "pentru evocarea operei şi activităţii 
unor înaintaşi".

Opera publicistică a lui Octavian Goga ne convinge de faptul că poetul nu a fost 
un anti-maghiar. De aici dovada că acesta a înţeles faptul că naţionalismul adevărat nu 
exclude  minorităţile  şi  nu  se  opune  idealurilor  acestora,  naţionalismul  modern 
promovează  valorile  tuturor  neamurilor  din  componenţa   statului,  el  uneşte  în  mod 
constructiv. Cert este că acuzaţiile frecvente de şovinism, naţionalism (neînţeles ca liant 
în  diversitate),  extremism  de  dreapta  (pentru  că  promova  dreptul  la  proprietate  şi 
păstrarea valorilor neamului?!) sau anti-semitism (pentru că apăra pe cei înşelaţi?!) au 
fost susţinute fără a se cunoaşte opera publicistică a poetului. În acest sens, Dan Brudaşcu 
vine în întâmpinarea celor care doresc să cunoască publicistica lui Octavian Goga cu o 
carte  riguros întocmită,  cu un "Cuvânt   introductiv"  şi   "Notă bibliografică"  ştiinţific 
scrise, constituindu-se "ferestre deschise" ce invită cititorul în lumea omului politic şi de 
jurnalist a lui Octavian Goga.

Arhim.Veniamin Micle - IEROMONAHUL MACARIE-Tipograf 
român (1508-1512)

O carte  de  excepţie  apărută  la  Editura  Mănăstirea  Bistriţa  Olteană,  2008, 
semnată  de  Arhim.Veniamin  Micle  este  Ieromonahul  Macarie-Tipograf  român(1508-
1512).  Arhimandritul  Veniamin Micle,  este autorul a peste 45 de lucrări  publicate,  o 
parte axată pe istoria neamului românesc, dar are şi  lucrări ce abordează spiritualitatea 
ortodoxă  şi istoria Sfinţilor.

Prezenta  carte  se  deschide  cu  un  motto  semnat  de  B.P.Haşdeu:Românii  
avuseseră în toate nişte începuturi proprii ale lor,pe  urmele cărora trebuia să păşească,  
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dezvăluindu-se,fiii  şi  nepoţ,  în  loc  de  a  uita  vocea  sângelui  pentru  momeala  
străinului.Rânduri care dau sens necesităţii apariţiei acestei lucrări bine documentate  şi 
cuprinzând  elemente inedite din istoriografia acestui personaj istoric şi bisericesc.

Cartea apărută în codiţii grafice şi de tehnică tipografică de excepţie, având pe 
coperta întâia  Frontispiciu din Tetraevanghelul de lux-1512 este structurată în  Cuvânt  
înainte de  Arhim.Veniamin  Micle,  l  a 10 noiembrie  2007,  Sfânta  Mănăstire  Bistriţa, 
Studiu  introductiv  cu  cinci  subcapitole,Ieromonahul  Macarie,tipograf  român,cu  3 
subcapitole  ce  abordează  apariţia  Liturgherului  la  1508,Octoihul  la  1510  şi  
Tetraevanghelul la 1512,Identificarea tipografului Macarie cu şase subcapitole,  Locul  
activităţii  tipografului Macarie  cu şase subcapitole,  Ieromonahul Macarie, creator de  
şcoală cu  unsprezece  subcapitole, Tiparul  postmacarian,Concluzii  privind  cartea 
macariană   cu  patru  subcapitole, Bibliografie  selectivă,Indice  de  nume  şi Indice  de 
locuri.

În  Cuvânt  Înainte autorul  precizează  necesitatea   întreprinderii  Prea 
Cuvioşeniei  Sale  şi  scopul  acestei  lucrări  ,deoarece până în  prezent,  marele  tipograf  
Macarie ieromonahul nu s-a bucurat de o monografie privind viaţa şi activitatea sa.Din 
această  cauză,am  considerat  că  realizarea  unei  asemenea  lucrări  se  recomandă 
imperios-cu clarificările de rigoare-la aniversarea a cinci secole de la apariţia primei  
sale cărţi:Liturgherul din 1508.

Studiu introductiv cuprinde o retrospectivă a începutului  tiparului,  încă din 
mileniul al lll-lea î.Hr., la Sumer şi Elam, trecând prin perioada Babilonului în care s-a 
descoperit  sigilii  cilindrice, până  Macarie  ieromonahul care  avea  chirilica  necesară 
realizării cărţilor cunoscute ca fiind din perioada Cetinje.Fapt consemnat şi de Virgil 
Molin în Tradiţia artistică a Moldovei(pag.307 ) ,articol citat şi de P.P.Panaitescu, p.531.

Ieromonahul Macariue este tipograful care între anii 1508-1512 imprima în 
Ţara Românescă primele cărţi,aşa cum  specifică Arhim.Veniamin Micle,şi 
anume:Liturghierul,la 1508,Octoihul la 1510,şi Tetraevanghelul la 1512.Activitatea
 Ieromonahului Macarie s-a desfăşurat în timpul a patru domnitori:Radu cel Mare (1495-
1508),Mihnea cel Rău (1508-1509),Vlad cel Tânăr(1510-1512) şi Neagoe Basarab (1512-
1521),aşa cum specifică şi P.P. Panaitescu în  Octoihul lui Macarie , p.525 ,documente 
consemnate şi în Bibliografie selectivă a cărţi.Aceste tipărituri ale ieromonahului Macarie 
,aşa  cum  specifică  autorul,au  constituit  n  o  sursă  de  inspiraţie  pentru  copiştii 
manuscriselor din secolul al XVI-lea , care activau în scriptoriile mănăstireşti sau laice 
din cele două principate româneşti.

Acestea,  de  exemplu,  Liturghierul lui  Macarie  de  la  1508,  au  circulat  în 
nenumărate copii manuscrise, până în secolul al XVII-lea .

2
Remarcăm că litera şi ornamentele cărţilor  ieromonahului Macarie erau mult 

superioare în comparaţie cu cele apărute în alte centre de tipografii care foloseau limba 
slavonă.Fapt  care,  pentru  unii  cercetători,  a  făcut  să  se  afirme  că  aceste  lucrări  de 
excepţie nu puteau fi executate decât de elveţianu Aldo Manuzio-Thorresano, aşa cum 
specifică şi Virgil Molin în  Tipografia la români, articol apărut în  Almanahul Graficii  
Române,apărut în 1931,p.32-33.
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Concluzionând,  autorul  recunoaşte  că  primele  cărţi  religioase  tipărite  pe 
teritoriul carpato-danubiano-pontic,de ieromonahul Macarie românul nu au avut caracter 
comercial  ,  ele  au fost  instrumente de cultură şi  spiritualitate,constituindu-se aşa cum 
scria  Dan Dumitrescu,  citat  la  p.30-31 în această  lucrare,într-un  etalon neântrecut  de 
frumuseţe,de funcţionalitate şi de excepţie poligrafică.La care Arhimandritul Veniamin 
Micle  adaugă,subliniind  în  încheierea  acestei  monumentale  lucrări;  Ele  au  devenit  
expresia culturii noatre proprii,caracterizată de arta legată aproape exclusiv de Biserica  
şi istoria ei, adică arta religioasă cu specificul ei oglindit şi în cartea tipărită.

Această carte ne deschide drumul spre litera sacră,spre istoria cărţii 
vâlcene,care este Şcoala Românească, asemeni Şcolii Ardelene de la Blaj, şi aşa cum 
specifica acad.Răzvan Theodorescu ne face cunoscută România puternică a Bisericii  
noastre.

Făcând  trimitere  la  Huizinga,  calitatea  sacră  a  acestei  cărţi  semnată  de 
Arhim.Veniamin Micle, constă în forţa ei documentară, a argumentelor, a forţei  magice, 
semnificaţia sfântă şi prezenţa agonalului.

Ioan Marinescu-Puiu - Recidivist în umor

Un umorist dăruit cu harul talentului de a împleti sunetul ironiei cu tonul eseistic 
al analizei  pesiflante este Ioan  Marinescu-Puiu, în recentul volum  Recidivist  în Umor, 
apărut la Editura Grinta, 2007.

Dacă prefaţatorul cărţii Mihai Frunză în Bravo,Puiule!, foloseşte aceaşi ”armă” a 
umorului pentru a prezenta cartea, lovind la ţintă remarcând că autorul a dat lovitura prin 
această lucrare,eu am să ţintesc cu ajutorul analizei la modul serios de abordare.

În pseudo-eseul Piatra în epoca de piatră (folclor  comentat),  având ca motto, 
elocvent pentru tema abordată,:Piatra, piatra de e piatră/şade jumătate-n apă...,autorul 
despică firul  în  patru  prin  analiza  unor  expresii  populare,în  care  piatra  cu sensul  ei 
material,dar şi cel peiorativ, este obiectul de interpretare al autorului cu ironia în colţul 
buzelor  unde  umorul  filozofard  este  exprimat  prin  înţelegerea  unor  ziceri 
populare.Inversând  planurile  de  abordare  a  expresiilor  cu  alte  sensuri  ale  aceloraşi 
cuvinte şi introducând între ele ironia fină, sensurile de înţelegere ale expresiilor populare 
se  schimbă  total.Tocmai  contradicţia  dintre  înţelesul  iniţial  şi  cel  final  dă  naştere  la 
umorul-inteligent,  exmplu:O casă de piatră,  pe vremea aceea,  (e  vorba de epoca de  
piatră),  se făcea din piatră de casă, care de multe ori era piatră de râu, de unde şi  
expresia:Apa  trece,  pietrele  rămân!-rămân  pentru  constructor  de  locuinţe!,  
concluzionează  la modul ”serios” humoral, autorul..

În  Hai  să  nu  fim  răutăcioşi! Ioan  Marinescu-Puiu  creează  apofteme  prin 
inversarea  percepţiei unor expresii, conturând în acest sens,o nouă formă de înţelegere a 
textului iniţial, prin modul ironic al construcţiei.de fapt,ironia este emanată din această 
închegare constructivă:  Nu numai  canibalii,darşi semenii noştri ,când nu mai au ce să  
mănânce,încep să se mănânce între ei.
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Dislocarea enunţului din prima parte a textului corespunde stării de incertitudine 
şi  umor din a doua parte,  iar  percepţia  fugoasă aruncă peste universul acestor micro-
naraţiuni plasma transparentă a ironiei.Aceaşi metodă este folosită şi în Ştiri de la organe 
şi organisme interne, dar, aici, universul de inspiraţie este izvorul nesecat al întâmplărilor 
cotidiene, oferite din belşug de mass-media:Meciul de şah dintre cei doi campioni locali  
din Mizil a avut loc într-o remiză(a pompierilor) şi s-aterminat tot aşa..Aici,metoda de a 
creea umorul este realizată prin schimbarea sensului de înţelegere al  cuvântului,sau prin 
schimbarea  etimologică  al  acestuia.Fenomenul  se  realizează  numai  prin  cunoaşterea 
perfectă a limbii române, lucru dovedit de autor.Aceaşi îndemânare în interpretarea unor 
proverbe,ziceri   populare  o  găsim  în  Expresii  comentate.Aici,descoperim  înclinaţia 
autorului către reflecţia liberă şi pentru divagaţia socio-ideologică,prin analiza ironică a 
expresiilor uzitare.

Cartea seduce prin felul cum se articulează ipotezele ce au rădăcina în ironia fină 
şi prin aspectul multiplu de înţelegere, interpretare şi disecţie a sensurilor cuvintelor din 
limba română.Pleonasmele, antinomiile, sinonimele şi celelate caracteristici ale fondului 
lingvistic  sunt  speculate  cu  inteligenţă  .Tocmai  aici  descoperim,  măestria  autorului 
acestei  cărţi,  dar  şi  în  polemica  stârnită  din  contradicţia  sensurilor  de  înţelegere  a 
dimensiunilor unor construcţii  lexicale din epoci diferite,în care s-au născut expresiile 
populare.

Undeva în paradisul umorului Ioan Marinescu-Puiu şi-a găsit locul bine meritat, 
însă, pentru a înţelege proza sa,trebuie mai întâi să recitim ce zicea Emile Faguet în Arta 
de a citi.

Ioan Marinescu-Puiu  - U-MOR DE RÂS 
Expresii şi Impresii

Noua  carte  a  poetului  şi  umoristului  Ioan  Marinescu-Puiu  apărută  la  Editura 
Grinta,Cluj-Napoca,  2008,  cu  o  prefaţă,  din  păcate,  superficială  semnată  de  Marcel 
Mureşanu, confirmă încă odată că poetul face casă bună cu înţelepciunea umorului din 
carcasa aforismului şi cugetări.

Înainte  de  a  intra  în  miezul  acestei  cărţi,aparent  de  umor,  (acesta  este  doar 
mijlocul  prin  care  autorul  îţi  exprimă  multitudinea  de  sensuri  filozofice   şi  de 
înţelepciune), doresc să lămuresc etimologia cuvintelor care sunt incluse în titlul acestei 
lucrări:U-Mor este un cuvânt compozit format din consoana U şi un verb care înseamnă 
trecere  în  nefiinţă,amândouă  la  un  loc  dau  un  alt  sens  acestui  cuvânt:  U-Mor,  care 
înseamnă, înclinare spre glume şi ironii ascunse sub aparenţe de seriozitate.Cartea mai 
are  un  al  doilea  titlu  ,acesta  este  explicativ,Expresii,care  înseamnă  exprimare  sau 
îmbinare  concisă  şi  fixă  de  cuvinte  ce  exprimă,adesea  figurat,  o  idee,  şi 
Impresii,substantiv femenin,  care emană un  efect  lăsat  în conştiinţă  de un factor din 
afară.

Încă din analita titlurilor ne dăm seama că ele au nu numai acel iz u-moristic ci şi 
o substanţă filozofică, aforistică, având la origini înţelepciunea populară.
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Cartea  este  structurată  în  opt  secvenţe  ce  se  interferează  în  aceeaşi  ideatică 
conceptuală  a  filozofiei  care  există  acolo  unde  obiectul  nu  este  nici  lucru,  nici 
eveniment,ci idee electrizată de o ironie ascunsă  sub aparenţă de seriozitate.

În  ciclul Expresii  şi  impresii autorul  face  subtile  trimiteri  prin  subterfugii  la 
sinonime,  antonime  şi  omonime:V-am  copt-o!(Un  brutar);Te  poftesc  să-ţi  cântăreşti  
cuvintele!(Un vânzător prins cu lipsă la cântar) sau Mi-a sunat ceasul!(Un ceasornicar 
muribund).

În  Nici-Nu-Ştiu-Cum-Să-Le-Zic Ioan  Marinescu-Puiu  abordează  sinonimele 
dândule sensuri şi noi înţelesuri;Eu nu tăgăduiesc, eu infirm!(Un olog la anchetă).Aici, 
autorul  dă  verbului  infirm sens  de  substantiv  adjectival,sau  Îl  cunosc  ca  pe  un  cal  
breaz(O iapă),aici substantivul cal şi adjectivul breaz devin împreună un adjectiv pentru 
o persoană eliptică din propoziţie.Adică,un ins cu comportări ne civilizate care încalcă 
morala socială.

Un alt ciclul interesant este Expresii din cotidian unde personajele fiind oameni 
,lucruri sau animale dau noi conotaţii şi sensuri frazelor ,dar mai ales ultimilor cuvinte 
din text.Exemplu:Nu e cazul ca să mă umflu în pene...(Un cauciuc) sau Mie mi s -a acrit!  
(Un iaurt).

Ioan  Marinescu-Puiu  este  un  bun  cunoscător  al  limbii  române,acest  fapt  îl 
confirmă capitolul  Expresii argotice comentate. Dar, înainte de a exemplifica să vedem 
ce înseamnă argou:limbaj convenţional al anumitor categorii sociale,mai ales răufăcători 
şi vagabonzi,care folosesc cuvinte speciale sau cu sensuri deosebite,pentru a nu fi înţelese 
de restul societăţii.Iată un argou:Ai trântit uşa în nas.Dacă-l avea mare.

La aceste  expresii  argotice  construite  de autor se  observă că au două părţi.În 
prima se află argoul şi în a doua parte este răspunsul dat de autor care este metaforic şi 
moralizator.

Aceste Expresii şi Impresii au o logică a lor care izvorăşte din ilogicul sensurilor 
date de cuvinte sau de  propoziţiile formulate.Adevărata sursă a noului din această carte 
provine din maleabilitatea limbii române şi din realitate.Autorul tratează fără dispreţ,chiar 
cu  empatie,bogăţia  vocabularului  urban  şi  suburban  ,iubind  schemele  care 
filosofează,depăşirile limitelor limbii române.

Remarcabile sunt şi cele două schiţe care încheie volumul de faţă.Ioan Marinescu-
Puiu  ,aparent  un  fin  umorist,  este  un  gânditor  pentru  care  limba  română  are  multe 
valenţe,că specialitatea sa este particularul din spiritul uman.

Există lecturi care arată mizeria lumii şi te menţin în mijlocul ei şi există lecturi 
care  arată  frumuseţea  lumii  pentru  a  fugii  de  ea.Cartea  aceasta  face  parte  din  prima 
categorie fiindcă talentul autorului frisonează această mizerie a lumii cu gâdilatul ironiei 
şi umorului,inclusiv inteligenţa exprimării care duc la meditaţie.

Citind  cartea  lui  Ioan  Marinescu-Puiu  mi-am dat  seama că  limba  română  are 
posibilităţile infinitului  în exprimare.Fericiţi  aceia  care n-au ameţit  aplecându-se peste 
abisul ei.
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Ioan Miclău - Poezii alese(Vol.ll).

Volumul Poezii alese (II) de Ioan Miclău, (poet, prozator şi dramaturg), apărut la 
Editura  Cuget  Românesc,este  oglinda  unui  poet  convins  de  rolul  mesianic  al 
poeziei.Având judecata gravităţii  şi nobleţei morale a profeţilor ardeleni, Ioan Miclău, 
prin  poemele  sale,  iluminează  înverşunarea  transilvană  a  meditaţiei,descoperindu-ne 
gustul său pentru reflecţia gravă şi nostalgia marilor mituri culturale româneşti:Mi-e dor 
de  tine,  Ardeal,  altar  sub  sfântul  soare,  /Un  rai  spre  care  veşnic  zbor  gândurile  
mele,/Căci dorul tău în piept mă arde şi mă doare, /Şi-aş vrea să am cu tine acelaşi cer  
cu stele!(Dor de Ardeal).

Obsedat  de  himera  profunzimii,  de  rădăcinile  arhetipale  ale  neamului 
nostru,poetul este frisonat mereu de dorul de ţară şi de misterul ancestral  al devenirii 
noastre ca naţiune şi idealul clasic al românului, răstălmăcind aparenţele pentru a descifra 
filonul  spiritual:Dintr-un  vârf  de  munte  pe-altul,dimineaţa-şi  leagă  zorii/Iar  pe-un  
plai,gură  de  rai,sună  clopotul  Miorii/Şi-l  aud  de-aici,  din  lume,pun  urechea  la  
pământ,/Aud  buciumul  lui  Horea,al  lui  Iancu  aprig  cânt.(Zori  de  zi).Nu lipsesc  din 
poeme nici simbolurile istoriei neamului, nici reperele biblice care au un rol incantatoriu, 
precum refrenul  în  imnurile  antice.Cu  tot  amestecul  acesta  de  recuzită  vetustă  şi  de 
rememorare exaltată, Ioan Miclău are însă o prospeţime a imaginaţiei incontestabilă şi o 
percepţie frustă a materialităţii, ca în poemele lui Ioan Alexandru.

Tensiunea lirică  vine din revelaţie  şi din construcţia  clasică a versurilor.poetul 
este  un  bun  cunoscător  al  tehnicii  versului  clasic.Universul  liric  este  întemeiat  pe 
simbolurile istoriei şi renaşterii spirituale dar şi pe o recuzită livrească,împrumutată din 
fondul cultural arhaic.

Dorul de pământul natal funcţionează ca un barometru în lirica lui Ioan Miclău 
şi,când desprinderea devine dureroasă, ea e sprijinită de proiecţii culte, încărcate de aura 
mitului:Când zic ARDEAL, /Zic doruri multe, /Zic lan de grâu, /Zic aspre lupte.(Când zic  
ARDEAL).Seducţia marilor teme morale şi spirituale e foarte puternică în poezia lui Ioan 
Miclău  iar  vocaţia  profetică  a  autorului  reverberează  pe  aceeaşi  lungime  de undă  cu 
emisia lirică.

Ion  Untaru - Floare de lotus

Autor a 12 cărţi, Ion Untaru prin recentul său volum de poezie Floare de lotus,
(Editura Semne, Bucureşti) ne descoperă un poet stăpân pe instrumentele sale,neliniştit 
fără  scepticism cu o atitudine  generală  de provocare  histrionică:  De la  mine până-la 
poştă/Numai cearcăne şi riduri/Pe sub care un strămoş stă/Veşnic,rezemat de ziduri(De 
la mine pân-la poştă).Sub forma gestului burlesc şi naiv, autorul induce, în fapt ,o stare 
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de complicitate, sugerând în mai taote strofele subânţelesuri atânci,însinuând mereu o altă 
faţă a adevărului:Am pornit prin viaţă ca zălog/Chip al curiozităţii infantile/La fiecare 
răscruce un bulldog/nemilos  mă scruta prin lentile(Grădini  de vară).Descrierea  fiind, 
deopotrivă,  o formă de posedare şi de investigare a obiectului şi al trăirilor.Tot astfel 
poezia lui Ion Untaru poate fi şi o formă de magie şi de obnubilare a realului:Închid ochii  
şi-mi  aduc  aminte/Zborul  tainic  ne  mijeau  în  oase/Fruste  sărbători  treceau  prin  
case/Îngere,atâta  de cuminte!(Închid  ochii  şi-mi  aduc aminte).Poezia  aceasta  consună 
experienţa  în registru ironic,înălţând poemul la dificilul  rol  de personaj  al  discursului 
liric:Voi m-aţi eliberat de-atâtea ori/Eu mă trezesc mai înglodat în datorii/Că tot mă-
ntreb pe cine-o fi/Pus destinul,să mai tragă niscai sfori?(Ardeau în jungle).Caracterul 
ambivalent  al  poeziilor,de  spectacol  şi  premoniţie,de  ironie,luciditate  şi  vigilenţă,dă 
versurilor o notă puternică de avertizare faţă cu realul:Cronici şi letopiseţe/panoplia cu 
sâneşe/Şi pumnalele de sânge/Peste care timplul plânge(Cronici şi letopiseţe).

Libertatea,autenticitatea,  integritatea,  au  rădăcini,în  acest  amestec  infailibil  de 
sarcasm  şi  ideal.Fiecare  poem  dezvoltă  o  premisă  cu  aparenţă  nevinovată  până  la 
răstălmăcirea ei în sugestie polemică.

Poeziile lui Ion Untaru are aerul unei superbii melancolice, în care recunoaştem 
orgoliile poeziei adevărate.

Ioan Budai-Deleanu promotor al promovării limbii literare române - 
191 de ani de la trecerea în eternitate-

Se cunoaşte faptul că fruntaşii “Şcolii Ardelene “ au fost preocupaţi pentru studiu 
istoriei  neamului  românesc  şi  al  filologiei.  Membrii  acestei  grupări  au  dus  o  luptă 
permanentă pentru promovarea limbii române în zona inter-carpatică a ţării noastre.

Un rol important l-a avut Ioan Budai-Deleanu în promovarea literatuirii române în 
acest areal. Alături de el şi-au desfăşurat activitatea literară şi alţi scriitori ardeleni, care 
şi-au propus să arate că limba română e capabilă să exprime sentimente şi idei înalte şi să 
devină  instrumentul  unei  culturi  superioare.În  acest  context  îi  amintim  pe  Dimitrie 
Ţichindel, despre care Eminescu în “Epigonii “ spunea “Ţichindel gură de aur “, Vasile 
Aaron şi  Ion  Barac.  Aceştia  au  tradus  şi  au  prelucrat  opera  literare  diverse,  care  au 
constituit, în Ardeal, un început de literatură scrisă.

Totuşi  în  această  perioadă,  de  o  literatură  artistică,  în  adevăratul  înţeles  al 
cuvântului, nu poate fi vorba decât la Ioan Budai-Deleanu, care în epopeea sa “Ţiganiada 
“,  ce  reprezintă  într-un  timp  în  care  atât  în  spaţiu  inter-carpatic,  cât  şi  în  Principate 
literatura nu era decât la începuturile sale-nu numai o operă de maturitate literară, ci o 
adevărată realizare artistică, autorul ei depăşindu-şi cu mult contemporanii.

Este  fiul  al  preotului  greco-catolic  Solomon Budai,  din Cigmău,  din comitatul 
Hunedoarei, aproape de Orăştie, unul din cei zece, ai acestuia, născut la 6 ianuarie 1760, 
după unii cercetători, după alţii în 1763.Scriitorul îşi petrece copilăria în satul natal unde 
face şi şcoala primară, iar la îndemnul părinţilor îşi continuă studiile la seminarul greco-
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catolic din Blaj începând cu anul 1772, după care urmează  Facultatea de Filosofie din 
Viena,  în  perioada  1777-1779.  la  îndemnul  părinţilor  trece  la  Facultatea  de 
Teologie( 1780-1783) ca bursier al  Colegiului Sfânta Barbara, unde obţine şi titlul  de 
doctor în filosofie. La Viena îl cunoaşte pe Samuel Micu şi pe Şincai, aici va intra în 
contact  cu  literature  universală  şi  cu  ideile  umaniste  ale  vremii.Adâncirea  literaturii 
clasice şi universale şi îndemnul oferit de cercetările ştiinţifice ale celorlalţi ardeleni aflaţi 
în capitala  imperiului  i-au limpezit  şi mai mult  drumul ce avea să-l urmeze.În timpul 
studiilor din Viena, proiectează întocmirea unui lexicon, în 10 volume, pentru care culege 
mult material. Tot aici a avut slujba de psalt la Biserica Sf.Barbara, mai târziu a devenit 
profesor şi prefect de studii la seminarul din Blaj,  în anul 1787.Datorită faptului că a 
intrat în conflict cu episcopul Ioan Bob,( consacrat pe această funcţie de bunul său prieten 
Grigore Maior), renunţă de a fi hirotonosit preot.
În aceste condiţii se stabileşte la Liov, unde ocupă, prin concurs, postul de secretar juridic 
al tribunalului provincial.În anul 1796 este avansat judecător la Curtea de Apel, funcţie 
pe care o deţine tot restul vieţii.

În timp ce strângea material pentru lexiconul său, învaţă latina, italiana, franceza 
şi  e  de presupus că  în  această  vreme l-a  încercat  gândul  de a  scrie  opara  sa  literară 
”Ţiganiada “.

În prefaţa lexiconului său, scriitorul vorbeşte astfel despre înstrăinarea sa:”…abia 
călcai strămoşescu pământ, când întâmpiându-mă toate împotrivelele, fui silit iarăşi a 
mă înstrăina. Ba cum aşi zice, a merge de voie în urgie. Fui sâlit în urmă a mă aşeza în 
ţară străină, întru care nemernicie mă aflu până acum“.

Referindu-se la Bob şi la mediocrităţile oficiale ale Blajului, Ion Budai-Deleanu îi 
scrie de la Lemberg lui Petru Maior, într-o limbă literară de remarcat:”Scrisu-v`am  eu 
foarte bine toate acele urgii purced din culcuşul nevrednicilor de numele românesc ce  
s`au încuibat la Blaj...Cunoscutu-i-am eu atunci foarte bine când i-am părăsit şi fugind  
mai bine am ales nemernicia decât sâmbria cu dânşii.Însă veni-va vreme şi doar nu e  
departe,  când vor ieşi  la lumină toate  răpsfăţatele  ruşinări ale  Hierusalimului  cestui  
nou.“

La Lemberg scriitorul  rămâne până la sfârşitul  vieţii  sale; moare la  24 august 
1820.

În capitala Galiţiei unde a trăit peste 30 de ani, scriitorul nu a rămas izolat de 
oamenii şi realităţile din ţară.În această zonă, Budai-Deleanu îşi redactează scrierile cu 
caracter istoric, filologic şi pedagogic, precum şi cele literara şi traduce o serie de opere 
juridice  pentru  a  le  pune  la  îndemâna  populaţiei  româneşti.Printre  acestea  enumărăm 
câteva: Filologice:Temeiurile gramaticii româneşti (1812), lucrare rămasă în manuscris, 
Teoria ortografiei româneşti cu litere latine, este ciorna unei scrisori ample, rămasă în 
manuscris, Fundamenta  grammatices  linguae  romanicae  seu  ita  dictae  valachicae,  
apărută  în  1812.  Istorice:  De originibus  populorum Transyşvaniae,  De  unione  trium 
nationum Transylvaniae,  Hungaros ita describerem.Juridice:Rânduiala judecătorească 
de  obşte, Viena,  1787,  este  o  traducere, Codul  penal,Liov,  1807,  Codul  civil, Liov, 
1812.Pedagogice: Carte trebuincioasă pentru dascăliişcolilor de jos,  probabil scrisă la 
Viena  în  1786.  Literare:  Ţiganiada  sau  Tabăra  ţiganilor,  apărută  la  Iaşi  în  revista 
“Buciumul Român “, partea I-a apărută în 1875 şi partea a II-a apărută în 1877 şi Trei  
viteji, poem satiric, Bucureşti, Editura Ancora, 1928.
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Am  enumerate  aici  o  parte  din  scrierile  lui  Budai-Deleanu  pentru  a  ilustra 
evantaiul de preocupări. Însă opera de căpătâi a rămas Ţiganiada care cuprinde o critică 
usturătoare şi un protest îndrăzneţ împotriva asupririi feudale. Titlul complect al operei 
sale literare de excepţie este :Ţiganiada sau tabăra Ţiganilor, poemation eroi-comico-
satriric,  alcătuit  în  douăsprezece  cântece  de  Leonachi  Dianeu,  îmbogăţit  cu  multe  
însemnări şi băgări de seamă, critice, filosofice, istorice,filologice şi gramatice de către  
Mitru Perea şi alţii  mai mulţi.

“Ţiganiada” este  cunoscută  în  două  variante  scrise  la  date  diferite.  Prima 
începută pe la 1792-1795 şi terminată în jurul anului 1800 a fost publicată pentru întâia 
oară în revista ieşeană “Buciumul Român “ la 1875 şi 1877, cum spuneam mai sus, şi 
reprodusă  în  serie  de  ediţii  care  s-au  îndepărtat  de  text.  Această  variantă  cuprinde 
episodul  nemeşului  Beeicherec  Iştoc  şi  dă  o  mare  întindere  părţii  relative  la  răpirea 
Romicăi şi la peripeţiile lui Parpanghel care o caută.

Redactarea celei de a doua variantă a poemei Budai-Deleanu a începuto în jurul 
anului  1800 şi  a isprăvito  pe la 1812.Această  variantă-tipărită  abia  în 1925-constituie 
forma definitivă a Ţiganiadei, reprezentând stadiul ultim în elaborarea poemei. Autorul a 
eliminate episodul lui Becicherec Iştoc şi a restrâns pe acela al lui Parpanghel şi Romicăi, 
opera căpătând astfel o mai mare unitate. Figura lui Vlad ţepeş este mai bine ilustrată, 
punându-i-se  în  lumină  în  mai  mare  măsură  dragostea  de  patrie;  deasemenea, 
introducerea  discuţiei  asupra  formelor  de  guvernământ,  cânturile  X  şi  XI,  adânceşte 
fondul social al operei.În varianta a doua, pe lângă unitatea de ansamblu şi substratul 
social mai pronunţat,  este mai îngrijită şi în ceeace priveşte forma: versurile sunt mai 
corecte, mai cizelate şi mai bine cizelate, limba este mai cu  îndemânare folosită.

Scriitorul  n-a părăsit  însă acţiunea  legată-în prima variantă  a “Ţiganiadei “-de 
Becicherec  Iştoc,  ci  a  folosit  acest  episode  pentru  construirea  noului  său  poem 
satiric”Trei Viteji “, din care autorul n-a apucat să termine decât trei cânturi şi l-a început 
pe cel de al patrulea.Deşi a avut ca model pe “  Don Quijote“ al spaniolului Miguel de 
Cervantes, scris în 1605, liniile generale ale poemului”Trei Viteji “ sunt pentru Budai-
deleanu  un pretext  pentru  demascarea  relelor  înrădăcinate  în  societatea  timpului.  Cei 
“trei  viteji” sunt  recrutaţi  din  cele  trtei  provincii  româneşti:”Becicherec  I;toc  de 
Uramhaya “(  Transilvania),”Kyr  kalos  de  Cucuraza “(Muntenia  )  şi  “Născocor  de 
Cârlibaba “( Moldova). Primul,  ţigan de origine dar ajuns nemeş, călare pe calul său 
Ducipal şi însoţit de “frătuţul “Crăciun, trece prin felurite peripeţii, căutându-şi iubita, pe 
Anghelina. Al  doilea,  de  obârşie  grecească,  datorită  falsificării  unor  hârţoage,  ajunge 
nobil  şi în tovărăşia lui  Trandafir  Tânşarul pleacă în lume să-şi încerce vitejia spre a 
putea dobândâi mâna prinţesei Smaranda. Născocor “mazilaşul “, căpitan de Ţigani, răpit 
de frumuseţea   Chiranei, o caută şi el cu înfrigurare. Autorul are prilejul să satirizeze 
apucăturile vitejilor săi  eroi,  să  le  evidenţieze  lăudăroşenia,  îngânfarea,  laşitatea, 
făţărnicia. Autorul a făcut din Becicherec Iştoc, un reprezentant tipic al îngânfării:”Dar 
nu ştii că eu îs nemeş, iară/ Tu Român plouat şi iobagul meu,/ Domnul pe iobag poate 
să-l omoară,/  “.

Tema Ţiganiadei  este un atac necruţător împotriva întregii orânduiri din vremea 
sa.Acesta  spunea  despre  opera  sa  în  Prolog:”Ş`am  izvodit  această  poieticească 
alcătuirte…întru  care am amestecat  întru  adins  lucruri  de  şagă,  ca  mai  lesne  să  se  
înţeleagă  şi  să  placă.S`află  într`însa  şi  critică  pentru  a  cărei  dreaptă  înţelegere  te  
poftesc s`adaugi oarecari luări aminte “.
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Acţiunea Ţiganiadei se petrece în Muntenia pe vremea lui Vlad Ţepeş, în secolul 
XV.Organizând  rezistenţa  împotriva  turcilor  cotropitori,  domnitorul  Ţării  Româneşti 
strange la  un loc pe toţi  ţiganii  spre a nu fi  folosiţi  de turci  drept  iscoade în caz de 
război.Ţiganii  se învoiesc şi alcătuind o oaste înarmată şi hrănită de Ţepeş, fac popas 
între satele Alba şi Flămânda, apoi- după ce defilează în faţa şui Vlad- se îndreaptă spre 
Spăteni,  între  Bărbăteşti  şi  Inimoasa,  unde  îşi  aşează  tabăra.Valoarea  deosebită  a 
Ţiganiadei nu  constă  în  prezentarea  peripeţiilor  ţiganilor,  ci  în  faptul  că  acţiunea 
prilejuieşte autorului o serie de atacuri împotriva regimului de împilare şi a perfecţiunii 
limbii literare.

Poema este întreţesută cu episoade comice şi de un înalt conţinut de idei, având o 
mare  valoare  literară,  fiind  prima  epopee  a  literaturii  noastre.Victor  Eftimiu  a  avut 
această lucrare ca model în scrierea epopeelor sale.Budai-Deleanu a asimilat experienţa 
scriitorilor  clasici(  Homer,  Virgiliu,  Tassoni,  Casti,  Ariosto,  Tasso,  etc.),  iar  modelel 
oferite de literature universală l-au ajutat în propria sa muncă de creaţie.

Descrierile şi mijloacele realiste se întâlnesc la tot pasul şi sunt folosite din plin 
chiar şi la prezentarea elementelor supranaturale: dracii din iad, sfinţii creştini, pădurea 
nălucită, vrăjile săvârşite etc.

În  ceeace  priveşte  versificaţia,  dincolo  de  unele  stângăcii  pe  care  le  prezintă 
ritmul  şi  în  afară  de  unele  forme  lexicale  forţate  din  necesităţi  de  rimă  sau  măsură, 
Ţiganiada reprezintă în literatura noastră o etapă însemnată în dezvoltarea mijloacelor 
artistice, specifice poemului epic. Versurile  Ţiganiadei, folosind experienţa cântăreşului 
popular în ceea ce priveşte arta versificării, depăşesc simpla structură a versului popular. 
În  folosirea  mijloacelor  de  expresie  şi  în  general  a  procedeelor  stilistice,  autorul  se 
dovedeşte a fi un poet înzestrat cu o serioasă pregătire clasică şi cu o înaintată tehnică 
poetică.El  foloseşte  pe  scară  largă  comparaţiile  de  factură  clasică.Despre  vitejia  şi 
dârzenia  lui  Vlad Ţepeş  spune astfel:”Cum râul  de munte primăvara/  Când în  pripă 
neaua să topeşte/  dintru nălţime urnind povara/ Apelor, să varsă şi să bujdeşte/ Toate  
îneacă,  surpă şi  prăvale/  Şi  nu-i  ce să-l  oprească din cale,//  Aşa Vlad neînvinsul  să 
răpede/ Şi cu şiraguri nespăimântate,// frânge, taie ce nainte vede,// surpă, răstoarnă,  
calcă, străbate/ Şi nu-i vărtute nice tărie/ Să-l contenească sau drum să-i aţie“.

Rima adesea este  bogată  şi  ingenioasă,  substantive  rimează  cu omonimele  lor 
verbale,  adjectivele  rimează  cu  substantive  proprii(   mişel-Cucavel,  maestro-Sestru). 
Deasemenea  rimează  verbe  cu  adjective  sau  cu  alte  forme  verbale  incomplete  ce  se 
continuă în versul următor.

Limba în care este scrisă  Ţiganiada este plină de prospeţime.Scriitorul şi-a dat 
seama de faptul că limba literară din timpul său era prea puţin modelată şi s-a plans de 
“neajungerea “ acestei limbi. În limba literară a epocii respective nu pătrunsese cu totul 
limba vorbită, încât era încă îngreuiată de canoanele lexicale ale textelor bisericeşti sau 
cu  character  oficios.Budai-Deleanui  are  meritul  de  a  fi  îmbogăţit  limba  literară  prin 
promovarea  limbii  populare.Tocmai  această  asimilare  directă  a  folclorului  explică 
folosirea  creatoare  a  literaturii  şi  limbii  populare,  precum  şi  mânuirea  elementelor 
folclorice atât în caracterizarea personajelor, cât şi în realizarea poetică a fantasticului- 
fapt  ce  constituie  un  mare  merit.Scriitorul  foloseşte  uneori  neologisme(  antişambră, 
egoist,  himere,intriganţi,  melancolie,  patron,  periferie,  etc.),  îmbogăţindu-şi  astfel 
posibilităţile de expresie.Budai-Deleanu nu a căutat regionalismul rar, ci a transpus pur şi 
simplu  limba  poporului,  încât  astăzi  un  ţăran  din  părţile  Orăştiei,  citind  Ţiganiada 
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aproape că nu are nevoie de glosar.Cuvinte şi expresii ca: aiaptă,(aşi lua avânt ) băieş,
(lucrător în mină ) abate,(titlu superior pentru preoţi ) lela(a umbla ), a bujdi,(a năvăli )  
buiguială(exprimare fără şir ), cărigă,(formaţie vegetală ) cricală,(un fel de tocană ), a  
dejghina( a separa, a despărţi ,) găvălie,( capăt îngroşat ), năsâlnic, a se pune în poartă,(a 
ghici în cărţi ), pogace,( turtă de mălai) şi altele au circulaţie şi acum.

În poemă se întâlnesc la tot pasul locuţiuni populare, proverbe şi zicători, cum ar 
fi:”la  fala  goală  traista-i  uşoară”,  „fuga-i  ruşinoasă,  dară-i  din  toate  mai  
sănătoasă”,”ajunge  un băţ  la  un car  de oale”,  etc.Autorul,  dă  dovadă  de  conştiinţă 
artistică  şi  prin  folosirea  deosebită  în  vorbirea personajelor,  punând în  gura fiecăruia 
cuvinte potrivite felului său de a fi.Numele personajelor sunt alese de scriitor în mod 
intenţionat  pentru  a  le  caracteriza.Uneori  numele  lor  sunt  simbolice  (  Romândor, 
Slobozan),  alteori  definesc précis  personajul ( Gurilă,  Gogoman, Erudiţianul,  Criticos, 
Căpitan Păţitul, Popa Nătărău din Tândarânda,, Arhonda Suspuseanul, Arhonda Suflăvânt 
etc.).

În concluzie,  Ţiganiada este întâia operă literară românească de mari  proporţii 
care  se  impune  prin  caracterul  său  realist,  prin  oglindirea  critică  a  societăţii 
vremii.Această operă îl pune în lumină pe Ion Budai-Deleanu ca promotor al promovării 
limbii literare române.

Ion Constantinescu - “Cu şi fără ricoşeu”

Scriitor polivalent, abordând cu succes  mai toate genurile literare, de la proză 
satirică, teatru, reportaj, până la epigramă, Ion Constantinescu este din nou în librări cu 
un  volum  de  catrene,  intitulat  simptomatic  “Cu  şi  fără  ricoşeu”,  apărut  la  Editura 
Tipolitera, Cluj-Napoca. Originalitatea şi ineditul acestui volum constă în faptul că aceste 
catrene,  însoţite  de  o  mică  prezentare  a  firmelor,  inclusiv  cu  fotografia  personajelor 
abordate  ,  sunt  dedicate  unor  oameni  de  afaceri  de  succes.  Cartea  cuprinde  228  de 
castrene dedicate celor 76 de patroni de firme din Cluj-Napoca şi judeţ. Prin acest volum 
Ion Constantinescu întinde o punte de legătură între creatorul de artă şi creatorul de valori 
materiale  şi  economice,  fapt  mai  puţin  abordat  în  cultura  română.  Catrenele  sunt 
adevărate  “imagini”ce  surprind  profilul  de  succes  al  patronilor  de  firme  din  judeţul 
nostru, şi nu numai. Asemeni clic-clacului aparatului de fotografiat ce imortalizează cu 
ajutorul  luminii  eternitatea  clipei,  aşa  sunt  şi  catrenele,  având  rime  încrucişate  sau 
pereche, din acest volum. Întradevăr  versurile ce ţintesc direct spre activitatea principală 
a firmelor şi  a patronilor ce le conduc, sunt scrise cu sentiment, fără ricoşeu, conturând 
calităţile manageriale ale acestor protejaţi ai Zeului Mercur ,sau Hermes.Scriind aceste 
rânduri mi-am adus aminte de ce spunea Emil Cioran:”Cu cât îţi controlezi sentimentele 
mai puţin, cu atât  ele te îndepărtează mai mult de viaţă.”

Descoperim la autor un bun simţ al observaţiei cotidiene, cu percepţii plastice ale 
secvenţelor abstruse, educat prin exerciţiul îndelung al lucidităţii treze.

Volumul se deschide cu trei catrene dedicate domnului Patriţiu Abrudan, director 
regional  al  Băncii  Transilvania,  unde sunt   conturate  calităţile  acestuia:”Ca un bărbat 
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chipeş  şi  sportiv  mare/ Junele  că  vă  curtau  cu  disperare,/Ca  bancher,  după  cum am 
aflat,/Sunteţi  şi  mai  abitir  curtat.” În  continuare  sunt  lăudate  calităţile  de  medic 
stomatolog a doamnei Rodica Aldica:”Cei ce se laudă cu-a lor dantură/ Să recunoască, m-
aşi fi aşteptat,/ Că astăzi n-ar fi mai avut un dinte-n gură,/ de dumneavoastră, nu i-aţi fi 
tratat.”Nici  opticianul  de  renume Boldizsar  Gyongy nu a  scăpat  de “unghiul  optic”al 
scriitorului:”Purtând ochelari  de la  “Optipar”,/  Prezbiţii,  miopii,  văd exemplar;/  De-ar 
corecta şi răul în bine,/ Ochelari”Optipar” şi-ar dori oricine.”Blaga spunea că artistul şi 
editorul îşi creează un alibi în vederea Judecăţii de Apoi.În acest context Nicu Dragoş, 
patronul  Editurii”Studia”,  instituţie  de  cultură  de  mare  succes,  este  surprins  de  Ion 
Constantinescu  într-un  “Gest  de  bun  simţ”:”De  aspectul  cărţii  pe  care  o  citim/  Ne 
satisface, astăzi, pe deplin,/ Tu, de-acest lucru, nu eşti chiar deloc străin,/ Fapt ce cred că 
obligă  să îţi  mulţumim.”Domnul  Adrian Macarie,  patronul  S.C.Adax este  caracterizat 
,evidenţiindu-se   perseverenţa,  pasiunea  ,  perspicacitatea  şi  inteligenţa  sa:”La  început 
doar simplu nume,/ Din “Adax” aţi făcut renume;/E şi normal, când se-mpreună/ Curajul 
şi  cu  mintea  bună.”Cartea  se  încheie  cu  trei  catrene  dedicate  doamnei  Maria  Vişan 
patroana restaurantului “Măriuţa”:”Măriuţa e un nume,/ Ce atenţia reţine, / Cel ce aici 
face popas, /  Nu doar de asta e atras.

Sunt  dedicate  câte  trei  catrene  patronilor  şi  directorilor  de  firme,  inclusiv 
fotografiile  acestora  şi  un  text  de  prezentare  a  firmelor:Patriţiu  Abrudan  (Banca 
Transilvania),  Rodica  Aldica(Cabinet  Stomatologic),  Gheorghe  Ardelean  (preşedinte 
executive A.P.M.), Ioan Avram (Expo Transilvania), Agustin Baciu (S.C.Onix), Voicu 
Baciu  (  S.C.Fimaro),  Floarea  Balmuş  (Electromecanica),  Dumitru 
Babaioana(  S.C.Caring),  Cristian  Blaga  (  S.C.Auto-Fyg),  Binder  Bettina  (  Oriflame), 
decebal  manole  Bogdan (ASIROM),  Mariana  Bogdandi  (Restaurantul  Matei  Corvin), 
Mircea  Borodi  (Restaurantul  Hanul  Cetăţii),  Boldizsar  Gyongy  (Optipar),  Andrei 
Boţindean ( S.C.Dey Security), Dan Brudaşcu ( Casa Municipală de Cultură), Mihaela 
Catană  (  Bijuteria  ISHARA),  Traian  Chender  (  S.C.Transcarpatica),   Ioan  Cheţan 
(S.C.Tenera),  Aurelia Chişu ( Galeria Unic-Art),  Rozalia Chioreanu( Salonul Rody`s), 
Cristina  Csalai  (Pensiune),  Angela  Dan  (  S.C.Meseşana),  Eugen  Deto  (Café-Barul 
S.C.Deto), Vasile Dolha(A.P.M-Turda), Nicu Dragoş( Editura STUDIA), Viorel Dreve 
(S.C.Alina Tour), Adriana Dudaş ( S.C.Galenic),  Liviu Sorin Dudaş ( Galenic  Farm), 
Victor  Fărăgău  (  Bioterra),  Valy  Gaftea  (  Eurobrokers),  Gall  Nicolae  (  S.C.Gallit), 
Nicolae Giurgiu (MINESA), Speranţa Iacob (Farmacia ), Kovacs Krisztina ( Café-bar LA 
PRIETENI),  Daniel  Lăcusteanu  (  S.C.Eurobrokers),  Daniel  Lucaciu,  Adrian  Macarie 
(S.C.Adax), Nicolae Magdaş ( S.C.Napocom), Helene Mălai (Traduceri HELEN), Liviu 
Mihai  (Cabana de pe Someş),  Adrian Mleşniţă  (  C.A.T.),  Cristina Moldovan, Marius 
Moldovan  ( S.C.Cryton), Ioana Molnăr ( S.C.Magnolia), Dan Mureşan (S.C.M.D.M.), 
Elena Mureşana (Brutăria Ioasim), Radu Mureşan (S.C.Nera Mureşan), Felicia Nădejde 
(  Africa Club),  Vasile  Onaca (S.C.Oncos),  Pal  Sabina ,  Pal Ioan( Banner  Publicitar), 
Monica Paraschiv ( Transilvania Recuperări Creanţe), Ioan Părăoan ( S.C.Lacrys), Cornel 
Petrescu (U.J.C.M), Ioan Mircea Petrică (S.C.Eurobrokers), Petruţ Atanasiu ( S.C. Lemna 
terr),  Alin  Pop  (  Spirographix),  Pavel  Pop  (Dimeco),  Augustin  Poptelecan  (  Casa 
Augustin),  Silviu  Prigoană  (  S.C.Rosal),  Cornel  Purdea  (  Design  Confort),  Mihaela 
Rozor(R.A.D.P.),  Mihaela  Rus  (S.C.Vitrina),  Petru  Rusu  (I.S.O.),  Dumitru  Sabău 
(S.C.Tipolitera),  Călin  Safirescu(S.C.Safit  inst),  Reghina  Scerbac,  Dan  Scerbac 
(S.C.Rexelite),  Letiţia  Selescu (Tsmart),  Szekely Maria ( S.C.Elis  lux), dr.Titus Şuteu 
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(Radusan),  Cristian  Tămaş  (S.C.Astra  Tour),  Thies  Iolanda (  Galeria  de Artă  Danel), 
Marius Trifu ( S.C.Melody), Viorica Ţibre (Ideal Estet ) , Petrişor Ţârlea (S.C.Turnătoria 
Metalu), Eugen Vereş ( Branter-Vereş) şi  Maria Vişan ( Restaurantul Măriuţa).

Aceşti oameni de afaceri de succes surprinşi de Ion Constantinescu în cartea sa au 
făcut ceea ce cu înţelepciune spunea Victor Efitmiu:”Fără acţiune, gândul nu se poate 
materializa  pentru  a  se  transforma  în  adevăr”.Lucru  înfăptuit  cu  sacrificiu  de  aceşti 
oameni pentru comunitatea noastră. 

Cartea lui Ion Constantinescu este o lumină adusă în lumea afacerilor, ştiind că 
rolul acesteia este de aface…umbră. Umbra fiind profilul acestor oameni minunaţi.

Ion Cristofor - "Aron Cotruş, exilatul"

Aflat  sub un con de umbră,  datorită  ideologiei  comuniste,  fenomen  care   s-a 
perpetuat  şi  după evenimentele  din decembrie  '89,  datorită  ignoranţei  şi mentalităţilor 
care nu se schimbă de pe o zi pe alta, Aron Cotruş este scos de sub incidenţa eclipsei în 
care se află (să fiu în pas cu evenimentul astronomic), de câţiva ani buni de către poetul 
Ion  Cristofor  cu  lucrări  fundamentale  despre  autorul  lui  Horea,  publicate  în paginile 
revistelor Tribuna, Bucovina literarã, Cetatea culturalã etc.

Aceastã strãdanie desfãºuratã pe o perioadã bunã de timp ce a implicat şi cercetãri 
în arhivele şi bibliotecile din Spania, s-a concretizat, în final, într-o carte dedicatã vieþii 
şi, în special, operei poetului "cântecului desþãrãrii", intitulatã emblematic "Aron Cotruº, 
exilatul", Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 1999, apãrutã cu sprijinul Consiliului local 
al municipiului Cluj-Napoca şi al Fundaþiei Culturale "Sarmisegetuza".

Cunoscut ca poet al fundamentului filosofic cu expresie dialecticã a ontologiei 
sociale, Aron Cotruş în perioada interbelicã a fost un poet care s-a bucurat de "interesul 
criticii  şi  al  marelui  public"  (Ion  Cristofor).  Fiind  participant  la  numeroase  şezãtori 
literare organizate de Societatea Scriitorilor Români,  de Sindicatul Presei Române din 
Ardeal şi Banat sau de Astra, Aron Cotruş atrãgea marele public prin felul cum îşi recitau 
poemele,  încât  "verbele  poetului  rãmân  suspendate  în  aer"  şi  luau  "trup  în  formã  de 
statuie" şi acest artist "fãcea sculpturã din cuvinte". Iatã doar câteva epitete despre felul 
magnetizant  cu care-şi  recitau  Aron Cotruº  poemele  în  faþa publicului,  evidenþiat  cu 
atâta acurateþe de un alt mare poet, Ştefan Baciu.

Fiind diplomat în Spania, ca "ºef al serviciilor de presã de pe lângã legaþiunile 
României  la  Madrid  şi  Lisabona",  poetul  depune  eforturi  deosebite  pentru  a  susþine 
interesele României în Spania, într-o perioadã când þara era în rãzboi. De remarcat este 
faptul cã poezia lui Cotruş, în aceastã perioadã, are o certã laturã propagandisticã.

Meritul  lui  Ion  Cristofor  în  întreprinderea  sa  este  acela  al  cuprinderii  între 
coperþile cãrþii a documentelor esenþiale ce jaloneazã etapele evoluþiei poeziei şi vieþii 
lui Aron Cotruş şi care contureazã personalitatea aceluia care "şi-a iubit þara ca nimeni 
altul".
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Poetul este un vizionar privind Europa unitã, fiind membru fondator al Centrului 
Român de Cercetãri din Madrid sub preşedinţia principelui Nicolae al României, Aron 
Cotruş era poetul care dãdea expresie viziunii româneşti a perspectivei unitãþii europene.

Prin  publicarea  la  Madrid  a  ediţiei  bilingve  (româno-spaniolã)  a  "Rapsodiei 
Iberice" cu o prefaþã semnatã de José Camón Aznar, poetul înalþã "cânt de glorificare a 
pãmântului ºi naþiunii spaniole", al cãrui traiect poematic curbeazã, prin restituire barocã, 
ºi prin prelungirea catenelor în spaþii limitrofe, înþelesul şi reînþelesul poemului.

Încununat cu premiul Mallorquin, în 1952, poemul "Cântec lui Ramón Lull", este 
o refulare a unor stãri similitudinice. Aron Cotruş, poet ca şi Beato Ramón Lull (eruditul 
medieval ce avea sã fie lapidat de cei cãrora le ducea flacãra credinþei creştine) este el 
însuşi "expatriat şi prigonit de ai sãi chiar şi în Occidentul primitor".
Cert  este  cã  Aron  Cotruş  a  fost  un  anticomunist  convins,  el  nu  a  cãzut  în  capcana 
propagandei  Moscovei,  cum cãzuse  floarea  intelectualitãþii  europene.  Meritul  lui  Ion 
Cristofor  este  acela  cã  scoate  în  evidenþã  acest  fapt  şi  în  special,  prin  cercetãrile 
întreprinse la Madrid, aduce certitudinea cã poetul "Cântecului Ramón Lull" a fost scris 
în  româneşte.  Se  confirmã  cã  aceasta  apare  în  1950,  în  revista  "Suflet  românesc", 
înfiinþatã  la  Roma de canonicul  Aloisie  Ludovic Tãutu.  Acest  poem care contureazã 
acelaºi drum spinos, dar spiralic, pe care îl urmeazã Cotruş ca şi Ramón Lull apare tot la 
Roma:  "Poteca  aleargã,  coboarã  şi  suie,  parc-aş  cãlca  pe  foc  şi  pe  cuie,/  singur,  pe 
sprintenul  drum,/  drept  cãtre  cer  şi  cãtre  cruce".  Nuanþând  registru  tematic,  poetul 
publicã  în  1951,  la  Madrid,  volumul  "Drumuri  prin  furtunã",  ceea  ce  dovedeºte 
efervescenþa cotruºianã ca desþãrat ce nu-şi gãseşte locul. Volumul conþine 40 de poezii 
şi sunt scrise în majoritatea lor în Spania. Cartea se bucurã de succes în mediile exilaþilor 
români.  Scrise  în  metrica  folcloricã,  a  bocetului,  unele  paginie  sunt  un  rechizitoriu 
neiertãtor al regimului impus þãrii noastre de tancurile ruseşti: "Pusuþi-au muscalii bir,/ 
pe lobodã şi pe ştir,/Pe podmoale şi copaci/ şi pe paşii care îi faci...// Pân' ce sama îţi vei 
da,/ ţi-ar fura şi Dunãrea..." ("Dai şi dai din neam în neam").

Aron Cotruş nu a fost un antisemit cum rãuvoitoare voci susþineau, el a fost un 
iubitor de ţarã şi neam cu toate elementele sale componente. Opera sa poeticã scrisã în 
þarã şi apoi în Spania sau America o confirmã.

Corespondenþa purtatã de acesta cu personalitãþi culturale ale vremii şi publicatã 
de Ion Cristofor, ca inedite, contureazã o personalitate puternicã frãmântatã atât de soarta 
þãrii, dar şi de sãnãtatea sa, care, pânã la urmã îi permite sã-şi încheie opera. Departe de 
þarã  recreeazã  propriul  sãu  poem  "Eminescu"  pentru  care  a  vãrsat  "multe  lacrimi 
fierbinþi  într-un  cinstirea  acelui  care  a  fost  un  nenorocit  Fãt-Frumos  al  sufletului 
românesc",  cuvinte care se pot parafraza pentru a sublinia destiinul tragic al lui Aron 
Cotruş ce se stinge, departe de þarã, în California, purtând în suflet dorul de ţarã.

Cartea lui Ion Cristofor este un turn devenit al poetului, Aron Cotruş poartã dialog 
cu ţara, cu aceşti preasimpli oameni ai pãmântului românesc pe care i-a iubit şi cântat în 
versuri,  s-a  identificat  cu  ei,  sã  nu-şi  poatã  retrage  umerii  de  sub  povara  desþãrãrii: 
"Freamãt de codri româneºti împotriva gerului şi-a vântului/ oriunde aþi osteni pe întinsul 
pãmântului,/ drepþi ca stejarii sã staþi/ chiar de-aþi vorbi cu regi şi cu-mpãraţi,/ adevãrul, 
chiar şi atunci când v-ar pierde,/ sã-l spuneţi verde!..."

"Aron  Cotruş,  exilatul"  este  o  carte  recuperatorie,  de  referinţã  pentru  Istoria 
literaturii, ce evidenþiazã o parte din viaþa poetului, rãmasã sub conul de umbrã. Ea este 
un  jalon  direcþional  -  confirmativ  ideii  cã  poemul  cotruşian  îşi  poartã  autoreferinþa 
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desţãrãrii, precum fluviul imaginea sa, fiindcã poetul nu poate accepta ca Patria "sã fie 
chipul orcãrui loc unde omul îşi aşeazã cortul".
Ion Cristofor foloseşte un limbaj inflorescent şi linear, subliniind printr-un text curat nota 
specificã  a  lui  Aron  Cotruş,  iar  uneori  nuanþezã  textul  pânã  la  transparenþa  purã  a 
lirismului  cu scopul  intrãrii  în  atmosfera  poeziei  cotruºiene.  Întreg comentariu  emanã 
nesfârºite nuanþe ca un curcubeu care are un capãt în esenþa poeziei cotruºiene ºi celãlalt 
în iubirea lui Ion Cristofor faþã de poetul comentat, iar arcul care se formeazã nu este 
altceva decât triumful cu care reintrã în literaturã desţãratul.

Ion Popescu-Brădiceni - Cristalizarea hazardului

Faptul  că  Ion  Popescu-Brădiceni,  în  Cristalizarea  hazardului,Editura  Napoca-
Star, 2008, n-a fost furat în întregime de mirajul metodei, deşi construcţia sa teoretică 
este temeinică şi clădită pe lecturi  serioase, e o probă că instinctul său critic a rămas 
intact şi nealterat de vanităţi metodologice.Eseurile incluse în acest volum sunt un produs 
al sintezei dintre concept şi metaforă, dintre idee şi stil, fapt subliniat în prefaţă de Virgil 
Bulat   evidenţiind  că autorul  este  un scriitor  prolific,  pentru care  scriitura  înseamnă 
pasiune, bucurie, minunare în faţa frumuseţii  decelate în creaţia altora, satisfacţie în  
descoperirea unor sensuri inedite de interpretare a acesteia.

Ion  Popescu-Brădiceni  are  opţiunea  pentru  discursul  critic,dar,nu  numai 
conceptual,ci  şi  metaforic,  el  este  apropiat  atât  faţă  de  opera  comentată,  dar  şi 
scriitorului.A  abordat  un  evantai  de  cărţi,autori,repere  trnsmoderniste,ontoretica 
literaturii,  noua teorie a culturii şi multe alte probleme ale literaturii  contemporane ce 
interesează  specialiştii,  dar  şi  cititorii  împătimiţi.Acesta  fiind  un  teoretician  avizat  al 
noului  concept  al transmodernismului,componentă  a  noului  curent 
globmodern(descoperit , teoretizat şi “botezat” de subsemnatul).

O unitate teoretică există totuşi în această carte,în ciuda faptului că abordează o 
diversitate  de  cărţi  scrise  în  diferite  stiluri,şi  ea  vine  din  practicarea  cu  supleţe  şi 
parcimonie  a  poeticii,a  subtextualităţii  sau  supratextualităţii  şi  hermeneuticii  operelor 
analizate,fie că abordează scriitori clasici contemporani:Marin Sorescu, George Stanca, 
Gheorghe Grigurcu, Ioana Dinulescu, Horia Gârbea, Valentin Taşcu, Gabriel Chifu, dar 
şi  mai  tinerii  în  ale  scrisului  ca:Gheorghe  Drăghescu,  D.M.Drăgan,  Horia  Muntenuş, 
Voichiţa Pălăcean-Vereş, Dinu Virgil,etc.

O  parabolă  a  literaturii  poate  fi  considerată  această  carte  de  excepţie,în  care 
interpretarea textelor literare e urmată îndeapropape de construcţia teoretică autoreflexivă 
şi riguroasă.Teoria transmodernismului (ca parte integrantă a globmodernului) trăieşte în 
această carte forma ei cea mai subtilă, căci conceptul e o dedublare a intuiţiei critice,iar 
hermeneutica  o  deghizare  a  analizei.Scenariul  critic  ascunde,prin  urmare,  o  schemă 
teoretică, precum scoica poartă în sine perla.
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Cartea  lui  Ion  Popescu-Brădiceni,  familiarizată  impecabil  cu  critica  şi  teoria 
literară modernă,cu o bibliografie bogată, e o radiografie chiar a spiritului teoretic din 
perioada  postrevoluţionară:opţiunile  autorului  postulează  o viziune  deja  consimţită  de 
exegeza  mai  nouă,trăgându-şi  rădăcinile  din  Serge  Doubrovsky:  din  naratologie  şi 
lingvistică,  dar  mai  cu  seamă  din  semiologia  textului.  Abundenţa  de  referinţe 
bibliografice,  exegeza lui  Ion Popescu-Brădiceni  poate fi  înţeleasă,  simbolic,  şi ca un 
symposion al ştiinţelor literaturii:poetica, hermeneutica, retorica, lingvistica, naratologia, 
gramatologia, fenomenologia, etc, sunt convocate în textul autorului, pentru a da seamă 
de identitatea literaturii.

Acest eclectism superior, altfel controlat ireproşabil, nu e departe însă uneori de 
rezumatul  deghizat,  de  adaptare  şi  nuanţare,  care  sunt  forme  de  obnubilare  a 
originalităţii.Inovaţia trăieşte la limita dintre parafrază şi citat,  dacă nu socotim marca 
subiectivităţii  şi  facilitatea  de  a  reformula,  sistematiza  şi  reorganiza  într-un  discurs 
propriu toate achiziţiile de până acum ale ştiinţei literaturii.Totuşi limbajul critic, chiar 
dacă  specializat,  are  supleţe  şi  proprietate.Eleganţa  expresiei  ia  adesea  o  turnură 
aforistică, semn de asumare reflexivă a actului teoretic: Poemul pare a fi o însemnare de  
caligraf, dar şi un exerciţiu de înseninare.

Rigoarea  şi  fineţea  sunt,  în  cazul  lui  Ion  Popescu–Brădiceni,  două  forme  ale 
spiritului  critic  care  pune  demonstraţia  şi  intuiţia  la  baza  unei  noi  hermeneutici:în 
înfăţişarea lor siameză, critica şi teoria, analiza şi sinteza,precizia şi rafinamentul se simt 
reciproc şi se întărâtă, fără a se putea înfrunta vreodată pe viaţă. Autorul este un analist 
temeinic şi înzestrat, care ştie să conjuge în chip fericit acribia, analiza cu spiritul critic.

Ionuţ Caragea - M-am născut pe Google

Aflat la al doilea volum de versuri, Ionuţ Caragea (născut în Constanţa, dar trăind 
în Canada), în noul său volum de versuri intitulat simtomatic M-am născut pe Google, 
apărut la editura STEF, Iaşi, 2007, este un poet original, atât în versurile clasice, dar mai 
ales cele cu vers alb.Poetul este ispitit  de fantezismul ludic, unde reverirea livrescă şi 
farsa lirică fuzionează cu graţia, uneori, melanholică: Nu am iubit niciodată picătura cu 
adevărat.  Am iubit  focul  sau/pământul  care  erau  numai  în  imaginaţia  mea,/De  fapt  
picătura nici nu mă interesa.Oceanul era plin de ele./S-a întâmplat să fie cea din palma  
mea.(Picătura).Repetiţia,  inteligenţa  prozodică  sunt  modalităţi  de  a  explora  virtuţile 
discursului poetic.Tensiunea lirică întreţinută la foc mocnit, urcă vertiginos parcurgând ca 
o  străfumgerare  întreg  volumul.Poezia  vibrează  de  o  percepţie  cutremurată,având  o 
melodicitate  aspră,  de  psalm,  iar  închipuirea  se  lasă  străbătută,  ca  de  un  curent,  de 
nebănuite imagini:îmi place când ninge zăpada/se-aşterne pe drumul cu flori de cireş  
mai ţii minte...prin faţa mea trece cuminte o doamnă privirea/ascunsă doar pasul într-o  
urmă(Flori  de cireş iernatic).Alteori,  imaginaţia  desfăşoară ciudate proiecţi  zoomorfe, 
sau acvatice, ce par metamorfoze ale realului, alunecări ale fiinţei în utopie:pot să respir 
ca  peştele-n  apă?/sau  ca  un  vierme  să  cresc  în  pământ?/sângele  curge-n  vene 
degeaba/sufletul  meu  e  o  pală  de  vânt.(Pot  să?...).Poetul  este  stăpânul  unui  imperiu 
suprarealist populat de imagini originale,iar lumea lui se preface,microbolant,în spectacol 
fantast, în culisele căruia blândeţea articulează spre inefabil imaginaţia.Metafora la Ionuţ 
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Caragea  este  o  formă  de  conservare  a  închipuirii,iar  aceasta  este  expresia 
interiorităţii:Rămâne  călcâiul  iubirea  săgeată  şi  dorul/Pătrunde  adânc  în  orbite/Sub 
tălpile  mării  se  strânge  nisipul/Şi  marea  e  neagră  şi  negru  veşmântul/Ecoul  iubite  
ascultă ecoul/deschide-ţi mormântul/Cuvânt necuvântul/Femeii de aer(Femeia de aer).O 
mare mobilitate  caracterizează imaginaţia poetică a lui  Ionuţ Caragea.Amestecul  celor 
mai  disparate  elemente  şi  cuvinte  cu  sensuri  diferite  (după  metoda  suprarealistă  a 
analogiei universale),trecerea rafinată de la abstracţia diafană la obiectualitatea realităţii, 
hiperbolizarea interiorităţii evanescente sunt elemente de tehnică pe care autorul le are de 
acum în sânge.Poemul însăşi e un exerciţiu de imaginaţie cu reglări abile ale intensităţii şi 
cu etalări orgolioase ale plasticităţii, uneori frisonate de o ironie fină.

Ionuţ Caragea este un poet inteligent şi înzestrat care-şi scoate prea des basca 
pentru a-şi pune jobenul, desigur cu gesturi galante, de o infintă delicateţe.

Irimie Perşa - Poeme

Un  poet  al  trăirilor  clipei  este  Irimie  Perşa  în  noul  său  volum  Poeme, 
( bilingv,român-francez, în traducerea lui Iulian Dămăcuş),Editura Napoca-Star, 2008.

Pentru autor clipa este un universe ireversibil care trece şi renaşte, asemeni unei 
ameobe:Iubind cu dor/am fost dorit/Ca luna mai/neprihănit.(Clipele) Naturii scăldată de 
lumina soarelui,pe care poetul o vede ca un veşmânt de mare-mpărăţie, poetul îi înalţă o 
rugă,pentru  ca:Din  bolta  primăverii/azima  să  coboare/De  ziua  Învierii/o  rugă  ca  o 
boare...(Rugă).Ceea ce reţine atenţia şi dă o imagine despre posibilităţile reale ale lui 
Irimie  Perşa  este  elanul  trăirilor  sentimentului  iubirii  surprins  în  marile  ritmuri 
sempiterne:În  lume  iubirea/ne  poartă  de  braţ…/E-ademenirea,/falsul  ei  laţ.(În  
doi).Lumea poetului este o proiecţie a metamorfozei iubirii,în care acest sentiment are o 
infuzie  discretă  de  regrete  şi  sugestii  ale  materialităţii  incandescente:S-a  dus  o  
vreme/nicicând n-o să mai fie/Dar rostul ei/rămâne-n veşnicie.(Vremea).

Poetul este un contemplativ, imaginile sunt încorsetate în versuri scurte,unele cu 
rimă,uneori sunt infuzate de  un filon aforistic.Poeziile din ultima parte a volumului au un 
iz patriotic din care razbate iubirea de neam şi istoria noastră:te-am udat cu sânge-n 
luptă/O!pământule străbun/În tranşee şi-n redută/am lăsat ce-a fost mai bun.(Pământ al  
ţării).

Poemele lui Irimie Perşa au distincţie datorită conciziei şi tensiunii lirice.

Istoria văzută ca un sumus de agresiuni
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Profesorul de filosofie, psihologie, logică şi istorie George Baciu, autor a mai multor 
cărţi şi studii publicate, redactor şef al revistei Pietrele Doamnei, din localitatea Domneşti, 
judeţul Argeş, secretar general al Ligii scriitorilor din România-Filiala Argeş, este din nou în 
librării cu un consistent DICŢIONAR cuprinzând agresiuni, bătălii, campanii, Războaie din 
istoria lumii, din Mileniul al lll-lea î. Hr. -2 septembrie 1945.

Volumul de 399 de pagini cuprinde o prefaţă(Istoria lumii în evenimente  de  Acad.  
Gheorghe  Păun),  Cuvânt  către  cititor  semnat  de  Autor,  fişele  evenimentelor  înserate  în 
ordine alfabetică şi cronologică, Bibliografie şi Index.

Dicţionarul,  aşa  cum  evidenţiază  şi  academicianul  Gheorghe  Păun,  cuprinde 
importantele  fapte  istorice(bătălii,  agresiuni,  campanii,  războaie)  prezentate  într-o  arie  
contextuală şi nu într-o înşiruire, stricto-senso, de date şi fapte .

Se pare că acest gen de Dicţionar este unic în bibliografia  de specialitate, autorul 
venind  în  întâmpinarea  celor  dornici  de  informaţie  şi  cunoaştere  în  domeniul 
evoluţieisocietăţii omeneşti care nu a fost scutită, de-alungul veacurilor, de conflicte de toate 
genurile. Se cunoaşte faptul că omul fără informaţie, fapt ce ne pune la dispoziţie şi această 
lucrare, moare; la fel ca fără hrană. Nu dintr-o dată, ci trecând prin stări de inaniţie şi stingere 
intelectuală. 

Citind  acest  amplu  Dicţionar  mi-am  adus  aminte  de  ce  spunea  La 
Rochefoucauld:Nici un om nu merită să fie preţuit pentru bunătate până când nu are tăria de 
caracter de a fi rău. Orice altă bunătate nu este decât intoleranţă sau neputinţă.

Cu cât motivele care au stat în spatele unei agresiuni,  bătălie,  războiaie,  sunt mai 
evidente,  cu  atât  creditul  este  mai  mare,  iar  gratuitatea  absolută  este  preţuită  la  culme, 
datorită aceleiaşi înţelegeri tradiţionale greşite a demnităţii umane, aceasta ar fi ideia care se 
desprinde  citind  Dicţionarul  lui  George  Baciu.  Analizând  întregul  parcurs  al  evoluţiei 
umanităţii, îmi dau seama,  că mai mult de 90% din perioada cuprinsă în Dicţionar, au fost 
numai conflicte,  războaie,  campanii.  Şi  mai  semnalez  un paradox,  deşi  par  aliate,  istoria 
acestor conflicte ale demnităţii şi orgoliile popoarelor şi naţiunilor contrazice pe aceea a  6 
libertăţii,  în  sensul  că răsplăteşte  pe cei  ce înfrâng condiţii  adverse.  Pe de o parte,  tema 
libertăţii în numele căreia au fost numeroase conflicte armate respinge contigenţele  averse, 
dure, care controlează sau determină popoarele, naţiunile, iar pe de altă parte tema demnităţii 
nu-i recunoaşte merite decât dacă a avut de înfruntat asemenea condiţii, dure şi neprielnice.

Dicţionarul este o lecţie usturătoare de cum nu ar fi trebuit să fie umanitatea, fiind o 
lecţie de morală, dar este şi elocvent pentru stilul lumii în devenire. Fişele întocmite cu multă 
acribie şi precizie de către autor prezintă fapte, date, fără să tragă din ele concluzii metodic 
argumentate.  Lasă  istoria  să  vorbească  aşa  cum o  exprimă  documentele  vremii.  Această 
Istorie care o caracterizez prin fraza lui McLuhan:Istoria exprimă condiţia regeluiOedip din  
Teba.  Teba  era  societate  tribală  şi  când  regele  şi-a  propus  să-i  caute  pe  responsabilii  
mizeriei şi dezordinii,  a descoperit că el însuşi este criminalul. În termeni ontologici istoria 
umanităţii redescoperită în acest Dicţionar este o stare de negativitate care nu este o stare de 
deformare a esenţei reale a evenimentelor, ci esenţa însăşi. În termeni socio-istorici, aceasta 
înseamnă că, în general, un conflict, un război, etc. nu sunt accidente şi tulburări exterioare, 
ci  arată natura exactă a  stării istoriei  şi furnizează fundamentul prin care poate fi înţelese 
conflictele armate şi de alt gen din prezent.

Citind acest Dicţionar ce cuprinde un bogat material informaţional şi bibliografic îmi 
dau seama că eroismul şi  motivele conflictelor au două faţete, eroul unui popor este pentru 
adversar, de multe ori, criminal. Iar motivul pozitiv al conflictelor armate al iniţiatorului este 
negativ pentru celălalt adversar agresat. Iar,  aşa cum spune autorul  Cartea oferă cititorului  
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posibilitatea să cunoască ambele faţete  ale istoriei  lumii.  Dacă aversul reflectă fapte de  
eroism săvârşite din respect pentru drepturile naţiunilor,  integritate teritorială,  adevăr şi  
justiţie,  restul  oglindeşte  rapacitatea,  atrocităţile,  instinctele  sălbatice,  răzbunările  
sângeroase şi demenţa unor triburi primitive, popoare  vorace şi personaje, folosind legea 
juglei. Multe dintre aceste agresiuni au fost executate în numele unui mesianism rău înţeles. 
Vezi Rusia ţaristă şi cea sovietică, şi de ce nu şi cea prezentă.

Dicţionarul  profesorului  George  Baciu  este  un  instrument  de  lucru  atât  pentru 
istorici, dar şi un manual de istorie şi morală a umanităţii pentru conducătorii marilor puteri şi 
a celor care întreţin focul conflictelor în diferite zone ale Terrei.

Iulian Patca - “Moara de vânt”

Parafrazând  un  dicton  de  pe  vremea  lui  Napoleon  Bonaparte  cu  bastonul  de 
general  în  taşca  fiecărui  soldat,  după  ce  am  citit  cartea  de  publicistică  a  lui  Iulian 
Patca”Moara de vânt”, apărută la editura MEGA, Cluj-Napoca, 2009,  pot spune că în 
vârful pixului  unui ziarist militar se află “arma cuvântului în poziţia de bătaie”(Iulian  
Patca-Argument).

Încă din titlu, autorul face aluzie la  inutilitatea luptei cu  morile  de vânt  a lui 
Don Quijote de la Mancha din romanul lui Cervantes Saavedra Miguel. Convins, fiind, 
că  prin  scrisul  său  poate  schimba  ceva  în  societatea  în  care  trăieşte,  Iulian  Patca  în 
Artgument  speră ca ziaristul să reuşească să creeze o stare de spirit sau chiar să schimbe 
lumea,dar ajunge, în final, la concluzia că “se bate doar cu sine şi cu morile de vânt.” 
Cum  speranţa  moare  ultima,  ziaristul  este  convins  că  aceste  memorii  ale  clipei  pot 
contribui la schimbarea mentalităţii   în timp şi că ele ,articolele, nu vor rămâne doare 
simple efemeride.

Autorul şi-a selectat o parte din articolele publicate în presa militară, şi nu numai, 
din perioada cuprinsă între 3 august 1994 şi 12 octombrie 2005, aproximativ zece ani de 
punere în oglindă a realtăţilor prin care a trecut societatea românească şi instituţiile sale. 
Aceste  articole,  au rolul de rescriere  a prezentului,  de calitate  de martor,  cum spune 
autorul,  şi  de  a  “reflecta  starea  de  spirit  dintr-o  anumită  perioadă  a  evoluţiei  (sau 
involuţiei) armatei în societatea românească”. (Argument).

Scrise sub formă de Tablete, scurte şi concise, dar la obiect, aceste pagini sunt, 
încă, adevărate editoriale ce au pus întrebări şi dezbătut probleme” la zi”, sau au  adus în 
actualitate aminitrile veteranilor de război(Tezaurul la vedere), memorii ce se constituie 
într-un adevărat tezaur al istoriei naţionale.

Abordând subiecte din varii domenii, dar strigente în momentul relatări , actuale 
şi în prezent, din păcate pentru societatea românească, autorul plonjează cu incisivitatea 
caracteristică  unui  ziarist  profesionist  în  realităţile  democraţiei  noastre  originale, 
descoperind  că  înţelegerea  libertăţii  ”  ca  un  sumum  de  drepturi  şi  obligaţii  bine  
delimitate de legi,”  în societatea românească, aceasta este, conform apoftemei “ pentru 
unii ciumă, pentru alţii mumă“. Problemă dezbătută cu acuitate şi uşor afectiv în tableta” 
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Prezumtiv asasin”,  dar cu argumente susţinute de explicaţii logice şi legislative. Paleta 
subiectelor  abordate  este diversă şi  policromă,   descoperim asocieri  şi  comparaţii  din 
tinereţea  şcolară  a  autorului  cu  cele  ale  prezentului,  când  “în  vremea  adolescenţei  
“cantemiriste”ştiam  cel  puţin  50  de  poezii  eminesciene  pe  de  rost”(Revoltaţii-s 
sorbonarzii),  plimbându-se  pe  aleile  liceului  militar  sub  clar  de  lună  adolescentul 
rememora  Odele şi  Scrisorile  eminesciene,  în comparaţie  cu realitatea  de astăzi  când 
“Scrisoarea a III-a” a fost scoasă din programa  de bacalaureat. În acest context, Iulian 
Patca  întreabă, pe bună dreptate, poetul nepereche al literaturii române  nu “concordă cu 
spiritual European”?  Se pare că mulţi, aşa zişi elitişti  şi politicieni, nu înţeleg unitatea 
Europei  prin  diversitate.  Tocmai  această  zestre  a  culturii  române  trebuie  promovată 
pentru îmbogăţirea tezaurului cultural şi artistic al Europei unite.

Multe din articole  fac referire la Armata Română, la rolul ei în societatea noastră, 
având  în  vedere  că  aceasta  şi  Biserica  Ortodoxă  sunt  cele  două  instituţii  în  care 
majoritatea populaţiei au mare încredere. În acest context Iulian Patca ia, nu de puţine ori, 
“poziţie de tragere”, având arma condeiului îndreptată în direcţia celor care fac”mişto la  
nesfârşit de Armata Română”(Nevoia de adevăr şi onestitate).

 Iulian Patca are afinităţi puternice faţă de Armata Română, a istoriei neamului 
nostru,  punând mult  suflet  în  articolele  care  fac referire  la  aceste  două simboluri  ale 
fiinţei naţionale şi o mare disponibilitate de a surprinde sensul general în particularitatea 
clipei prezentului, dar şi a trecutului, Autorul, fiind un scriitor şi ziarist cu experienţă, ştie 
să se ridice uşor deasupra fenomenului investigat , să-l analizeze în şiruri de conexiuni 
care iluminează o epocă de tranziţie,  o mentalitate,  un fenomen,  are înzestrare  pentru 
analogia rapidă şi pentru scenariul de idei, iubeşte coerenţa şi armonia dintre comparaţii 
şi similitudini, dar şi divertgenţele de idei susţinute de un suport ideatic cu rădăcini bine 
înfipte într-un bogat bagaj de cunoştiinţe . Erudiţia intră în discursul său numai în măsura 
în care serveşte précis şi efficient argumentaţia şi, atunci  când o face, el are grijă să 
meargă la rădăcinile lucrului.

“A patra putere în stat”, scrie Iulian Patca despre presă, ca sintagmă şi conţinut, a  
fost şi continuă să fie cea mai ispititoare iluzie din ultimii 20 de ani.(…) Un hidalgo 
înflăcărat  uneori de toate iluziile. Cu foarte puţine excepţii,  a patra putere este doar  
putinţa de a spune orice şi a nu fi ascultat.
De cei care pot decide, fireşte.”

“Jertfele” lui D.Velea în memoria lui Ion D.Sîrbu

 Aproape 20 de ani scriitorul Dumitru Velea i-a consacrat editării şi promovării 
operei dramaturgului I.D.Sîrbu. Ca director al Teatrului de Stat din Petroşani a făcut toate 
demersurile ca această instituţie de cultură să poarte numele autorului piesei “Arca Bunei  
Speranţe”.Tot la începutul anilor 1990 a înfiinţat Fundaţia Culturală”I.D.Sîrbu” , având 
ca scop principal promovarea operei scriitorului născut în Petrila în 1919.

De-alungul anilor Dumitru Velea a publicat peste opt cărţi ,îngrijite şi cu Postfaţe 
semnate  de  el,  bine  documentate  şi  cu  analize  profunde  ,despre  opera  lui 
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I.D.Sîrbu.Acestea  sunt:”I.D.Sîrbu  ,Atlet  al  mizeriei”,”Ion  D.Sîrbu,  Obligaţia  
morală”,”I.D.Sîrbu, Între Scylla şi Carybda”,”Ion D.Sîrbu, Cu sufletul la creier”,”Ion 
D.Sîrbu,  Râs-cu-plânsul  nostru  valah”,”Ion  D.Sîrbu,Un  deget  pe  o  rană”,”Ion  
D.Sîrbu,Între  timp  murisem”,”Ion  D.Sîrbu,  Horia  Stanca,  Printr-un  tunnel”şi”Ion 
D.Sîrbu, Jertfe”,carte apărută recent, şi  asupra căreia ne vom apleca.Dacă nu mă înşel, 
despre cărţile enumerate mai sus , am scris cronici pe care le-am publicat în presa vremi.

Puţini sunt scriitorii,consemnaţi de Istoria Literaturii Române, ce s-au aplecat cu 
acribie,  responsabilitate,  şi  cu  sentimentul  prieteniei  asupra  operei  confratelui.Printre 
aceştia se numără poetul, dramaturgul, eseistul şi editorul Dumitru Velea care în decurs 
de mai bine de două decenii a scos la lumina tiparului opera, scrisorile, publicistica celui 
care  ,  în  ultima  perioadă  a  vieţii,  a  fost  secretarul  literar  al  Teatrului  Naţional  din 
Craiova,care  în  tinereţe  ,  în  perioada  1946-1950 ,a  fost  asistent,  apoi  conferenţiar  la 
Universitatea din Cluj.

Scriind  despre  adevărata  prietenie  dintre  I.D.Sîrbu  şi  Dumitru  Velea  mi-am 
amintit  de ceea ce zicea Cicero în  Despre prietenie”Prietenia nu este al lucru decât  
deplina înţelegere asupra tuturor lucrurilor divine şi umane unită cu un sentiment de 
bunăvoinţă şi de iubire, şi îmi pare că, afară de înţelepciune, oamenii n-au primit nimic  
mai bun de la zei.”

Volumul  “Jertfe” de  Ion  D.Sîrbu,  Ediţie  a  publicisticii  (vol.VII).Cu  note  şi  
îngrijită de Dumitru Velea, sunt reproduse “o serie de texte care au rămas(s-au ne-au 
scăpat) neantologate în cele 6 cărţi de publicistică, editate anterior.”(D.Velea-Note de 
final). Volumul este structurat în următoarele capitole: I-Publicistică,II-Poeme:Jertfe, III-
Corespondenţă, în care sunt incluse corespondenţa cu Sergiu Al-George şi Dorina, cu 
Dumitru  Velea,  Jeana  Morărescu,  Victor  Moldovan  şi  David  Prodan,  etc,  inclusiv 
„Despre  trei  fotografii  şi  o  epistolă  trimise  de  Horia  Stanca”,”Cărţi  ale  lui  
I.D.Sîrbu(publicistică) editate de Fundaţia Culturală”I.D.Sîrbu”,îngrijite şi cu Postfeţe  
de Dumitru Velea”.

Cartea mai conţine, pe pagina de gardă, o scurtă prezentare a vieţii şi operei lui 
I.D.Sîrbu.Însă  “piesele  de  rezistenţă”ale  acestei  cărţi  sunt  articolele  lui  I.D.Sîrbu 
publicate  în  revista  Ramuri,începând  cu  1965  şi  în  Caietele program ale Teatrului 
Naţional  din  Craiova.Remarcăm  comentariile  făcute  de  D.Velea  la   scrisorile  lui 
I.D.Sîrbu, sau notele introductiv-explicative, si de clarificare la subsol ce se înscriu în 
aria eseurilor de mare anvergură.Remarcăm scrisoarea către directorul Dincă al Teatrului 
Naţional din Craiova pentru”un concediu de creaţie, fără plată, pentru 1(un)an de zile” 
ne aprobată,dar,care în timpul solicitat scrie acel testament-artă poetică Să nu uit...

Poemele, zece la număr, se înscriu, aşa cum spune şi editorul cărţii , în acel 
context al interesului istoricului literar şi al farmecului prin inedit.

Recuperarea  întregii  opere  a  lui  I.D.Sîrbu  făcută  cu  sudoarea  intelectualului 
iubitor de adevăr şi frumos se constituie într-un  monument înălţat autorului romanului 
testamentar  Adio,Europa! În postamentul  căruia găsim  iubirea şi profesionalismul lui 
Dumitru Velea,  fiindcă acesta a înţeles, pe deplin, aforismul lui Panait Istrate:Artistul  
trebuie să facă din arta sa o armă, din succesul său o înfrângere şi din bucuria sa o  
suferinţă.

139



Liantul ideilor contradictorii

Aceste rânduri le scriu când soarele încearcă să îşi trimită lumina dimineţii 
printre genele norilor, întredeschise peste oraşul de la poalele Feleacului.Peste cartierul în 
care locuiesc se revarsă dangănul galben al clopotelor bisericii din apropiere. Sunetul  de 
bronz cheamă enoriaşii la slujba de dimineaţă. Acesta este „peisajul” momentului când vă 
răspund la întrebările puse , doamna Elena Armenescu. Poate  datorită faptului că afară 
este înorat mierla nu mai cântă în dimineaţa aceasta, în copacul de pe strada mea.Ieri, 
cântecul ei înălţător colora dimineaţa  cu un curcubeu de speranţe.

Aşa cum scrieţi în preambulul întrebărilor , Dumnezeu a rânduit ca noi să fim 
contemporani ,să ne cunoaştenm prin intermediul scrisului, dar, această apropiere trebuie 
să fie, în condiţiile divergenţelor ideilor noastre,  liantul care să ne unească în promovarea 
culturii române, şi nu motivul de dezbinare. 

În  condiţiile  actuale  când  integrarea  europeană  şi  tendinţa  de  globalizare 
cuprinde întreg mapamondul rolul intelectualului român este, în primul rând, acela de 
promovare a valorilor naţionale.Acestea vor fi zestrea noastră care ne face să nu pierim 
ca  neam.Răspândirea  istorică  a  progreselor  culturale,până  când  ele  devin  moştenire 
comună  a  întregii  omeniri,este  mai  mult  decât  diversitate  culturală.  Acest  fenomen 
implică nu numai deosebiri de caracteristici culturale, ci şi existenţa unor caracteristici 
culturale  care  sunt  superioare altora.  Însăşi  faptul  că  oamenii-toţi 
oamenii,europenii,africanii,asiaticii sau alţii-au decis în repetate rânduri să renunţe la o 
anumită caracteristică a propriei culturi şi să o înlocuiască cu ceva aparţinând unei alte 
culturi denotă că ceea ce era împrumutat de la alţii funcţiona mai bine; cifrele arabe, doar 
să dau un singur exemplu, nu sunt doar deosebite de cifrele romane-ele sunt superioare 
celor romane.

Am dat acest exemplu,pentru a înţelege mai bine rolul intelectualului român în 
a  promova  idei,opere  ,descoperiri  ştiinţifice,   mai  bune  ,  mai  superioare  decât   ale 
intelectualilor altor popoare.Numai astfel vom menţine vie fiinţa naţională.

Un rol important în acest sens îl are şcoala.Tineretul trebuie educat în spirit 
mesianic.De expansiune şi promovare a culturii şi ştiinţei româneşti,numai aşa vom putea 
„cucerii”  noi  teritorii,  fie  ele  şi  de  cultură.Cu  mentalitatea  lui  Mircea  cel  Bătrân  din 
Scrisoarea  lll-eminesciană;  Eu?îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul! Nu vom ajunge 
prea departe în timp şi spaţiu.Vom pierde şi ce avem.

Mă  întrebaţi,  printre  altele,ce  fac  intelectualii   în  timp  ce   mulţimea  de 
credicioşi,călăuziţi  de  sentimente  religioase,  criteriu  care  şterge  graniţile  pregătirii  
intelectuale,merg în Casa Domnului sorbind din înţelepciunea lui Iisus.O parte din aceşti 
intelectuali  ,majoritatea  venind  din  România  profundă,  lucreză  şi  pun  cu  trudă 
„cărămidă“, peste „cărămidă” , construind edificiul culturii noastre, şi...din când, în când 
se mai „înţeapă”unul pe altul de parcă nu ar fi  pe lume,sau în lumea cultural-ştiinţifică  , 
loc pentru fiecare. Tocmai această nemulţumire îl face pe creator să descopere floarea 
rugini,cum  spuneam  într-o  poezie  în  tinereţe,  care  nu  este  altceva  decât,rugina  ce 
protejează  metalul,adică  arderea  interioară,din  miezul  căruia  ţîşneşte  OPERA  ,  sau 
IDEEA GENIALĂ. 

Intelectualii din ţara noastră,cretorii de frumos şi de cultură ,este necesar să 
înţeleagă că există un proces dialectic  în modificarea tradiţiilor  ,a culturii  noastre.De-
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alungul anilor culturile renunţă la ceea ce nu mai  funcţionează  la fel de bine ca ceva 
împrumutat de la o altă cultură.Limbile împrumută cuvinte din alte limbi, tiparul a fost 
adus din altă parte,internetul din America.Ceea ce vor  adepţii  conservatorismului,  pe 
care-i numim naţionalişti, pare să fie cu totul alceva. Ei  doreasc să păstreze culturile în 
stare pură,asemenea fluturilor dintr-un insectar.Dar nici o cultură nu a ajuns pe această 
cale  în  stadiul  actual.Ele  se  interferează  cu  tradiţiile  şi  culturile  ţărilor  vecine.  Se 
influenţează una pe alta,cum s-a întâmplat cu baladele noastre (Vezi Meşterul Manole,cu 
influenţă din sudul Dunării), cu cântecele bănăţene care au melosul sârbesc,etc.Indivizii 
din  popor,mai  târziu  o  parte  din  intelectuali,  au  fost  cei  care  au  decis  singuri  ce  să 
păstreze din ceea ce era vechi şi ce anume din ceea ce era nou se dovedea a fi util în 
vieţile lor.Aşa a fost introdus tiparul,care o perioadă a fost folosit paralel cu scrierea de 
mână a călugărilor din Mănăstiri,  când s-a tipărit la 1561  Evangheliarul românesc   al 
diaconului Coresi,s-au în Ţara Românească, la 1508-1512, când ieromonahul Macarie a 
tipărit  primele  cărţi,  pe  timpul  domnitorilor  Radu cel  Mare,Mihnea  cel  Rău,Vlad  cel 
Tânăr şi Neagoe Basarab.

Astfel culturile din Balcani, chiar din  întreaga Europă, s-au îmbogăţit prin 
ajutor reciproc în cadrul marilor civilizaţii ale zonei noastre.

Intelectualul, astăzi exclamă precum Constantin Tsatsos :Doamne,cât de 
scump se plăteşte cuvântul frumos cizelat şi câtă durere întunecată ascunde suprafaţa lui  
strălucitoare.

Proiecte de viitor? Sunt multe.Doresc să reeditez trilogia romanescă  Insula 
Viscolului,cu cele trei romane,Chipul din oglindă, Insula Viscolului şi Orbul din Muzeul  
Satului. Aşi dori să public un volum de eseuri şi unul de versuri.Volume la care lucrez 
acum.Dacă aşi publica ultimile  două volume amintite ,aşi ajunge la 28 de cărţi care au 
văzut lumina tiparului.Dar opera mea cea mare o consider înfiinţarea  Ligii Scriitorilor  
din  România  pentru  care  muncesc  zilnic,  înfiinţând  filiale  în  toată  România  şi  în 
străinătate.Scopul acesteia este de a democratiza mişcarea literară şi de creaţie din ţara 
noastră,de  a  deveni  o  organizaţie  profesională  care  apără,întradevăr,drepturile 
scriitorilor.De a înlătura monopolul unei singure organizaţii.De a nu fi exlusivistă şi în 
folosul unui grup restrâns de scriitori care se învârt în jurul conduceri, cum se întâmplă la 
US.Se cunoaşte că Societatea Scriitorilor Români a fost creată în 1909 ca un sindicat ce 
apăra drepturile scriitorilor,însă comuniştii prin US a transformat această organizaţie într-
una  exclusivistă  şi  manipulată  politic.Fapt  ce  se  continuă  şi  astăzi.Având  o  bursă  în 
structurile Uniunii Europene la Bruxelles oferită de Doamna Ambasador Karen Fogg am 
constatat că în toate ţările europene sunt mai multe organizaţii scriitoriceşti, cu drepturi 
egale.Numai în România a rămas US ,să nu zic Uniunea Sovietică, „partid” unic care 
dictează discreţionar politica literară din ţară.

Tinerilor  le-aşi  recomanda  să  se  ghideze  după  apoftema  lui  Titu 
Maiorescu:Omul rău se pierde prin partea sa cea bună,omul bun-prin partea sa cea rea. 
La care mai adaug necesitatea  studiului necontenit, să privească înainte, consecvent, la 
punctul fixat la care doreşte să ajungă,fără să aplece urechea la cei care comentează de pe 
margine,fără să se abată din drum.Este un proverb românesc:Ursul merge,câini latră. Să 
se teame de insultele învăluite în elogii.Mai trebuie să cunoască faptul că ştiinţa ne-o dă 
contactul cu lucrurile, înţelepciunea ne-o dă detaşarea faţă de acestea.
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LITERATURA ÎN FOLOSUL DEMOCRAŢIEI ŞI DEMOCRAŢIA ÎN 
SLUJBA CULTURII LA ROMÂNI, DAR ŞI ÎN FOLOSUL 

DICTATURII COMUNISTE
 

I-FIRAVE IDEI DE DEMOCRAŢIE LA ÎNCEPUTURILE LITERATURII 
ROMÂNE.

În istoria Ţărilor Române democraţia prin cultură a apărut mult mai înainte decât 
democraţia promovată de politic.

Însăşi cuvântul  grec demoskratos înseamnând: demos “ popor“ şi kratos  ” putere 
“,  ne duce cu gândul la faptul că această formă de guvernare este menită să asigure 
egalitatea  cetăţenilor  în  faţa  legii,  libertatea  cuvântului,  a  presei,  a  întrunirilor, 
partriciparea la guvernare prin instituţile  democratice,  ca parlamentul,  votul universal, 
etc.

Aspiraţiile  poporului  român  spre  democraţie  a  existat  aproape  dintotdeauna. 
“Psaltira în versuri”(  1673)  a  lui  Dosoftei,  tipărită  în  Polonia  la  Uniev,  este  printre 
primele lucrări literare în care sunt abordate unele elemente democratice, într-o perioadă 
când “dreptatea umbla cu capul spart “ şi dorinţa de libertate faţă de turci răbufnea în 
versurile : “Ne-au suit păgânii în ceafă/ Cu rău ce ne fac şi ne cer leafă  ”. Însăşi faptul 
că Grigore Ureche aducând o serie de date în favoarea tezei sale despre originea comună 
a Valahilor şi Moldavilor, inclusiv atitudinea ostilă  faţă de cotropitorii turci în cronica sa 
“Domnii ţării Moldovei şi viaţa lor “, este o formă de luptă în implementarea unor firave 
elemente democratice în rândul populaţiei din spaţiul Danubiano-Carpato-Pontic.Acelaşi 
lucru se află şi în “Letopiseţul Ţării Moldovei “ a lui Miron Costin ( 1633-1691), în care 
prin faptul că arată cum a venit la domnie Alexandru Vodă Ilieş, cronicarul subliniază 
starea de mizerie a ţărănimii  ca o fierbere”în greutăţi şi netocmele “ din care pricină uşor 
au putut fi răsculaţi împotriva stăpânirii.

În toată literatura începutului istoriografiei în limba română, inclusiv în “Cronica 
Ţării Româneşti“  a  lui  Radu Popescu şi  în  “cronica  anonimă”  pe  care  N.Bălcescu  a 
publicato sub titlul “Istoria Ţării Româneşti dela 1689 încoace, continuată de un anonim 
“ unde este zugrăvită epoca lui Brânoveanu. Descoperim aspiraţiile ţărănimii spre o viaţă 
mai bună şi sperând  la  firave elemente democratice şi sociale.

În  acea  perioadă  Isaac  Newton publica  “  Principiile  matematice  ale  filozofiei  
naturale“(  1687 ),  iar  francezul  Nicolas  Malebranche  căuta  să  înlăture  de  pe  poziţii 
idealist-teologice dualismul lui Descartes, scriind “Despre căutarea adevărului “(1674-
1675 ).

II.  IDEI  DEMOCRATICE  PROMOVATE  DE  LITERATURA  SECOLULUI 
XIX

În literatura română de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al 
XIX-lea,  prin reprezentanţii  Şcoali Ardelene, se ducea lupta împotriva instituţiilor pe 
care  se  sprijinea  orânduirea  feudală,  împotriva  obscurantismului  şi  pentru  luminarea 
poporului.Lucrările  ce  au  făcut  obiectul  acestor  idealuri  au  fost:”Istoria  lucrurile  şi  
întâmplările  Românilor   “  de  Samuiel  Micu,  “  Hronica  Românilor  şi  a  mai  multor  

142



neamuri“ de Gheorghe Şincai şi “  Istoria pentru începutul Românilor în Dachia“ a lui 
Petru  Maior.  Prin  scrierile  lor  aceştia  au  militat  pentru  ideea  unităţii  Românilor. 
Atitudinea  lor  era  văzută  ca  progresistă  cu  tendinţe  democratice,  de  neacceptat  de 
ocârmuitori.

Însă,  ideile  democratice  în  Principatele  Române  în  secolul  XIX au  venit  prin 
filiera literaturii şi artei promovate de boierii cu dragoste de cultură ca Iancu Văcărescu şi 
Iordache Golescu, fratele lui Dinicu. Gheorghe Lazăr deschide în 1818, la Sf.Sava, prima 
şcoală superioară în limba română din Ţara Românească. Publică în 1820 un abecedar “ 
Povăţuitorul tinerimii“, iar Constantin Dinicu Golescu scrie”Însemnare a călătoriei mele  
făcută  în  anii  1824,  1825,  1826 “,  în  paginile  căreia  găsim imaginea  vieţii  ţărănimii 
exploatate, metodele cu care se storceau birurile dela ţărani. 

Un om cu idei înaintate a fost Ionică Tăutu, un boiernaş moldovean, autor a unor 
pamflete politice. Ca şi Dinicu Golescu, el a luptat cu arma scrisului pentru smulgerea 
poporului din întunericul inculturii şi pentru dreptatea socială într-un context democratic.

În slujba ideilor progresiste, în preajma revoluţiei de la 1848, un rol important l-
au avut publicaţiile periodice. Ion Eliade Rădulescu, cu sprijinul lui Kisseleff, editează 
“Curierul Românesc “, primul ziar din Muntenia. În acelaşi an apare, din iniţiativa lui 
Gh.Asachi , la Iaşi, “Albina Românească “, iar în 1836, Eliade adaugă gazetei sale un 
supliment  literar:”Curierul de ambe sexe”,  urmat  fiind  de Asachi,  care  editează  şi  el 
”Alăuta Românească“( 1837).

În  Transilvania,  Gheorghe  Bariţ  scoate  în  1838,  la  Braşov,”Gazeta  de 
Transilvania “, căruia îi adaugă un supliment “Foaie pentru minte, inimă şi literatură “.În 
acelaşi  ritm  cu  transformările  economico-  sociale  din  principate,  presa  românească 
promovează idei democratice, pătruzând în mase.

În 1844, în urma înţelegerii cu Ion Ghica şi cu N.Bălcescu, Mihai Kogălniceanu 
scoate  o  altă  revistă-“Propăşirea “.  Numele  revistei  fiind  socotit  de  cenzură  prea 
revoluţionar  şi  democratic  a  făcut  ca  să  apară  doar  cu subtitlul  “  Foaie  ştiinţifică  şi  
literară“. După câteva luni de la apariţie, revista a fost suprimată din ordinal lui Mihai 
Sturza.

O  parte  activă  la  mişcarea  revoluţionară  de  la  1848,  o  au  gazetele”Poporul  
Suveran “  şi  “Pruncul  Român “,  care  apar  în  timpul  revoluţiei,  promovând  idei 
revoluţionar-democratice.  În  ultima  publicaţie  amintită  din  8  iulie  1848  C.Aricescu 
publică  “Odă la eroina română,  Ana Ipătescu “.  Trebuie  să spunem despre “Marşul 
Revoluţionar “ al tânărului poet Ioan Catina. Ideile înflăcărate ale acestui marş urmăreau 
să dinamizeze mulţimea în luptă pentru democraţie şi libertate.

“Finul  Pepelei,  cel  isteţ  ca  un  proverb “-  cum  îl  caracterizează  în  poezia 
“Epigonii “ poetul Eminescu- Anton Pann (1794-1854 ) nu a fost un simplu tipăritor de 
literatură populară. De remarcat în privinţa ideilor ce le propagă este “Povestea vorbei “ 
care reflectă şi critică moravurile vremii, inclusive instituţiile de stat.

Mişcarea literară din Ţara Românească în secolul XIX, în care sunt evidenţiate 
idei  democratice,   cunoaşte  un  avânt  deosebit  prin  creaţia  lui  Vasile  Cârlova, 
Gr.Alexandrescu,  M.Kogălniceanu,  Ion  Eliade  Rădulescu,  Ion  Ghica,  N.  Bălcescu, 
D.Bolintineanu,  Cezar  Bolliac,Alecu  Russo,  Vasile  Alecsandri,  Costache  Negruzzi, 
M.Eminescu, etc.
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Era perioada când în Europa, mai ales în Franţa, Honore de Balzac(1799-1855 ) 
prin romanele sale dezvolta ideile unui romantism revoluţionar pus în slujba viziunilor 
democratice ale vremii:”Iluzii pierdute “, “Istoria măririi şi decăderii lui Cesar Birotteau 
“, în Germania Berthold Auerbach( 1812-1882 ) publică povestiri de inspiraţie rurală şi 
romane din care transpiră idei democratice, la fel în Ungaria  Gergely Csiky (  1842-1891 
)  dramaturg   care  prin  piesele  “Proletarii “  şi  “Mizerie  cu  zorzoane “  evocă  lumea 
maghiară care aspira spre o societate democratică.

III-DEMOCRAŢIA  PROMOVATĂ  ÎN  LITERATURA  ROMÂNĂ
DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI XX.

În  secolul  XX,  până  la  cel  de  al  doilea  război  mondial,  majoritatea  literaturii 
scrisă şi publicată de autori români promova ideile democratice ale vremii.România era 
integrată în sistemul de valori europene.Revistele literare, o parte din ele, susţinute de 
Fundaţiile Regale publicau o literatură ce promova idei democratice, oglindind realitatea 
socială  a ţării.  Era perioada  când apăreau romanele  lui  Rebreanu, Hortensia Papadat-
Bengescu, Camil Petrescu, Gib Mihăescu, Ionel Teodoreanu, alţi romancieri şi nuvelişti, 
care prin operele lor, scrise în deplină libertate de exprimare, oglindeau realităţile sociale, 
inclusiv  ideile  democratice  şi  contradicţiile  diferitelor  ideologii  ce  străbăteau  Europa. 
Poeziile şi pamfletele lui Tudor Arghezi erau o armă în folosul democraţiei, poemele lui 
Adrian  Maniu,  Demostene  Botez,  G.Topârceanu,  Al.Philipide,  Camil  Baltazar,  Aron 
Cotruş, Otilia Cazimir, Pillat, Fundoianu, Voronca , Stancu, Crainic, Voiculescu, Blaga, 
făceau  poezia  paternităţii  şi  proză  etnografică,  alţii  autohtonizau  simbolismul  şi  se 
dedicau poeziei roadelor, ortodoxiştii împărtăşeau doctrina miracolului, iar Lucian Blaga 
având propria doctrină, a misterului. Tzara, Urmuz, Ion Barbu, Vinea, Matei Caragiale 
abordaseră dadaismul, suprarealismul şi ermetismul. După cum se observă era un evantai 
policrom  de  modalităţi  de  exprimare  a  multitudinilor  de  idei,  mulţumind  din  toate 
punctele de vedere cititorii. Critica a lui Zarifopol, Ralea, Vianu, Pompiliu Costantinescu, 
Şerban  Cioculescu,  G.Călinescu,  promova  ideile  democratice  şi  etice  din  operele 
comentate, diversitatea stilurilor şi estetica acestora.

 În această perioadă este promovată proza  memorialistică, noul roman citadin, 
literatura femenină, poezia profesiunilor, poeţii provinciali şi noua generaţie cu filozofia 
neliniştii, aventurii şi experienţelor ( sunt promovate filozofiile miturilor ale lui Pârvan, 
Nae Ionescu, Blaga ), şi noua generaţie de romancieri gidieni, cum ar fi Mircea Eliade, 
Celarianu, Anton Holban, etc.

Însă,  nu  trebuie  uitat  că  Ralea  ducându-se  la  Institutul  de  Istorie 
Universală,  unde  era  Iorga  director,  ca  emisar  din  partea  primi-ministrului  Armand 
Călinescu, să-l anunţe că regale Carol al II a hotărât să-l asasineze pe Corneliu Zelea 
Codreanu, Nicolae Iorga a replicat:”Mai bine l-ar   asasina pe Arghezi  “. Motivul  era 
epigrama pe care o scrisese poetul la adresa lui Nicolae Iorga:” E înalt ca un proţap/, are  
barbă şi nu-i ţap A supt ţara sub trei regi,/ Şi- are toţi copiii blegi. “

Revistele  (Contimporanul,  Viaţa  românească,  Convorbiri  literare,  Unu,  
Semănătorul,  etc. ),  cotidienele  ce  aveau  pagini  săptămânale  de  cultură  şi  editurile 
publicau o gamă diversă de literatură, fapt ce putem spune că exista o adevărată orientare 
democratică  în  programul  lor  editorial.  “Contimporanul “(!922-1932  )  lui  Ion  Vinea 
promova  modernismul  de  avangardă,  în  această  publicaţie  găsim  semnăturile  lui 
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Gherasim  Luca,  Tristan  Tzara,  Ilarie  Voronca,  Geo  Bogza,  Brunea-Fox,  “Viaţa 
Românească “ în care descoperim semnăturile lui Sadoveanu, Garabet Ibrăileanu, George 
Topârceanu, Ionel Teodoreanu şi mulţi alţii.

 Tot  în  aceast  timp  scriitorii  cu  gândire  socialistă  se  încadrau  în  contextual 
democratic existent în ţară. Ei ( Al.Sahia, Panait Istrati, Bogza, Brunea-Fox, Pană, etc ) 
promovau  ideile  unui  socialism  european  democratic.Chiar  Panait  Istrati  după  vizita 
făcută la Moscova s-a lămurit de “socialismul “ promovat de sovietici, publicând în acest 
sens articole în care dezvăluia adevărata faţă a ideologiei bolşevice impusă de Stalin şi 
acoliţii lui.

În  această  perioadă  francezul  Jean-Paul  Sartre(1905-1980  ),  filozof,  prozator, 
dramaturg şi eseist, având idei de stânga, fondatorul existenţialismului ateu prin lucrarea 
“L`etre et le neant “ (   Fiinţa  şi  neantul)  publicată  în  1943  dezvăluia  teza  libertăţii 
individului, a necesităţii obţiunii, a libertăţii determinată de intenţionalitatea continuă a 
conştiinţei. A avut legături strânse cu URSS. Tot în acestă perioadă Louis Aragon, poet şi 
prozator francez, soţul Elisei Triolet aderă în 1927 la comunism, publicând în 1949-1951 
romanele de angajare politică “Comuniştii “şi “Săptămâna patimilor “(1958 ).În 1946 
publică  “  Omul  comunist“.Tot  în  Franţa  ,  Henri  Barbusse  (  1873-1935),  militant 
comunist,  iniţiatorul  mişcării  pentru  pace,  publică  proză  realistă  în  genul  lui  Zola. 
Principala lui lucrare este romanul ”Focul “. Aceşti trei scriitori francezi sunt suspectaţi 
că au colaborat cu serviciile secrete sovietice, cu temutul KGB.

Spre deosebire  de aceşti  scriitori  francezi,  (şi  ca  ei  mulţi  alţii  din  diferite  ţări 
europene, care au colaborat cu serviciile secrete moscovite,  în folosul  unei ideologii 
criminale, numită comunism,) se pare că în România, scriitorii nu au aderat şi nu au făcut 
“jocul “ Moscovei .Nici măcar Constantin Dobrogeanu-Gherea sau Al.Sahia, care au 
avut această tendinţă de a “ juca” cum cânta aparatul de propagandă sovietic, nu s-au 
înscris  pe  traiectoria  moscovită.  În  ţara  noastră  democraţia  se  instalase  definitiv,  se 
modernizase  economia,  indicele  de  creştere  al  ei  era  în  ascensiune  şi  datorită  Casei 
Regale. Iar scriitorii, crescuţi în democraţie şi educaţi, scriau în spiritul acesteia. Cititorii 
provenind din rândul maselor nu gustau ideologia marxist-comunistă străină spiritului şi 
fiinţei românului.

IV-LITERATURA  ROMÂNĂ  ÎN  DEFAVOAREA  DEMOCRAŢIEI, 
SLUJNICA   UNUI   REGIM  CRIMINAL-COMUNISMUL.  (REALISMUL  –
SOCIALIST).

 Odată  cu  intrarea  tancurilor  ruseşti  în  ţară  în  august  1944  şi  eliminarea 
persoanelor competente din aparatul de stat şi din întreprinderile economice, înlocuirea 
lor  cu  membrii  P.C.R.  sau  simpatizanţi  (  septembrie-octombrie  1944  ),  formarea 
guvernului condus de dr.Petru Groza ( 6 martie 1945 ), votarea la 3 august 1948 de către 
Marea Adunare Naţională a legii prin care întreg învăţământul este unificat şi laicizat, şi 
transformarea  Societăţii  Scriitorilor  Români  în  Uniunea  Scriitorilor,  literatura  română 
devine o unealtă în propaganda de partid. Aceasta promovând realismul socialist al unui 
regim  totalitar  impus  de  sovietici.  Sunt  excluşi  din  noua  organizaţie  scriitoricească 
scriitori a căror operă nu se încadra în ideologia marxist-leninistă, cum ar fi:Radu Gyr, N. 
Crevedia,  Lucian  Blaga,Vasile  Voiculescu şi  mulţi  alţii.Sunt  interzise  operele  lui  Gib 
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Mihăescu, Pillat, Arghezi, Nichifor Crainic, Octavian Goga, Mircea Vulcănescu, etc. Din 
1944  până  în  1950  Mihai  Eminescu  a  fost  interzis  datorită  poeziei  “Doina “.  Din 
literatura universală sunt interzişi: Platon, Spinoza, Nietzsch, Bergson, Edgar Poe, Gide. 
În  total  au  fost  interzise  8000  de  cărţi.   În  această  perioadă  sunt  impuse  opere  ce 
promovau  realismul  –socialist  din  URSS,  cum  ar  fi  Maiakovski,  Şolohov,  Esenin, 
Konstantin Fedin, Leonid Leonov, Andrei Jidanov, Ilia Ehrenburg, Aleksandr Fadeev cu 
“Tânăra gardă “, N.Ostrovski cu “Aşa s-a călit oţelul “, Maxim Gorki care publicase în 
“Literaturnia  Gazeta”  articolul  ”Despre  realismul  socialist “,   etc.  Se  înfiinţează  în 
Bucureşti Editura Cartea Rusă, o facultate unde se învăţa numai limba rusă, iar în marile 
oraşe se deschid Librăriile “Cartea Rusă.”

Dar  ce  era  acest  non-curent  literar?  El  reprezenta  o  realitate  distorsionată  a 
realităţii, o adaptare a ei la cerinţele şi interesele partidului comunist care dorea să deţină 
monopolul adevărului şi înţelegerii realităţii. Real era doar ce era conform cu viziunea 
partidului unic.Având ca principiu”tipul omului nou “ mereu învingător în luptă cu tarele 
trecutului.

La noi, mulţi scriitori pactizează cu puterea comunistă şi încep să publice cărţi 
scrise în spiritual realismului-socialist, doctrină comunistă oficială proclamată în 1932 de 
Comitetul Central al Partidului Comunist  al URSS, impusă tuturor ţărilor care au fost 
ocupate de Armata Roşie. Debutul realismului socialist din România are loc în ianuarie 
1948 când Sorin Toma, fiul poetului mediocru A.Toma, publică trei articole în Scânteia , 
intitulate “Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei  “ despre opera poetică a lui Tudor 
Arghezi, în care se dă semnalul ruperii totale faţă de valorile naţionale ale trecutului  Într-
u articol publicat în “Viaţa Românească “, nr.3, din 1951, Mihai Beniuc, în calitate de 
preşedinte  al  Uniunii  Scriitorilor,  oferă definiţia  poetului realismului-socialist.  Imediat 
criticii literari ca: Leonte Răutu, Ovid S. Crohmălniceanu, Mihai Gafiţa, Mihai Novicov, 
Traian Şelmaru, Ion Vitner publică articole în spiritul cerut de noua ideologie cultural-
politică.

Primul care a dat semnalul introducerii realismului-socialist la noi a fost Mihai 
Sadoveanu( cel  care fiind preşedintele  Marei Adunări  Naţionale  nu a vrut să graţieze 
condamnarea  la  moarte  a  unui  ţăran  care  nu  a  dorit  să  se  înscrie  în  CAP  ),  cu 
prozele:”Fantezii răsăritene “( 1946),”Păuna Mică “( 1948 ) şi ”Mitrea Cocor “( 1950). 
A urmat Zaharia Stancu cu “Desculţ “, Alexandru Jar cu “Sfârşitul jalbelor “( 1950 ), 
Petru Dumitriu  cu “Drum fără pulbere “  şi  “Pasărea furtunii “,  Eusebiu Camilar  cu 
romanul “Negura “( 1949), Eugen Barbu cu ”Groapa “ şi “Şoseaua Nordului “, Aurel 
Baranga, Mihai Davidoglu, Lucia Demetrius, Alexandru Mirodan, etc.

Mai  târziu,  după  1960,  au  apărut  romane  care  au  mai  “  îndulcit  “  realismul-
socialist, dar slujind şi în acest fel regimul de dictatură comunistă, prin faptul că se arăta 
lumii “deschderea  “ literaturii noastre spre noi orizonturi. Era un fel de “dizidenţă “ cu 
aprobarea  cenzurii  şi  ai  securităţii.Vezi:  Ţoiu,  Buzura,  D.R.Popescu,  Breban,  etc.  Se 
continua publicarea de cărţi  a celor  care făceau parte  din sistem( redactori  la edituri, 
reviste, ziare, radio, televiziune, instituţii cultural-artistice, activişti culturali şi politruci. ) 
şi care erau verificaţi.  De fapt toţi scriitorii din sistemul amintit nu erau altceva decât 
activişti  politici   în  slujba propagandei  PCR, iar  o  parte  din  ei  vizitau  occidentul  cu 
sarcini precise de culegere de informaţii din rândul diasporei româneşti, după care veneau 
în ţară şi raportau securităţii. Astfel se explică de ce scriitori ca Ion Acsan, Ion Cocora, 
Al.Căpraru,  A.Buzura,  Eugen  Barbu,  D.R.Popescu,  Nicolae  Dragoş,  V.Tudor,  Marin 

146



Sorescu, Dumitru Popescu, Adrian Păunescu, E.Jebeleanu, A. Jebeleanu, Marin Preda şi 
mulţi alţii, erau mereu prin occident.

În spiritual realismulu-socialist au apărut:”Calea Griviţei “(poem ) de Cicerone 
Teodorescu,  “  Griviţa  Roşie“  de  Marcel  Breslaşu,  ambele  în  1950,  “  Steaguri“  de 
M.Beniuc,”Minerii din Maramureş “ de Dan Deşliu, apărute în 1951, “În satul lui Sahia “ 
de Eugen Jebeleanu, “La cea mai înaltă tensiune “ de Nagy Istvan, “Oţel şi pâine “ de 
Ion Călugăru, “Dulăii “ de Zaharia Stancu,”Desfăşurarea “ de Marin Preda, cărţi apărute 
în  1952,”Un  om  între  oameni “(1953,  1955,  1957  ),  de  Camil  Petrescu,”Cântecele  
pădurii  tinere “  de  Eugen  Jebeleanu,  “Un  cântec  din  uliţa  noastră “  de  Cicerone 
Teodorescu,”Laude “ de Miron Radu Paraschivescu, toate apărute în 1953.În anul 1954 
apar cărţile: Mihai Beniuc”Mărul de lângă drum “ şi ”Partidul m-a-nvăţat “, Cicerone 
Teodorescu”Făurari de frumuseţe “, Mihu Dragomir ”Războiul “, în 1955; Marin Preda 
“Moromeţii “, T.Arghezi”1907 “,Titus Popovici” Străinul“, Maria Banuş”Ţie-ţi vorbesc,  
America “, Veronica Porumbacu ”Generaţia mea “, în 1956 ; Tudor Arghezi”Cântare 
omului “,  N.Labiş  ”Primele  iubiri “,  în  1957;  Eugen Barbu”Groapa “,  A.E.Baconski 
”Dincolo de iarnă “,Gheorghe Tomozei ”Pasărea albastră “, Ion Marin Sadoveanu” Ion 
Sîntu “, Ion Vitner”Firul Ariadnei “, în 1958:Miron Radu Paraschivescu “Laude şi alte  
poeme “, Marin Preda”Îndrăzneala “ şi D.R.Popescu “Fuga “ iar în 1959 îi apare primul 
roman”Zilele  săptămânii “;  în1960  sunt  publicate  cărţile  noii  generaţii  de  poeţi  şi 
prozatori:  Nichita  Stănescu,  Cezar  Baltag,  Ilie  Constantin,  Nicolae  Velea,  Ştefan 
Bănulescu, Ion Gheorghe, Ion Horea, iar Fănuş Neagu publică “Somnul de la amiază “.În 
1963  apar  cărţile:”Laudă lucrurilor  “  de  G.Călinescu,  “Capul  Bunei  Speranţe “  de 
Augustin Buzura,( romanele acestuia sunt necitibile în ziua de azi),  “Fântâna soarelui “ 
de Eugen Frunză, în 1972 “Coborând spre nord-vest “ de Vasile Sălăjan, în 1974”Clodi 
Primus “  de C.Zărnescu,  etc.  Această  nouă generaţie  sub motivul  ideilor  absonse  nu 
spunea nimic.Era ruptă de realităţile existente, într-o perioadă când poporul roman era 
înfometat.

În  perioada  aceasta,  de  după  1960,  Nicolae  Manolescu  publică  articole  vădit 
propagandistic în favoarea realismului-socialist,  cum ar fi  :”Tineri muncitori în creaţa  
literară contemporană “ şi o serie  de altele  în “Gazeta Literară “şi “Contemporanul “ 
unde  a  publicat  articoliul”Realism-realism  socialist “.La  fel  ca  Manolescu,  Alex 
Ştefănescu  de  când  a  început  să  publice  ,din  1970,  cronici  literare  în  “Luceafărul 
“,condus pe atunci de Ştefan Bănulescu, a făcut apologia realismului-socialist şi criticând 
fără milă lucrările care nu se încadrau în acest aşa zis curent literar impus de PCR.

În a doua parte a secolului XX când în, aproape, jumătate din ţările europene era 
impusă  ideologia   marxist-leninistă,  în  celelate  ţări  democratice,  literatura,  în  general 
cultura şi arta, cunoştea o înflorire democratică. Astfel în perioada de care facem vorbire 
prozatorul şi dramaturgul francez Marcel Ayme îşi publică lucrările de dramaturgie şi 
proză  în  care  cultivă  umorul  succulent,  cum  ar  fi:”Clerambard “(1950  ),  “Capul  
celorlalţi “(1952), Paul Eluard , poet francez, scrie şi publică”Poezie neîtreruptă“( 1953), 
folosind un limbaj poetic simplu şi familiar, vizând un raport de reprocitate între obiect şi 
cuvânt. Englezul William Empson în 1951 şi în 1961 “Structura cuvintelor complexe “ şi 
volumul de poezi “Dumnezeul lui  Milton “,  poetul,  prozatorul  şi  dramaturgul  german 
(RFG)Hrmann Kasack publica “Oraşul de dincolo de fluviu “(1947 ),”Năvodul cel mare 
“( 1952 ), poetul spaniel Moreno Villa publica în 1944 “Viaţă dezvăluită “(Memorii ).
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De observat că în timp ce în ţările  democratice autorii  îşi  publicau din timpul 
vieţii  memoriile  sau jurnalele,  la  noi  nici-un scriitor  nu a  îndrăznit  să  le  publice  din 
timpul vieţii, de teamă că vor intra în malaxorul securităţii. 

Toate  revistele  din  Bucureşti  şi  din  ţară,  România Literară,  Săptămâna, 
Flacăra ,Convorbiri Literare, Cronica, Scrisul bănăţean. Tribuna, Orizont, etc. aflându-
se sub controlul aparatului  propagandistic al  Partidului Comunist,  făceau apologia,  nu 
numai  prin  editoriale,  dar  şi  prin  literatura  publicată,  a  regimului  de  dictatură.  Sunt 
modificate  poeziile  şi  proza,  de  către  redactori,(  trimise  pe  adresa  redacţiei  de 
corespondenţi), în spiritul realismului –socialist, iar când au fost la conducerea partidului 
şi ţării familia Ceauşescu, erau modificate, datate şi dedicate acestei familii. Modificările 
se făceau fără aprobarea autorilor. Iată cum redactorii şi scriitorii din redacţii contribuiau 
şi prin această metodă la implementarea unei ideologii străine poporului nostru. Cărţile 
majorităţii scriitorilor care au fost publicate în timpul dictaturii comuniste nu au fost bune 
nici pentru prezentul de atunci, ne mai vorbind de viitor.Mă gândesc câte păduri s-au tăiat 
pentru a se fabrica hârtia pe care să se tipărească aberaţiile acestor scârţa-scârţa pe …

N.Manolescu  şi  Alex  Ştefănescu  în  loc  să  cuprindă  în  “Istoriile”  lor  aceşti 
mastodonţi  cu picioare vopsite  cu cerneală  roşie,  mai  bine  cuprindeau  scriitorii  din 
diaspora  românească  ce  au  scris  în  spirit  democratic  fără  constrângerea  ideologică  a 
comuniştilor,  cum ar fi:  Vintilă Horia, Paul Goma, Dumitru Radu Popa, Herta Muler, 
Andrei Codrescu, Geoge Astaloş, Virgil Duda, Ioan Ioanid, Oana Orlea, Jeni Acterian, 
Lena Constante, Ştefan Baciu şi mulţi alţii.Totuşi îi înţeleg pe cei doi istorici şi critici 
literari,  gândindu-mă  la  proverbul  românesc”te  asociezi  cu  cine  te  asemui  “,  recte 
Păunescu  şi  alţi  aplaudaci  comunişti,  chiar  dacă  şi-au  pus  masca 
democratului.Promovând în astfel de “Istorii “ autori care au scris în spiritual realismului 
-socialist riscăm să educăm tinerele generaţii tot în spiritual acestei doctrine comuniste-
criminale.

Datorită acestui fapt, că toate instrumentele de propagandă, radio, presă scrisă, 
edituri  şi TV se aflau în mâna acestor scriitori-activişti  de partid,  astăzi  constatăm că 
societatea  românească,  oamenii  care  o  compun  au  un  comportament  şi  o  mentalitate 
deformată faţă de valorile democratice. Aceasta este principala vină că România, în cei 
20  de  ani  de  la  revoluţia  din  1989,  nu  progresează  în  implementarea  democraţiei  în 
drumul ei de integrare europeană.

În acest sens ACUZ pe toţi scriitorii care au lucrat în redacţiile ziarelor, revistelor 
şi editurile comuniste de genocid moral şi cultural la adresa poporului roman.

Din  1989  se  întrevede  noul  current  globmodernul(  denumire  dată  de  noi)  ce 
înglobează  operele  de  artă,  proza,  poezia,  eseul,  compoziţiile  muzicale,  care  fac  o 
întoarcere  spre  valorile  trecutului  promovate  printr-un  stil  pe  jumătate  întors  spre 
clasicism.

Literatura pentru copii mijloc de formare a personalităţii umane

(Succinte gânduri pe marginea  Tezei de Doctorat Literatura pentru copii în perioada 
interbelică a doamnei Olga Elena Oprea-Morar).
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Teza de doctorat a doamnei Olga-Elena Oprea (Morar), având ca subiect (puţin 
abordat de istoria literaturii şi critica de specialiteta)Literatura română pentru copii în 
perioada interbelică  (coordinator  ştiinţific  prof.univ.dr.Mircea  Popa)  are  opt  capitole, 
Concluzii şi Bibliografie, compartimente care formează un tot unitar privind importanţa 
literaturii  pentru  copii,reperele  psihologice  în  formarea  personalităţii  umane,  un  scurt 
istoric,  modele  celebre  din  literatura  universală,  mai  ales  cea europerană,  aspecte  ale 
poveştii la autori clasici români, rolul acestei literaturi în biblioteci, şi posibile filiaţii cu 
modelele literaturii de gen.

Însă,  lucrarea  se  dezvoltă  pe  trei  direcţii  definitorii:  a).Însemnătatea  literaturii 
pentru  copii  în  formarea  personalităţii  umane  şi  istoricul  acesteia;  b).Interferenţe  ale 
literaturii pentru copii cu literatura universală,filiaţii posibile,deosebiri şi asemănări, şi; 
c).Motivul pentru care literatura pentru copii este o literatură specială.

În prima direcţie, specificată mai sus, autoarea abordează conceptul de literatură 
pentru  copii,  făcând  un  scurt  istoric,  începând  de  la  fabulele  lui  Aesop  ,trecând  cu 
exemplificări,  din  Eminescu,  Creangă,  Eftimiu,  etc.şi  terminând  cu  profilul  revistelor 
pentru copii.

În a doua direcţie,autoarea fixează aspecte ale trnzlatării povestirilor de la basmul 
popular, tip Ispirescu, la creaţia cultă, unde sunt implicate idei filosofice, vezi Eminescu, 
Creangă,  Eftimiu,  sau  M.Sadoveanu  cu  Dumbrava  minunată,  Cezar  Petrescu  cu 
Fram,ursul polar, etc.Iar Ion Slavici este abordat din unghiul fuziunii basmului popular 
cu cel cult.

A treia direcţie, care am sesizato,este stăruinţa doamnei Olga Elena Oprea-Morar 
de  a  încadra  ca  gen  literatura  pentru  copii,  inclusiv  importanţa  educativă  a  acestuia, 
motivând prin specificul special al genului.

Această  lucrare  de  doctorat  este  o  cercetare  luminoasă  şi  organizată  despre 
literatura  pentru copii,  cu referiri  competente  la  principalele  repere din istoria  acestei 
literaturi.Parantezele teoretice, frecvente, arată că autoarea este o personalitate cerebrală 
ce sfidează divagaţia parazitară.În cercetarea autoarei acestei lucrări descoperim acribia şi 
rigoarea de cercetător, inclusiv precizia omului de ştiinţă.Discursul ştiinţific al  lucrării, 
(uneori cu elemente ale spiritului eseistic), este influienţat de euforia erudiţiei, e organizat 
după  idei  limpezi,  coerente,  iar  voinţa  de  sistematizare  este  o  obsesie,  de  sorginte 
logistică.

Liviu Ioan Stoiciu - poet al prezentului liric

Caracterizate prin oralităţi ingenioase şi deriziuni ale verbozităţii, cum ar spune 
Radu G. Ţeposu, volumele de versuri, nouă la număr, ale lui Liviu Ioan Stoiciu, aduce în 
plus  în  lirica  românească,  spre  deosebire  de  Sorescu,  ambiguitatea  dintre  expresia 
"realistă" a discursului poetic şi aceea "fictivă", himerică a cotidianului.
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Prin  noul  său  volum  Post-ospicii,  Editura  "Axa"  Botoşani,  1997,  Liviu  Ioan 
Stoiciu îşi păstrează nota personală a exprimării care omogenizează mediul unde eul îşi 
trăieşte vibraţiile şi discursul poetic.

Îmblânzirea  celor  două  extreme  este  o  manifestare  organică  a  acestei  poezii. 
Cotidianul a fost absorbit de haloul poeziei care dă naştere unei stări lirice metamorfozate 
în membrana diapazonică a versului. Halucinaţiile alienate dau naştere unor ambiguităţi 
ce flagelează poemul: "Vine un vuiet mare de viitor, care/ îmi provoacă dureri de cap, 
halucinaţii  cu  copii  mici  cu capete  tăiate,/  Halucinaţii  devenite  nişte  dâre verzi:  măi, 
băiete,  îmi/  striga  mama,  vine  mâine  părintele  cu/  cioana  prin  sate  (că)  se  apropia 
Crăciunul,/  trebuie  să  privim şi  noi...  De ce  trebuie?  Ce  atâta/  indiscreţie,  vine  altă/ 
istorie, (...)".

Întoarcerea  în  timp  se  face  printr-un  prezent  ambiguu  văzut  prin  "fereastra" 
viziunilor. Femeia este o imitaţie a impresiilor bărbaţilor născuşi de ea, de fapt o imitaţie 
apocrifă  a  halucinaţiilor  ideale  născute  din  dorinţele  neîmplinite.  "Propriile/  lor 
resentimente de femei şi resentimentele/ bărbaţilor pe care i-au născut, de care se simt 
răspunzători: unele/ desfăşurând la/ loc aţa/ morţii".

Amestecul  voit  dintre  sacru  şi  profan,  dintre  prezent  şi  trecut,  dintre  viitor  şi 
trecut, dintre o stare de claustrare şi una de expansiune, caracterizează o realitate văzută 
şi o percepţie dorit descompusă:" (...) Zahărul/ vanilat este factorul necesar de claustrare/ 
chimică... Vă/ voi însoţi şi eu o bună bucată de drum, îmi/ daţi voie, spune Temperatura 
de Descompunere,  sper  să  nu  vă  deranjeze.  Şi/  Temperatura  de  Descompunere  se 
învinovăţi că/ n-a făcut încă nimic de seamă...".

O  mare  mobilitate  caracterizează  imaginaţia  poetului.  Amestecul  imaginilor 
antologice, a reglărilor dintre metafora diafană şi realitatea agasantă, sudarea hiperbolelor 
obiectivităţilor cu trăirile evanescente sunt elemente ale unor paradoxuri şi înscenări ce 
frizează  eul:  "Slabe speranţe,  ouă în  cuib.  Doamne/  o toropeală  generală".  Citeşte/  la 
fereastră,  mirat  de imaginaţia  ei:  "azi dimineaţă am fost din/  nou la ospiciu".  Închide 
Jurnalul, e/ al femeii care/ e măritată cu un plop".

Toate  ideile  converg sau sunt adiacente  decăderii  existenţei  lucide în absurdul 
absolutului: "O umbră de zâmbet nedumerit şi ochii... Ochii tăi/ verzi care/ clipesc în raza 
lanternei: în această obscuritate ce întrerupe/ procesul de fotosinteză... Atâtea".

Realitatea  degenerată  şi  originalitatea  expunerii  dă  o  impresie  polifonică 
poemului săgetate de reminiscenţele fantomatice ale unei existenţe alienate: "... Pe/ când 
azi, în această epocă de demenţă... ce se văzuse ea, bătrâna, goală, pe atunci,/ când era 
fecioară, fecioară de lut crud, dezbrăcată - / pe când purta noroc,/ neştiind ce are de făcut, 
ca proasta...". Ambiguitatea ameninţă ca o ghicitoare fără răspuns. Sau dacă îl are, nu este 
cel aşteptat. "Nenorocită gâjâială a ghicitorii. Pentru a construi un obstacol: /împotriva 
unui  fost/  viitor,  trecut  minut  după minut/  Împotriva  tuturor  neliniştilor  şi  în  pofida/ 
sensibilităţii  sale  speciale,/  pustiit de propriile-i  revărsări,  cum e.  Inadaptabil  că  e  un 
incapabil".

Suferinţele  poetului  sunt  tulburate  şi  de  un  puternic  eufemism  al  patimilor 
omeneşti. "Bisturiul" autorului incizează carnaţia existenţei unei lumi alienate din care 
ţâşneşte fluviul spiritului vizionar şi profetic: "pe urmă, Berlinul: cu escapadele/ lui în 
tramvaiele cu/ cai... şi iar suferinţele Poetului, ale îngerului, din/ nimic şi trecerile pe/ la 
anticar". Şi exprimările repetate: "of, neamul nevoii! Pentru a nu primi decât/ răspunsul 
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nimicului.  Cu  ostenelile  lui/  cele  duhovniceşti,  luptând/  cu  patimile  omeneşti  şi  cu 
poftele... Mai zdrobit ca oricând:/ şi izolările...".

Liviu Ioan Stoiciu creionează o realitate  morbidă,  glisantă ce se reflectă  într-o 
oglindăconcavă, ca apoi să receptă umanul ca un bâlci al imaginilor stâlcite, sinistre şi 
uneori cinice: "Vechii: dar e şi un tablou/ al spaimelor acolo, să trăiţi... Tot prin bâlci? 
Sărut mâna,/ părinte... tot... Să treci,/ bre şi pe la panorama cu gorgoane: tot/ cu fimei, cu/ 
solzi şi cu ventuze... şi cu şerpi în păr... Şi cu şerpi de la temelia/ lumii, se striga: să vină 
mai aproape/ lumea...".

Volumul  de  poeme  Post-ospicii  e,  mai  degrabă,  o  radiografie  parodică  a 
existenţei,  în  care  poetul  freamătă  la  temele  grave,  lovite  de  alienarea  psihologică. 
Amestecul de reprezentări fantastice creează un tablou neobaroc al imaginaţiei din care 
irumpe o iluminare secretă a speranţei: "Bea cerbul, cerbul cu/ coarne poleite, cu mărgele 
la gât şi la urechi cu podoabe, bea/ o gură din izvorul/ apei raţiunii, după cum scrie mare 
şi o gură din izvorul apei/ non-raţiunii, decor pictat pe o pânză, la tarabă, la iarmaroc". 
Rememorarea trecutului într-un prezent incert este stimulatorul viciilor imagistice care 
schimbă secvenţele, trecând de la şocant la genuitate: "A, dar partea feminină, tributară/ 
raţiunii,  vrea/  spectacol...  Spectacol?  Spectacol,  da,  strigă fata/  pichetul,  în aer liber... 
Aşa...  Atunci,  na,  vizionarule,  îmi  zice  Faeton,  o/  să  fii  tu  conducătorul  leului,  ăsta/ 
înhămat la carul/ meu: gata? La luptă!...".

Memoria este mai degrabă un catalizator al realului. Inima receptează prin filtrul 
ochiului o realitate văzută printr-o lentilă conversă. Impresia e a unei alunecări într-un 
labirint întunecos la capătul căruia te aşteaptă o întoarcere: "În urmă, în copilărie, până la 
începutul/ lumii. Dar parcă poţi: ia/ te uită, înainte e ca şi în urmă, ce nou vis-ospiciu, ce 
vechi - cu inundaţii/catastrofale, cutremure,/ comete, războaie, naşteri de monştri,  e/ o 
întoarcere "spirituală" la haos, cu miracole, ca la Apocalipsă...".

Volumul este o dramă a zădărniciei, a irosirii existenţei ce vine din trecut spre 
prezentul care trăieşte calvarul alienării: "Ea, abia întoarsă de pe lumea cealaltă. Nu vede 
bine -  pe/  prima pagină  (după ce rememorează/  numele/  publicaţiei,  una care  susţine 
avortul/ citeşte şi nu înţelege, dacă/ aş fi ştiut că vine/ revoluţie mai devreme... Reciteşte 
la/ lumina focului/ cosmic".

Liviu Ioan Stoiciu este un poet al prezentului liric, "mereu în conflict cu mine/ 
însumi...", la care adăugăm "Să vedem ce va mai fi mâine". ("Voi, gânduri negre").

Lucreţia Baltă Gavrişiu - Lacrimă din dor

O poetă  ce-şi  are  rădăcina  lirică  în poezia  de sorginte  patriotică  este  Lucreţia 
Baltă  Gavrişiu  în  volumul  Lacrimă  de  dor,  Editura  Viaţa  arădeană-2004.Cartea 
structurată  în  trei  cicluri:Extemporal  la  lecţia  iubirii  de  ţară,  Acest  ne-ngenunchiat 
Ardeal  şi Crucide  dor,  păstrează  aceaşi  structură  emoţională  despre  marile  teme  ale 
istoriei neamului românesc:S-adormi în grâu,cu greieri pe genunchi, /Cuprins de bucuria 
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unei  pâini,  /Pe care maci  de soare-o poartă-n mâini,  /Şi  să te  simţi  şi  mladă,dar şi  
trunchi!(Cântec de ţară).

La masa bogată a istoriei neamului sunt chemate marile personalităţi ale istoriei şi 
culturii  noastre,pentru  ca  poeta  să  le  poată  evoca:Bălcescu,Brâncuşi,Avram 
Iancu,Văcăreşti,părinţii  săi,dascălii,  toţi  fiindui  model  de  demnitate  umană  şi  iubire 
creştinească  pentru Ţinutul  cu  nume  de  soare ce  străluce În  Clopotul  Albei  cel  ne-
ngenunchiat,/O  Hartă  Durută  şi-o  Limbă  Întreagă.Lucreţia  Baltă  Gavrişiu  are  o 
încredere  superioară în  rolul  mesianic  al  poeziei.Ea este  sedusă de nobleţea morală  a 
profeticilor români.Poeta aduce în versuri înverşunarea transilvană a meditaţiei,  gustul 
pentru reflecţia gravă şi nostalgia marilor mituri culturale din istoria românilor:Mă cere

rana lumii,să-i  fiu curat balsam Şi lumea-mi dă din floare mireasma cea mai 
dulce,/Dar eu mă-ntorc cu gândul la Limba lui Neculce,  /La vatra mea de cânturi,la  
merele din ram.(Scrisoare de la Palermo-Bălcescu-).

Este obsedată de himera profunzimii adevărului istoric, de rădăcinile arhetipale 
ale personalităţilor istoriei noastre,sondând mereu misterul ancestral şi idealul clasic al 
personajelor  istorice.Ea  redactează  evenimente  principale  din  istorie  într-un  registru 
patetic  peste  care  aşterne  haloul  mitului.Nu  lipsesc  din  poeme  nici  simbolurile 
biblice.Semn  că  poeta  a  aşezat  evocarea  într-un  spaţiu  al  sacralităţii,care  poate 
sugera,deopotrivă,Patria eternă şi tărâmul fericirii,unde:Salcâmii,dealul,valea cea de fum,  
/Îmi străjuie-amintirile şi-acum,/Obraji ciupiţi de”bubele de vânt” /Şi cercuri şi iubiri  
de-acest PĂMÂNT.(Copilăria din amintiri).

Seducţia temelor morale şi spirituale e puternică în poezia Lucreţiei Baltă 
Gavrişiu, iar iubirea de înaintaşi reverberează pe aceeaşi lungime de undă cu emisia 
lirică.

Marele noroc al Literaturii Române, Eminescu.
-Eseu-

Motto:”Crist a învins cu litera de aur a 
adevărului şi a iubirei, Ştefan cu spada cea de 
flăcări a dreptului. Unul a fost libertatea, celălalt 
apărătorul evangheliei ei.”

Mihai Eminescu

 Când se cercetează cu acribie opera unui poet ca Eminescu se caută înţelesuri, 
sensuri, forme, ambianţe, se încearcă de fapt parafe alături de cel ce semnase simplu dar 
dramatic  la  viaţa  sa,  creatorul.În  situaţia  noastră  actuală  când poetul  este  analizat  cu 
admiraţie,  ori  cu  îndoială,  ajungându-se  până  la  denigrare,  mă  duce  cu  gândul  la  ce 
spunea autorul”Sărmanului Dionis”:”Ce-au fost românii pe când eu n-am fost, ce vor fi ei 
când eu n-oi mai fi? “

Aprecierea, respectul, adoraţia, admiraţia sau contrarele lor caută cu ustensile pe 
măsura  celui  ce  începe  arheologia  poetică  eminesciană.  Superlativul  ar  fi  atins  în 
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condiţiile, şi numai atunci, când cel ce studiază şi analizează vestigiile scoase la suprafaţă 
are  mai  mult  decât  ochiul  atent,  este  de  bună  credinţă,  decât  ştiinţa  unei  astfel  de 
arheologii, când însăşi cercetătorul re-creează. Căci  aceasta ni se pare a fi specificul: se 
reconstituie un suflet de poet ce nu poate fi despărţit de viaţa sa şi mediul social-politic în 
care  şi-a  desfăşurat  activitatea,  inclusiv  nivelul  la  care  a  ajuns  dezvoltarea  limbii 
române.Se re-creează  un Eminescu recunoscut, trebuie, în aceste condiţii să ni-l amintim 
prin ce a lăsat în urma sa , inclusiv şi prin mărturiile contemporanilor săi.

În  lumea  încărcată  de  simboluri  ale  antichităţii  helene,  Luceafărul  simboliza 
călăuza călătorilor  spre lăcaşurile  zeilor.În căutarea Luceafărului  poetul  îşi  străbate în 
felul său viaţa.Ceea ce ne dezvăluie nouă este prin forţa sa de a stăpâni Pegasul la modul 
sublime,  de a  şti  să-l  facă  să  poposească,  pentru  contemplaţia  a  ceea  ce zăreşte,  sau 
dimpotrivă,  de a-l  îndemna să galopeze  năpraznic  într-u vârtej  de lumi  interioare  ale 
eului.Astfel îşi realizează Eminescu partea sa de magie.Cătălina visa la Luceafărul”Lângă 
fereastră, unde-n colţ / Luceafărul aşteaptă “. Acest poem eminescian   este inspirit de un 
basm publicat de folcloristul R.Kunish, al cărui fond de idei se bazează pe antagonismul 
dintre superioritatea  creatorului de geniu şi lumea mărginită.   Coborârea la realitatea 
pământeană  se face sincopat,  de la  înălţimea Geniuluila  la  iubirea pământeană  dintre 
Cătălin şi Cătălina.Şi dacă, magic, Eminescu creează o magie tainică şi locuri pe măsură, 
ele au trăsăturile realului care îl înconjoară şi pe care îl străbate. Nu se întâmplă să avem 
feerice  nopţi.  Ele  există  în  realitate,  Eminescu  le  transferă  doar  din  epoca  sa  în 
Artă:”Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin; / Dintr-un colţ pe-o sofă roşă eu în 
faţa  lui  privesc,/ Pân-ce  mintea  îmi  adoarme,pân-ce  genele-mi  clipesc?/  Lumânarea-i 
stinsă-n casă…somnu-i  cald,  molatic,  lin.”(Noptea).  Eminescu ajunge mai  aproape de 
sine, atunci cănd se evocă precum:”Dar nu vine…Singuratic/ În zadar suspin şi sufătr/ 
Lângă lacul cel albastru/ Încărcat cu flori de nufăr. “(Lacul ).Poezia eminesciană este, 
înainte de toate, un climat al Spiritului şi apoi un climat al Cuvântului, al Inteligenţei şi 
Visării, prin Cuvânt.

Începând cu ridicarea  bustului Eminescu din Botoşani, în anul 1890, a bustului 
poetului  din  Dumbrăveni,  jud.Botoşani,  în  1902,  a  apariţiei  cărţii”Omagiu  lui  Mihail 
Eminescu  “,la  Galaţi,  cu  prilejul  a  20  de  ani  de  la  moartea  sa,  cu  o  prefaţă  de 
A.D.Xenopol, urmată de manifestări culturale dedicate Poetului, de-alungul timpului au 
fost ridicate statui Poetului Naţional în aproape toate oraşele mari din ţară. Şi de atunci în 
fiecare an la 15 ianuarie şi 15 iunie comunităţile localităţilor noastre îl comemorează, 
depunând flori la statuile lui,  organizându-se simpozioane pe teme din opera sa. Oare 
aceste pelerinaje de două ori pe an la statuile lui nu sunt o formă de pioşenie faţă de o 
personalitate  ce  merită  să  o  numit  Sfântul  Literaturii  Române  !?  Eminescu  în  acest 
răstimp a devenit în memoria noastră culturală un brand.Atât prin geniala sa operă dar şi 
prin destinul său martiric, cum ar spune Adrian Dinu Rachieru.Iar dacă, în zilele noastre 
Poetul a devenit, pentru unii, o problemă, afirm şi eu precum D.Vatamaniuc, “E foarte 
bine că avem o problemă Eminescu “.Acesta să fie motivul că Eminescu a devenit Poet 
Naţional pe bază emoţională ? Mă gândesc că la un românism cu o recunoscută băşcălie a 
desconsiderării de sine, Eminescu poate să capete , cum spunea Eugen Ionescu, în 1932, 
un  “rol  de  figurant  în  cultură.  “  Sunt  destule  încercări  de  deconstrucţie  a  mitului 
eminescian,  însă nu a fost găsit  un înlocuitor.A încercat  N.Manolescu să-l impună pe 
Mircea Cărtărescu dar, vorba lui N.Georgescu, tot demersul a rămas “o formă fără fond.”
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Vor mai fi multe încercări de demolare a statui lui Eminescu, însă opera lui este şi 
va  rămâne  un  spaţiu  al  ritmului.Este  o  respiraţie  creatoare  prin  limba  română.  Iar 
literatura noastră expiră şi inspiriă prin acest mare poet.Şi,  când vorbim de geniul lui 
Eminescu şi opera lui ca aspiraţie către Absolut, vorbim de fapt despre efortul, pe durata 
existenţei umane, de a integra cât mai perfect cu putinţă ritmul lor esenţial într-un ritm 
universal sau, de a se ridica, prin particular, la puterea de adevăr a generalului.Literatura 
Română  a  avut  mare  noroc  cu  acest  poet  născut  la  Ipoteşti.Ritmul  celui  ce  creează 
rămâne în opera sa.Un ritm devenit  culoare,  contur, sunet.”Numai când ritmul  devine 
singurul şi unicul mod de a exprima gândul, numai atunci există poezie. Orice operă de 
artă nu este decât un singur şi acelaşi ritm, “ spunea  Holderlin  în  convorbirile  sale  cu 
Sincler.Iar  valoarea  filosofică a  operei  eminesciene  constă  în  efortul  său de a  investi 
umanul cu eternal,  pieritorul cu nepieritorul,  relativul cu absolutul.  Şi astfel,  oricât  ar 
părea,  Eminescu  nu  poate  să  fie  abstras  din  timpul  său  şi  din  spaţiul  său.  Judecata 
operelor sale trebuie făcută în acest context.Valoarea operei eminesciene nu constă atât în 
ce şi cât a putut să cuprindă în sine din absolute, ci în  tensiunea  spirituală cu care s-a 
dorit acest lucru, în ceea ce numim zbaterea poetului , arderea sa lăuntrică.  Pentru că 
tensiunea spirituală  naşte întrebări, iar acestea vis-à-vis de existenţă sunt hrana necesară 
cunoaşterii.Opera eminesciană este o împlinire pentru el şi pentru Literatura Română şi 
este cu atât mai mare, cu cât constituie o împlinire ulterioară.

În opera lui Mihai Eminescu, prezentul este implicat.Ea depinde de gradul în care 
prezentul  şi  viitorul  este  implicat,  ca  opera  eminesciană  să  aparţină  ea  însăşi 
viitorului.Eminescu  nu  a  fost  un  singuratec,  dar  el  este  un  singular  în  literatura 
noastră.Originalitatea operei eminesciene constă într-o ştiinţă a mijloacelor artistice şi o 
conştiinţă  creatoare.  De aici  provine tot  zbuciumul său,  toată  lupta  sa pentru lărgirea 
marginilor  cunoaşterii,  toată acea răsucire centralizată  a eului său, lansând în Univers 
frânturi de creaţie şi existenţă. Este zbuciumul profund pe care îl destăinuia Eminescu:”În 
orice om o lume îşi face încercarea/ Bătrânul demiurgos se opreşte-n van ;/ În orice minte 
lumea îşi pune întrebarea/ Din nou:de unde vine şi unde merge floarea/ Dorinţelor obsure 
sădite  în  noian “(“Împărat  şi  Proletar.  “Existenţa  eminesciană  este  o  existenţă  întru 
Poezie.  Dar  să  nu  uităm  că  Poetul  a  fost  şi  un  jurnalist  de  excepţie.  A  abordat  ,în 
articolele  publicate,  mai  ales  în  Timpul, mai  toate  temele  ce  frământa  sociatatea 
românească  în  timpul  său.A  publicat  articole:  filosofice,  economice,  sociale,politice, 
etc.Marele poet a publicat zeci de articole în apărarea Bisericii Ortodoxe Române.Î.P.S. 
spunea în acest sens :”Marele nostrum poet a fost un creştin authentic, ceea ce rezultă din 
viaţa, ca şi din opera sa.Poeziile, proza şi publicistica sa sunt o mărturie în acest sens. Se 
poate însă vorbi şi despre relaţia lui Eminescu cu teologia? Când zic teologie mă refer la 
ştiinţa teologiei, adică la un interes pe care l-ar fi arătat Eminescu cercetărilor teologice. 
La acest capitol opera lui literară nu ne poate ajuta, în schimb ne îmbie mărturii aproape 
neaşteptate manuscrisele constând din mii de pagini, unele investigate, altele cercetate şi 
comentate, altele încă necunoscute. “(EMINESCU-Ortodoxia, Ed.EIKON, 2003).

În  1871,  în  august,  a  fost  organizată  Marea Sărbătoare  de  la  Putna,  la  care  a 
participat  şi  Eminescu  împreună  cu  Slavici  şi  unde  Xenopol  a  ţinut  o  importantă 
cuvântare. Această serbare era prilejuită cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la zidirea 
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Mănăstirii de către Ştefan .Serbarea trebuia să se ţină în 1870 dar din cauza războiului 
franco-german a fost amânată cu un an. Scrisoarea către D.Brătianu din  3/15 august 1871 
este un document  însemnat  pentru cunoaşterea stadiului  la care ajunsese Eminescu în 
dezvoltarea sa sufletească şi intelectuală. În perioada organizării serbării de la Putna Ion 
Slavici  îi  spunea  că  mulţi  se  vor  pune  de-a  curmezişul  acţiunii.Însă  Eminescu  îi 
răspundea:”Dăi fără milă în ei! “Cu această ocazie poetul a publicat un articol în Timpul 
în care spunea, printre altele, că Ştefan apărătorul Moldovei   şi al creştinătăţi este un 
sfânt al Bisericii noastre strămoşeşti. Prin noiembrie în acelaşi an un ziarist anonim scrie 
în publicaţia liberală Democratul, atacândul pe Poet , spunând că “Domnul Eminescu ne-
a  obijnuit  cu  nebuniile  sale  publicate  în  Timpul  .  Cu  ocaziunea  sărbătorilor  de  la 
monastirea Putna acest domn a îndrăznit să-l numească sfânt pe Ştefan cel ce la mânie a 
tăiat  capete.”  După  atâţia  ani,  care  dintre  cei  doi,  Eminescu  şi  ziaristul  de  la 
Democratul,şi-a  exprimat  nebunia  ?După  cum  se  vede  Mihai  Eminescu  ,în  această 
situaţie,  a  avut  dreptate.  Ştefan  cel  Mare  şi  Sfânt  a  fost  canonizat  de  către  Biserica 
Ortodoxă Română. Sunt sigur că propunerea noastră ca Eminescu să fie canonizat, peste 
ani, v-a fi acceptată de Biserica Ortodoxă.

Prin  opera  şi  viaţa  sa  Eminescu  a  avut,  totuşi,  o”…răsplată  jertfei  sale: 
cunoaşterea. Acum el va afla ca îngerul – simbol al desăvârşirii, al purităţii- nu este în 
iubită, ci tot în el; că el nu avea nevoie să se înalţe prin ea, ci ea, fiinţă de lut, ar fi trebuit 
să  năzuiască  spre  culmile  spiritului  pe  care-l  stăpânea  el”.(  Zoe  Dumitrescu-
Buşulenga).Sistemul  gândirii  poetice  disimulează  realitatea,  câtă  vreme  gândirea 
poetizantă numeşte o realitate.

Opera  lui  Eminescu  este  o  chemare  lansată,  o  invitaţie  disimulată,  o  invitaţie 
disimulată, spre Întrebare, spre nelinişte.Răspunsurile sunt un acum, cu sensul spre ceea 
ce va fi. Implicarea viitorului dă impresia pentru poet de a fi deja un stăpân virtual al unui 
timp  viitor.  Sensul  spre  Eternitate  se  împlineşte  astfel.  Opera  poetică  şi  publicistica 
eminesciană trezeşte latenţe spirituale.Ea se identifică uneori cu speranţa, căci speranţa 
este şi ea o tensiune spirituală spre viitor. Opera lui Eminescu este o reaşezare de lumi. El 
este un ritm aparte  în poezia modernă.El  este propria sa poezie.  Căci  el  este,  veşnic, 
Poetul.

Marius Mălai - Zbor însângerat

Aflat la al patrulea volum, însă al treilea de versuri, Marius Mălai este present din 
nou în librării cu volumul,având un titlu simtomatic,  Zbor însângerat,apărut la Editura 
Napoca-Star,  2008,  cu  o  prefaţă  de  Constantin  Zărnescu  şi  două  pagini  Din  partea 
autorului.

Poetul,membru  al  Ligii  Scriitorilor  din  România,  ajuns  la  vârsta  înţelepţilor 
ardeleni  are  gustul  pentru  rememorarea  histrionică,  eul  său este  frisonat  de  nostalgia 
trecerii anilor, iar poemele au o ingenuitate superioară:Duşmanul tuturor, e timpul ce nu  
iartă./Ajuns-a şi la mine şi mi-a bătut în poartă./Vigoarea tinereţii din trupul meu s-a  
stins/Încovoiat  de  grijă,de  boală  sunt  cuprins.(Timpul  iubirii).Un  dor  inefabil  se 
desprinde din poeziile scrise toate în stil classic,iar ingenuitatea de care vorbeam e mai 
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degrabă un efect liric congenital decât un reflex psihologic.Clipele trăite pe malul mării 
stârnesc valuri de amintiri, inclusiv cele din copilărie,dar şi speranţe pentru reâtregirea 
neamului românesc:Cei tineri n-au de unde şti ce-nseamnă-n ţară o prietenie,/Străin să 
fii,tot  eşti  tratat,de  româneasca  omenie./E  drept  ,acum,o  ducem greu,între  ciuntitele  
hotare/dar tot sperăm că bine,iar va fi,în România Mare.(Dor nestăpânit).O înverşunare 
transilvană a meditaţiei,gustul pentru reflecţia gravă şi nostalgia marilor mituri culturale 
şi  interumane  descoperim  în  reveriile  poetului:Şi  astfel  multe  veacuri,ai  fost  de  
netrecut./Ne-ai apărat în lupte,ai  fost  al  doilea scut./Din Europa nimeni,nicicând n-a 
încercat,/Să  facă  peste  tine  un  pod  adevărat.(De  pază  ţării!).Poetul  este  obsedat  de 
himera  profunzimii,  de  rădăcinile  arhetipale  ale  fiinţei,  de  iubirea  faţă  de  cei 
dragi,desfidând  existenţa  amorfă  şi  derizorie,sondând  mereu  idealul  clasic  al  istoriei 
neamului  românesc,  vârsta  înţelepciunii  înflorită  la  tâmple,dar  şi  invocarea  spiritului 
divin.Marius Mălai răstălmăceşte aparenţele pentru a descifra filonul spiritual.Cartea este 
o astfel  de redactare  în registru  patetic  a biografiei  sale  fabuloase,trăită  într-un tărâm 
împins până la  anistoricitate,în  atingere mereu cu haloul mitului:Un fulger  de lumină 
despică ceru-n două/Iar tunetul mugeşte şi a-nceput să plouă./Te simţi supus de soartă,te  
simţi aşa de mic/Şi totul te-nfioară, de nu mai vrei nimic.(Furtună în munte).Deşi toate 
acestea poetul le trăieşte intens ,totuşi,poeziile sunt scrise la persoana a doua,parcă, ne 
implicându-l.Iubirea  faţă  de  cei  apropiaţi  din  familie  este  o  altătemă  predilectă  a  lui 
Marius Mălai.În versurile acestuia descoperim un visător blajin, unde profunzimea şi nota 
personală sunt prezente în versuri presărate cu metafore originale.

Seducţia marilor teme morale şi spirituale e foarte puternică în poezia lui Marius 
Mălai,armonizându-se cu lungimea de undă a emisiei lirice.

“Masca” lui Schopenhauer-paradisul pierdut al nefiinţei

Întreaga filosofie a lui Schopenhauer se învârte în jurul unui pardox pe care  îl ia 
drept  teză:  ”nostalgia  nemărginiă  către  paradisul  pierdut  al  fiinţei”(Arthur 
Schopenhauer,Sammtliche Werke in sechs Banden. ).  Filosoful se închipuie un neobosit 
călător în spaţiul virtual al moralităţii  purtând masca pesimistului fără leac şi, precum 
Hamlet  cu  craniul  lui  Yorick  în  palmă,  gândeşte  amurgit  asupra  inutilităţi  vieţii  şi 
infinitului morţii. Însă în cugetările lui Schopenhauer descoperim o flagrantă nepotrivire 
contradictorie:  înclinarea sa de a sfredeli  genunile înspăimântătoare ale durerilor vine, 
asemeni unei măşi puse pe faţa unui om, în contrazicere cu sfaturile lui echilibrate şi 
filistine,  adică  făţarnice,  vesel  împrăştiate  în  întreaga-i  operă,  ca  semenii  să  nu-şi 
răscolească  situaţia  chinuitoare  şi  dureroasă  a  norocului,  căci  asemenea  gândurilor 
alimentează durerea şi îi prefac în proprii lor călăi, „heautontimorumenos”( ibidem,Band 
lV,p.484).  Însă,  cercetând  mai  adânc  ne  dăm  seama  că  nu  este  singura  “mască“  a 
filosofului, el folosid multe astfel de accesorii în gândirea lui. Între acestea, dezarmonia 
dintre traiul său îmbelşugat, excentric, şi propovăduirea , să-i zicem ipocrită , a ascezei, 
nu  este  o  “mască” rar  întâlnită,  a  folosito  şi  moralizatorii: Seneca  ,  Marx şi  Engels. 
Această mască interpusă între biografie şi operă, exterioară , a deformat profilul esenţial 
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al operei filosofice, care mai aşteaptă să fie aduse din tainiţele textului original în conul 
de lumină.  Schopenhauer prin această  mască a dorit să convingă că meditaţia sa, fals 
pesimistă,  vibrează de un patos al sincerităţii provenit din nefericirea sa, dar tot filosoful 
a dorit să convingă că în  existenţa tuturor oamenilor se desfăşoară o comedie ipocrită, 
incifrată în” hieroglifa bucuriei”, un fel de bal mascat jucat pe scena lumii ce se încheie 
la teribilul sfârşit prin scoaterea măşti. Sub această zodie burlescă de carnaval filosoful se 
simte în apele lui. Pentru el toţi oamenii spun neadevăruri şi disimulează. Dar se pune 
fireasca întrebare: dacă toţi semenii lui poartă „masca arlechinului,”atunci, prin logică, 
oare numai el alesul, face excepţie de la regulă, să fie marele mag al supremului adevăr 
care predică zadarnic în pustiul minciunii? Acest paradox îl prinde în cursa sa. De fapt cu 
el  trebuie  să  înceapă  diferenţierea ceea  ce  este  cineva şi  ceea  ce  reprezintă  cineva,
(disjuncţie  operată  de filosof în  Aforisme asupra înţelepciunii  în viaţă,  ca  aplicare  în 
câmpul  moralei  a  tezei  sale  fundamentale  lumea este  reprezentarea mea.)  În  această 
situaţie ,de la mai bine de un veac de la dispariţia sa, filosoful ne apare ca un gânditor în 
faţa oglinzii, obsedat să se reprezinte într-un fel în ochii posterităţii- adică să-şi picteze un 
autoportret  cu  o  mască schimonosită  de  o  durere  eternă.O  mulţime  de  comentatori- 
apologeţi din veacul al XIX-lea l-au decretat pe Schopenhauer”fondatorul pesimismului  
modern”(James Sully, Pessimism.A History and A Criticism, second edition, 1891,p.74), 
găsind în ecuaţia  lui  neobijnuită”a trăi  înseamnă a voi  iar a voi  înseamnă a suferi” 
psihologia pesimismului , spunând că este “pesimistul cel mai sincer şi cel mai hotărât 
pe care lumea l-a văzut după Timon din Atena”, fapt ce l-a influenţat şi pe M.Eminescu. 
Descoperind  o  descendenţă  spirituală  din  Mefisto.(Friedrich  Paulsen,  Schopenhauer,  
Hamlet,Mephistopheles.Drei  zur  Naturgeschichte  des  Pessimismus.Dritte  Auflage, 
Stuttgart und Berlin, 1911).Sub această mască şi în ciuda ei, filosoful a meditat în voie, 
cu o exuberanţă descătuşată, despre fericire, despre veselie, despre optimism şi bucuria 
de  atrăi,  despre  hedonism.  Despre  acesta  a  scris  mai  mult  punându-i  o  etichetă 
eudemonistă.  În acest  context,  contradicţiile  din opera lui  Schopenhauer  ascunde şi  o 
întorsătură de gând, cheia sufletului său.Opera lui ascunde un travestit romantic, aplecată 
cu o exagerare orientală asupra răului, şi se ascunde într-un sofism al fericirii. Dincolo de 
jocul  teatral  al  maledicţiunii,  transpare optimismul  blând al  filosofului  care,  gândeşte 
mereu pentru a căuta fericirii un cosmos luminos, şi surâde când masca cea tristă îi cade...

Metafora ca ritm al gândirii poetice

Poezia este „timpul” izvorât  din spaţiul  unui impuls ritmic de existenţă .În 
acelaş  moment  este  un  loc  al  metaforei  .  Fiindcă  ,în  aceste  condiţii,  metafora 
caracterizează gândirea poetică , fiind fundamentul acesteia  Câmpul magnetic creeat de 
metaforă are propietatea de a coordona semnificaţiile . Astfel, prin metaforă se realizează 
inspiraţia  poetică  ca  expresie  a  gândirii  .  Poeţii  de  mare  anvergură  au  intuiţia  de  a 
organiza metaforele într-un sistem ,creeînd o profundă gândire poetică, cu un bogat fond 
metaforic .Când abordăm universul unei opere poetice , scriem de fapt despre forţa cu 
care poetul a ştiut să-şi construiască paleta sa de înţelesuri , subânţelesuri înglobate într-
un sistem de semnificaţii, de specificitatea sa, deci despre metafora sa . Esenţa filozofică, 
la unii poeţi profunzi, se află în câmpul metaforic . Când poetul este el însuşi, adică în 
metaforă, se realizează o apartenenţă intimă , de profunzime la Idee, într-un univers al 

157



conştienţei şi inconştienţei . Metafora este de sorginte filozofică .Un tot filozofic şi liric, 
inseparabil, se realizează .O impresie de atemporalitate se realizează prin metaforă când 
realitatea  imediată  este  aparent  respinsă  de  aceasta  .Gândirea  poetizantă  este  dată  de 
metafora întâmplătoare, când nu se constituie într-un sistem metaforic.În poezie metafora 
este o necesitate ,dar şi semnul conştiinţei creatoare . Un ritm metaforic există la fiecare 
poet autentic , specific fiecăruia .Şi Eminescu îşi are ritmul său metaforic, însă, diferit de 
cel al lui Alecsandri, Blaga, Stănescu, Virgil Mazilescu . Universul poeziei este creeat de 
sistemul metaforic .Prin poezia lui Eminescu ,  sau a lui Blaga,  a lui Nichita Stănescu , se 
creează impresia că se evidenţiază o disjuncţie metaforică, adică o mobilitate a polilor în 
câmpul metaforic, o glisare de sensuri .Prin metafore Lucian Blaga a recompus Spaţiul şi 
Timpul .Blaga efectuează însă o dublă lucrare : el nu numai că pune în evidenţă metafora 
ca o celulă poetică sensibilă ,ci şi ca o celulă sensibilizatoare , prin incantaţia de cuvinte. 
Însă  nu  abundenţa  de  metafore  imprimă  forţă  unei  opere  poetice  ,  ci  organizarea 
metaforelor,  atâtea  câte  sunt,  într-un  spaţiu  de  semnificaţii  .Prin  metafore  se 
esenţializează o realitate , se realizează un  o glisare dintr-un spaţiu şi timp determinat , 
spre o zonă  a tangenţei imaginarului şi realului . Am putea spune că acest transport se 
duce spre mit , căci acesta are în sine raţionalul ca domeniu filozofic şi imaginarul ca 
domeniu  poetic  .Astfel  ,  prin  această  structură  a  metaforei  ,poemul  se  încarcă  cu 
semnificaţii de memorie a existenţei , aşa cum orice mit este o istorie(memorie) despre 
sine a umanităţii .

Stilul unui poet trebuie dedus din consecvenţa sa la sistemul de semnificaţii 
care, în final  îl defineşte . Acest fapt înseamnă păstrarea ritmului său iniţial . Din păcate , 
rareori judecăţile de valoare făcute de criticii de poezie  se fac din sistemul metaforic 
respectiv asupra acelui sistem . Marea poezie este factorul inestimabil al viabilităţii unei 
culturi, cum şi al maturităţii sale ,aceasta stă sub semnul ritmurilor distincte, de existenţă 
iniţiate  şi  fundamentale  .  Poetul  aparţine  poeziei  sale  în  virtutea  faptului  că  el  şi-a 
contopit existenţa sa cu opera poetică .Chiar dacă prin aceasta nu descoperim întocmai 
Omul,  însă,  descoperim  şi  înţelegem  o  esenţialitate  umană  răsfrântă  în  destinul 
creatorului  .  Actul  creţiei  poetice  este  o  angajare  la  Infinit,  iar  poetul,  conştient  de 
lucrarea  sa,  nu va  putea  niciodată  să  fie  suspendat  într-un  punct  imobil,  ori  în  zona 
confortului  intelectual  ,  adică  în  spaţiul  trăirilor  dobândite  pe  calea  ideilor 
recepţionate .Marea autenticitate eminesciană îşi are aici una dintre rădăcinile sale . 

Opera poetică autentică este o intervenţie în Absolut , o sinfonie ce vibrează în 
spaţiu  şi  timp  definită  la  Spaţiu  şi  timp  infinite,  ea  este,  în  fiecare  Timp  al  său,  o 
structurare ce tangenţiază filozofia  implicată, a noţiunilor fundamentale ale existenţei. În 
măsura în care poetul răspunde în existenţa sa despre existenţă ,avem clar ritmul interior 
al operei sale . Acesta,adică ritmul, nu este cadenţare, ci o esenţă, un ritm ce exprimă o 
intimitate spirituală cu poetul ,prin care cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce 
rămâne inefabil, adică esenţă . Poetului poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate 
necesare. Dacă pentru Mazilescu, poezia este un fel de expulzare a eului, pentru Stănescu 
ea este o adâncire a sinelui .Dar,pentru amândoi sistemul gândirii poetice disimulează 
realitatea,  câtă  vreme  gândirea  poetizantă  a  poeţilor  din  secolul  XIX  numeşte  o 
realitate.Dar nu se poate disimula o realitate mai înainte de a-i fi înţeles esenţele , de a o 
fi trăit printr-o experienţă proprie .O profundă şi puternică experienţă de viaţă naşte un 
sistem  poetic.  Nu  întâmplător  că  Eminescu  ,  O.Goga  ,  Nichita  Stănescu  ,  Virgil 
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Mazilescu, Radu Gyr, etc.care au trăit mari experienţe de viaţă, au căutat un nou limbaj 
poetic .

Sistemul de gândire poetică se construieşte din semnificaţii care rămân mult 
timp printre noi , şi apoi trec în  ecou ,ca un sistem de citate.Ele sunt, şi devin şi ale 
noastre,  pentru  că  cuprind  şi  exprimă  esenţa  umană  .Deoarece  este  revelat  eternul 
uman .O chemare lansată , o invitaţie disimulată, spre Întrebare, spre Nelinişte este opera 
poetică.Aceasta trezeşte latenţe spirituale. Ea se identifică uneori cu speranţa, deoarece 
este şi ea o tensiune spirituală spre viitor .

Poetul este locuitorul operei sale şi  cel care încearcă o reaşezare de lumi .El 
este propria sa poezie . Iar Poezia este Poetul .

Mihail Tănase - Interzisă iubirea

În tensiunea dintre concept şi imagine,poezia lui Mihail Tănase din volumul 
„Interzisă iubirea”,  Editura  Sedan,Cluj-Napoca,2009,dezvăluie,  în fapt,  o tensiune mai 
adâncă, între spirit şi dorinţă.

Poetul vine din Bărăganul fontelor solare şi îşi exprimă în versuri gândurile şi 
trăirile care, apoi,   le-a publicat  în diferite reviste din ţară şi străinătate,   inclusiv în 
numeroase antologii.

Visceralul resimte cerebralitatea ca presiune convenţională, ca trăire intensă 
.Sevele dorinţei sunt căutate în plasma imaginilor ce pot revigora alte imagini, asemeni 
ameobei.În „Interzisă iubirea”  poetul foloseşte un ingenios scenariu liric, deşi nu atât 
construcţia  lucidă  dă  coerenţă  versurilor,  cât  permanenta  stare  de  criză,  resimţită 
acut:”Sunt  mai  mult  decât/  un  obiect  fac  tot/  după  cum mă duce/  capul…”(Interziă  
iubirea…).De aici provine şi confesiunea frenetică şi contorsionată , în fapt o explozie a 
interiorităţii sub forma retoricii impetuoase:”Te-am sculptat, /din ochiul lunii/ în oglinzi  
de stele…”(Pastel).

Poeziile lui Mihail Tănase sunt asemeni clic-clacului aparatului de fotografiat 
care  surprinde  în  lumină  imaginile  realităţii  trecute  prin  filtrul  eului  frisonat  de 
dorinţi.Scurte,concentrate,uneori  tangenţiind  cu  poezia  japoneză  (haiku)  :”Golurile  
abisale/ sapă/ în mine/ pe frunte născând/ secunde.(Iarna...). Versurile sunt străbătute de 
o dorinţă , aşa cum spuneam, ambiguă, ce poate însemna deopotrivă căutarea identităţii 
pierdute  în  spaţiul  visului  şi  invocarea  unei  fiinţe  complementare,  a  jumătăţii 
mitologice,femeia,la  care  nu  are  acces,fiindu-i  Interzisă  iubirea.Poetul  aduce  însă  o 
infuzie de vitalitate şi de experienţă melancolică şi, chiar când obiectul rememorării e 
iubirea, densitatea lirică este incontestabilă:”Iubeşte…/ Şi eu iubesc, /deşi au fost atâtea/  
răsărituri  de  lună/înaintea  despărţirii/încât  ne-a  plans/  sărutul  îngerilor…”(Sărutul  
îngerilor).Dramatismul şi candoarea, frenezia şi înfrigurarea senzorială sunt proiectate în 
decorul unei uberităţi fabuloase, în care se amestecă gestul penitent şi impulsul eliberator, 
ca în  frumoasa poezie „Refugiu”.
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Există în acest volum o împletire între  trăirea vieţii lucidă şi rememorarea 
unor clipe care Au fost pietre/ ce au ciobit uneori/ crud oglinzile, /în aşa fel/ ca eu să nu  
mai/ văd niciodată/ vreo rază...(Refugiu).

Cartea e un poem liric al retrăirilor, o confesiune pe malul apei, cu chipul 
răsfrânt în oglină , pe care poetul nu-l vede,îl simte doar.

Milen Badralexi - Hei,Uhnem

O poetă  al  cărui  eu  este  frisonat  de  pildele  mitologice  şi  de  cele  din  cultura 
universală,  inclusiv din vechile  Scripturi,  este  Milen Badralexi  (Maria  Debruyker),  în 
volumul, intitulat simtomatic,  Hei, Uhnem,apărut la Editura Univers Ştiinţific,Bucureşti, 
2008.

Avidă să descopere filonul adevărului,poeta constată cu durere că:  Atât de-avizi  
de adevăr, /copiii noştri află prea târziu că nu se poate/iubire fără bunătate./Ne doare  
disperarea lor dreptate-/iubire aspră nu se poate. (Făgăduim).Un freamăt elegiac emană 
aceste poeme,din care se desprind ingenioase proiecţii ale reveriei, unde idei din filozofia 
universală, interpretate poetic, stau alături de fante ale reprezentărilor fantaste cu incizii 
din  tezaurul  cultural  universal,unde  conceptul  de  Idee(La  Platon)  este  ilustrat  prin 
Bine,Frumos,Adevăr: Aici,în  pâcle,înlănţuiţi  cu  fluiere  de  lut,/oricum  rămânem 
risipitorii de absurd, /dar nu îi defăima pe zei,nu prihăni Ideea.(Există idei mai puternice  
decât noi).Observaţia  şi disertaţia fuzionează în discursul elastic  şi proteic.Problemele 
existenţei  asaltează  prezentul  imaginaţiei.Uitarea  e  un  pretext  pentru  interpretările 
aducerilor  aminte  privind  trecerea  spre  nefiinţă.Închipuirea  parcurge  un  spaţiu 
himeric,stăpânit  abil,prin  exerciţii  de  persuasiune:Ce  zeităţi  ne  contemplă  cu  
compasiune,/din copaci şi din ape?/Pietrele drumurilor ne admiră cum ne rostogolim în  
moarte,/ochii  frunzelor  ne  scrutează,  pe  când  ne  petrecem/prin  pulberea  lumii.(Am 
uitat).Mitologia,aureolată  de  un  lirism  bine  temperat,  interferează  cu  secvenţe 
ceremonioase rupte din  mitologia contemporană,cu tablouri populate de viziuni extrase 
din zestrea culturii universale,stilizate cu suplicii subtile demne de un Oscar Wilde:Cât l-
am admirat pe ţăranul acela din Aragon,/pentru „Hasta la muerte”/Şi pentru nălucirea  
aceea-/tinerele dona în joacă,râzând, /aruncându-şi una alteia,în văzduh,paiaţa,/precum 
ursitoarele pe nevolnici muritorii. (Legământ).

Prozaismul accentuat,eclectismul,viziunea selectivă sunt semne ale unei estetici 
reformatoare pe care poeta şi-a însuşit-o cu metodă, deşi eul liric al autoarei poartă în 
amintirea ei culturală genele unui romantism.
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Mini biblioteca de pe raftul din faţă a poeziei contemporane
(Antologie de poezie-Oglinda literară,2000-2007).

Se pare că nici-o revistă  pe suport de hârtie, chiar cu tradiţie, nu a luat iniţiativa 
de  a  publica  în  cuprinzătoare  antologii  anumite  genuri  literare,  abordate  de 
colaboratori,publicaţi în paginile acestora, într-o anumită perioadă de timp.Aşa cum,de 
fapt,ne  face  cunoscut  în  Cuvânt  introductiv Gheorghe  Andrei  Neagu,redactorul  şef 
Oglinda literară.

Din peisajul  revuistic  autohton  s-a  desprins  publicaţia  lunară  Oglinda literară 
(ctitor  şi redactor şef, prozatorul Gheorghe Neagu), care în 2008 a publicat Antologie de 
poezie-Oglinda literară,2000-2007.Ediţie îngrijită de Laurian Stănchescu.

În voluminoasa carte de 420 de pagini sunt cuprinşi,în ordine alfabetică, toţi poeţii 
cu poeziile lor, din generaţii diferite, care au publicat în revista focşăneană în perioada 
2000-2007.Antologia  de  poezie a  fost  publicată,aşa  cum  se  specifică  în Cuvânt  
introductiv ,cu  ocazia  trecerii  Oglindei  literare în  cel  de-al  şaptelea  an  de  apariţie  
editorială.

Această  Antologie  de  poezie se  constituie,practic,în  o  bibliotecă  a  poeziei 
contemporane,  de început  de secol.Dacă,pe durata  unei singure generaţii,  cărţile  au o 
mişcare secretă, orgoliul împindându-le mereu spre raftul din faţă, într-o antologie ,cum 
este  cea  de faţă,vecinătatea  poeziilor  semnate  de diferiţi  poeţi,  se  armonizează  într-o 
formă de comunicare subtilă.

A apropia poeţi cu mare experienţă ca:George Anca,Maria Cogălniceanu,Daniel 
Corbu,  Nichita  Danilov,  Viorel  Dinescu,  Eugen  Evu,  Adrian  Frăţilă,  Octavian 
Goga,Ghe.Grigurcu,Radu Gyr,Carolina Ilica, Marin Ifrim, Dumitru M.Ion,Leonida Lari, 
Ghe.Istrate,  Virgil  Panait,  Gh.Neagu,  Adela  Popescu,  Ion  Roşioru,  Petru  Scutelnicu, 
George  Stanca,  Victor  Sterom,  Al.Florin  Ţene,  Miron  Ţic,  Ionuţ  Ţene,  Varujan 
Vosganian,  etc,  de  mai  tinerii  poeţi,  unii  chiar  în  faza  de  debut,  a  făcut  ca  această 
Antologie  de poezie  să se constituie  într-un evantai  de stiluri  şi  estetici  diferite.Acest 
volum  este  un  barometru  sensibil  care  indică  starea  Poeziei  româneşti  între  două 
veacuri.Sunt incluşi poeţi de pe scena lirică care au mângâiat o altă estetică înainte de 
război(O.Goga,Radu Gyr,etc.), dar şi cei care valorifică fronda ce-i animă.De la iubitorii 
versului clasic:Toma Barbăroşie, Paul Andrei, Corneliu Vasile, Leonida Lari, la clasicii 
O.Goga, Radu Gyr, sau la parcimoniosul Constantin Duşcă,de la prozaismul rememorabil 
al Ecaterinei Negară, la redudanţa fugară,studiată,a lui Ion Tudor Iovian,sau la lirismul ce 
frisonează  mai  toate  poemele.Aceste  caracteristici  complectează  paleta  policromă  a 
fizionomiei  poeziei  de  astăzi.La  aceste  generaţii  reunite  descoperim  ştiinţa  notaţiei 
cotidianului  în  registrul  prozaic,uneori  bufonic,  histrionismul,  patosul,  sarcasmul, 
beligeranţa  ludică,  dar  şi  romantismul echilibrat,  încorsetat  în versuri  clasice  de bună 
factură.Poeziile  publicate  în  Oglinda  literară şi  reunite  în  această  Antologie  sunt  şi 
expresia gustului redactorului şef Gheorghe Neagu şi al celui  care răspunde în cadrul 
redacţiei de poezie.Trebuie să remarcăm că această revistă cultivă bunul gust,echilibru 
moral  şi  estetic,  respingând  „poeziile”  acelora  care  promovează  pornografia  şi 
imoralitatea numai pentru a şoca şi a fi „originali”.
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Poeţii incluşi în această Antologie reprezintă puntea de trecere între semnele de 
emancipare  ale  secolului  în  care  am  intrat,  ale  liricii  dinainte,  şi  trăsăturile 
postmoderniste,globmoderniste, organizate într-o poetică omogenă, coerentă.A evidenţia 
atâtea rădăcini care-i leagă pe mai tinerii poeţi de antecesori, într-o Antologie,nu e câtuşi 
de  puţin  o  încercare  de  umilire,  ci  o  realitate,  ce  trebuie  evidenţiată,  a  istoriei 
literaturii.Toate  aceste  modele  acţionează  asupra  prezentuluzi  precum 
strămoşii.Acceptând rudenia de singe, atunci poeţii incluşi în această Antologie utilă şi 
interesantă,  concedem să  acceptăm că  există  şi  unele  asemănări  între  poeţii  aceleiaşi 
generaţii  ,şi  ,chiar,cu  cei  din  alte  generaţii.Vorba  aceea  ,sângele  apă  nu  se 
face.Moştenirea genetică se trasmite împotriva voinţei.Modelele acţionează, este o lege a 
naturii.Motiv de stuidiu pentru critici şi mai ales pentru istoricii literari.

Antologia  editată  de  revista  Oglinda  literară se  constituie  într-un  necesar 
instrument  de  lucru  pentru  cei  interesaţi  ce  doresc  să  studieze  fenomenul  poetic  la 
începutul secolului XXl,dar este şi o zestre, peste timp, a Poeziei  româneşti,în condiţiile 
intrării ţării în Uniunea Europeană, şi al fenomenului globalizării.Chiar dacă nu este o 
condică  fabuloasă  a  bibliotecii  Babel,  este  o  mini-bibliotecă  de  pe  raftul  din  faţă  a 
Istoriei Poeziei contemporane.

Nevoia de jumătatea mitologică

Aflată  la  al  doilea  volum,după  apariţia  cărţii”Tot  ce  era  de  spus”,  Ana 
Moldovan în “Continuarea cărţi Nevoia de Tine” dezvoltă, pe un plan superior, aventura 
eului  prin  meandrele  nostalgiei  discrete  a  dorului  de  iubire,  în  sensul  emancipării 
spirituale.Poeta se acoperă cu veşminte vaporoase, făcând loc şi  pudibonderiei discrete, 
dar se lasă abandonată în favoarea confesiunii directe, eliberată de artificii: “Am lăsat în  
urmă totul...de atâtea gânduri,/pierdusem noţiunea timpului, /moment în care mintea era  
ca un labirint de gânduri confuze / ar fi putut fi ultima picătură în ce priveşte atitudibea  
mea  mentală  ,  /  apoi  am  reuşit  să   mă  regăsesc,  (Continuarea  cărţii  Nevoia  de  
Tine).Obsesia  interiorităţii  proprii  ,  starea  convulsivă  învăluită  în  diafanul  dorinţelor 
ascunse  se  aştern  ca  un  fard  meticulos  pe  chip.  Se  întrupează  din  speranţe  precum 
Electra.Spre  deosebire  de  poetele  cu  rictusul  sarcastic   şi  alură  bărbătească,  Ana 
Moldovan  spre  deosebire  de  Afrodita  Urania ,de  care  vorbeam  mai  înainte,  este  o 
Afrodita  Pandemos  .Confesia  lirică  curge lin,  imaginea  interiorităţii  este  un tablou al 
sincerităţii culorilor ca într-un tablou de Goya . Bucuria identificării cu sine , este ,în fond 
, o chemare a jumătăţii  mitologice a femeii,  bărbatul  iubit  :  “În seara asta au  făcut  
dragoste /  cu mai multă pasiune ca niciodată înainte,  /Era frumoasă ,  sânii,ca două 
piersici coapte erau acoperiţi /dar  , înveliţi în dantelă transparentă şi diafan . / Fiecare  
din gesturile lui păreau îndelung gândite şi trăite cu pasiune,(Pasiuni).Chiar dacă uneori , 
pentru refuzul identificării cu sine , poeta se  foloseşte de  persoana treia plural , însă 
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pasiunea  scrierii  îi  devoalează  adevărul  .Amintirea  biografică  lăuntrică  transpare  prin 
afectivitate  şi  viziuni  romantice  ,  închegându-se  într-un  spectacol  al  exorcismului 
interior :”m-am lăsat dusă de gânduri / care-mi zăpăceau mintea dar deodată fără /să-mi 
pot da seama de ce printr-o trădare / a simţurilor, în toată fiinţa-mi pătrunsese năvalnc/  
un  parfum sublim  ,  venea  adus  de  vânt  în  acest  /  început  de  noapte  când  corolele  
încălzite îşi exaltau miresmele(Noaptea miresmelor).Simţul olfactiv stimulează trupul şi 
transparenţa imaginaţiei , hrănind cu dorinţi fluiditatea extatică a sufletului.Autoscopia 
eului  tulbură  imaginarul  liric  până  la  diafanizare  şi  imponderabilitate.  Simţurile, 
amintirile iau loc privirii, amintirile se derulează, secvenţă cu secvenţă, asemeni unui film 
poematic.  Poeziile  sunt  imaginile  unei  autoscopi  ale  sufletului  .Fiinţa  are  o  imagine 
panoptică,  în  care  dorinţa  este  mai  mare  decât  faptele  emenate  din  relatarea 
amintirilor.Poeta  nu  refuză  identificarea,preferând  relatarea  şi  descrierea  ,  formă  de 
sugerare a obiectivităţii, dar şi de obţinere a efectului : amintirea păstrează imaginea în 
pozitiv  a  experienţei  .  Impresia  e  de  euforie  incurabilă  ,  de  trăiri  adânci  :” m-am 
îndepărtat visătoare , îmi doream să stauu singură pe plajă / să privesc marea la piciorul  
farului,  pe  străduţa  ce  ducea  spre  mare/mă  întâlneam  cu  mulţi  îndrăgostiţi,  /primul  
impuls a fost să fug , m-am oprit şi m-am gândit la noi /...pierdusem noţiunea timpului, /  
în ultimul moment n-am putut să mă împiedic să-i fac un ultim semn măr. (Între gheţuri  
şi   foc).Ana  Moldovan  este  învăluită  de   aburul  ce  iese  din  mare,precum  soarele 
dimineaţa, cuibărită pe nisipurile melancoliei mării , copleşită de amintiri.Poemele  sunt 
încărcate  de  cutremurări  delicate  şi  de  gesturi  premonitorii  .   Amestecul  de  jubilaţie 
candidă şi de înfrigurare ludică străbate,de altfel, întregul volum. Un echilibru provenit 
din dezechilibrul speranţelor, uneori ne îndeplinite ,face să împingă poemul spre relatarea 
duioasă,  precum un  menuet,  calmă,  uneori  dezamăgitoare,  a  întâmplărilor  alături  de 
jumătatea  mitologică  ,  s-au  în  lipsa  acesteia  .  Imaginarul  este  încărcat  până  la 
abstracţionism de imagini eclatante. Când discursul liric se diafanizează , poemul respiră 
un suprarealism candid şi agresat, la mijloc de pastel şi romanţă :”Dacă voroiam să nu-l  
pierd trebuie să stau la distanţă,să-i las libertatea pe drumul care îl alesese / trebuia să 
fiu eu cea mai tare.Idolul trebuie să-şi păstreze o parte din mister pentru ca admiraţia sa 
să  continue  /În  fiecare  noapte  adormeam şi  aveam acelaşi  vis  ./Ce  mai  faci  ,  l-am  
întrebat ?/Mi-a răspuns cu aceaşi distincţie naturală pe care a păstrato şi în momentele  
lui de odihnă/ Mai am de terminat ceva...(Acelaş vis...idolul meu).

Poeta trece printr-o criză abia mascată,paroxismul acesteia e întrerupt la timp 
şi  estompat  prin  viziuni  blânde,încât  imaginea  finală  e  de  fulguraţie,  de  tristă  durere 
anesteziată, de un patetism reţinut :”Cu inima sfâşiată,el lua o hotărâre supremă,atâta 
cât va şti cine era Ea  ,  /nu voia să mai dea nici  un nume dragostei sale ,  misterul  
căruia...Unde eşti /dragostea mea ?(Ea era...).Această poezie aminteşte ,tangenţial,  de 
poezia  de început a Denisei Comănescu . Trăirile poetei dau poemului caracteristici de 
investigaţie dureroasă a propriei fiinţe , care tot visează la iubirea pierdută , s-au regăsită , 
cu presimţiri ritualice pe plaje , într-un peisaj  marin , vegetal sau citadin :”Coboram cu 
un  ascensor  spre  conturul  tău  ca  de  reclamă  ,/  teama  ne  rânjea  întinzând  antene 
rotunde , /zornăind sunete de cabluri şi miros de femeie /în noaptea flămândă întinsă 
peste burg.(Palma...).

Volumul  de faţă  dezvăluie  o tensiune  mai  adâncă,  între  spirit,  dorinţă,  vis 
,amintire  şi  trup.  Visceralul  resimte  cerebralitatea  ,  dar  şi  speranţa   ca  o  presiune 
convenţională,  ca  rigoare  formală  ce  obnubilează  superficialitatea.Metaforele  folosite 
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sunt,  de fapt,  comparaţii  fără termenul  de comparat  .  Sevele iubirii,  ce caracterizează 
fiinţa umană, sunt căutate, prin urmare, în plasma trăirilor în interiorul organicităţii pure , 
nealterate de canonul existenţei .”O.Doamne...” este o astfel de radiografie a dorinţelor, 
schiţată chirurgical, cu pudoare şi cu prejudecată.Creierul nu este expulzat din mitologia 
spiritului,  el  este proiectat  în orizontul viu al trăirilor intense. Căutând miezul iubirii 
poeta îl face prin despuieri succesive ale fenomenului”amintire”.Lirica aceasta  nu e fără 
legătură cu “pudoarea” poeziei interbelice care vede,  încă, iubirea şi fiinţa iubită prin 
vălul aurorei . Poemele sunt construite polifonic , iar melodicitatea lor interioară consună 
ritmurile  fiinţei  şi  ale  universului  poetei,  sugerând o speranţă  pentru iubire  în viziuni 
boreale, în care descifrăm şi sugestii ale benedicţiunii . Lumea iubirii Anei Moldovan 
este  întruchipată  în  fuziunea  umanului  cu  efluviile  dorinţelor  ,  organizată  într-un 
haosmos, simbolic fiind o  lume a paradisului pierdut. Extazul, iluminarea lângă fiinţa 
iubită duce la transfigurarea ,la exorcism şi mântuire, un fel de armonizare rimbaldiană a 
simţurilor care captează fizionomia celor două jumătăţi mitologice, femeia şi bărbatul.

 Fondul spiritual al poetei predispus la efuziuni elegiace se reconstruieşte în 
acest volum prin  poeme în versuri libere descoperindu-ne o autoare a cărei trăire este pe 
aceaşi lungime cu talentul, fiindcă  zideşte din cuvinte”acea clipă de neuitat care ne lasă  
să uităm de cei din jur”(O, Doamne).

Nietzsche între răsăritul zeilor şi amurgul lor

Pornind  de  la  finitudinea  condiţiei  umane,  Nietzsche  caută  să  redescopere 
„cărarea pierdută” către empireu.În lucrarea  Werke filozoful caută un simbol prin care 
să  înţeleagă  „sensul  religios” ca  un  reazem  supranatural.Reânodând  firul  din  prima 
perioadă  a  creaţiei  sale,în  care  zeii  greci  îşi  găsiseră  loc  în  omagiile  sale,  Nietzsche 
consemnează  în  „Amurgul  idolilor” dorinţa  de  întoarcere  a  lui  Dionysos,aceasta 
constituindu-se  ca  un  testament:”Nu  cunosc  un  simbolism  mai  înalt  decât  acest  
simbolism grec,  cel  al  cultului  dionisian” .Filozoful abandonează armele revoltei  sale 
contra  zeilor  la  poalele  miticului  Olimp.Aura  de  “teologie  negativă” (cum  scria 
Heidegger în “Nietzsche” Gunter Neske Verlag,Pfullingen,1 961, Zweiter Band, p.348, ), 
pentru  gândirea  nietzscheană,  a  însoţit  tot  timpul  mersul  gândirii  sale.Acesta  prin 
lucrările  lui  din anul 1888 a pregătit  preschimbarea „teologiei  negative” în  “teologia  
pozitivă“, ce ne aduce în plin plan contradicţia nietzscheniană,ce trece de la „asfinţitul  
zeilor”  la pregătirea spaţiului  pentru “apoteoza” lor.Perceput ca demolator de idoli,ca 
oponent faţă de tradiţia culturală,ca iconoclast faţă de orice autoritate spirituală în afară 
de  aceea  a  spiritului  propriu  ,Nietzsche  ridică  statui  în  opera sa  altor  idoli  noi.  Karl 
Jaspers  în  lucrarea  sa  „Nietysche.Einfuhrung  in  des  Verstandnis  seines  
Philosophierens”(Berlin und Leipzing,1936) preciza că trăsătura fundamentală a gândirii 
lui Nietzsche  „autocontrazicerea”, a îndepărtat  de multe ori din logica multitudinilor 
exegeze  ideea  că,  în  numele  pasiunii  pentru  contradicţii  şi  antiteze,autorul  „Naşterii  
tragediei” va  căuta  să-şi  imagineze,după  “amurgul  zeilor”,  cum va  arăta  “răsăritul  
zeilor”noi. Stefan Zweig vedea în fostul profesor de filologie clasică de la Universitatea 
din  Basel”un  geniu  al  întorsăturilor,  al  contrazicerilor  violente”(Tolstoi.Nietysche, 
Bucureşti,Editura  Cugetarea,  f.a.,  p.182),  pe  motivul  că  acesta  se  complace,  în  jocul 
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instabil  al  negaţiei  şi  afirmaţiei,dar  şi  în  luxurianta  proliferare  de  antinomii.  Autorul 
volumului“Clipe  astrale  ale  omenirii” explica  evoluţia  gândirii  lui  Nietzsche  de  la 
contestarea  zeilor  la  nostalgia  lor.  Evoluţia  gândirii  acestuia  a  fost  sinuasă,  bogată  în 
neaşteptate  fiorduri,  cu  drumul  secmentat  de  mai  multe  etape.  Trăsătura  etapelor  lui 
Nietzsche  a  stârnit  dispute  în  rândul  comentatorilor  săi.  Karl  Jaspers,  în  monografia 
dedicată  lui  Nietzsche,  împarte   evoluţia  cugetării  lui  în  trei  perioade:1-perioada 
încrederii  în  cultură  şi  genii(până  la  1876),  2-perioada  încrederii  pozitiviste  în 
ştiinţă(până la 1881), şi 3-perioada elaborării unei „noi”filosofii impregnate de viziunea 
profetică a filosofului (până la  sfârşitul  lui  1888).Dincolo de latitudinea capricioasă a 
paradoxurilor şi aforismelor proteice, gândirea lui Nietzsche, în esenţa şi configuraţia ei 
intimă, ascunde disponibilităţi aparent nebănuite de conformism, de blândă regrupare a 
motivaţiilor în jurul unor noi  centre de autoritate după ce, cu obstinaţie, le contestase, 
rând pe rând, pe cele dinaintea sa. Acest joc al contrastelor îşi face prezenţa printr-un ritm 
constant  în  opera  sa.  În  prima  perioadă  a  creaţiei  sale,  Nietzsche  se  evidenţiază  prin 
devoţiunea şi extazul faţă de „genii”şi „idoli”.Trecând de la o extremă la alta, Nietzsche 
nu aboleşte definitiv perspectiva credinţei în zei, ci doreşte să spulbere numai credinţa în 
anumiţi  zei,  cei  cărora  el  le-a  declarat  „război”.În  „Amurgul  zeilor”,după  încântarea 
produsă  de  priveliştea  idolilor  dărâmaţi,  Nietzsche  înserează  capitolul  Ce  le  datorez  
anticilor,  în  care  apelează  la  un zeu,  străpvechiul  Dionysos,  chemându-l  să protejeze 
viaţa, să simbolizeze voinţa de viaţă printr-o „doctrină a misterelor” în care „durerea 
este sanctificată . „(Friedrich Nietzsche,Werke.Klassiker Ausgabe, Band I-VIII, Alfred 
Kroner Verlag, Leipzig, f.a.p.198).El susţine în”Anticrist”că civilizaţia a decăzut pentru 
că s-a lăsat subjugată într-o perioadă îndelungată de religia creştină şi în acest interval de 
timp n-a mai creat un alt Dumnezeu: „Aproape două mii de ani şi nici un alt dumnezeu 
nou.” Imaginea unei civilizaţii secătuită de o religie bolnavă reprezintă, după Nietzsche, 
un „spectacol pentru zei”.Dar pentru care zei? Pentru cei care „apun”, sau pentru cei care 
„răsar”?  Evident,  pentru  cei  care  răsar,  deoarece  subliniază  mai  departe  Nietzsche, 
„steluţa mică, jalnic de mică, care se numeşte Pământ, merită poate singură, din pricina 
acestui caz ciudat, un interes divin, o privire dumnezeiască”...(F.Nietzsche,Werke,p.257). 
Această”metafizică de artist” are în centrul ei un Dumnezeu învestit cu acele trăsături pe 
care  filosoful  le  rezervă  zeilor  “adevăraţi”,  meniţi  să  le  ia  locul  celor  „falşi”:  “un 
dumnezeu-artist, total lipsit de scrupule şi amoral, pentru care creaţia sau distrugere ,  
binele sau răul,sunt manifestări ale capriciului şi suveranităţii sale, care se descarcă, în 
crearea lumilor, de zbuciumul plenitudinii sale şi de prisosul ei, de durerea contrastelor  
acumulate  în  el  însusşi”.(Ibidem,Band  I,p.36).Acest  zeu  evocat  nu  este  altul  decât 
Dionysos, zeul grec pa care în faza finală a lucrării  Ecce homo Nietzsche  îl va opune 
divinităţii creştine., căruia îi va închina stihuri ,Ditirambi către Dionysos,şi cu al cărui 
nume filosoful însuşi îşi va semna scrisorile în anii de eclipsă mintală. Revolta lui contra 
miturilor până când a văzut o posibilă instaurare a unei mitologii noi, în care zeii nu se 
mai nasc pe înaltele olimpuri, ci pe postamentul propriei lui filosofii, împrumutând chiar 
aura biografiei lui spirituale.Aşa cum sugerează,fără modestie, în lucrarea sa Ecce homo, 
devorat de optica megalomană a ultimilor ani ai vieţii, ani cruzi de boală, filosoful dorea 
să se erijeze el însuşi în idol, în profet, care să vestească o nouă eră a culturii umanităţii. 
Precum, mai târziu la noi, M.Beniuc ce se erija în toboşarul vremurilor noi. În Amurgul  
idolilor, scria despre sine:am dat umanităţii cea mai profundă carte pe care o are, al meu  
Zarathustra, şi se consideră,fără nici o ezitare, ultimul discipol al filosofului Dionysos şi 
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dascălul eternei reîntoarceri.(F.Nietzsche,Werke,Band VII,p.14.).În timp ce demolează 
pe Socrate,acest despotic logician care destramă înţelepciunea instinctivă, uşe unică prin 
care filosofia greacă de până la Nietzsche privise lumea; paradisul fanteziei, pedepsit de 
biciul silogismelor, îngheaţăsub veghea nemiloasă a raţiunii.”Dialectica optimistă„ a lui 
Socrate distruge muzica tragediei.Combătându-l pe Rousseau, Nietzsche consideră că, de 
la natură, omul posedă o fire demonică, predestinată pentru tragic, că el este implacabil 
sortit  să  interpreteze  veşnic  pe  scena  lumii  rolul  personajului  tragic.Simbolul  lui 
Prometeu, învingătorul zeilor,exprimă la filosof sensul etic al pesimismului, o justificare 
a eternei suferinţe, o imagine a zădărniciei condiţiei umane, faţă de orice speranţă sau 
dorinţă de ameliorare este fără rost şi care impune întotdeauna un tragic sacrificiu.

Nostalgia lui Heidegger după esenţa anistorică a omului

Cu toate întorsăturile  şi meandrele ei, gândirea lui Hedegger a căutat sensul 
existenţei omului.Încă de la apariţia cărţii sale principale, în anul 1927,Sein und Zeit şi 
până la ultimile sale scrieri, el şi-a dezvoltat excursul sondând sensul existenţei .Aceasta 
printr-o perpetuă căutare  şi perseverenţă pentru receptarea  “apelului Fiinţei”.Filozoful 
de la Freiburg a dorit să reediteze o încercare mai veche în filozofia omenirii de a înţelege 
o esenţă abstractă, anistorică a omului.În acest sens îl ia ca martor pe poetul romantic 
Holderlin, iubitori  amândoi ai filozofiei greceşti,astfel îşi exprimă Heidegger nostalgia 
după ancestralitatea armoniei  fiinţei  umane cu pulsaţiile cosmice,  a unei osmoze între 
existenţă  şi”logos”.  El  exprimă,printre  altele,”anxietatea  omului  într-o  lume a  noilor  
dimensiuni satanice”(Martin Heidegger, The Question of Being, text dedicat lui Ernst 
Junger,ediţie  bilingvă,  New  York,1958,p.10).Gândirea  presocraticilor,  Heraclit  şi 
Parmenide,  au  fost  predecesorii  poziţiei,în  acest  sens  ,al  lui  Heidegger.  În  gândirea 
acestora  se  oglindea  sensul  adânc  al  Fiinţei,al  fuziunii  dintre  ea  şi  fiinţările  ei 
concrete,fuziune  ordonată de „logos”.  Spre deosebire de sofişti,mai ales cu  Platon şi 
Aristotel  ,  filozofia  se  îndepărtează  de  baza  fundamentală  a  originei  sale,aşa  cum 
subliniază Heidegger în What is Philsophy(New haven,1956,p.48 şi 49),Orice fiinţare  
este în Fiinţă.Autorul  lucrări subliniază că Platon prin disjuncţia între lumea ideilor şi 
lumea lucrurilor a sucombat ireductibilitatea bazei ontologice a Fiinţei ca totalitate de 
fiinţări  şi inseparabilitatea lor de  acestea.Sciziunea irecuperabilă  între spirit  şi  mediu 
natural,dualitatea dintre subiect şi obiect,  fenomen argumentat  de cogito-ul cartezian,a 
propulsat,după Heidegger,starea psihică şi dezolantă a părăsirii Fiinţei ,sau uitarea ei,care 
în  epoca actuală  a internetului  are drept  corolar  nihilismul.Plonjarea lui  Heidegger  în 
filtrarea vieţii  cotidiene,  privind-o cu ochiul critic  şi exigenţa analistului  cu conştiinţă 
adversă faţă  de” inerţia  spirituală”,  faţă  de stereotipia  lozincară  intrată  în  vocabularul 
oamenilor fără o judecată prealabilă , faţă de precaritatea vieţuirii terne, are sensul unui 
avertisment şi al unui denunţ.Parcurgerea lui Heidegger prin acest labirint social nu uită 
să sacncţioneze simtomele reificării,ale uniformizării materiale, psihice şi spirituale care 
confirmă depersonalizarea omului într-un mediu social ajuns la alienare,ostil speranţelor 
împlinirii  lui.  Trecând  peste  denumirea  abstractă  de  „păstor  al  fiinţei”pe  care  a  dato 
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omului, filozoful  din Freiburg  a accentuat asupra unicităţii şi originalităţii fiinţei umane, 
asupra necesităţii eliberării omului din chingile facticităţii creeate tot de el şi înălţării lui 
către  orizontul  libertăţii;Heidegger  aşează  în  conul  de  lumină  legitimitatea  aspiraţiei 
autenticităţii  fiinţei  umane  şi  propune  angajarea  filosofiei  la   realizarea  acestui 
imperativ.Polemizând  cu  Sartre,  el  afirmă,  că  umanismul  filosofic nu  porneşte  de  la 
oameni,  ci  de  la  Fiinţă,(Martin  Heidegger-Brief  uber  den  Humanismus  în  
Wegmarken,Frankfurt  am Main,1967,p.160),  în pofida elanului umanist  care îl  inspiră 
aprioric.Nostalgia după esenţa anistorică a omului provinde şi din sentimentul de teamă 
pe  care  filosoful  îl  ridică,învăluindu-l  în  coaja  angoasei,la  rangul  de  stare  metafizică 
esenţială.Frica nu este un sentiment elementar, empiric, limitat, care intervine la apariţia 
unui  pericol  concret,ci,spune  filosoful,este  o  tulburătoare  stare  sufletească 
indeterminată,care semnalizează omului,la nivel metafizic, că în societatea creată de el nu 
se  simte  în  siguranţă,că  fiinţa  lui  se  află  în  permanenţă  ameninţată  de  pericolul 
desfinţării.”temeiul angoasei este însuşi faptul de a-fi-în-lume”, scria Martin Heidegger 
în Sein und Zeit,Eraste Halfte, Dritte Auflage, Max Niemeyer Verlag,1931, p.186.
Prin angoasa, de care vorbea, ce se străduieşte să străpungă carcasa mulţumirii de sikne,a 
banalităţii cotidiene, omul are revelaţia că trăirea lui este încadrată şi mărginită de neant. 
Ceea ce spunea Montaigne  că a „filosofa înseamnă a învăţa  să murim”se insinuează 
imperceptibil şi persuasive în menirea pe care Heidegger o dă filosofiei sale.În trăirea 
neautentică omul disimulează sfârşitul său, i se sustrage, se calmează prin cufundarea în 
viaţa de zi cu zi;trăirea în faţa morţii îl readuce în ineditul autenticităţii,îl face să  trăiască 
ritmurile  Fiinţei  care ţâşneşte  ca o fântână arteziană în existenţa  lui.  Filosoful spunea 
că:În  măsura  în  care  este,moartea  este  în  esenţă  totdeauna  a  mea.(Sein  und  Zeit,  
p.230).În continuare filosoful urmărind drumul spre autenticitate ajunge la concluzia unui 
paradox:  conştientizăm  ceea  ce  suntem  în  momentul  în  care  nu  mai  putem 
exista,ascultăm cum ni se spovedeşte din străfunduri  vocea Fiinţei în momentul în care 
încetăm s-o mai auzim.

Rentoarcerea la paradisul pierdut,cu nuanţe şi implicaţi teologice, ( dezvoltată 
în gândirea lui Heidegger, în ultima perioadă a vieţii sale), este „construită“ din nostalgia 
după întoarcerea idilică şi bucolică la natură şi impulsul spre trezire a surpinzătroarei 
forţe  secrete a  limbajului supus  receptării  Fiinţei.Filosoful  ridică  esenţa  şi  funcţia 
cuvântului până la mistica pitagoreică a numerelor.El substituie apologia limbajului prin 
apologia  tăcerii  ,  lansându-se  într-un  paradox  în  interpretarea  limbajului:nu  prin 
exprimarea  coerentă  a  frazelor  construite  din  cuvinte  ,ce  au  o  logică  şi  coerenţă  în 
trasmiterea  gândului,ci  prin  ascultarea  lor,prin  capacitatea  de  „a-se-lăsa-
supus”(Unterwegs  zur  Sprache-Pfullingen,Gunter  Neske  Verlag,1965,p.255),  poate 
acesta recepţiona tensiunea abisală unde încolţeşte tainic sensul;atunci când exprimarea 
acceptă pietatea solemnă a spusei tăcute se deschid graniţile spaţiului sacru al Fiinţei care 
îngăduie percepţiei umane să intre către arhe ,către origini, să-şi înţeleagă „nedesluşitul 
rost  al  Firii”(Rilke),  sau,  să  străpungă  ca  un  fulger  prăpastia  Fiinţei,  cum  spunea 
Nietzsche.

Opera lui Heidegger în care găsim convingerea acestuia potrivit căreia 
cunoaşterea umană va izbuti cândva să găsească un luminiş în semi-zeitatea Fiinţei 
întreţine acele irizări care îi înstelează  nostalgia după esenţa anistorică a omului.
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Oniricul –graniţă dintre realitate şi imaginaţie

Autor  a  16  cărţi,  de  poezie,  dar   majoritatea  lor   fiind  de  proză,  Toader 
T.Ungureanu prin romanul „De dragul ochilor tăi” abordează desfăşurarea subiectului 
din punct de vedere al oniricului. Autorul foloseşte un procedeu narativ pe care îl găsim 
în literatura sud-americană, dar şi la unii prozatori din generaţia obtzecistă, structurând 
romanul  în  şapte  capitole:”Înainte  de sfârşit”,  ”Invadatorii”,”Căutătorii  de comori”,  
”De  dragul  ochilor  tăi”,  ”O  altă  lume”,  ”Sebastian”şi”Primul  cânt  al  
cocoşilor”.Originalitatea acestuia constând în modul de construire a naraţiunii. De fapt 
romanul începe cu sfârşitul subiectului când bătrânul Şerban adoarme cu sticla sub pernă, 
şi  de  aici  subiectul  romanului  plonjează  în  oniric,în  mrejele  unui  vis  dintre  relitate 
şi”Iezerul-poarta de trecere spre alte lumi”.

Desfăşurarea  subiectului  se  întinde  pe”cărările  timpului” pe  care  păşesc 
personaje enignmatice, plutind între două lumi, ca:Toader,  fratele lui Şerban cu mulţi 
copii,  Rebeca  care  se  spânzură  văzând  bărbatul  cu  altă  femeie,  Valentina,  Paul, 
Mirela,Andrada,  Doru Dorneanu,  etc.Personaje,  unele  trăind  dincoace,  în  lumea reală 
,altele  “în straturi de neant”.Toate evadând din povestirile lui Moş Toader în romanul 
acesta al cărui subiect se desfăşoară pe spaţii întinse ,de la Munţii Dornelor, Mănăstirea 
Nicula,  Poarta  Moşului  Toader şi  Castelul  părăsit  bântuit  de  Ielele  din  mitologia 
populară.În apropierea căruia s-a instalat o tabără de  Căutători de comori  ,în frunte cu 
Profesorul.O lume în care noi, cei vi, suntem numiţi Invadatori.

Acest roman de dragoste conţine reflecţii filozofice dureroase de clarvăzătoare 
privind  specia  umană,  naşterea,  moartea,  metempsihoza.  Romanele  lui  Toader 
T.Ungureanu sunt legate între ele prin stil, procedee narative, de la acestea abătându-se 
puţin prezentul roman.Felul de cum priveşte viaţa este produsul unei acuităţi  analitice 
străine  de orice  tatonare.  Profunzimea  reflecţiei  e,  prin  urmare  cea dintâi  remarcă  ce 
trebuie făcută când vorbim de “De dragul ochilor tăi”.Prozatorul nu este ,în scrisul său, 
deloc străin de un anumit clasicism al meditaţiei, trăsătură vizibilă în efortul de a sonda în 
adâncime stările şi sentimentele fundamentale, tangenţiind cu paranormalul.Preocuparea 
pentru reacţia spontană,  a păstrării  limbajului personajelor, care le caracterizează şi le 
defineşte,  autorul  fiind  un  psiholog  dibaci  face  ca  naraţiunea  să  fie  o  radiografie  a 
mişcării vii ce pluteşte între vis şi realitate.Cititorul nu ştie când acţiunea este aici sau 
dincolo.Interesul  cade  pe  situaţia  emblematică,  generică  ,  pe  situaţiile  existenţiale 
fundamentale.  De  aici  vin,  fără  îndoială,  observaţiile  cu  caracter  existenţialist,  ce 
presupun  concentrarea  spirituală  a  experienţelor  de  viaţă  intersectate  cu 
onirismul.Reflecţia  presupune acumulări  şi  decantări  îndelungi,  putere de abstragere a 
esenţialului  şi,  mai  cu  seamă,  o  formulistică  strălucitoare,  subtilă,  în  felul 
psihoanaliştilor:”Se pierdu,lunecând în trecutul de care se despărţea cu greu remintindu-
şi clipele în care totul era posibil,  chiar dacă vieţile lor încă mai erau legate de alte  
destine.”Prin visele lui poţi cunoaşte un om, spun eu, citind acest roman,la fel de bine ca 
atunci când nu doarme şi spune adevărul, ba mai mult, adevărul se confruntă cu lucrurile 
pe când visul e omul. Chiar dacă romanul este scris la persoana a treia , naraţiunea pare 
reflexivă.  Autorul  este  un  adept  al  faptelor,  al  acţiunii,  lăsând  cititorul  să  facă  o 
rememorare analitică  ori a plonja în reverii meditative în marginea destinului fragil al 
fiinţei .
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Toader T Ungureanu  ştie să coboare şi în vârtejul vieţii, să-i simtă freamătul 
şi să-i descifreze misterul ascuns. Efectul, în astfel de cazuri, este de cristalizarea realului 
în imaginile visului.

Romanul  este  construit  pe principiul  jocului  de puzzle,  indiferent  cum vei 
aşeza capitolele din interior,în afară de primul şi ultimul ,”firul roşu” al subiectului nu se 
rupe.Prozatorul  e  şi  un  bun constructor,  cu  simţul  ansamblului  şi  organizării  după  o 
logică textuală strânsă.Romanul este o probă de virtuozitate , naraţiunea este coerentă , 
fără  artificialitate,  capitolele  sunt  articulate  prin  truvaiuri  epice.Prozatorul  cultivă 
inteligent  şi  achiziţiile  textualismului,  sugerând  un  raport  de  contiguitate  între 
autenticitatea  relatării  şi  cea  a  scrisului.,  între  verosimilitate  şi  credibilitate.Există  o 
decantare a stilului dar şi o eliberare de ispita jocului textual.Ceea ce naraţiunea lasă pe 
dinafară,clasicizându-se şi concentrându-se într-o formulă liniară şi omogenă, este însă 
compensat din plin de acurateţea stilistică şi de  dinamica psihologică, captivantă şi de o 
percutanţă demnă de scriitorii adevăraţi.Conflictul are tensiune, personajele sunt purtate 
prin situaţii dramatice, vibrând  tulburări mocnite şi de anxietăţi presimţite, peste care se 
aşterne voalul transparent al oniricului.

“De dragul ochilor tăi” este un roman grav ce ridică problematici existenţiale 
şi metafizice,  deschis cu toţi porii spre adâncimile vechii întrebări a lui Hamlet  de 
William Shakespeare.

Angela Monica Jucan - Isprăvile lui Păcală
Autoare a mai multor articole şi studii literare de substanţă, publicate în diferite 

reviste  de  specialitate,  precum şi  a  două  volume de  eseuri  despre  operele  lui  Mircea 
Vulcănescu şi George Bacovia, Angela-Monica Jucan vine în întâmpinarea cititorilor săi 
constanţi cu un amplu studiu despre „Isprăvile lui Păcală“ ( 1894, Petre Dulfu), având un 
titlu  simptomatic:  „Patologia  lui  Păcală”  sau  „simptomatologia  sănătăţii“,  Biblioteca 
Judeţeană „Petre Dulfu“, Baia Mare, 2006.

Structurat în şapte capitole, „Anexe“, „Un rol terminal: Păcală“ şi grafică de Mara 
Pop,  volumul  analizează,  din  toate  unghiurile,  personajul  lui  Petre  Dulfu,  care  „este 
partizan  al  decubitului  pacient  dulceag-balcanic,  exersat  pe  durata  golului  dintre 
evenimente, completat, la nevoie, cu somnul“. Păcală, perceput ca esenţă simptomatică a 
neamului din care provine, în faţa evenimentelor stă, între evenimente… fuga: acţio-nează 
în timpul lor şi râd după ce acestea trec.

Angela-Monica  Jucan  îmbină  într-o  sinteză  bine  definită  şi  documentată  (vezi 
subsolurile  paginilor),  cercetarea  „fenomenului“  Păcală,  din  unghiul  manifestărilor,  ce 
scapă de istorie, cu speculaţia psihopatologică şi filozofică al fondului spiritual.  Printr-o 
analiză pertinentă, autoarea subliniază faptul că în Păcală redescoperim Homo poeticus, 
homo verus (realist), dar şi homo habilis (adaptabil), aceste chintesenţe induc la concluzia 
că „la Păcală, între spirit şi materie, va învinge totdeauna spiritul-componenta pasivă, «de 
interior“, a universului uman“.

Cartea Angelei-Monica Jucan nu abordează un Păcală a lui Delfu, din punctul de 
vedere  al  hermeneuticii,  întrucât  autoarea  ţinteşte  către  o  viziune  coerentă  şi  globală 
asupra multitudinilor de subînţelesuri ce vin dinspre „lumea interioară“ a lui Păcală, care 
„filează impresii“. Autoarea ştie să se ridice uşor deasupra obiectului investigat şi să-l 
analizeze în şiruri de conexiuni care iluminează: opera lui Petre Dulfu, dar şi personajul 
său, o mentalitate, un fenomen uman specific. Are înzestrare pentru analogia rapidă şi 
pentru  scenariul  de  idei,  iubeşte  coerenţa  şi  armonia  teoretică.  Dublată  de  maliţie, 
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exprimarea sclipitoare are sa-voare: „Credem că râsul şi toate activităţile sau atitudinile 
adiacente  constituie  o  ludopro-filaxie  la  care  Păcală  face  recurs  în  mod  instinctiv, 
prevenind, astfel, amplificarea până la mărimi nesănătoase a însuşirilor sale şi aşa mai 
mult  colorate  decât  ale  mediei  umane“.  Rămăşagurile,  furtişagurile,  iubirile,  curajul, 
combativitatea,  agresivitatea  competitivă,  etc.,  sunt  tot  atâtea  topologii  (Vezi:  William 
Herbert  Sheldon,  cu  tipurile  de  personalitate.),  care  caracterizează  personajul  abordat. 
Autoarea stă sub semnul raţiunii (pe care filosofia clasică germană o numea Vernuft), dar 
şi  sub  zodia  intelectului  (Verstand).  Ea  face  deci  operă  de  ordonare  şi  consolidare 
raţională pe o materie inefabilă, subtilă prin chiar esenţa ei, este, deci, mai mult decât a 
„re-picta“  sau  „re-compune“  faptele  dintr-un  tipar  încremenit,  dar  care,  încă,  trăieşte 
printre noi întrucât simţul artistic al eseistului se exprimă într-un limbaj el însuşi rupt din 
formele artei. Dicţiunea ideilor este un mod de expresivitate a intelectului.

Autoarea acestei  interesan-te cărţi  are rigoarea şi  precizia teoreticianului.  Inteli-
genţa este un mod de a dubla observaţia asupra amănuntului, cu fine consideraţii teore-
tice prilejuite de adâncimile textului lui Petre Dulfu. Probabil că nu întâmplător Angela-
Monica Jucan abor-dează reflecţia liberă conjugată cu cea raţională, pentru esenţializarea 
observaţiei  socio-psiho-patologică.  Amănunt  observat  şi  de  prefaţatoarea  cărţii,  Ioana 
Dragotă.Relaţia Păcală – Tândală, observă autoarea, este abordată de Dulfu în contextul 
„coincidenţei“,  concluzionând  cu  „rolul  terminal”al  lui  Păcala.
Cartea  trebuie  privită  ca  o  paradigmă  a  eseisticii,  fiind  seducătoare  şi  prin  reflecţiile 
adiacente, pe care le suscită şi în care aflăm un fin amestec de fundament teoretic şi spirit 
speculativ cu trimiteri în alte literaturi, de modalitate asociativă şi putere asertorică.

Particularităţile manierei 
artistice ale marilor

opere 
 

Măsura deplină a geniului a fost 
dată de marii creatori de valori culturale 
ale omenirii  fie într-o singură operă de 
sinteză, fie în câteva, dar proeminente, în 
jurul  cărora  gravitează  creţii  ale  lor, 
poate mai mari sau mai mici.

 
Aceste  capodopere  se  constituie 

în  apoteoza  crezului  lor  estetic,  fiind 
esenţa  eului  lor  creator,  oglinda 
resurselor  lor  spirituale  ce  cuprind 
viziunea  fundamentală,  imaginile 
directoare  şi  ideile  pentru  întreaga 

creaţie, în ansamblul ei.
 
Sunt  multe  exemple  în  literature  universală,  în  sensul  afirmaţiilor  de  mai  sus, 

amintim  doar  câteva,  ca:Goethe  cu  Faust,  Shakespeare  cu  Hamlet,  Dante  cu  Divina 
Comedie,  Beethoven  cu  Sinfonia  a  IX-a,  Puşkin  cu  Evgheni  Oneghin,  Eminescu  cu 
Luceafărul, Rafael cu Madona Sixtină, Lev Tolstoi cu Război şi pace, Byron cu Child 
Harold şi exemplele pot continua.
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Subliniem  faptul  că  aceste  culmi  artistice  nu  anihilează  sau  nu  estompează 
semnificaţia celorlalte opere, aparţinând aceluiaşi creator.

 
Realitatea, consemnată de istoria literaturii universale, ne arată că de multe ori, 

opera de proporţii mai mici, dar cu o mare forţă de concentrare şi exprimare, atârnă greu 
în cântarul  valori,  germinând ideile  mari,  habitudini şi principiile estetice de bază ale 
artistului ajuns la maturitate.

 
Un  exemplu  elocvent  este  cea  privind  Sinfonia  a  IX-a  care  n-ar  fi  existat, 

probabil, fără celelalte producţii beethoveniene, în gradaţie ascendentă, după cum ar fi 
absurd să reducem personalitatea creatoare a lui Dante la geniala sa Divina Comedie, sau 
la Eminescu la genialul său Luceafăr, din care izvorăsc în raze concentrice atâtea faţete 
noi,  de  aceeaşi  strălucitoare  forţă  a  geniului,  răsfrânte  în  cuprinsul  întregii  lui  opera 
poetice.

 
Când facem referire la scriitorul rus Feodor Mihailovici Dostoievski, ne ducem cu 

gândul mai întâi la marile sale romane:Crimă şi pedeapsă, Idiotul, Fraţii Karamazov.
 
Şi totuşi, atât la scriitorii amintiţi mai sus, dar şi la Dostoievski, moştenirea lor 

literară îmbrăţişează aspecte mult  mai bogate şi mai variate, iar în jurul acestor opere 
cardinale vin să se aşeze, într-o construcţie piramidală- armonioasă chiar în elementele ei 
discordante  şi  contradictorii-  celelte  romane,  sinfonii,  nuvele,  picturi,  schiţe  sau 
însemnări memorialistice- fiecare raportându-se la un anumit moment semnificativ din 
complexul procesului de creaţie.Chiar dacă în unele din aceste opere exprimă violenţe 
grave,  precum  bellum  omnium  contra  omnes.Mai  mult  decât  atât,  aceste  opere  de 
dimensiuni  variate  cuprind  în  germene  concepţia  artistică  a  acestora,  ce  stă  la  baza 
operelor consacrate prin circulaţia lor universală, purtând amprenta specifică dominantă a 
întregii creaţii

 
Această amprentă specifică, cu toată diversitatea evantaiului de sentimente, idei, 

personaje,  conflicte,  culori,  nuanţe,  armonizări,  este  tragicul,  mai  precis  perceperea 
tragică a vieţii, îmbrăcând adesea forma fantastică sau romantico-sentimentală specifică 
manierei lor artistice. 

 
Concluzionând, marile opere, au la bază lucrările de mai mică importanţă, dacă n-

ar fi fost ele nu s-ar fi născut capodoperele.
 
Vorbind metaforic, vârful piramidei se sprijină pe aria bazei.Cu cât aria este mai 

mare cu atât vârful este mai înalt şi rezistent.
 
Această comparaţie, ne poate spune multe.Cu cât artistul-creator este dotat de la 

natură cu geniu şi talent şi având în spate un exerciţiu îndelungat refelectat în opere mai 
mărunte, cu atât opera capitală este mai aproape, sau chiar genială, de capodoperă.
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Hypnos şi  Morfeu în luptă cu Pascal

Trăind în veacul al şaptesprezecelea ( 1623-1662) Blaise Pascal  a fost perceput 
ca adversar al raţionalismului lui Descartes, ca exaltat şi obsedat să strecoare un cal troian 
în “ Cetatea raţiunii “, ca herald al unei neiertătoare cruciade pentru umilirea judecăţii 
lucide şi raţionale. Imaginea lui Pascal se reducea la “ fotografia “ falsă de “apostol al 
raţiunii”,  aşa  cum susţine  Unamuno,   “pionier de intuiţie “(  Bergson),  “campion al 
credinţei “,  cum spun  neotomişti,  explorator  al  “  raţiunii inimii “(  existenţialism),  “ 
vestitor al eşecului “( personalism) şi “  aventurier în luptă cu Hipnos şi Morfeu,  zeii 
adormirii simţurilor “, (n.n. ).

Mulţi din comentatori îi atribuia lui Pascal gestul funest al lui Macbeth de a ucide 
somnul. Pe motiv că acesta deplângea ursita jalnică a omului de aşi petrece jumătate din 
viaţă dormind, fără a fi convins dacă cealaltă jumătate nu este un somn, cum susţine Leon 
Brunschvicg  în  “Blaise  Pascal,  oeuvres,  tome I-XIV,  Paris  1904-1914 “,  şi  mai  ales 
existenţialiştii, care  concluzionează că fapta cea mai de seamă a lui Pascal este lupta cu 
Hipnos şi Morfeu, zeii somnului şi viselor.

Retrăgându-se, în 1654, la mănăstirea jansenistă Port-Royal, renunţă la cercetările 
ştiinţifice de fizică şi matematică şi se preocupă cu precădere de problemele moralei şi 
ale filozofiei. Gândirea sa oscilează între raţionalism şi scepticism, între ştiinţă şi religie, 
încercând  să  le  împletească  armonizându-le.  În  acest  context   Pascal  dă  în  vileag 
neputinţa  raţiunii omului de a călăuzii existenţa abulică, lunatecă a omului, toropită de 
letargia somnului, acest prolog al morţii. Însă adevărul este că Pascal alături de Descartes 
au luptat  pe aceaşi baricadă a raţiunii,  fiecare cu ideile lui.  Cei doi au “ asediat “ pe 
Hipnos şi Morfeu şi această poziţie a lor este comparabilă,  prin tonus regenerator,  cu 
îndoiala   carteziană  şi  ilustrează,  în  pofida  interpretărilor  mistificatoare,  o  inedită 
strategie raţionalistă; aventura omului, fragilă “trestie cugetătoare “, înseamnă o insistentă 
împotrivire faţă de acel periculos somn, somnul raţiunii.

El proclamă superioritatea omului ca fiinţă gânditoare asupra universului: “Omul 
nu este decât o trestie, cea mai fragilă, dar este o trestie gânditoare “.

Pascal ”geniu înfricoşător “ are iluminări deosebite şi uimeşte contemporanii cu 
harul  său  inventiv,  aducând  contribuţii  orizontului  ştiinţei  şi  artei  timpului-  fizica, 
geometria,  matematica,  morala  şi  metafizica.  Maşina  asimetrică,  tratatul  despre  vid, 
încercarea asupra conicelor  şi  experienţele  de hidrostatică  reprezintă  doar popasuri  în 
descoperirea omului. 

În  celebrele  sale  “Scrisori  provinciale “(   1656-1657),  el  denunţă  cu  vigoare 
logică impresionantă cazuistica iezuiţilor. Totodată a opus speculaţiilor scolastice o serie 
de  condiţii  logice-metodologice  severe  ale  cercetării  ştiinţifice,  iar  în  ”Cugetări “, 
apărute postum în 1670,  descoperim la Pascal un părofund şi fin pshiolog. El a invocat 
pretinsul  avantaj  al  opţiunii  pentru  credinţă,  formulând  vestitul  său  “pariu  “,  potrivit 
căruia, “dacă dumnezeu nu există, nu pierdem nimic, iar dacă există, câştigăm totul. “

Năzuia să făptuiască o grandioasă “pictură a omului “, cum remarcă nepotul său 
Etienne  Perier(Felix  Gazier,  tom  13,  1914  ).Etalarea  narcisiacă  a  eului  de  către 
Montaigne nu-i stârneşte admiraţie lui Pascal. A păstrat totodată efuziunea renascentistă 
faţă de om, sobrietatea lui Descartes şi introspecţia lui Montaigne, combinându-le într-o 
originală sinteză umanistă.
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Pascal este gânditorul care, într-o analiză raţionalistă, propunea ca viaţa fiecărui 
om să fie socotită nu de la naştere ci de la deşteptarea raţiunii şi mai ales”de când omul 
începe  să  fie  zguduit  de  raţiune  “(  Blaise  Pascal, Oeuvres, publicată  de  Leon 
Brunschvicg, Pierre Boutroux şi Felix Gazier, tomul III, Paris 1904-1914 ).

Opera lui filosofică este documentul metafizic al biografiei; ea explică imaginea 
tabloului  complicat  plin  de  contrastele  culorilor  “pictat   “  de  destinul  său.  Viaţa  lui 
curmată  nemilos  de  repede,  la  numai  treizeci  şi  nouă  de  ani,  datorită  anxietăţii  şi 
destrămată de aporii, ne relevează un suflet deschis din stirpa hamletiană.

Gândirea profundă îi  exenţializează şi canalizează viaţa,  conferind o brumă de 
ordine acelei fenomenologii a dezordinii- existenţa sa.

Cugetările,  editate postum, în 1669 şi 1670, cuprinde o uriaşă încrengătură de 
maxime,  monolog chinuitor  al întrebărilor fără răspuns şi al  răspunsurilor pârjolite de 
întrebări, vin, parcă, să întărească ideea că “logica inimii “ este “ celălalt tărâm “, opus 
aceluia al raţiunii şi refractar intrării în conul de lumină al raţionalităţii. Meditaţia lui nu 
este  fronda  unui  fanatic  hotărât  să  dea  lecţii  de  iraţiune  veacului  fascinat  de  idolul 
raţiunii, şi nici smerenia obtuză a unui creştin habotnic, extaziat de martirul lui Crist şi 
dornic să prosterne omul în faţa crucifixului.  Pascal a servit raţiunea astfel, avertizând 
prevenitor  că  zeificată,  ea  se  degradează  şi  devine  incapabilă  să  reflecteze  asupra 
propriilor  margini. Între apologia religiei şi apologia raţiunii, el a ales calea mediană, a 
înţelege fiinţa umană; exactitatea observaţiei,  sentinţa judicioasă şi severă, reabilitarea 
preceptului antic per aspera ad astra, trasformă cugetările sale într-o veritabilă apologie 
raţionalistă a omului. Fiecare om repetă destinul lui Odiseu, navigând descumpănit între 
Scylla  raţiunii  şi  Charybda  inimii.  Gândirea  sa  respectă  modelul  echilibrului  grec, 
vegheat de Nemesis, zeiţa măsurii,  înţelegând aceasta  ca echilibru veşnic neliniştit  al 
antitezelor, ca armonie ce încă păstrează ecoul vrajbei între contrarii; el salvează idealul 
măsurii, îl absolvă de rigorism, îi dedică o logică suplă şi mlădioasă. El face o delimitare- 
cine se ocupă de sum, nu mai are timp de cogito. Şi invers. Anticipându-l pe Kant, Pascal 
face o demarcaţie între  raţiune şi “inimă “, argumentând că existenţa lui Dumnezeu nu 
poate fi demonstrată raţional, ci este  un postulat al inimii.

Anatole France a cedat tentaţiei de a da o explicaţie patologică ardorii sufleteşti a 
lui Pascal.”Trebuie în primul rând să ţinem seama că omul acesta prodigios e un bolnav  
şi un halucinant “ scria el în 1892.”Mereu i se părea că vede o prăpastie la stânga lui şi 
după ciudata amuletă care i s-a găsit cusută pe haină, se pare că vedea uneori dansând 
flăcări înaintea ochilor “.( Viaţa literară, Editura Univers, Colecţia “Eseuri “, Bucureşti, 
1978,p. 328 şi 329). De asemenea Aldous Huxley împărtăşeşte ideea experienţei mistice 
a  lui  Pascal,  mărturisite  de celebrul  “Memento“.  Primul  cuvânt  Foc, exprimă extazul  
mistic pe viu, susţine acesta în studiu consacrat lui Pascal.

Prin creaţie, renăscătoare flacără, filozoful are certitudinea nemuririi-non omnios  
moriar. Iradiind  în  neodihna  nopţii,  această  purificare  pune avanposturi  faţă  de  orice 
noapte a spiritului.Viziunea focului atestă înflăcărarea lui Pascal în lupta cu Hypnos şi 
Morfeu,  titanica  sforţare  să  mântuie  sufletul  uman  de  oroarea  nopţii,  de  volbura 
abisurilor şi bezna necunoaşterii.

În opera lui Pascal, aventura trestiei cugetătoare are un sens unic, ireversibil, de a 
aprinde focul sacru pe culmile spiritului, pentru a alunga somnul raţiunii şi să sporească 
lumina cunoaşterii.
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Pasionalitatea ca reflex al imaginarului în “Rusoaica “  de Gib 
I.Mihăescu

Cezar  Petrescu  scria,  în  prefaţa  la  romanul  “Rusoaica“,  ed.VI,  Bucureşti, 
ed.Naţionala-Mecu, 1943, că Gib I.Mihăescu absolutizează universal provinciei care se 
simte în romanele şi nuvelele scriitorului drăgăşenean. Îmi aduc aminte că acest roman l-
am  citit,  prima  oară,  în  anul  1958.  Cartea  fiind  împrumutată  de  la  fiica  autorului, 
Ionica.Aceasta  era  vecina  noastră.În  perioada  aceea  opera  autorului  era  interzisă  de 
comunişti,  dar  exista,  pe  atunci,  un  tânăr  profesor  Emil  Istocescu  care  îi  studia 
manuscrisele şi opera. În “În însemnări pentru timpul de azi “ de Gib I.Mihăescu, ediţie 
îngrijită şi cu prefaţă de Diana Cristev, apărută în 1975, este un interviu în care se spune 
că  matricea  prozelor  sale  este  obsesia  provinciei  şi  oamenii  ei.  Fiind  acuzat  de 
E.Lovinescu în “Istoria literaturii române contemporane “, vol.II, în care se spune:”…
nepilduita masă de trivialitate ce se ce se pune de-a curmezişul scriitorului în drumul  
spre literatură,”autorul Rusoaicei  îi răspunde prin interviul din Însemnări .

Acest  roman  de  atmosferă,  cum scrie  G.Călinescu  în  a  sa  Istorie a  literaturii 
Române, pag,679, creează o”…  impresie finală de copleşitor,  de unic,  care depăşeşte 
analiza parţială”  prin  care  se  ridică  o  topografie  a  reliefurilor  provinciei  până  la 
confundarea cu un teritoriu mitic, unde iritarea simţurilor până la extreme este posibilă şi 
unde  erotismul  joacă  rolul  de  filosofie  a  vieţii,  ca  unica  posibilitate  reală  a  pasiunii 
imaginarului.

La începutul romanului Ragaiac exclamă:”Chemam în ajutor literature ca să mă 
scape de setae de viaţă! “(p.6 ), propoziţie care cred că este, practice, şi a autorului.

Citind din nou acest roman,  ( A câta oară? Elev fiind la liceul din Drăgăşani, 
pentru faptul  că am fost  prins  cu această  carte  în  recreaţie,  conducerea şcolii  a luat 
hotărârea de a mă exmatricula din clasa a XI-a), am ajuns la concluzia că literature lui 
Gib I.Mihăescu este un substitute al vieţii.pasiunile, romanescul, bravada, înainte de a fi 
ficţiunii  sunt  proiecţiile  amplificate  ale  unor  dorinţi  care  nu  sunt  numai  ale 
personajului( personajelor) ci şi ale autorului lor. Aceste veleităţi le consider bovarisme 
ale unui bolnav, acceptând ca ipoteză de lucru o relaţie între maladie şi creaţie, pentru 
sugestiile posibile pe care le poate conţine.Jean Starobinski în eseul”Boala-un accident al  
imaginaţiei “, din cartea “Relaţia critică “, p.194, rezumă o întreagă direcţie filosofică. 
Acest medic şi eseist genevez a studiat tradiţia observării legăturilor dintre maladie şi 
expresia ei subiectivă.Concluzionând, la sfârşitul consideraţiilor sale, să inverseze relaţia 
de dependenţă a psihicului în raport cu biological şi cu patologicul.

În acest context Ragaiac are sete de viaţă, poate şi a scriitorului, dar ceva maladiv. 
Vitalitatea este în mod paradoxal minată în interior. În acest caz literatura nu mai este 
epifenomen,  o  proiecţie  bovarică,  aşa  cum,  cu  argumente  seducătoare,  a  susţinut 
Călinescu care scria în a sa Istorie că” Rusoaica e un fel de Madame Bovary al virilităţii  
întrucât în Ragaiac sunt întrupate aspiraţiile oricărui bărbat, fără vreun accident mai  
deosebit“(cit.,p.679). Oricum, reflectând în personaj această consideraţie  pur teoretică, 
putem verifica  până  la  detalii  adevărul  următor:  pasionalitatea  sa  extremă,  maladie  a 
sufletului,  este  ea  un  reflex al  imaginarului  obsesiv,  o  expresie  şi  o  supapă  a  unor 
conflicte, traduse metaforic în aşteptarea Rusoaicei, de ordin psihic. Un adevăr este că 
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Ragaiac se exprimă pe sine şi prin etapele aventurii erotice în care îl descrie autorul cât şi 
prin starea de agitaţie în aşteptarea femeii necunoscute, care îi alungă singurătatea.
Aici  se poate vorbi de un bovarism al virilităţii,  acesta fiind la Ragaiac un produs al 
acţiunii  imaginarului.În  carte,  realitatea  este  supusă  planului  superior  al  ficţiunilor  şi 
reveriilor  personajului.  Semnificativ  este,  ca  exemplu,  legătura  cu  Niculina  care  este 
posibilă atâta vreme cât personajul trăieşte în aura romanescă.

Pitorescul slavismului vecin se regăseşte în detalii de atmosferă şi în sublimarea 
mitului popular al rusalcăi.recepţionarea acesteia ca „ sferă patetică de probleme “ se face 
printr-un  canal  livresc.Gib  I.Mihăescu  a  mărturisit  că-l  atrăgeau  scriitorii  ruşi(Gib 
I.Mihăescu,  Însemnări…,p.264) ,”…sunt înrudit mai ales cu scriitorii  ruşi.Consider şi  
acum  pe  Raskolnikov  ca  un  summum  de  artă  către  care  se  poate  năzui  în  operele  
contemporane “. Rusoaica este pentru Ragaiac un mit  făcut din lecture.Ea îmbracă în 
imaginaţia  locotenentului  trăsăturile  eroinelor  lui  Dostoievski,  Tolstoi,  Turgheniev, 
Kuprin  şi  Andreev.Pentru  autor,  Rusoaica  este  un  mit  literar,  lectura  însăşi  are  o 
funcţionalitate evidentă în roman, mai ales când bordeiul său de pe frontieră i se pare un 
fel  de  sihăstrie.În  această  perioadă  Ragaiac  citeşte  opera  clasicilor  antici  sau  tratate 
matematice:  când  se  abandonează  aşteptării  femeii  necunoscute,  îi  invocă  pe  marii 
scriitori ruşi.Aici există o veleitate intelectuală care poate fi amendată, deoarece lectura 
este pentru Ragaiac o formă de mistificare.Aici, fac o paralelă cu garabet Ibrăileanu, care 
publică în acelaşi an cu Gib.I.Mihăescu romanul Adela, unde sunt evidenţiate preferinţe 
asemănătoare.

Ragaiac citind opera antice sau Biblia, are vise lubrice:”La început şi eu credeam 
că frumuseţea clasică şi măsurată a poemelor homerice îmi va pun balsamul păcii pe  
sufletul mei ars, dar era o cruntă greşeală. Zeii greci începură să frecventeze visurile  
mele. Braţele albe ale Junonei nu o dată se întâlniseră molatic în adâncul tulburatelor 
mele vise, încrucişându-se la ceafă şi făcând să se ridice într-o voluptoasă răsuflare un  
bust  tulburător  din şcoala  lui  Fidias. “  În  lectura  Bibliei  este  atras  de multele  fapte 
sângeroase ale istoriilor sacre, mai ales de acelea în care se amestecă ” un trup, fie chiar  
trădător, şi o mână, fie chiar ucigaşă, de femeie “.Visurile lui Ragaiac apare întotdeauna 
în aşteptarea Rusoaicei.  Este descifrabilă  o confuzie care amestecă realul imaginarul. 
Cinismul acestuia, ca profanare sau cruzime, este aproape o componentă sadică, şi pare 
paradoxal că în acest roman al aşteptării unui ideal şi al senzualităţii obsessive, se poate 
descoperii această determinare a stărilor de spirit subiective. Complicaţiile livreşti dau o 
teoretică notă de rafinament lui Ragaiac, în intenţia lui Gib I Mihăescu, o combinare de 
fiinţă activă, romantică în sensul acelei haiducii, destul de schemati luate drept punct de 
reper în prima parte a romanului,  şi meditativ,  concentrată pe coordonata aşteptării  şi 
visului.

Mistificarea face parte la Gib I.Mihăescu dintr-un mecanism pe care l-am numi al 
”discursului inconsecvent “.Până  la  urmă  Ghenea  sau  Niculina  n-au  nici  un 
mister.Trecutul cu aventuri picante al lui Ghenea şi reticenţele succesive sunt localizate 
cu  exactitate  într-o  biografie  perfect  comună  şi  “provincială  “.  Jocul  şi  pasiunea  lui 
Niculina sunt încadrările unor tipare care apar la Sandu Aldea, Gala Galaction şi Mihai 
Sadoveanu, nu ca influenţă reciprocă ci ca modă a vremii.

Romanul  Rusoaica este foarte puternic, aproape prin miracol, am spune.El este 
construit  în  multe  secţiuni  pe  idea  rivalităţii.  Căpitanul  Bădescu,  plutonierii,  Iliad, 
profesorul  Antimov,  Sergher  Bălan  apar  într-o pedrmanentă  relaţie  de confruntare  cu 
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Ragaiac.Acesta  fiind  un  personaj  ambivalent,  fiindcă  facultatea  productivă  a  mitului, 
consistă în el, este tot timpul supusă probei realului, reconversiunea mitului în realitate îl 
coboară la numitorul comun al acestuia din urmă, ea presupune pătarea lui, travestirea lui 
în grotesc, în trivial, în carnal.În roman acest personaj susţine o partitură foarte amplă; de 
la  suspiciunea structurată  reciprocă  între  planul  imaginarului  şi  cel  al  realului  la 
suspiciunea dintre personaje.

Gib  I.Mihăescu  pot  să-l  încadrez  în  categoria  romanticilor  analitici,  interesaţi 
înainte de toate de psihologic, precum Hortensia Papadag Bengescu.

În neprevăzuta trecere de la iluzionare la cruzimea vacuităţilor psihologice în care 
se demonstrează a exista Ragaiac, stă toată frumuseţea acestui roman.

Patriarhul ardelean
(Documentar iniţiat şi îngrijit de Artur Silvestri)

Cei care l-au cunoscut pe Raoul Şorban, printre care mă număr şi eu, au avut şi 
am avut bucuria să ne tangenţiem cu istoria adevărată a ultimilor ani din secolul trecut.

Iniţiativa scriitorului şi filozofului Artur Silvestri de a strânge în volum, studii, 
eseuri şi evocări despre Patriarhul Ardelean(Editura INTERMUNDUS, 2008), cum l-au” 
botezat”  cei  care  i-au  cunoscut  opera  şi  întreaga  activitate,  este  mai  mult  decât 
meritorie,deoarece perpetuează memoria “lui Raoul Şorban în această evocare colectivă  
asemănătoare unei liturghii laice este cum nu se poate mai potrivit,căci şi el a fost,şi va  
trebui socotit şi mai stăruitor odată cu vremurile nedesluşite ce vor veni,un adevărat  
Părinte al Patriei.(Artur Silvestri-O carte De afinităţi şi De model).

Volumul  cuprinde,  aşa cum se stipulează  în  sub titlu,  studii,  evocări  şi  eseuri 
despre viaţa şi opera lui Raoul Şorban semnate de: Niceta Blazquez(Spania), Corneliu 
Florea(Canada), Ilie Rad, M.Ungheanu, Adrian Păunescu, Ioan Miclău (Australia), Dan 
Brudaşcu,Viorel  Roman(Germania),  Michael  R.Popescu  (Suedia),  Elisabeta  Bogăţan, 
Anton  Lixăndroiu  (SUA),  Tudor  Păcuraru,  Vlad  Pohilă  (Chişinău),  Vasile  T.Suciu, 
Episcop Virgil Bercea, Petre Ţurlea, Dimitrie Grama (Danemarca),Aurel Lăpuşan, Dorin 
Suciu,  Ion  Marin  Almăşan,Irina  Airinei,  Grigore  Arbore  (Italia),  Luchian  Deaconu, 
Octavian Mihăescu(Germania), Constantin Mustaţă, Angela Bârsan, ambasador Eliezer 
Palmor(Israel),  Mircea  Popa,Alexandru  Nemoianu  (SUA)  şi  Adrian  Rizea.Cartea 
închizându-se cu o, bine meritată,Bio-Bibliografia autorilor semnată de Artur Silvestri,în 
care subliniază: că Patriarhul ardelean trebuie să fie o carte de reacţie dar,mai întâi de 
toate,de afirmaţie şi de model.

Înainte de a intra în miezul acestei cărţi am să rememorez o mică secvenţă a 
întâlnirii mele cu Raoul Şorban, una din multe altele.

Era  prin  anul  1998,  înaintea  unei  manifestări  culturale  organizată  de  Primăria 
clujeană,de la care nu prea lipsea Înţeleptul din Stoiana.Eram pe holul strâmt care duce 
spre  Sala  de  Sticlă  unde  avea  loc  această  acţiune.Când  m-a  văzut  s-a  îndreptat  spre 
mine,mi-a întins mâna,spunându-mi:
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-Domnule  Ţene,îmi  place  cum  scrii  în  ziarul  “Mesagerul  transilvan”despre 
cărţile pe  care le…cronicăreşti.Însă,îmi place mai mult cum scrie fiul tău,Ionuţ.

I-am mulţumit  pentru apreciere  şi  i-am spus că am vizitat  domeniul  său de la 
Stoiana,dar,din păcate era închis.În câteva cuvinte şi-a exprimat părerea de rău că nu l-am 
găsit acolo, după care am intrat împreună în sală.Se lansa „Dicţionarul cu poeţi”, alcătuit 
de Petru Poantă.

Născut la Dej,Patriarhul Ardelean, a studiat, de-alungul vieţii, atât pictura, dar şi 
muzica,în  Italia,Germania  şi  Austria.Urmează  conservatorul  „Giuseppe  Verdi”(l930-
1934),la  Milano.Se  afirmă  în  pictură  cu  expoziţii  la  Baia  Mare  şi  Cluj(1935),la 
Botoşani,Bucureşti,iar  până  în  1944  lucrează  în  Ministerul  Afacerilor  Străine  la 
Departamentul  de  Presă.Însă,din  1940,  după  un  incident  cu  Poliţia  Legionară  din 
Bucureşti,  este  arestat,  apoi  se  întoarce  la  Cluj.În  1942  este  arestat  de  autorităţile 
ungare,pentru  poziţia  lui  naţionalistă  ce  răzbătea  din  articolele  pe  care  le  publica  în 
Tribuna  Ardealului.Din  1945  lucrează  la  Preşedenţia  Consiliului  de  Miniştri, 
Departamentul de Presă.În perioada 1946-1948 conduce Conservatorul de Muzică şi Artă 
Dramatică din Cluj.Însă,din motive politice în 1949 este exclus din învăţământ şi din 
viaţa socială de către regimul comunist ,devenind zugrav la o cooperativă.Acelaşi lucru  a 
păţit poetul Teohar Mihadaş care a lucrat tot la o cooperativă din Cluj, după ce a ispăşit 
ani buni în închisoriile comuniste.

Patriarhul Ardealului este arestat de 4 ori, aşa cum constată jurnalistul Constantin 
Mustaţă, care şi-a lansat cartea  cu interviuri cu Raoul Şorban şi la Cenaclul Vasile Sav al 
Ligii Scriitorilor din România.În 1956 este redactor pentru cărţi de artă,iar din 1963 este 
reintegrat  în  învăţământul  superior.În  anul  1969  susţine  conferinţe  despre  artă 
românească  la  Budapesta,Paris,Haifa,Munhen,  etc.Până  în  2006  conduce  doctorate  în 
Istoria  Artei  la  Universitatea  din  Bucureşti.Enumerăm,doar,câteva  lucrări  din  ultima 
perioadă a vieţii sale, cum ar fi:Fantasma imperiului maghiar şi Casa Europei (1990), 
Chestiunea  maghiară(2002),o  carte  “arestată”,  postfaţă  de  Adrian  Rizea  şi  făcută 
dispărută, Invazia de stafii, apărută în 2004, cu o prefaţă de Adrian Păunescu, acestea 
devenind  episoade  ale  unei  opere  de  „reconqista  a  viziunii  istoriografice 
documentate”,cum subliniază Artur Silvestri.

Dacă prof.Dr.Niceto Blazquez spune că Raoul Şorban”cel Mare”este un umanist 
de o categorie  excepţională,Vlad Pohilă  se bucură că  Am avut norocul să-l  cunosc,în 
condiţiile în care nu de mulţi ani,Raoul Şorban a plecat între stele...,cum îşi aminteşte  
colonelul prof.Vasile T.Suciu.
 Această carte este un evantai de suflete despre un mare suflet,este o carte ce nu s-a 
născut la întâmplare;ea se include într-un program pe care l-am început de câteva vreme 
şi căruia i s-ar putea spune mai pe scurt, şi formulat emblematic,Pomenirea Părinţilor.  
(Artur Silvestri).

Nu-mi  rămâne  decât  să  citez  patru  versuri  ale  mele,dintr-un  poem  dedicate 
Patriarhului Ardelean:El nu moare niciodată/trăieşte  prin noi,  /  prin cei  ce vin prin 
soare şi ploi/să dapene istoria de altă dată.
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Constantin Toni Dârţu - PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE 
LOR - 1950-2000

Volumul XXXIV

Marea  lucrare  enciclopedică  a  lui  Constantin  Toni  Dârţu,preşedintele  Ligii 
Scriitorilor,filiala  Moldova (Iaşi),  iată,  a ajuns la volumul XXXIV.Aceast dicţionar  al 
personalităţilor  române  dintr-o  jumătate  de  secol  XX,perioadă  mult  controversată,ne 
convinge  că  spiritul  creator  al  neamului  românesc  a  existat  întotdeauna,  chiar  şi  în 
vremuri de restrişte.Această operă ctitorită şi construită cu acribie nu o putea face decât 
un cercetător,un OM generos, care şi-a dăruit talentul şi viaţa semenilor săi, cu scopul de 
a închega o istorie a spiritualităţii româneşti.

Prezenţa  personalităţilor  prezentate  în  cele  34 de volume atestă  dorinţa  lui 
Constantin Toni Dârţu  de a lărgi şi diversifica paleta numelor şi a activităţilor creatoare 
ale acestora de-alungul celor mai bine de 5o de ani din istoria spiritualităţii româneşti a 
secolului trecut.

Răsfoind,numai în treacăt,aceste masive volume descoperim oameni din toate 
domeniile de activităţi,  cultural,  spiritual,  artistic,  şi ştiinţific care au ridicat  cultura şi 
ştiinţa  românească  la  nivelul  ţărilor  europene,pregătind,  prin  activitatea  lor,  spaţiul  şi 
mediu pentru noile generaţii ale mileniului în care am intrat.

Numai  gândul exprimat  de autor  prin fraza:Ceea ce dorim să demonstrăm 
prin această lucrare este că există oameni iubitori de oameni,care pun tot ce au mai bun  
în ceea ce fac, rezultând astfel lucrări valoroase, indiferent de vremurile în care se nasc 
şi  trăiesc,  ne  convinge  de  generozitatea  autorului  acestei  enciclopedii  în  care  sunt 
cuprinse personalităţi române din ţară şi din diasporă.

În această lucrare enciclopedică descoperim nume din România Tinică, aşa 
cum îi plăcea să spună regretatul filozof Artur Silvestri, personalităţi care în tăcere , cu 
talent şi stăruinţă , uneori sacrificând sănătatea şi siguranţa materială a familiilor, s-au 
dăruit, cu totul , creaţiilor  şi cercetărilor .

Volumul pe care îl prezentăm se deschide cu Cuvântul de început,semnat de 
Acad.Cristofor  Simionescu,după  care  prof.univ.dr.DHC  Crişan  Mircioiu,Preşedintele 
Academiei  Oamenilor  de  Ştiinţă  din  România-Filiala  Cluj  semnează  un  Cuvânt  
înainte.Iar în Cuvântul autorului descoperim o panoramă a celor 33 de volume anterioare 
în care au fost prezentate peste o mie de personalităţi.Ecourile din presă,cuvântările unor 
personalităţi  cu  prilejul  lansărilor  volumelor  la  Rm.Vâlcea,Gherla,Cluj,Maramureş, 
Timişoara, ne conving că generaţiile viitoare: „Îşi  vor aminti cu mândrie şi gratitudine de 
cei care şi-au dedicat întreaga lor viaţă cunoaşterii, respectării normelor de comportament 
şi  înălţării  spirituale,de  cei  care  prin  muncă,pasiune,perseverenţă  ,talent  şi  dăruire  au 
reuşit  să se ridice deasupra contemporanilor.”(Prof.dr.Leon Dănăilă-Membru titular  al 
Academiei Române).

În prezentul volum descoperim mari personalităţi din diferite domenii, cum ar 
fi:   P.S.Justin  Hodea  Sigheteanul,  P.S.Ciprian  Suărăşan,cărturarul  Nicu  Aureliu 
Steinhardt, preotul paroh Cristea Simion,dr.doc.DHC Crişan Mircioiu, conferenţiar Călin 
Pop,  cardiolog  Corina  Delia  Dan,pioctorul  Teodor  Botiş,veteranul  de  război  Vasile 
Ilica,scriitoarii  Magda  Simionescu,Florin  Grigoriu,  Titina  Nica  Ţene,  dr.Ionuţ 
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Ţene,sculptorul  Traian  Moldovan,  artistul  plastic  Mihaela  Oana  Străuţ,economistul 
Nicolae Dragu, artistul plastic, specialist  în artă monumentală, ziaristul Sorin Spiridon 
Gâtu.

La sfârşitul volumului XXXIV se află  Personalităţi cuprinse în volumele 1-
XXXIII.

Aceste minţi iscoditoare şi creatoare fac parte din România Profundă care cu 
migală  au  pus  şi  pun  cărămidă  peste  cărămidă  în  construirea  marelui  Pantheon  al 
spiritualităţii româneşti.Aceste personalităţi nu ne agresează cu prezenţa frivolă  pe micile 
ecrane sau pe prima pagină a tabloidelor, ele în tăcere lucrează, cercetează şi scriu, lăsând 
„semne palpabile  de progres”(Acad.Cristofor  Simionescu).Ele se află  în această  mare 
enciclopedie  datorită  faptului  împlinit,  al  realizării,  al  creaţiei  pe  care  au 
înfăptuito.Datorită  caracterului  autorului  Constantin  Toni  Dârţu  care  ştie  cum  să 
aprecieze valorile  spirituale  româneşti  ,  în această întreprindere a fost exclus  spiritul 
elitist  –exclusivist  şi  egoist  ce  îndepărtează  personalităţile  ,  trecându-le  în  penumbra 
indiferenţei.  (Vezi  recentele  „Istorii”,  a unor muritori  care  se cred dumnezei).  Numai 
Dumnezeu are dreptul să  judece şi viitorul să  accepte operele acestor personalităţi.

În  condiţiile  integrării  europene  şi  al  fenomenului  globalizării   un  rol 
importanmt în păstrarea  fiinţei româneşti  este promovarea zestrei spiritualităţii noastre, 
aşa  cum  o  face  Constantin  Toni  Dârţu  .Nimic  nu  trebuie  uitat.Fiindcă  tăvălugul 
globalizării  va extompa, şi aşa , multe valori .  Nu vârfurile din „Istoriile”amintite vor 
perpetua spiritul creator al neamului nostru, ci marea masă de personalităţi cuprinse în 
această  MARE ENCICLOPEDIE .Fără  masa de creatori „vârfurile”  se prăbuşesc în 
neant.Fiindcă:Tot ce suntem este rezultatul celor ce am gândit şi făcut.(Tout ce que nous  
sommes est le resultat de ce que nous avons pense et fait.-ap.Guy Anth.15).

Poezia ca izomorfism în două fluxuri

Noul volum de poezii semnat de Ion Popescu-Brădiceni intitulat Serile de la  
Brădiceni, editura Limes, 2008, Cluj-Napoca (prefaţă de Ion Ţepelea-Urcarea în timp), 

nedezvăluie o altă faţă a poetului, eseistului şi criticului literar din Târgu Jiu.
Ion  Popescu  –Brădiceni,  spuneam,cu  ani  în  urmă,  este  un  poet  sentimental 

rafinat,acum,pe  lângă  această  caractzeristică,  descoperim în  poezia  lui  un amestec  de 
anahoret  ce-şi  iubeşte  pe  cei  dragi  şi  un  arheu  care  îşi  cinsteşte  locurile  natale.Pe 
deasupra este un mag şi un alchimist, purtând în sine tulburări adânci şi elanul optimist-
romantic:Când eram prunc,m-a botezat mama Ion/Mă născuse la tata, în camion./Când  
eram  copil,  tot  Ion  mi  s-a  pus/şi  eram  învăţat  să  mă-nchin  la  Isus.(Autobiografie  
fantastică).

Cartea  structurată  în  cinci  cicluri :  Urcarea  în  timp-prefaţă  de  Ion  Ţepelea,-
Autobiografie  fantastică,  Secţinea  întâi,Secţiunea  a  doua,Secţiunea  a  treia,Argument  
final  şi Referinţe critice  ,este un tot unitar reprezentativ pentru un poet ale cărui versuri 
oglindesc  o  biografie  fantastică  cu  obsesii  care  creionează  conştiinţa  sa  de  sine.O 
sensibilitate  controlată,  cu  experienţă,stăpâneşte  imaginaţia  poetului  într-un  decor 
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halucinant al locurilor natale,toate având  valoarea unui ritual: Mă rog, Jiule, frumos, /să-
ţi întorc albia-jos.//Mă rog,Jiule,de mult/Să-ţi scot albia din lut/şi s-o pun într-un cuvânt.
(Cântec de pe Jiu).Poemele se lasă bântuite  de un freamăt  elegiac de cea mai  aleasă 
speţă.Ele  desfăşoară  superbe  proiecţii  ale  reveriei  atunci  când tangenţiază  eul  său cu 
locurile natale, cu oamenii  ce-i iubeşte,în care fragmentele de realitate stau alături de 
reprezentări fantaste.Observaţia şi disertaţia fuzionează în discursul elastic,în unele cazuri 
respectând  chingile  poeziei  clasice,şi  practic,amintirea  trecutului  biographic  asaltează 
prezentul imaginaţiei.Privirea e un pretext pentru rememorare: propulsează închipuirea 
transpoetică înspre un spaţiu himeric, stăpânit abil, prin exerciţii de persuasiune:Aici,între  
real  şi  poe(m)zie,/nu  pot  să stau decât  pe-o temelie/zidită-ntr-o iluzie  târzie.(Precum  
geometrul  poetul  pipăie  abstracţiunile  şi-apoi  declară  sfios:”eu  cercetez  doar 
minunile”).Totul pare evanescent în transpoeticele lui Ion Popescu-Brădiceni,realul fiind 
mai degrabă un catalizator al memoriei.Ochiul simte,inima trăieşte doar aceea esenţă a 
lucrurilor şi fenomenelor,  (parodiind pe Valery),  ce se aşterne ca o ceaţă peste locuri, 
oameni şi fapte. Impresia de realitate e,desigur,un truc poetic, întrucât  intenţia este de a 
da carnaţie imaginarului,de a întemeia o lume prin rememorare: E moara lângă casă.Una 
veche  şi  pusă în  mişcare/de-o armată de suflete  nevăzute  care nu se/îndură s-o lase 
singură acolo, pe râul paradiziac.(Moara serilor de la Brădiceni).

La masa lui  de pucru poetul îşi chiamă idolii  să soarbă din nectarul versurilor 
sale,aceştia sunt: Socrate, Brâncuşi, Soleado, Acteon,dar şi părinţii, soţia şi copii săi.Îşi 
imaginează  o  lume  transpoetică,  proteiformă,mereu  schimbătoare,  dar  aceeaşi  pentru 
trăirile sale.In poemele aflate sub presiunea sintaxei,ale lui Ion Popescu-Brădiceni, fluide 
precum un şuvoi aflat în chingile unui dig bine construit şi organizat, ce par a fi chiar 
fluxul  propriei  conştiinţe,avem o  lirică  de  mare  acurateţe,care  străpunge  transparenţa 
imaginilor.Toate acestea sunt,deoarece poetul percepe poezia ca un izomorfism în două 
fluxuri.

Poezia cu obrazul celălalt al lunii

În  acest  volum  de  versuri  redescoperim  o  poezie  delicată,  visătoare  şi 
confesivă în cea mai mare parte a lui.Poeta Raveca Vlaşin (membră a Ligii Scriitorilor 
din România) este  sedusă de poezia cu formă fixă.În acest sens şi-a imaginat două genuri 
noi de poezie,pe care le numeşte:decareflecţii, poezie cu zece versuri şi rimă încrucişată 
şi dodecareflecţii, poezie din trei strofe cu rimă încrucişată, dar şi îmbrăţişată.

Volumul  structurat  în  trei  cicluri:Decareflecţii,  Dodecareflecţii şi 
Amalgamate,ne  face  cunoştiinţă  cu  o  poetă  având  un  sentiment  rafinat  cu  versuri 
transfigurate  în  reflecţii  profunde,  unde  ingenuitatea  e  mai  degrabă  un  efect  liric 
premeditat decât un reflex psihologic.

Dacă sonetul este derivat din cuvântul provensal sonet şi din cuvântul italian 
sonetto, amândouă însemnând cântecel, ne făcându-se aluzie la construcţia lui stilistică, 
Raveca  Vlaşin  în  construcţiile  sale  poetice,  ce  deschid  drumul  spre  o  nouă  specie 
literară,face aluzie în denumirea lor la numărul de versuri.Clasicismul promovat de poetă 
este  o  formă  de  domesticire  a  trăirilor  lăuntrice,  un  act  de  exorcism  .Voluptatea 
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irepresibilă a exprimării şi dicţia incantatorie este cizelată până la narcisism.Poeta „arde” 
pentru fiecare durere a semenului, dând carnaţie obsesiilor  închise în versuri rafinate, în 
exerciţii  de  virtuozitate,fără  a  cădea  în  decorativism:Fruct  din  floarea  dorului.../Din  
durerea viului/Ard în ceara gândului,  /Flacăra cuvântului.(Dor).  Pentru a materializa 
ideea  pe  care  o  doreşte  să  o  abordeze  în  poeziile  sale,  poeta  a  înţeles  să  dea  formă 
materiei.Cu cât plăsmuirea se apropie mai mult de idee,cu atât iese mai mult în relief 
individualitatea  ei,spre  exemplu:Nalte  idei  s-ar  naşte-n  fire/Şi-n  fraza  celor  care  
damnă./Cu  frumuseţea  din  trăire,/Se  pritoceşte-a  vieţii  toamnă...(Cu  voi...).Luate  ca 
situaţii extreme, metafora din aceste poezii, la fel ca melodia pură în muzică ar putea fi 
caracterizate  drept specii  pure în artă.  Dar,  din păcate  o asemenea puritate  în artă nu 
există şi nici nu trebuie să existe .Emoţia artistică emisă de aceste poezii izvorăşte din 
ieile  trasmise,  metaforă şi „melodia”ritmului  interior.  Precum în sonetele lui  Guiltone 
d`Arezza(1235-1294),  sau  Francesco  Petrarca(1304-1374).Poezia  lui  Raveca  Vlaşin 
creează  emoţii estetice auzului şi văzului,din cele cinci simţuri pe care omul le are.De 
asemenea,  simţul  interior  este  o  sursă  de  emoţii  estetice  care  se  esprimă  prin 
cuvânt.Cuvântul  din aceste  poezii  exprimă  o formă ce  poate  fi  văzută,exprimată  prin 
imagini.:Albastru-mi  ştiu  visul,/în  care  mă  scald/cu  voi  împreună  prieteni.(Cu  voi  
prieteni).Dorinţele  sunt  exusperanţe  ascunse  pentru  a  nu  „răni”aproapele:Aş  vrea  să 
ard,fără s-acopăr/Pe cei din jurul meu cu zgură/Ca roua care-mprospătează/Cu  fiecare 
picătură.

Caracterul acesta ambivalent,de trăire şi premoniţie,de exprimare metaforică 
şi luciditate,dă versurilor o notă romantică de avertizare faţă cu realul.

Universul liric al acestui volum, întemeiat pe dorinţi:Caut în adânca umbră,/ 
Luminoasa desluşire, /Ce ne dă înţelepciune/Făr-a rătigni iubire.(Caut), şi simboluri ale 
purificării şi renaşterii spirituale dar şi pe o recuzită livrească, este redactat în registru 
patetic al biografiei.

Obsedată  de  himera  clasicităţii  împletită  cu  profunzimea,de  rădăcinile 
arhetipale ale fiinţei,poeta desfide existenţa amorfă şi derizorie,sondând mereu misterul 
ancestral  şi  idealul  clasic  al  omului,răstălmăcind  aparenţele  pentru  a  descifra  filonul 
spiritual.”Onirice” e  o  astfel  de  redactare  în  registru  patetic  al  visului  ce  levitează 
deasupra unui tărâm fabulos, anistoric, în atingere cu haloul mitului:Ochii mei priveau cu 
teamă/şi  uimire  de  nescris/La  unirea  pământeană/Cu  o  geamănă  de  vis.
(Onirice).Concreteţea poemelor nu vine din inapetenţa pentru concretul-senzorial,ci din 
cultul ritmului ,rimei şi imaginii.Materialitatea reprezentărilor se comprimă în chingile 
poeziei cu formă fixă, cu un spasm interior,până la transparenţa noţională,sunetul mişcării 
reverberează calm într-o muzică a ideii.Tehnica e, de multe ori, a concetto-ului.În spatele 
amănuntului liric, care are explozii,cel mai adesea hiperboreene,stă însă şi o atitudinde de 
smerenie,formă  morală  de  supunere  la  spectacolul  lumii  care  face  să  vibreze  eul 
.Antenele  lirice  nu  se  întind  dincolo  de  interioritatea  fiinţei,ele  însă  absorb  ca  nişte 
ventuze, spuma realităţii percepută ca mod de inspiraţie.Poemele poetei Raveca Vlaşin 
sunt o formă a introspecţiei, o ceremonie pentru reflexivitate.Cu un ochi înăuntru,iar cu 
celălalt  atent  în  afară,  poeta  îşi  controlează  mişcarea  interioară  şi  reverberaţiile  ei 
afective,  studiindu-şi  ca-ntr-o  oglindă  ritmurile  eului.Astfel  de  poezie  este  oglinda 
lucrurilor ce nu se văd, chiar şi pentru obrazul nevăzut al lunii. 

Poeziile din acest volum se încadrează în noul curent  globmodernul, ce vine 
după  postmodernism.El  reprezintă  o  întoarcere,  pe  jumătate,  la  poezia  clasică.Fiindcă 
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marea poezie va înflori şi în viitor, pentru că nu există viaţă fără poezie.”The poetry of  
earth is ceasing never”(Poezia pământului nu încetează niciodată)   spune unul dintre 
frumoşii efebi ai poeziei engleze, iar altul, aproape în acelaşi timp, răspunde:Thou was 
not born for death immortal bird! (Nu te-ai născut pentru moarte,pasăre nemuritoare!).

Poezia religioasă-cupă cu înţelepciune

Opera  poetică  de  până  acum  a  Olgăi  Alexandru  Diaconu   presupune 
precedentul  absolut  al  unei  experienţe-vitale  şi  mentale-a  iubirii  faţă  de  divinitate  şi 
oameni,  determinând  atât  fascinaţia  ambiguă  pe  care  o  stârneşte  scrisul  unei  poete 
talentate, cât şi acel sentiment de uşoară, dar persistentă, bucurie, înregistrat ca un “văl  
tandru de lumină” atunci când citim volumul de poeme „Năstrapa nevăzută”,  apărut la 
Editura  Semănătorul,  2008. Folosind în titlu un arhaism, năstrapă, cu înţeles de vas de 
lut,  cană  sau cupă,  poeta  îi  dă conotaţia  de înţelepciune  a  divinităţii  din  care  soarbe 
lumina iubirii.Volumul este structurat în două cicluri: „Năstrapa nevăzută „şi „Căruţa cu 
flori” a căror tematică se tangenţiază prin consensul  neliniştii,  indus stilistic printr-o 
profuzie de întrebări şi îndoieli: ”Dar noi tot nu te-am crezut , /chiar de viaţa ne-a durut/  
şi ne-am revoltat mereu/ crezându-ne Dumnezeu” (Ce e trupul cel de lut) sau „De ce 
scriu mereu poeme/ ca să vărs al meu pahar/ tot crezând că pe-al meu creştet/ Domnul  
S-a lăsat cu har?...(De ce scriu?...). Descoperim aici  o nelinişte  emanată  de întrebări 
simptomatice în ordinea „sincretismului” dintre îndoială şi credinţă, perceput de poetă în 
spaţiul  trăirilor  sale.  Adresându-se direct  divinităţii  autoarea  încearcă  să-şi  potolească 
frisonarea eului prin lumina rugăciunii:”Găseşte-mi o cale de mijloc/ s-accept viaţa mea 
ca un vers/ în care se-nchide tot cerul / ca mie să-mi fiu univers. (E-atâta lumină pe 
cale).Freamătul ,dorinţa, întrebările,  constituie lanţul trainic al cauzalităţii  şi speranţei, 
prin care doreşte să urce spre dumnezeirea salvatoare.Acestea sunt semne ale unei treceri 
imposibile, a unor speranţe care rămân „o umbră de vis sub copaci”, fante spre un înalt a 
cărui imaginare consumă toate posibilităţile de rugă şi visare ale eului liric,  învăluit într-
o dorinţă ontologică ,o pascaliană trestie gânditoare.

Majoritatea poeziilor sunt scrise în stil clasic ceea ce le conferă o muzicalitate 
consonând  cu  ideile  .De  aici  rezultă  cu  evidenţă  că  acea  “lumină” venită  dinspre 
divinitate,  dintr-o  metonimie  a  înţelepciunii,  este  semnul  unei  iubiri  când:”Cu Tine-
ascuns în suflet îmi e bine,/ chiar în lumină de eşti uneori, / Te strâng în coşul pieptului  
mai bine/ să te pierd doar în cântec de viori.(Domnului Iisus Christos).Poeta în primul 
ciclu  din  acest  volum jalonează  evidenţa  miracolului  în  prezenţa  lui  Dumnezeu  şi  al 
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Fiului Său care se impune conştiinţei acesteia atunci când:”...îţi iubeşti Tatăl Ceresc/ se  
lasă Cerul ca un cant/ De spui o rugăciune-n şoaptă, / Îl simţi în tine mai aproape/ şi-
ncet ţi se coboară-n gând.(De spui o rugăciune-n şoaptă).În acest context  poezia fiind 
scrisă la persoana a doua, poeta pare a se detaşa de starea sapienţială, ne implicându-se în 
metafizica acestei stări, dar  este  o aparenţă înşelătoare ,fiindcă persoana fizică a Olgăi 
Alexandru Diaconu se află în această persoană, precum mâna într-o mânuşă.  În „Ca un 
fluviu de lumină“, poem ce se constituie într-o profesiune de credinţă,  este folosit un 
limbaj al unei hermeneutici a mesajului divin sau a unei stări poetice aureolată de lumină. 
Fiind o interpretare a unei stări a eului stăpânit  de sentimentul sensului primordial  ce 
poate  fi  “numai  un  izvor  de  lumină“,  înţeles  ca  dătător  de  bucurie,  înţelepciune  şi 
deschizător  de  înalte  aspiraţii.  Există,  aşadar,  o  întreagă  serie  de  locuri  în  care 
circumscriu  tematica  profetică.  Este  vorba  întâi  de  toate  de  acel  difuz  presentiment 
luminos ce se lasă întrezărit în imaginarul poetic, privind fascinaţia Divinităţii  aflat în 
”poalele pământeşti-/ munţii şi văile/cerul şi apele-“.

Ciclul de poeme “Năstrapa nevăzută” trebuie citit şi ca o mărturisire 
divinatorie pe fondul unei serii de incantaţii înţelese ca rugăciune , dovadă a decodării 
sensului dat unui obiect din care sorbim cu toţii înţelepciunea creştină. Poemele sunt 
scrise cu sensibilitate , constituindu-se în proiecţia unei credinţe bogate în simboluri 
creştine.

Cel de-al doilea ciclu din volum”Căruţa cu flori” este încărcat de imagini 
emblematice,  de plasticizări  şi ornamentaţii  preţioase.Viaţa  este văzută ca o căruţă cu 
flori”plină  ochi  cu  flori  mărunte/  Viaţa  e  ca  o  căruţă/  cu  trei  roţi  şi  gânduri  
multe.”(Căruţa  cu  flori).Spre  deosebire  de  primul  ciclu,  acesta  este  frisonat  de  un 
optimism moderat. Imaginaţia somtuoasă, hrănită din elanuri baroce produce secvenţe de 
o plasticitate îndrăzneaţă, dar impresia generală e de rafinament vitalizat, în care emoţia 
şi-a  construit  propria-i  firidă:  „Totul  strălucea-n  safire/  când  era  el  arhitect/  
transformând arta în fire/ ca un prea vechi înţelept”(Peste veac,râzând,Baudelaire).Olga 
Alexandru  Diaconu  este  o  poetă  matură,  subtilă  şi  profundă,  dezvoltând,  în  registru 
simbolic, poeme ce se rup de real prin retorică: „Simt aeru-n nări cum pătrunde/ cu tăria  
unor nebănuite alcooluri, /umbre albăstrii se desprind dintre noi/ şi dansează-n lumina  
unor  sfinte  soboruri.”(Nebănuite  alcooluri).O parte  din  poemele  din  acest  ciclu  sunt 
dedicate  unor  scriitori  din  istoria  literaturi  naţională  şi  universală,  tangenţiind  cu 
realitatea prezentă  în care se devoalează afinităţile poetei, astfel se eliberează viaţa de 
ficţiune, recuperând esenţialul şi  chemând „În noi trecutul “care este „mereu prezent-/  
sărmanii în curând vor vrea judeţe/ Ei nu mai cred în nici un dizident,/ căci adevărul are  
multe feţe…(Lui Sadoveanu).Construite cu talent, poemele conţin mult suflet, inteligenţă 
artistică ,o doză de ambiguitate premeditată care le apropie de ermetismul liricii moderne, 
dar şi multă  muzicalitate  interioară ce consonează cu subiectul.  Dinamica poemului e 
figurată, prin urmare, de stil,de metaforă,ritm, rimă şi simboluri.Drumul prin text e ca o 
curgere ritmică a unui izvor, în care poeta este sechestrată în propriai carapace construită 
de  ea,  precum Peter  Kien,  personajul  lui  Elias  Canetti  din  Orbirea,  era  prizionierul 
bibliotecii.

Poemele  sunt  sondaje  în  trăirile  eului,  tatonări  ale  psihismului, 
„construcţii”ale interiorităţii prin limbaj. Substanţa lirică se dilată în emisii şi reflecţii în 
prea- plinul imaginaţiei. Lumina cade, în poemele Olgăi Alexandru Diaconu, cu efluvii 
de  senzorialitate,  materială,  ca  un  voal  transparent,  cu  irizări  de  culori  ireale,  ca  în 
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tablourile  unui  Vermeer:  „dar  soarele  renaşte  înmiit/  sclipindu-şi  razele  prin  pâcla  
vremii”. Toate  acestea  sunt  semne  de  poezie  adevărată,  profundă,  eliberată  de  orice 
imprecizie.

Preotul Dumitru Bălaşa-Patriarhul Limbii Dacoromâne

În ziua de Mărţişor a anului de graţie 2009,în dimineaţa când am auzit cântând 
,pentru prima oară în acest an,  mierla,  pe strada noastră din Cluj-Napoca, istoricul şi 
editorul Eugen Petrescu m-a sunat să-mi spună despre proiectul său privind editarea unei 
cărţi  dedicată  preotului  Dumitru  Bălaşa.  Invitându-mă  să  scriu  un  material  despre 
Patriarhul Limbii dacoromâne, aşa cum, mult mai târziu, îl numisem.Din clipa aceea au 
început să se deruleze în memoria mea unele secvenţe  dintr-un film ce ilustrau momente 
petrecute la Drăgăşani cu acest personaj dinamic, scormonitor în hrisoave şi mare iubitor 
al acestui neam.

Nici nu pot să-mi închipui că timpul,atât de neirtător,a trecut ca un tăvălug 
peste al TIMP AL EXISTENŢEI noastre estompând unele evenimente din viaţa 
părintelui Bălaşa care s-au intersectat cu viaţa mea.

Prin rândurile de faţă încerc să reînod filmul acesta ce-l are protagonist pe 
părintele ce şi-a petrecut toată viaţa în localităţile Suteşti, Creţeni, Guşoieni, de pe Valea 
Pescianei şi Drăgăşani gândind, meditând şi scriind.

Prima secvenţă din acest film din memoria mea cuprinde momentul când, prin 
anul  1966,a  venit  la  redacţia  Staţiei  de  Radioficare  Drăgăşani,unde  eram  redactor, 
propunându-mi un set de emisiuni sub genericul”Din istoria Rusidavei”.Am acceptat, pe 
motivul  că  foarte  mulţi  drăgăşeneni,ascultători  ai  emisiunilor  mele  ,datorită  cenzurii 
regimului comunist,nu cunoşteau adevărata istorie a localităţii în care trăiam.Aşa se face 
că preotul Dumitru Bălaşa a început  să citească săptămânal,   la microfonul  Staţiei  de 
Radioficare Drăgăşani, o pagină din istoria oraşului de pe malurile domoale ale râului 
Alutus.Paginile erau scrise de mână,citeţ ,aproape caligrafic şi ordonat .La sugestia mea a 
început,  chiar  să  culeagă  date  şi  să  conceapă  o Monografie  a  oraşului  în  care  a  trăit 
scriitorul  Gib  I.Mihăescu.În  perioada  aceea  m-a  rugat  să  scriu  capitolul  referitor  la 
Cultura acestei localităţi.Lucru ce l-am  făcut cu multă doruire .Din păcate Monografia 
oraşului Drăgăşani de Dumitru Bălaşa nu a apărut.din motive că regimul de atunci nu 
dorea astfel de cărţi.  Era vremea când cuvintele filozofului grec Constantin Tsatsos se 
potriveau ca o mânuşe pentru cei care trăiam  în acele vremuri de restrişte intelectuală şi 
materială: Cele mai multe dintre trăsăturile noastre bune nu sunt cunoscute niciodată de 
nimeni.Mereu suntem obligaţi să ne acoperim fiinţa cu o platoşă de duritate,ca să putem 
ţine piept în lupta vieţii.  Însă, o astfel de Monografie a apărut ,mult mai târziu,în 2004, 
datorită unui colectiv condus de prof.Emil Istocescu, Teodor Barbu şi Constantin Şerban, 
având ca bază lucrări realizate de preot Dumitru Bălaşa şi avocat Ion C.Vasile, aşa cum 
se specifică pe pagina a doua, monografie la care am contribuit şi eu cu o documentaţie 
despre activitatea culturală din Drăgăşani.
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Părintele Dumitru Bălaşa,  fiind socrul doctorului Miroiu, pe atunci directorul 
spitalului din Drăgăşani , venea adesea în oraşul de la poalele Delului Viilor, şi printr-un 
telefon mă chema la dânsul să ne întâlnim în casa ginerelui de pe strada dr.Baltazar.Ieşea 
în întâmpinarea mea, la ora stabilită, şi ne plimbam, pe acea uliţă care se oprea într-un lan 
de porumb, discutând despre literatură, dar mai ales despre istoria oraşului nostru,punând 
la punct, totodată, şi planul emisiunii următoare de la “Ora Locală“ trasmisă de Staţia de 
Radioficare.

Îmi  spunea,  părinteşte,  citândul  pe  Panait  Istrate,dragă  Florine,  Artistul  
trebuie să facă din arta sa o armă, din succesul său o înfrângere şi din bucuria sa o  
suferinţă.Aceste cuvinte mă puneau pe gânduri. Mă îndârjeau, mă îndemnau, să studiez, 
să scriu, şi iar să studiez,  la fel ca Martin Eden, din romanul cu acelaş nume de Jeack 
London, pe care îl recitisem de 6 ori . 

Mi-aduc aminte că într-o dimineaţă a venit la Studioul Staţiei de Radioficare , 
aflat pe str.Oltului, aproape de Gara  C.F.R.din Drăgăşani ,  pentru a-mi spune că doreşte 
să vină la una din şedinţele Cenaclului Literar”Gib I.Mihăescu”, înfiinţat(1958) şi condus 
de mine,pentru a ne vorbi despre  Limba dacoromână.Am fost  entuziasmat.Era pentru 
prima oară ,  sincer să fiu, când auzeam despre această  limbă ce a stat la baza  limbii  
române.Însă îmi era teamă că acest fapt să nu „deranjeze”organele de partid din cadrul 
Comitetului  Raional PCR ,organe ce prin secretarul Nichita îmi atrăsese de câteva ori 
atenţia  privind depăşirile  din canoanele  oficiale  ale  partidului  a emisiunilor  părintelui 
Bălaşa privind istoria oraşului Drăgăşani.

Cu  aceste  organe  mai  avusesem  câteva  necazuri,atunci  când  am  dorit  să 
“botezăm”  Cenaclul cu numele autorului romanului  Rusoaica.Atunci ne-a fost interzis 
acest  lucru,fiindcă Gib I.  Mihăescu încă nu era reabilitat.La  început  i-am dat  numele 
Orizont,  şi  după  o  acţiune  culturală  pe  care  am organizato  la  Căminul  Cultural  din 
Prundeni , împreună cu poeţii Dumitru Velea , Dumitru Raiciu , Diki Stama şi alţii, (la 
care fuseseră anunţaţi că vin :Virgil Mazilescu şi Radu Vasile, viitorul Prim Ministru, dar 
nu au  venit,  Virgil  fiind  profesor,  pe atunci,  în  comuna Greaca,  iar  Radu Vasile  era 
ocupat  la A.S.Bucureşti,  unde funcţiona ca  asistent la catedra de Istoria Economiei), 
soţia mea, poeta Titina Nica Ţene, a scris un articol despre această activitate şi l-a trimis 
ziarului regional din Piteşti Secera şi Ciocanul,în care se specifica numele Cenaclului 
Gib I.Mihăescu.Articolul   a apărut în ziarul  Comitetului Regional de Partid Argeş.De 
atunci organele locale au acceptat ca Cenaclul nostru să poarte numele scriitorului care a 
trăit şi scris în oraşul Drăgăşani.Era în anul 1960, cu  şase ani înainte de a fi inclus de 
T.Vianu în Arta prozatorilor români, vol.2,E.P.L., Bucureşti,1966,  şi cu 7 ani înainte  de 
a  fi  reeditat  cu  La  Grandiflora  şi  Noaptea  focurilor,având  o  prefaţă  de  Nicolae 
Manolescu, E.P.L.Bucureşti,1967.

 La următoarea şedinţă a cenaclului părintele Dumitru Bălaşa a venit, având 
câteva adnotări pe câteva foi de hârtie.La început a citit poezii domnul Blendea, le-am 
discutat, după care i-am dat cuvântul părintelui Bălaşa.Era prezent şi Ion C.Vasile, (tata 
lui  Radu  Vasile),  un  istoric  deţinător  de  date  importante  privind  istoria  vâlceană,  şi 
membru activ al cenaclului nostru.Atunci  părintele Bălaşa  ne-a vorbit de Herodot care 
în urmă cu 2500 de ani spunea că Tracii sunt al doilea popor mai numeros pe Terra, după 
acela al inzilor .Ne-a mai spus  că unitatea lingvistică dacoromână era o realitate în cadrul 
căreia  existau  două  ramuri  lingvistice.Prima,aşa-zisă  latina  cultă,  cum  specifica 
T.Mommsin, şi alta a poporului de rând, care vorbea limba rustică, dacica-latina, vulgata. 
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Ne mai spunea că multe din cuvintele fondului lingvistic  al limbii dacoromana au fost 
împrumutate  de la popoarele  cu care   au venit  în contact.Multe  din cuvintele  dacice, 
spunea părintele, le descoperim în Tabula Peutingeriana şi în Biblia lui Ulfila.Tot atunci 
ne-a  vorbit  despre  Împăratul  Ler,  spunându-ne  că  lerul-ler,  repetiţia  din   colindele 
noastre,  se  referă  la  acest  Împărat.Ne-a  citat  din  Petru  Maior  care,  în  subsidiar,  a 
scris:Dacă  socotim drept, limba românească este mama limbii latine .La faptul că unii 
din  cei  prezenţi  la  şedinţă  i-au adus  elogii,  părintele  a  replicat:Mă  tem de  insultele  
învăluite în elogii aduse mie.  Despre  originala supoziţie  ne-a vorbit  mai  detailat în 
Sala de Sticlă a Primăriei din Cluj-Napoca, prin anul 1999,invitat fiind , alături de preotul 
Ioan Marinescu, de către primarul Gh.Funar şi băiatul meu,scriitorul şi istoricul  Dr.Ionuţ 
Ţene.Atunci  ne-a  dăruit  revista  Dochiana, pe  care  o  edita  la  Suteşti,   împreună  cu 
preotul  ,coleg  de Parohie,  scriitorul  Ioan Marinescu,  în  care,  pe  parcursul  anilor,  am 
publicat şi eu.

Şedinţa  cenaclului,  de  prin  anul  1966,  s-a  încheiat  după  multe  discuţii  pe 
această temă, cu multe intervenţii din partea domnului Ion C.Vasile.

O  altă  secvenţă  din  acest”film”al  memoriei  despre  Patriarhul  Limbii  
dacoromâne este când prin anul 1968, la sugestia profesorului şi istoricului literar Emil 
Istocescu,  am  plănuit  să-i  facem  împreună  o  vizită  preotului  Ionescu,  din  Dobruşa,
(localitate la câţiva kilometri de Drăgăşani) , ginerele folcloristului Theodor Bălăşel,cu 
scopul de a realiza o înregistrare pentru  emisiunea culturală de  la Staţia de Radioficare 
pe tema vieţii şi activităţii marelui folclorist.Din păcate, părintele Dumitru Bălaşa nu a 
putut  veni  ,  pe  motiv  de  sănătate.  M-am  dus  cu  profesorul  Emil  Istocescu.Preotul 
Ionescu,bolnav de inimă,ne-a arătat o parte din manuscrisele  lui Bălăşel, corespondenţa 
acestuia cu mari personalităţi ale culturii române , inclusiv cu T.Arghezi. Mi-aduc aminte 
de o carte poştală scrisă de T.Arghezi scrisă în formă de spirală. Interviul luat de Emil 
Istocescu şi înregistrat de mine a fost radiodifuzat la  Ora Locală.Profesorul Istocescu a 
organizat  cu elevii  dânsului   la  Liceul  Teoretic  un medalion despre Theodor  Bălăşel, 
folosind şi înregistrarea mea .Urmare acestui fapt profesorul a fost luat la întrebări de 
către Securitate pe motiv că face propagandă religioasă în şcoală.

Mult  suflet  punea  în  tot  ce  făcea  părintele  Dumitru  Bălaşa.Avea  talentul 
înăscut de cercetător care cu acribie scormonea în hrisoave şi documente.Mai tot timpul 
se ducea la Arhivele Olteniei, din Craiova, şi de unde venea cu alte şi alte noutăţi.Acolo 
,la Arhive ,era foarte cunoscut , şi ajutat de cercetătorul, istoricul, colegul şi prietenul 
meu  dr.Ilie Vulpe, drăgăşenean şi el.

În 1968, Securitatea ne-a interzis să mai difuzăm emisiunea  Din istoria 
Rusidavei fără să ne dea o explicaţie.

După  câţiva  ani  m-am  mutat  la  Cluj-Napoca,cu  toată  familia.Legăturile 
noastre s-au întrerupt.Doar, din când în când, mai aflam ecouri ale evenimentelor din 
oraşul natal prin profesorul Emil Istocescu şi Teodor Barbu (care m-au invitat la lansarea 
Monografiei Municipiului Drăgăşani, în anul 2004)şi cumnatul meu Constantin Bolocan.

Legătura cu părintele Bălaşa am reluato, cum spuneam,atunci când venea la 
Cluj-Napoca  să-şi  lanseze  cărţile  şi  revista Dochiana   în  Sala  de  Sticlă a  Primăriei 
clujene.Era o plăcere să-l asculţi când vorbea despre istoria poporului dac, despre limba 
vorbită  de acesta,despre cât  este mitologie  şi cât  este adevăr.Împreună cu preotul Ion 
Marinescu,  acum  parohul  Bisericii  din  Suteşti,constituia  un   cuplu  indisolubil  ,de 
intelectuali
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, un nucelu puternic de cultură ,iluminator de înţelepciune şi iubitor de istorie naţională.
Un lucru  îl  caracteriza  pe Dumitru  Bălaşa ,  acesta  niciodată,  nu confunda 

valoarea  căutărilor  sale  cu  strădania  de  a  interpreta  căutările,inclusiv  cu  rezultatul 
adevărului căutat.Cunoştea faptul că, nu întotdeauna istoria spune adevărul şi că aceasta 
mai exprimă cerinţele epoci.Şi spunea, nu de puţine ori, că vai de istoria care exprimă 
numai cerinţa politicului.

Băiatul meu Ionuţ mi-a adus trista veste că părintele Dumitru Bălaşa a trecut 
la Cele Sfinte în zilele Crăciunului anului 2002.Vestea mi-a înegurat sufletul, şi împreună 
cu soţia ne-am dus la Catedrala  Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde am aprins două 
lumânări, una pentru sufletul lui mare, iar  altă  pentru perenitatea ideilor sale.

Dar,  filmul,  de  care  vorbeam,  despre  memoria  Patriarhului Limbii  
dacoromâne,iată ,continuă cu întreprinderea  istoricului Eugen Petrescu şi părintele Ion 
Marinescu, fiindcă memoria  ne-o dă contactul cu documentele,  înţelepciunea ne-o dă 
distanţa faţă de acestea.

Presa,”câinele de pază „a democraţiei-sau „haitele  de câini”care muşcă 
democraţia.

-eseu-

Atitudinea consecvent critică a unor trusturi de presă, scrisă, dar mai ales TV, de 
la  noi,au  subminat  consensul  politic,  mai  ales  în  ultimii  patru  ani,  făcând,  astfel, 
guvernarea  să  fie  bulversată.Se  cunoaşte  faptul  că  presa,în  ţara  noastră,  şi-a  avut 
începutul  în  secolul  XIX.(În  1829 la  Bucureşti-Ion  Eliade  Rădulescu  cu  sprijinul  lui 
Kisseleff scoate  Curierul Românesc,  primul ziar din Muntenia, iar la Iaşi apare  Albina  
Românească  a  lui  Gheorghe  Asachi),  care  după  1989 a  cunoscut  un  avânt  deosebit, 
căpătând  şi  sintacma  de”câinele  de  pază”al  democraţiei.Însă,după  o  perioadă  gri  şi 
aservită unei dictaturi criminale.

Există  în  presa  noastră  două  tendinţe:una  de  stânga(vezi  Antena  1,  2,  etc.)ce 
propovăduieşte idei de stânga în folosul patronilor îmbogăţiţi prin practici  ne ortodoxe 
,ce” plâng “ pe umerii celor cu pensii de 3 lei, şi cealaltă de dreapta(vezi postul Realitatea 
TV).Criticii,totuşi de stânga se plâng că produsele presei sunt covârşitor de conservatoare 
în sensul că ele consolidează  status quoul.Ei îi  acuză pe ziarişti  că nu au o atitudine 
suficient de critică faţă de politica preşedintelui şi a premierului, care sunt de dreapta.Dar, 
să spunem şi adevărul, aceştia  nu sunt atât de bogaţi ca o parte din conducerea partidelor 
ce se autodefinesc de stânga.Când presa de dreapta critică alunecarea spre stânga a presei 
se afirmă că, astfel se fac jocurile unor interese ale grupurilor  de presiune, în spatele 
cărora  se  află  patronii  ce  conduc  trusturi  din  mass-media.În  acest  context  se  încalcă 
deontologia  profesională.Dar,  oare,  se  mai  respectă  aceasta?  În  condiţiile  în  care 
majoritatea ziariştilor refuză adoptarea unui Statut al acestei breasle? De ce oare!? Este o 
întrebare  retorică.Însă,pot  da  un  răspuns  sunccint:  un  astfel  de  Statut  le-ar  impune 
respectarea  deontologiei  profesionale,  de  care  vorbeam,  le-ar  impune  un  echilibru  în 
judecăţile  de  valoare,  un  bun  simţ,inclusiv  respectul  faţă de cuvântul scris.  Pentru 
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majoritatea ziariştilor acestea sunt condiţii greu de respectat,dar mai ales pentru patronii 
lor.Aşa că, ne rămâne doar să constatăm că această breaslă, din care fac parte şi eu, este 
oglinda clasei politice care ne conduce,iar ea este expresia voinţei poporului rezultat prin 
vot.Realitate ce o explicăm prin teorema din geometrie : două paralele fiind paralele cu  
a treia sunt paralele între ele.Astfel, se eludează rolul adevărat al presei,acela de a servi 
societatea  românească  prin  furnizarea  unor  relatări  corecte  privind  conflictul  dintre 
idei.Rolul de câine de pază, ce este considerat ca având un caracter de remediu, devine 
astfel  primordial,  din  păcate  la  noi  din  acest  câine s-a  născut  o  haită care  muşcă 
democraţia.

Din  păcate,sunt  televiziuni  care  au  impus  o  dictatură  a  poziţiei  politice  şi 
economice a patronatului şi al partidului înfiinţat şi coordonat de acesta.Iar ziarişti fără 
coloană vertebrală,  şi  fără prinţipii,  vorba lui  Nenea Iancu,  încălcând orice morală  şi 
deontologie profesională, fac jocul  murdar al unui grup de interese.Mai grav este că în 
acest joc au intrat şi ziarişti  remarcabili, cum ar fi Ion Cristoiu.Vorba din popor”au dat  
cinstea pe ruşine”. Se pare că aceştia  au uitat principala datorie a ziaristului de a focaliza 
atenţia publicului asupra problemelor şi diferenţelor,eşecurilor şi ameninţărilor,  adoptând 
poziţia unui critic obiectiv şi nepărtinitor.Atitudinea  ziariştilor din această categorie a 
dus spre negativismul cinic,uneori apocaliptic.(Vezi  România Mare care cu ani în urmă 
scria că va izbucni război civil dacă vine în ţară Regele Mihai).Tot odată laşitatea unor 
ziarişti ce se ascund în spatele unor pamflete face ca aceştia să nu fie judecaţi de către 
justiţie  pentru infraţiunea unor injurii  şi propaganda unor neadevăruri.În  sfera vastă a 
dezacordului  dintre  oameni,  ziaristul  nu  oferă  adevăr.  El  oferă  o  aproximaţie a 
adevărului:o imagine corectă, completă şi echitabilă.Aşa ar trebui să fie.

Cititorii, o parte din ei, care digeră mai greu informaţiile, se întreabă de ce se dau, 
sau se publică ştiri proaste şi negative.Unele televiziuni chiar în exces, cum este PRO-
TV-ul.Dacă acest gen de ştiri  nu sunt comunicate, este de aşteptat ca consecinţele lor să 
dispară?  Din  păcate,  răspunsul  este”nu”.Ziariştii  acţionează  pe  baza  unor  supoziţii 
esenţiale,anume,că,în măsura posibilului, toate ştirile trebuie să fie făcute cunoscute, că 
ştirile au consecinţe care nu dispar de la sine şi că aceste consecinţe trebuie să fie date în 
vileag dacă e să existe o şansă de corectare,îmbunătăţire sau progres.Dar, din păcate după 
aproximativ 20 de ani de presă liberă,acest fenomen de îndreptare nu s-a arătat.De ce? 
Fiindcă oamenii nevoiaşi, mai ales cei din Moldova, nu citesc presa şi nici nu privesc la 
televizor.Din două motive.La sat nu au bani să cumpere ziare, iar la televizor nu se uită 
din lipsă de timp sau de receptor tv.

Concluzionând,atâta  timp  cât  există  în  spatele  ziariştilor  trustuiri  de  presă  cu 
patroni  implicaţi  în  politică,  sau în  interese  economice,  sintacma   câinele  de  pază a 
democraţiei este improprie întrucât colectivele de redacţie s-au transformat în haite de 
câini care muşcă democraţia prin impunerea dorinţelor, intereselor, mereu ascendente, 
ale stăpânilor.

Prin adevăr se învinge o părere
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La Editura  Carpathia Press-2008 a apărut primul volum dintr-un serial, intitulat 
Neamul  întemeietor  al  lui  Băsărabă de  Nicolae  N.Tomoniu,  ce  conţine  Comentarii  
critice la cartea “Thocomerius-Negru Vodă de Neagu Djuvara,Neamul lui Băsărabă şi  
“lupta de claă”!-aspecte psihologice şi aspecte logice.

Nicolae  N.Tomoniu  este  cercetător  al  istoriografiei  locale,jurnalist,un  mare 
promotor,  remarcat  de specialişii  din domeniu,  care,prin  lucrările  sale,  promovează  şi 
reconsideră  regionalismul creator.În acest sens concepând studii despre Nicodim de la 
Tismana,dar  şi  despre  exegeza  acestui  reprezentant  al  isihasmului  de  Renaştere 
românească, cum îl recomandă pe ultima copertă Artur Silvestri.

Înainte  de  a  intra  în  subiectul  acestui  interesan  volum doresc  să  subliniez  că 
volumul de faţă apare în Colecţia “Primul cuvânt” în cadrul unui program ARP Asociaţia  
Română  pentru  Patrimoniu şi  conţine  exclusive  volume  de  debut  ale  scriitorilor  
români,indiferent de genul în care se exprimă; ea este iniţiată, îngrijită şi finanţată de  
Artur Silvestri.

Prezenta carte sfredeleşte adâncurile, uneori incerte, ale unor presupuse adevăruri 
ce  se  folosesc  de  ideologii  care  denaturează  şi  descurajează  istoria  neamului.În 
contradicţie cu documentele certe ale istoriei noastre verificabilă şi al tradiţiilor cuprinse 
de aceasta.

Cartea este structurată în şase capitole, inclusiv, Note, Anexe ce cuprind Păreri şi 
ultimele noutăţi, Arborele  genealogic al Basarabilor până la Mircea cel Bătrân,nepotul 
cuviosului  Nicodim  de  la  Tismana,  Anexa  3.Arbore  Radu  Negru,  Anexa  4.Arbore 
Litovoi,cumnatul lui Tihomir,după Ana,Anexa 5.Arbore Tihomir,  tatăl  lui Basarab,fiul 
lui  Constantin  Tiş,  Anexa 6.  Arbore  Basarab,  Anexa 7.Arbore  Ana,  fiica  lui  Bărbat, 
mătuşa lui Basarab 1 şi postfaţa Apologetul contemporan al Tismanei de Artur Silvestri.

Încă din  Introducere autorul plonjează în „apele tulburi”ale comunismului de la 
noi pentru a sublinia implementarea de către acest regim criminal al ideologiei luptei de 
clasă în rândul maselor populare.Acest fapt a dus la anularea dialogului şi la împărţirea 
societăţii noastre în două părţi:de partea „poporului” sau a “exploatatorilor”.

O  asemenea  metodă  ,cum  subliniază  autorul,  a  dus  la  simplificarea  tuturor 
concepţiilor acestei lumi atât de diversificată.În aceste condiţii, până şi mass-media de la 
noi  s-a  divizat  în  două  tabere  antagonice.Un  asemenea  fenomen  s-a  petrecut  şi  cu 
supoziţiile domnului Djuvara care susţine,sus şi tare,că voievodatele valahe au fost create 
de” către...nomazi!”Aşa cum scrie în noua sa carte Thocomerius-Negru Vodă, apărută la 
Editura  Humanitas,2007.Până  şi  documentele  maghiare  din  vremea  voievodatelor  lui 
Litovoi  şi  Seneslau  susţin  că  spaţiul  Transalpinei   era  deja  ocupat  de  neamul 
Basarabilor.Aşa că,teoria  că românii  s-ar  fi  format  ca popor la  sud de Dunăre,sau au 
migrat în acel spaţiu şi că s-ar fi întors în secolul 13, a căzut.

Interesante sunt argumentele aduse de Nicolae N.Tomoniu în toată această 
dispută,extinsă şi pe internet, susţinute prin  studii, publicate de-alungul vremii, de 
istorici renumiţi ca:Nicolae Iorga, Ion Bulei, Al.Rosetti, Sorin Paliga, Dr.Ionuţ Ţene, etc.

Se pare că lucrarea domnului Djuvara au aprins patimile vocilor antiromâneşti,iar 
fanii  lui  cumani,  au  aşternut  un  văl  de  ceaţă  peste  istoria  Tismanei  şi  Coziei,  bine 
cunoscută de N.N.Tomoniu.

În încheierea acestei succinte prezentări voi reda ce scrie  istoricul Dr.Ionuţ Ţene, 
(citat în carte),ce combate teza susţinută de d-l Djuvara  care susţine crearea din exterior a 
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unei “unităţi politice”:Din păcate teoria “cumană“susţinută de Neagu Djuvara suferă de 
lipsă de logică istorică.În anii 1241-1242 are loc marea invazie tătară care sfărâmă “Ţara 
Cumanilor”din Muntenia,recunoscutăde documentele vremii.Deci Basarab ,numai ca vlah 
putea avea relaţii bune cu tătarii.Cumanii erau deja zdrobiţi şi implicaţi în frontal regal 
maghiar împotriva tătarilor.După 1242 are loc o emigrare masivă a cumanilor pe două 
fronturi.Cea mai  mare parte  trece în sudul Dunării,iar  o altă parte însemnată numeric 
trece  în  Transilvania  şi  se  pune  la  dispoziţia  regelui  maghiar.Astfel  cnezatele  şi 
voievodatele valahilor autohtoni din Muntenia încep să se afirme pe plan politic, tocmai 
datorită  plecării  cumanilor.Diploma  Ioaniţilor  de  la  1247  amintesc  de  cnezate  şi 
voievodate  valahe  şi  documentele  regale  maghiare  vorbesc  de  revolta  lui  Litovoi 
împotriva  regelui  maghiar  suveran.Litovai  este  înfrânt  şi  cade  în  luptă,iar  fratele  lui 
Bărbat  luat  prizionier  se  răscumpără  şi  se  recunoaşte  vasal  regelui.Tocmai  aceste 
frământări atestă afirmarea cnezatelor româneşti pe scena politică internaţională,datorită 
faptului că poporul cumanilor părăsise Muntenia.”

Cartea  lui  Nicolae  N.Tomoniu   este  o  pagină  a  istoriei  reale  ce  memorează 
“reacţia clasei pozitive care,indiferent de epoci şi de context, îşi găseşte reazem în tradiţia 
ireductibilă  acolo  unde  lumpen-intelectualitatea  de  viitură nu  poate  pătrunde  fiindu-i 
deopotrivă străină şi in-inteligibilă.”.(Artur Silvestri).

N.N.Tomoniu, prin cartea sa susţine  un adevăr ce învinge o părerea a d-lui Neagu 
Djuvara.

„Prin vămile vieţii”de mână cu Scriitorul

Am cunoscu de-alungul vieţii mulţi medici care pe lângă nobila meserie  ce o 
practică s-au aplecat cu talent şi acribie şi asupra ARTEI. Să fie aceasta un mijloc de 
refugiu ,de „potolire”a durerilor  resimţite în mediul în care îşi desfăşor activitatea ? Este 
o  întrebare  retorică.  Un astfel  de  medic  este  Virgil  Răzeşu,  acesta  fiind   un talentat 
scriitor,  violonist  şi  promotor  cultural  .”După  ce  a  acordat  profesiei  dreptul  său 
primordial,  (fiind  un  chirurg  de  excepţie  .n.n),  alcătuind  un Vademecum  de 
chirurgie ,supranumit, nu cu ironie, ci cu simpatie şi respect profesional,  Biblia de la 
Piatra Neamţ-studiu complex al practicii chirurgicale” autorul romanului “Prin vămile  
vieţii,”apărut la Editura Răzeşu, 2008 este şi un talent muzical înăscut, cântând în tinereţe 
într-o orchestră sinfonică, aşa cum ne informează Doina Rusu în”Invitaţie la lectură”. 
Cartea  având  327  de  pagini  am primito  cu  următoarea  dedicaţie  care  mă  onorează: 
“Scriitorului  Al.Florin  Ţene,  preşedintele  Ligii  Scriitorilor  din  România,  cu  sinceră  
preţuire şi aleasă consideraţie.”

Romanul  este  construit  asemeni  unui  puzzle,  structurat  pe capitole,  fiecare 
având un motto , din clasicii literaturii şi filozofiei, ce esenţializează subiectul capitolului 
următor.Aparent  romanul  este  numai  autobiografic  .  Dar  oare  nu  toate  romanele  au 
crâmpeie din biografia scriitorilor? Chiar dacă unele se rezumă la fragmente din trăirile 
eului şi din aventurile intelectuale . 

“Prin vămile vieţii” cuprinde fragmente din amintirile copilăriei,într-un spaţiu 
anistoric,  pe  malul  Dunării,  la  Brăila  şi  Galaţi,  descoperim  pagini  deosebite  despre 
dragoste  şi  profesie,  sau  însemnări  ce  se  constituie  în  adevărate  eseuri  ,  despre 
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paranormal(romanul se deschide cu o astfel de povestire) şi asemeni jocului  de  cuburi 
autorul revine la momente din tinereţe, adăugând ,de fiecare dată, meditaţii filozofice, din 
care se desprind învăţăminte de viaţă , experienţă umană şi profesională. Autorul ştie că 
înainte de a fi iluzie,fragmentul de real e un efect al textului.Punând sub lupă celula vieţii, 
autorul nu ezită să-şi suspecteze ochiul de subiectivism înşelător,  observaţia şi relatarea 
întâmplărilor  pare  să  scoată  mereu  la  lumină  o  concreteţe  palpabilă:  “Era  o  căsuţă 
bătrânească, veche, pe strada care ducea spre munte, cu un singur corp de clădire, cât  
curtea de lung.” Universul epic e populat cu personaje obişnuite care au tangenţiat cu 
viaţa  autorului,  altele  de  o  seninătate   nativă,  care-şi  consumă  viaţa  în  întâmplări 
neprevăzute sau în lungi ritualuri monotone.Vioiciunea textului , tonul jovial al relatării, 
vivacitatea frazei par produsul unui instinct de povestitor. Lupta personajului romanului 
cu văzutul  şi  nevăzutul   din  vămile vieţii ,în condiţiile unei Românii cuprinsă de inerţie 
sunt  acte  ce  ne  aminteşte  de  romanul  lui  Miguel  Saavedra  Cervantes  ,El  ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha.Naraţiunea nu e lipsită de un pitoresc estetizant, în 
care se ascunde o decrepitudine fastuoasă, întinsă, precum un miceliu,asupra istoriei unei 
vieţi de om.În acest sens,  acest roman este o relatare a umanităţii în plină desfăşurare, cu 
pshihologii  efervescente  şi  răvăşite.  Universul  epic  e  implicit,  trăit  şi  ţesut  din pânza 
cunoaşterii  ritualice.Romanul  este  cronica  a  unui  neam ,nu a  unei  familii,  în  care  se 
fixează momentul de paroxism istoric în centru căruia se află autorul, cu orgoliile lui de 
axis mundi.
Practic  personajul  principal  din  această   naraţiune  romanescă  este  egoul scriitorului, 
medicul chirurg cu experienţa ,cu trăirile şi angoasele sale.În multe privinţe romanul este 
o naraţiune autoreferenţială, chiar dacă miza e a faptului de viaţă, a epicului. Romancierul 
, prin personajul său,  întrezăreşte o soluţie de evadare din  patologia chirurgicală  prin 
scris.Avem aici cazul autorului care-şi premeditează experienţa, şi bine face, iar resortul e 
psihanalitic şi, nu întâmplător, naratorul abordează frontal eseuri  „de mare profunzime 
spirituală„filtrate  prin  abordări  filozofice  şi  plonjând  cu  curaj  în  metempsihoză,  cu 
scopul,  desigur,  de  a  ilumina  impulsul  ce-l  trage  dinspre  realitate  înspre 
ficţiune.Componentele romanului lui Virgil Răzeşu nu sunt lipsite de reflecţia teoretică, 
încorporată notaţiei,nici de procedeele metaliteraturii şi uneori desfăşurându-se pe două 
paliere.   Destinul  naraţiunii  atârnă de capriciul  povstitorului,  textul se construieşte pe 
măsură ce se naşte, însoţindu-se de autocomentariu precum melcul în cochilie, proza fiind 
un text în oglindă: imaginea trăirilor realităţii e chiar proza , cu tot ce înseamnă mecanism 
al scriiturii:”Am citit destule cărţi scrise de medici şi, nu o dată, m-am gândit la nevoia  
lor de confesiune, mult mai manifestă decât la alţii. Şi mi-am spus că, foarte probabil,  
faţă de alţi profesionişti, medicul se bucură de nişte şanse aparte.El vine în contact cu  
mulţi oameni.Mereu şi mereu alţii”.

Romanul are fluenţă epică şi coerenţă în ciuda faptului că este construit pe 
principiul  puzzle.Lumea  lui  Virgil  Răzeşu  are  carnaţie,  personajele  îşi  trăiesc  firesc 
condiţia lor umană.Naraţiunea are aparenţă de povestire clasică, omogenă, firesc socială 
şi  morală.  În  acest  context  nu  pot  să  nu  citez  cuvintele  lui  CC publicate  pe  ultima 
copertă:”Aflat în perioada crepusculară(e vorba de Virgil Răzeşu,n.n.) a unei existenţe  
închinate  familiei,  profesiei  şi  statutului  de  cetăţean  implicat  în  binele  şi  progresul  
cetăţii, ceea ce nu înseamnă altceva decât dragoste de semeni, autorul le oferă acestora,  
cu sinceritate deloc prefăcută sau căutată, un mănunchi de istorisiri şi fapte de viaţă  
care l-au trecut prin vămile cele multe ale unei vieţi neirosite în zadar.”Din acest punct 
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continui eu; Virgil Răzeşu este un prozator viguros, stăpân pe uneltele sale , făcând din 
trăiri şi experienţă de viaţă act pur de creaţie epică, relansându-şi proza într-o competiţie 
de anvergură. 

Lumina muntelui în procesiunea armoniei culorilor

Pentru pictorii din cadrul Asociaţiei judeţeane a Artiştilor Plastici Cluj muntele 
,mai  ales  cel  din zona Mărişelului,  a devenit  o sursă de inspiraţie  constantă.Taberele 
organizate  odată  pe  an  în  acest  areal,ajunse  la  ediţia  a  V-a,  au  făcut  ca  pe  pânzele 
pictorilor   ,paradoxal,să  urce  muntele  pe  piscurile  înalte  ale  cromaticii.Însă,  numai 
muntele  cu  toată  paleta  lui  de  peisaj,dar  mai  puţin  oamenii  acestei  zone.Aşa  cum 
spuneam, matricea de inspiraţie a acestor artişti este o zonă plină de lumină şi culoare, de 
aceea expoziţia se află sub genericul  Lumina de la porţile ceruluii, având o specificitate 
unică etnofolclorică, care vrând ne vrând, artiştii  au surprinso în arhitectura caselor, a 
căpiţelor de fân, a portului  şi obiceiurilor oamenilor .Este o zonă ce musteşte de istorie, 
dar mai ales de frumuseţea peisajului care, cum spunea Amiel este o stare de suflet.Fapt 
ce  pentru  protagoniştii  noştri  a  devenit  o  stare  de  peisaj.Peisajele  acestor  pictori  ne 
explicitează sufleteşte raportul dintre natură şi interpretarea ei cu ajutorul ochiului, mîinii, 
culorilor  şi  nu  în  ultimul  rând  a   talentul.Aceste  peisaje  ne  deshid  perspectiva  spre 
totalitate,  dor de expansiune,  şi libertatea eului,  dar şi al fiinţei.Aşa cum Carl Gustav 
Carus, în scrisorile lui, prin anul 1798, scria că peisajul aparţine sufletului lumii,(vezi 
tablourile  lui  Octavian  Popescu).  Iar  tablourile  lui  Eugen Coţa  reproduc tot  ce  a  dat 
Dumnezeu  acestor  locuri,  convins  că-i  aparţin,  dar  înnobilându-le  pe  cât 
poate.Majoritatea acestor lucrări rezonează cu concepţia şi viziunea asupra naturii şi cu 
poetica artiştilor.De fapt ei reconstruiesc o nouă lume, ei sunt  învierea şi viaţa cum se 
specifică în sfânta Scriptură.Aceşti artişti se situează întru natură, nu o privesc din afara 
ei,iar  cum este Cornel Vana o şi modelează apropiindo de firea lui şi-a lumii.Pictorii 
aceştia  integrează  natura  şi  culorile  ei  în  propria  lor  natură  de pe  pânză,finalizând  o 
vibraţie  ce reverberează prin arpegiul culorilor în sufletul privitorilor.Căpiţa de fân (Vezi 
lucrările lui Maria Cristea )nu poate fi decât o turlă de catedrală a naturii cu vârful înfipt 
în  albastrul  cerului,  precum turla  bisericii  lui  Octavian  Popescu.Floarea Bulduş  simte 
nuanţele, dar le şi aude rezonând în sine ca pe un concert despre apa ce curge alene între 
chingile  muntelui ce poartă pe umerii  lui  suflete ancestrale,  dar şi cele care vin să le 
tulbure liniştea dintre două nopţi în care luna visează rezemată cu capul pe câte o creangă 
de  copacRoşul  din  tabloul  lui  Mircea  Bonda  aprinde  copacii  şi  acoperişurile  caselor 
contrastând cu coamele dealurilor încinse de galben şi verde(vezi tablourile lui Nicolae 
Bogdan, ai cărui cai în mişcare dinamizează peisajul.Sau tablourile lui Vasile Pop,Szabo 
Francisc al cărui galben pal ne îndeamnă la nostalgie,Valeria Iacob,Istok Nicolae, Jacob 
Margit, cu policromia florilor ce stârneşte un arpegiu al nuanţelor.
La fel ca Florile în vază ale Afinei Lupaş,sau geometria haturilor câmpului din tabloul lui 
Gavril Nechifor, sau dealul ce prăvale culoarea peste căpiţele de fân din tablul Mariei 
Moldovan,sau frunzele aprinse din copacii Dorinei Scutareanu, sau albul florilor al Anei 
Pop ,sau explozia  globului  de  aur  în  copacul  gânditor  din  tabloul  Larisei  Onis,nu în 
ultimul rând focul ancestral ce încojoară copacii din tabloul Laurei Potop, sau verdele 
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pal, stârnind speranţă din buchetul de cale ale Cameliei Vidrascu,sau căpiţele de fân ca 
două cupole de catedrală în spatele cărora muntele secmentează tabloul în două.)
Pentru aceşti pictori muntele este edenul pe care doresc să-l recupereze,el se constituie în 
axa  universului  lor.În  aceste  tablouri  predomină  peisajul  arhaic,.iar  la  unii  dintre  ei 
descoperim  şi  o  viziune  cu  tendinţe  moderniste  din  care  nu  lipseşte  simbolul,  (vezi 
sculpturilr  lui  Iosif  Stegaru),unde  elemente  clasice,de  mult  cunoscute,se  îmbină  cu 
tehnica  folosită  în  creaţia  populară  naivă.Ei  scriu  cu  lumină,cum  scriitorii  cu 
cerneala.Dacă  pictorii  prin  culoare  exprimă  cuvântul  ne  spus,  scriitorii  prin  cuvânt 
exprimă culoarea metaforei.Două modalităţi care converg către două feluri de exprimări 
ale eului.Pictorii  despre care facem vorbire au un fel  de smerenie faţă de impulsurile 
lăuntrice, ascultând acel egou,căutând să lege un dialog dintre lucrările lor şi realitatea 
abordată.În  acest  dialog descoperim un patetism al luminii,  al  verdelui,ale  multiplelor 
culori.Se pare că muntele a fost făcut de Dumnezeu pentru ca pictorii să vadă dincolo de 
el.

Cei 27 de pictori care au participat la Tabăra din Mărişel prin această expoziţie au 
coborât muntele în burg, sau mai degrabă au înhămat caii nuanţelor şi au dus metropola 
până la Lumina de la Porţile Cerului.

Cuvântare ţinută la
expoziţia ce a avut loc în 3 noiembrie în holul Bibliotecii Judeţene Octavian Goga-Cluj.

Câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia
Fără nicio aluzie la A-micul Cosmin  Dragomir.

( Pamflet)
Nu se ştie dacă  unii oameni au  împrumutat caracterul  şi comportamentul 

animalelor din vremuri ancestrale, însă, sigur se cunoaşte că unii dintre noi se comportă 
asemeni  câinelui. Acest animal care a devenit stăpânul omului, a făcut ca unii dintre noi 
să  împrumute  caracterul  acestuia.  Astfel  de oameni   tot  latră  la  lună,  pentru a  nu se 
plictisi,  s-au la alţi  oameni  care îşi văd de treabă în drumul lor prin viaţă .  Nu ne-ar 
deranja, vorba aceea, fiecare „animal” are dreptul la exprimare prin limba lui. Însă, atunci 
când lătratul lor deranjează bunul mers al vieţii noastre ar fi necesar să -i mai lovim cu 
câte  un  băţ.Dar...nu  facem  acest  lucru  pentru  a  nu  ne  amenda  cei  de  la  Protecţia 
Animalelor.  Cunoscând  faptul  că  fiecare  “pasăre”  moare  pe  limba  ei,  aşteptăm acest 
eveniment  să se petreacă şi la …câinele despre care vorbeam .În general îmi plac câinii , 
mai ales cei dresaţi .Din păcate , majoritatea dintre ei nu au avut norocul să fie...”şcoliţi” .

Îmi  pare rău de neînţelegerea “câinelui”,  de care  fac vorbire,  că  mă latră 
degeaba. Au făcuto şi alţi câini , tot degeaba, pe motiv că le-am arătat băţul pe care scria 
colaboratori cu coteţul  pe care  se afla firma “Securitate”.Chiar m-au exclus din haită 
crezând că am  făcut vreodată  parte din regnul lor. Eroare. Cel de care fac vorbire,  fiind 
câine, pe dealtă parte, nu are cum să înţeleagă  libertatea  omului de a  se asocia cu cine 
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doreşte  .Chiar  să  înfiinţeze  organizaţii  profesionale.  Întotdeauna  diversitatea  conduce 
spre progres.Doar,nu o să rămânem la un singur partid unic .

În aceste condiţii îi  scriu “prietenului” meu “javra”, să latre pe la alte case 
,dacă nu are ceva mai bun de  făcut . Mai bine ar fi să nu mai latre, căci nimeni nu-l bagă 
în seamă . Dacă ar fi fost un câine de circ ,cu o operă în spate, ar fi altceva . Se pare că , 
mai  nou ,   cochetează cu “scârţa  ,scârţa  pe hârtie”,  însă ,  întotdeauna i-au ieşit  nişte 
schelălăituri jalnice . Iar unele ziare au scris că personajul nostru,  îi place să amuşineze 
sexul masculin al unor dulăi de prin “Ţara Vrâncioaiei “.

Nu  doream să mă cobor până la nivelul acestei javre care mă latră de câţiva 
ani încoace, dar am făcuto dintr-o necesitate practică : să-i arăţi câinelui  nuioaua atunci 
când scapă din lesă şi  muşcă .

Fiind  javră nu are de unde să cunoască proverbul românesc:”Câinii latră,ursul 
merge.”Însă, se pare,în incoştienţa  acesteia , practicarea ideeii 
”calomniază,calomniază,că tot rămâne ceva”, poate să aibă efect .

Îm pare rău de  timpul  pierdut cu răspunsul  la lătratul...  javrei  .Insistenţa 
acesteia m-a împins la un răspuns. Poate v-a înţelege, într-un final, proverbul  “Zgâlţie 
lesa să priceapă câinele”,  sau “Bate şaua să priceapă iapa”. Păcat că nu este iapă, ar fi 
fost mai înţelept . Oare, mă întreb, javra noastră ştie să citească ?

Realismul operei lui Theodore Dreiser promovează idei de stânga şi 
încălcă morala?

Încă  de  la  apariţie  cărţile  lui  Theodore  Dreiser  Sister  Carrie, în  1900  şi  An 
American Tragedy,publicat mult mai târziu,în 1925, (romane traduse şi în limba română), 
au produs controverse în literatura americană,în timp ce la noi, sub regimul comunist, au 
fost considerate ca fiind opere ce promovează autenticul realism-socialist.  Propaganda 
PCR s-a folosit de aceste roamne pentru a lovi în ”putredul”capitalism american.

Într-un eseu publicat  prin anii 1980 de Justin Kaplan autorul se întreba retoric 
cum se  putea  împăca  stilul  necizelat  al  lui  Dreiser,cu  puterea  sa  indiscutabilă  de  a 
impresiona  şi  convinge,capacitatea  sa  uimitoare  de  a  zugrăvi  substraturile  vieţii  
americane,viziunea sa sofocleană?

Theodore Dreiser mai este încă un romancier controversat,atât de criticii literari 
moralişti,dar şi de o parte din cititorii  cărţilor sale.Fenomen ce nu s-a stins în Statele 
Unite şi care ,sper să se producă şi în rândul istoricilor şi criticilor literari de la noi.În 
timp ce în spaţiul literaturii române romanele sale erau elogiate pe considerente politice ]
n regimul trecut, în America erau înfierate de o parte din critici şi cititori pe motiv că erau 
drept  asalturi  împotriva  valorilor  morale  şi  responsabilităţii  individuale  (Nathan 
Glick,fost  redactor  şef  al  revisteiDialogue,apărută  şi  noi.).  În  lumea  literară 
americană,după moartea scriitorului survenită în 1945, predomină întrebarea dacă Dreiser

 să fie considerat autor de proză scrisă cu stângăcie,ce a creionat personaje mânate 
de  impulsuri  violente  şi  necontrolate  ce  le  duc  spre  starea  incapabilităţii  judecăţii 
morale,sau  un  mare   romancier  asemeni  lui  Balzac,Zola  sau  Tolstoi.Nu există  nici-o 
îndoială  că  opera  romanicierului  a  contribuit  la  lărgirea  orizontului  tematic  al  prozei 
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literare americane, dar şi la noi.Dreiser a explorat aspecte semnificative şi cruciale ale 
vieţii  reale  care  nu  au  fost  abordate  niciodată,sau  chiar  ignorate  în  literatura 
americană.Manipulaţiile  complexe  ale  industriei  în  expansiune,ale  băncilor,raporturile 
neconvenţionale între sexe,sunt doar câteva din temele predilecte din subiectele acestui 
romancier.Sunt idei foarte mult exploatate în favoarea propagandei  de  partid  de  la 
noi.Faptul că autorul romanului O tragedie americană  a plătit ca ţintă a unor atacuri 
calomnioase  în  America  se  datorează  şi  faptului  că  propaganda  comunistă  din  estul 
Europei s-a folosit de opera sa.Atributul de artă nemuritoare i se poate atribui romanelor 
lui Dreiser şi prin faptul,  cum scria H.L.Mencken, că promova  gustul de compasiune,  
nota de veneraţie,profundul sentiment de fascinaţie.

În romanele acestui mare prozator descoperim o anumită inocenţă a spiritului,o 
curiozitate  permanentă  şi  profundă,de multe  ori  emanată  de uimire,privind  motivul  şi 
comportamentul  personajelor sale.Există  o fascinaţie  permanentă faţă de interferenţele 
neaşteptate şi ciudate ale realităţii, un contrapunct dintre masa realităţii concrete, crudă şi 
cumpănirea  filozofică.O  apreciere  destul  de  măgulitoare  o  făcea  Alfred  Kazin  care 
spunea că lui Dreiser îi lipseau toate calităţile în afară de genialitate.Romanele sale au 
un stil ziaristic şi nu oferă o filozofie închegată,coerentă,sau nici măcar o teză insistentă 
de critică socială,ci doar o portretizare a societăţii, cu greşelile ei primitiviste,confuze pe 
care  o  cunoştea  destul  de  bine,deoarece  ca  tânăr  reporter  la  Chicago  şi  apoi 
redactor,remunerat  generos,  la  New York,a  avut  ocazia  s-o  cunoască  în  aspectele  ei 
multiple.Dacă în romanul  Sister Carrie autorul reflectă pasiunea trezită de marele oraş 
Chicago  filtrată  prin  personalitatea  pasivă  a  eroinei  sale  Caroline(Carrie)Meeber,în  
vârstă de 18 ani,inteligentă,timidă şi plină de iluzii, în cel de-al doilea roman  Jennie 
Gerhardt este povestea unei alte femei tinere aparţinând clasei muncitoare şi a cărei viaţă 
este caracterizată de pasivitate dominată de două episoade de concubinaj.Spre deosebire 
de Carrie, Jennie se sacrifică fără preget bărbaţilor cu care trăieşte,fiind chiar capabilă de 
a-şi îndemna amantul înstărit să ia drept soţie o femeie mai potrivită în sensul poziţiei 
sociale.Romanul Jennie Gerhardt a fost interpretat de criticii literari politruci, de la noi, 
care  făceau  jocul  propagandei  de  partid  ,ca  un  roman  “ce  oglindeşte  soarta  femeii 
muncitoare în cruda societate capitalistă.”.

Chiar dacă Theodore Dreiser în romanele  The Financier,apărut în 1912 şi  The 
Titan care  a  văzut  lumina  tiparului  în  1914,  a  părăsit  eroinele  aparţinând  clasei 
muncitoare,de  condiţie  pauperă,  decăzute,  purtate  în  voie  de  curentele  vieţii,  (mult 
exploatate  şi  interpretate  de  propaganda  comunistă),  a  abordat  personaje  din  lumea 
finaciară,puternici,vicleni şi imorali,autorul face” jocul „şi în acest caz,celor care le-au 
interpretat  în  spiritul  stângii  din Statele  Unite,dar  mai  ales  de propaganda societăţilor 
comuniste din estul Europei.

Dreiser, venind din spaţiul ziarişticii americane,cunoştea foarte bine şi folosea 
scrierile aşa-numiţilor muckrakers,ziarişi contemporani cu el care demascau aspectele 
sordide ale vieţii economice şi politice.Dar spre deosebire de aceştia, el nu-şi considera 
scrierile drept instrumente ale eforturilor reformatoare, în ciuda faptului că cei interesaţi 
din stânga americană şi apoi din Europa răsăriteană s-au folosit de opera sa ca 
„argument”în propaganda politică.

O parte din cititori şi criticii americani resping argumentele implicite ale autorului 
împotriva  noţiunii  că  persoana,  luată  ca  individ  parte  componentă  a  societăţii,  este 
răspunzător de acţiunine sale, întrucât asemenea argumente neagă existenţa voinţei libere 
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şi o ignoră pe cea a multor indivizi dezavantajaţi care nu cumpănesc o asemenea acţiune-
omorul-ca mod de împlinire a visurilor lor.În ciuda faptului că aceştia apreciază  “An 
American  Tragedy”pentru  multitudinea  bogăţie  de  detalii  cu  care  imortalizează  viaţa 
oamenilor  aparţinân  straturilor  de  jos  ale  piramidei  sociale,  precum şi  pentru  o  rară 
combinaţie de obiectivitate şi fervoare emoţională ce caracterizează vocea narativă.

După descătuşarea estului Europei din chingile  comunismului  criticii  literari  şi 
dezbaterile  lor cu privire  la  meritele  literare  ale  acestui  scriitor  nu mai  sunt axate  pe 
teoriile sau atitudinile sociale exprimate în opera lui Dreiser. Chiar şi stângăciile stilistice 
din romanele acestui prozator sunt considerate drept un defect tolerabil.Spre deosebire de 
perioada comunistă din ţara noastră stângăciile acestea nu erau amintite din teama de a nu 
scădea în ochii cititorilor ideile şi mesajul politic evidenţiat de propaganda aparatului de 
partid.Criticii literari americani ca H.L.Mencken se referea la scrisul predominant vîscos  
al  lui  Dreiser,  Saul  Bellow descria  proza  acestuia  drept mase  de  cuvinte,aproximaţii  
verbale.Cea mai elocventă critică a operei lui Dreiser a fost făcută de criticul cu vederi de 
dreapta  Lionel  Trilling,care  plasa  defectele  fatale  ale  lui  Dreiser  în  sfera  ideilor  de 
stânga.Inconsecvenţa  primitivă  a  acestor  idei,argumenta  Trilling,  i-a  permis  autorului 
romanului An American Tragedy să  treacă,fără  o  luptă  interioară  detectabilă,de  la  un 
nihilism moral vag în anii tinereţii şi vârstei mijlocii (nihilism exploatat de regimurile 
comuniste din Europa)la un pietism religios la fel de vag cristalizat la bătrâneţe,despre 
care activiştii culturali din redacţiile revistelor literare din perioada comunistă de la noi 
tăceau mâlc.Saul Bellow admitea că Dreiser scria cu stângăcie şi, în anumite privinţe,nu 
era  nicidecum un mare gânditor,  (spre deosebire  de criticii  politruci  de la  noi care  îl 
considerau  un  mare  gânditor  al  clasei  muncitoare  din  America),  dar  subliniind  că 
poticnirile şi dibuirile sale îl purtau în general în direcţia adevărului.

Se pare că Dreiser a scris conform convingerii că lumea era doar un mechanism 
indiferent, că viaţa nu avea nici o semnificaţie profundă.Însă, în roamnele sale,asemeni 
vieţii   personale  el  a  reacţionat  printr-o  participare  emoţională   directă  ,sinceră  şi 
copleşitoare pe care scriitorii mai rafinaţi din vremea sa  ar fi considerat-o jenantă, dar în 
care cititorii de pretutindeni au văzut oglindirea trăirilor şi a  simţirii lor.

Relativitatea succesului în literatura română.

De-alungul istoriei noţiunea de succes a avut diferite sinonime, apropiate ca sens 
sau chiar identice. Astfel cuvintele ”faimă “, “ renume “, “reputaţie “, “popularitate “, “ 
glorie  “,”prestigiu  “,  “  autoritate  “ sau  “  celebritate“,  au definit  consacrarea  publică 
conferită  de  un  anumit  grup  social  unei  personalităţi  remarcate  într-un  domeniu. 
Observaţiile pe această temă datează chiar din antichitate, dar dezvoltate în secolul 18. În 
acest domeniu au fost şi câteva contribuţii româneşti, cum ar fi Mihai ralea, T.Herseni, 
Tudor Vianu, şi nu în ultimul rând Paul Cornea.

Prin deceniul trei din secolul trecut N. Davidescu vorbea despre “Norocul literar 
“, în care este subliniată nuanţa sceptică şi relativistă, chiar dacă se avea în vedere doar 
succesul  literar.  Acesta  este  imprevizibil,  efemer  şi  în  final  relative  prin  definiţie.În 
istoria literară de la noi se cunos destule cazuri de “ succese“ efemere. În secolul XIX 
versurile lui Nicolae Dimache erau citite şi memorate în saloanele vremii. Mai înaintea 
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lui, pe la 1790,  versurile din “Psaltirea “ lui Ioan Prale, poreclit ”musicos “, originar din 
Basarabia, erau citite şi amintite pe vremea lui, Gh.din Moldova ( pe numele lui adevărat 
Gh.Kernbach ), care a trăit în perioada 1859-1909, care a scris un soi de ”anacreontice 
dulcege  şi  romanţe  muzicabile  a  fost  salutat  cu  entuziasm de  Haşdeu  şi  Vlahuţă,  şi 
cultivat de “Viaţa Românească “, sau Dimitrie Teleor ale cărei ” poezii în vărful peniţei “ 
erau citite şi cultivate la începutul secolului XX.

Iată câteva exemple care, în parte, confirmă efemeritatea succesului. Acesta ţine şi 
de gustul oamenilor vremii. Filozofuil grec Constanti Tsatos spunea că e bine să scri în 
spiritual timpului tău, dar vai de acei scriitori care au scris numai în spiritul vremii lor. 
După Helvetius ”întâmplarea este aproape unicul zeu al succesului “.( De l` Esprit, IV, 
ch.XIII).  În  acest  sens  butada  englezului  Robert  Southey  trebuie  amintită  ”Publicul 
( succesul de public, n.n.) şi euharistia ( transubstantiation) sunt cele mai mari mistere…
ale naturii “. De fapt, este greu să explicit apariţia “succesului “ într-un caz sau altul. 
Exemplu ni-l poate oferi Augustin Buzura ale cărui romane înainte de 1989 erau căutate 
de cititori pentru a descoperii ”şopârliţele “ ce ocoleau cenzura, azi, aceleaşi romane nu 
mai sunt citite de nimeni.Chiar dacă au fost traduse în nenumărate limbi pe bani publici 
pe când era director la Centrul Cultural Român. Nicolae Bălcescu, într-o scrisoare din 
1851, observa:”Nu ştii ce lesne se face şi se desface o popularitate în vreme de revoluţie  
dar nu numai atunci  “.În această” capcană” a succesului efemer a căzut Zaharia Stancu 
cu romanele lui ”Desculţii “( despre care se spunea că a făcut înconjurul lumii în “sandale 
de aur “), “Rădăcinile sunt amare “, publicate tot pe bani publici în foarte multe limbi 
datorită faptului că era preşedintele Uniunii Scriitorilor şi agreat de conducerea P.C.R.

Întorcându-ne la ce spunea Bălcescu, să ne amintim de “revoluţia “ noastră de la 
1989, cu exhibiţionismul televizat al acelei perioade, cu nelipsita prezenţă de pe ecranele 
TV  a  lui  Ion  Iliescu,  Dinescu,  Blandiana,  etc.Urmat  în  prezent  de  un…altfel  de…
reuşită.Talk-show-uri, unerle , de o mare incultură şi vulgaritate.

Duşmanul cel mai redutabil al ”succesului “, care de multe ori se confundă cu 
“pseudo-succesul  “,  este  spiritual  critic,  luciditatea  şi  demistificarea.  Adversarii 
“succesului “ sunt, în general, spiritele sceptice, satirice, polemice, ironice. Din această 
cauză ele n-au fost şi nu pot fi decât antipatice.Succesul presupune totdeauna şi o” doză 
“de imprevizibil, hazard, aleatoriu şi variabil. Acest fapt mă duce la o singură concluzie, 
directă, simplă şi esenţială. Succesul nu trebuie luat, în esenţă, foarte”în serios “,este, de 
fapt, doar o “iluzie “, o “himeră “, cum se spune în popor, “ un foc de paie “, reacţia 
spontană a unui “public capricios “, sau a unui critic ce-şi laudă simpatiile( vezi: Alex 
Ştefănescu ), pe care nu se poate pune nici o bază, chiar dacă ne intoxică cu emisiunile 
sale pe mai  toate canalele de radio şi televiziune.  Într-un pasaj dintr-o scrisoare a lui 
Voltaire,  din  15  iulie  1768,  se  defineşte  cu  claritate  şi  luciditate  întreg  mecanismul 
succeselor  false,  efemere  şi  inconsistente:”  …La  Paris(  domină     )  succesele  
prodigioase, susţinute de coterie, de spiritual de partid, de modă, de protecţia trecătoare 
a  unor  personae de  prestigiu.Este  o  beţie  de  moment,  dar  după puţini  ani  iluzia  se  
risipeşte  “.  Aşa  este,  dar  ce  ne  facem  că  aceşti  beneficiari  ai  “succesului  “efemer 
beneficiază, până una alta, de burse, premii, publicări de cărţi, toate pe bani publici, şi 
chiar de medalii oferite de preşedinţii statului român. Mai întotdeauna aceiaşi scriitori 
care  se  află  în  conducerea  Uniunii  Scriitorilor  sau ale  filialelor  ,  prin  autopropunere. 
Perspectiva istorică, sistematizarea şi verificarea pe texte au şi ele, mai ales în literatura 
română,  rostul  lor.Unele  cărţi  premiate  de  U.S  şi  Ministerul  Culturii  sunt  de  un 
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diletantism înduioşător. Iar unii din aceşti autori,  din punct de vedere moral,  sunt sub 
orice critică. Pe deasupra şi foşti colaboratori ai odioasei Securităţi. La noi nu există o “ 
critică  de  idei  “.Poate  datorită  faptului  că  o  parte  din  critici  au  simpatii  politice  şi 
ideologice.

Fenomen  social  şi  istoric  prin  definiţie,  succesul  reflectă  ceea  ce  s-a  numit 
“spiritual veacului “, “gustul timpului “ sau “epoca actuală “. Istoricii literari şi criticii 
declară că nu se mai poate scrie în secolul XXI precum în timpul lui Homer, Eminescu 
sau Goethe.Criticii  sunt  teoreticieni   ai  “adapt[rii  la  obiceiurile  curente  “  ,  cum scria 
Marino. Ei recomandă ceea ce spunea B.Gracian să fii “om al secolului tău “, în caz 
contrar rişti să fii ignorat. Totul depinde de timp, loc, ţară, formă de guvernămând, stare 
de  spirit,  nivel  cultural.  Operele  scriitorilor  de  la  noi  scrise  în  spiritual  realismului 
socialist  nu mai sunt gustate de cititori. Au rămas ”trifoi uscat “ în paginile unei istorii 
triste. 

Pentru a confirma că succesul este de multe ori efemer şi nedrept, dau exemplu 
din muzică. Primele două acte din opera Carmen 
n-au avut nici  un succes,  Bizet,  disperat,  vroia să se arunce în Sena. Premiera a fost 
salvată la limită de aria toreadorului din actul III. Azi, această operă este cea mai cântată 
de pe mapamond.

Succesul  se  creează  într-un  mediu  social.  Acesta  trebuie  privit  cu  oarecare 
scepticizm.  El  este  o  cauză,  în  sensul  contaminării,  dar  şi  un  effect  al  succesului. 
Scriitorul, compozitorul, pictorul, toţi creatorii de artă trebuie să se adapteze publicului 
pe care- în acelaşi timp-îl şi formează. Chiar dacă în mod superficial şi tranzitoriu. Dar 
vai de acel creator care creează numai în spiritual publicului,  deoarece gustul acestuia 
este schimbător. Butadele “Nimic nu reuşeşte mai bine decât succesul “ sau “ scriitorul 
propune  şi  cititorul  dispune  “  elimină  ipoteza  valorii  absolute,  înlocuită  doar  prin 
valoarea  de circulaţie.  O valoare perenă există  totuşi.  O spune un sceptic  profund ca 
Voltaire într-o scrisoare din 15 avril, 1745:” Numai timpul poate să fixeze preţul fiecărui 
lucru; publicul  începe  totdeauna  prin  a  fi  uimit“.  În  concluzie,  publicul  este  derutat, 
mistificat, sedus, şi cum se mai spune pe la noi:”dus de nas “.

Pentru cei obsedaţi de succes- literar în speţă şi cu orice preţ-, cei din jurul 
autorilor celor două Istorii ale Literaturii Române, un mic duş rece analitic şi metodic le 
poate fi cum nu se poate mai util. ceea ce nu înseamnă că succesul nu are şi unele aspecte 
pozitive, obiective şi legitime.Succesul poate fi privit simultan din două direcţii diametral 
opuse.Fapt ce-l relativizează fără drept de apel.

Psihologia  literară  ne  confirmă  faptul  că  autorii  au  nevoie  vitală  de  succes, 
precum  hrana,  aerul  şi  apa.  Pentru  muritorii  de  rând.Succesul  satisface  orgoliul 
scriitorilor, amorul propriu, ambiţia şi nu în ultimul rând gloria. Scriitorul este mereu în 
goană  după  superlative.Succesul  este  deosebit  şi  fecund  în  următoarele  împrejurări: 
modernitatea, noutatea şi surpriza.Acestea sunt instrumente infailibie ale succesului. Fără 
acest tip de succes literatura, arta în general, nu s-ar fi regenerat. Dante începe scrierea 
Divinei Comedii în latineşte şi o continuă în  volgare pentru a fi citită şi pentru a avea 
succes.În Vita di Dante, Boccacio a observat acest fapt.

Succesul  are  şi  o dimensiune europeană,  inclusiv internaţională  eficientă.  Fără 
difuzare şi consacrare, curentele moderne, inclusiv proglobmodernul, sesizat de Al.Florin 
Ţene, de la simbolism la avangardă, n-ar fi avut o circulaţie mondială. Titu Maiorescu a 
observat  acest  fenomen,  încă  din  anul  1882,  în  articolul  Literatura  română  şi  
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străinătatea. Să amintim şi de eficacitatea publicitară a premiilor Nobel pentru literatură, 
care  atrag  atenţia  şi  asupra  unor  literaturi  mai  mici,  încă,  necunoscute:  nigeriană, 
australiană,  israeliană,  etc.  Goethe visa  la  o “Literatură  universală  “,  iată  că în  zilele 
noastre este posibilă.

În  acest  context  nu  putem omite  calamitatea  succeselor  “oficiale  “,  specifice 
regimurile totalitare. În aceste regimuri, inclusiv în regimul comunist-criminal de la noi 
succesele erau programate, dirijate, impuse.Erau agreaţi scriitorii care scriau în spiritual 
realismului-socialist şi care făceau jocul Partidului Comunist,  cum ar fi:  D.R.Popescu, 
Zaharia  Stancu,  M.Beniuc,  Dan  Deşliu,  Nina  Cassian,  Maria  Banuş,  Veronica 
Porumbacu,  Ştefan  Bănuţă,  şi  mulţi  alţii.În  încheiere  trebuie  spus  un  etern  adevăr 
exprimat de Rivarol:”O carte pe care o susţii este o carte care cade “. Se prăbuşeşte de la 
sine prin propria sa impostură şi inconsistenţă. Cărţilede succes teleghidat sunt ratate de 
la început şi prin definiţie.

Revolta mitologiei din spaţiul istoric românesc
-Eseu-

-
Cronicarii  secolului  al   XVII-lea  au  promovat  ideea  originii  romane(latină)a 

poporului din spaţiul carpato-danubiano-pontic.Această visiune a fost receptată de cultura 
românească  şi  păstrată  până  astăzi.(M.Eliade,De  la  Zalmoxis  la  Genghis-
han,Ed.ştiinţifică şi enciclopedică,1980, p.85).

Moştenirea geto-dacică în cultura noastră a fost promovată pentru prima dată de 
Dimitrie Cantemir cu un secol mai târziu,aducând argumente asemănările unor cuvinte 
din limba română,însă,insistând pe superstiţii şi mitologie, subliniind”cultul străvechi al 
Daciei”.(Descrierea Moldovei deD.Cantemir”).

In a doua jumătate a secolului XIX,ideea latinităţiii este promovată cu asiduitate 
ca”cea  dintâi  mare  aventură  spirituală  a  Ardealului”(Lucian  Blaga,Şcoala  ardeleană-
latinistă,în Vremea,nr.726 ,din 28 XI,1973, p.7), iar B.P.Haşdeu,încă tânăr fiind, (186o), 
prin articolele sale insistă asupra problemei dacilor,(Perti-/au dacii?),arătând că Traian a 
subjugat numai daci,nu i-a exterminat în războaiele cu romanii.Interesul asupra soartei 
dacilor l-a avut şi Vasile Pârvan,care în  Getica(1926)încearcă să analizeze  protoistoria 
Daciei. Această nouă orientare a fost promovată, pe plan literar, de revista Gândirea, ce a 
apărut  prima  oară  la  Cluj,care  a  publicat  în  1921  un  articol  semnat  de  Lucian 
Blaga,intitulat simtomatic Revolta fondului nostru nelatin.(Gândirea,I,1921,nr.10,p.181-
182,studiul  este  reprodus  în Ceasornicul  de  nisip,1973,  p.47-50).In 
Isvoade(1972,p.17o)Lucian Blaga pune un accent deosebit pe dacismul nostru.Insă,tot el 
recunoaşte mai târziu că acest articol are stângăcii juvenile.Tot în acest context filosoful 
afirmă că orgoliul latinităţii noastre e moştenirea unor vremuri când a trebuit să suferim 
râsul batjocoritor al vecinilor,care cu orice preţ ne voiau subjugaţi. Astăzi e lipsit de bun  
simţ.(L.Blaga,Iyvoade,1972,p.17o),

După cum se observă  istoria,prin  oamenii  de cultură,  consemnează  că suntem 
latini,având  următoarele  caracteristici:limpiditate,raţionalitate,  cumpătare,  iubitori  de 
formă-dar vrând-nevrând suntem mai mult însemnatul procent de sânge slav şi trac,ce  
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clocoteşte în fiinţa noastră,constituie pretextul unei probleme, care ar trebui pusă cu mai  
multă îndrăzneală.(L.Blaga,Ceasornicul de nisip, 1973, p.47). Analogia pe care o face,de 
data aceasta poetul Blaga,într-unexperiment biologic  al încrucişării  unei flori albe cu  
una roşie a aceleiaşi  varietăţ,  prin acest  exemplu,încearcă  să  sublinieze faptul  că  în  
spiritul românesc dominanta latinităţii,liniştită şi prin excelenţă culturală coabitează cu 
alte spirite cu care ne-am încrucişat.Avem însă şi un bogat fond slav-trac,exusperant şi  
vital(…)Simetria  şi  armonia  latină,nu  e  adeseori  sfârtecată  de  furtuna  care  fulgeră  
molcom în adâncurile oarecum metafizice ale sufletului românesc.E o revoltă a fondului  
nostru nelatin. Suntem morminte vii ale strămoşilor.  (  L.Blaga, Ceasornicul de nisip,p.48).

Mulţi cercetători au încercat să revalorizeze fondul autohton al limbii române şi a 
originii  neamului  nostru.In  acest  context  un  rol  important  l-a  jucat  personalitatea  lui 
Zalmoxe  ce  apare  la  mulţi  scriitori  ca  profet.(Zalmoxis.Mister  Păgân de 
L.Blaga,Cluj,1921).Tot  în  cadrul  acelei  viziuni  filosoful  născut  la  Lancrăm,  se 
întreabă:De  ce  să  ne  mărginim  numai  la  un  ideal  cultural  latin,care  nu  e  croit  în  
asemănare  desăvârşită cu firea noastră mult mai bogată.Să ne siluim propria noastră 
natură-un aluat în care se dospesc atâtea virtualităţi?Să ne ucidem corsetându-ne într-o  
formulă de claritate latină,când cuprindem în plus atâtea alte posibilităţi de dezvoltare?

Atât Haşdeu cât şi Blaga au avut un interes deosebit pentru moştenirea dacică.La 
fel şi Mircea Eliade, care îl valorizează pe Zalmoxe,acesta fiind întruchiparea geniului 
religios  al  daco-geţilor,  pentru  că,  în  ultima  instanţă,  el  reprezintă  spiritualitatea 
autohtonilor a acestor strămoşi aproape mitici învinşi şi asimilaţi de romani. (M.Eliade, 
De la Zalmoxis la Genghis-Ha , 198o, p.86).

Interesul  lui  Blaga  pentru  strămoşii  daci,care-i  numeşte  oameni  de 
pădure(Izvoade ,1972,p.2001),este  subliniat  şi  în  Elogiu  academic  din  1937,dar  şi  în 
studiul  Permanenţa  preistoriei,  din  1943(Fiinţa  istorică,1977,p.49-67).Atât  în Paşii  
Profetului ,cât şi în poemul Zamolxe,  găsim analogii despre misterul păgân din munţii 
Daciei.In acest context Eugen Todoran remarcă:creaţiunea autorului nu numai că este în  
concordanţă  cu  istoria,dar  legenda  există  în  tradiţia  orală  întocmai  cum  poetul  a 
indicat-o în piesă.(E.Todoran,Dramaturgia lui Lucian Blaga,studiu introductiv la teatrul 
lui Lucian Blaga,1970, p.XII).

Filosoful recunoaşte că Vasile Pârvan în Getica a pus în circulaţie numeroase idei 
asupra mitologiei şi religiei geto-dacilor în care s-au strecurat coeficienţi de spiritualitate  
personală.Spre aceaşi mitologie a alunecat şi cercetătorul, din păcate decedat, în urmă cu 
câţiva ani, preotul Dumitru Bălaşa un cercetător original privind  rădăcinile geto-dacilor.

Autorul tratatului  Getica susţine că geţii credeau într-un singur zeu de sorginte 
uraniană:Zamolxe.Nici Pârvan,nici Blaga şi Eliade nu au căzut de accord privind numele 
zeului dacilor.Unii îl scriu :Zamolxe, iar alţii Zalmoxis.In contradicţie cu Blaga care îi 
atribuia  lui  Pârvan susţinerea  monoteismului  la  daci,Radu  Vulpe  subliniază  faptul  că 
autorul   tratatului Getica consideră  religia  geto-dacă  henoteistă.Henoteismul  nu-i 
caracterizează numai pe geto-daci,dar şi pe toate popoarele indo-europene.Spre deosebire 
că poporul de atunci  de pe teritoriuzl actual al României l-a păstrat mai pur decât alţii.
(V.Pârvan,Dacia.Civilizaţiile  antice  din  ţările  carpato-danubiene,Ediţia 
IV,1967,p.162,nota 31 aparţinând lui Radu Vulpe)

Realitatea  este că, nici până în present nu s-a ajuns la un consens al istoricilor 
vis-à-vis de caracterul religiei geto-dacilor.
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La  sfârşitul  secolului  XIX,Erwin  Rhode  în  Psyche(1894),pag.319/322)susţine 
caracterul monoteist al religiei geto-dacilor.Această poziţie a influenţat pe Pârvan,pe Ioan 
Coman  şi  R.Pettazoni.Insă,  pe  de  altă  parte  dualismul concretizat  în  Zamolxis  şi 
Gebeleizis  este  susţinut,  pe  la  186o,  de  G.Bessel,iar  în  sens  ironian  de 
A.D.Xenopol.Acesta din urmă este convins că la început religia dacilor a fost politeistă,ca 
a  tracilor,dar  datorită  învăţăturii  lui  Zamolxis  ea  s-a  schimbat  într-o  religie 
reflexivă,având modelul lui Ahriman şi Ormuz.(Ion Horaţiu Crişan,Burebista şi epoca 
sa,ed.II,1977,p.448).Dar Mircea Eliade şi lucian Blaga consideră că aceste argumente şi 
dovezi,nu  sunt  îndeajuns  pentru  a  reconstitui  mitologia  şi  religia  geto-dacă.
{L.Blaga,Saeculum,,1943,nr.4,p.4), iar Constantin Daicoviciu scria în acest sens:Metoda 
topografiei stilistice a mitologiilor ariene nu e decât o splendidă confirmare pe alte căi  
decât  cele  filologice,  istorice  şi  arheologice  al  acestui  caracter  politeist  al  credinţei  
strămoşilor.(Dacica, 1968, p.18).

Firea  poetică  a  lui  Blaga  îl  face  să  vadă  în  versul  Frunză  verde un  ecou  al 
preistoriei.Intrezărim în dosul cuvintelor un verde arhaic de mitologie şi magie a pădurii  
şi a zeităţilor vegetale.(Saeculum).

Mircea Eliade a susţinut ,în secolul trecut,integrarea materialelor etnologice şi 
folclorice europene în orizontul istoriei universale a religiilor.(Mircea Eliade, Historie  
des croyanus et des idees religieuses).

Blaga publică în  Saeculum   un articol  interesant  în care se apleacă cu evlavie 
asupra  ideii  continuităţii  multimilenară  a  culturii  noastre  folclorice  şi 
ethnografice,considerând satul de tip arhaic  reprezentantul preistoriei  în lumea noastră 
istorică.(L.Blaga Fiinţa  istorică,  p.6o).Incă  mulţi  ani  de-acum înainte  vom mai  avea 
revolta mitologiei în spaţiul istoric românesc până când o va extompa europenizarea ţării.

.
Ritmul poeziei ca expresie a gândului

Poezia este un spaţiu  al  ritmului,  dar  şi  un  timp,  din  partea  creatorului,  al 
metaforei.  Este  o  respiraţie  creatoare  şi  o  aspiraţie  spre Absolut.  Aici  vorbim despre 
efortul, pe durata existenţei umane, de a integra cât mai perfect posibil ritmul lor esenţial 
într-un ritm universal, de a se ridica prin particular, la puterea de adevăr a generalului.

Astfel poezia, fie vorbim de Eminescu, de Cărtărescu, Nichita Stănescu, de Fidias, 
Shakespeare, reprezintă o valoare filozofică.

Ritmul  celui  ce  o  crează  rămâne  în  opera  sa  în  ansamblu.Un  ritm,  vorbind 
metaforic, devenit culoare, contur, sunet, totul pornind din cuvânt.În acest sens Holderlin, 
spunea în 1804, în convorbirile sale cu Sinclair, că:”Numai când ritmul devine singurul şi 
unicul mod de a  exprima gândul, numai atunci există poezie.Orice operă de artă nu este 
decât un singur şi acelaşi ritm“.

Valoarea filozofică a poeziei constă în efortul creatorului de a investi umanul cu 
etern, pieritorul cu nepieritorul, efemerul cu perenitatea, relativul cu absolutul. În acest 
context poetul nu poate să fie un abstras din timpul său şi din spaţiul său.. nici o poezie 
înglobată într-o operă poetică nu este sfârşită vreodată, nici poezia nici opera, pentru că 
aspiraţia  umană este  fără  sfârşit.  De foarte  multe  ori,  valoarea unei  opera poetice nu 
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constă atât în ce şi cât a putut să cuprindă în sine din absolute, ci în tensiunea spirituală 
cu care s-a dorit acest lucru, în ceea ce numim zbaterea poetului, arderea sa lăuntrică. 
Pentru că tensiunea spirituală, talentul şi inspiraţia naşte întrebări, iar întrebările asupra 
existenţei sunt hrana trebuitoare a cunoaşterii. Opera poetică, cum ar fi a lui Ion Barbu, 
Sorescu, Blaga, Verlaine, Baudelaire, este o împlinire pentru aceşti creatori, dar ea este 
cu atât mai mare, cu cât constituie o tendinţă spre o împlinire ulterioară, pentru sine, sau 
pentru alţii.

Un Eminescu a creeat o reverie a poeziei, cum Victor Hugo a răspândit un gust 
pentru arheologie. Dar şi unul, şi celălalt, sunt o reluare a ritmului lor iniţial, de la o operă 
la alt.

Într-o operă poetică,  viitorul este implicat.Şi depinde de gradul în care viitorul 
este implicat,  ca opera poetică respectivă să aparţină ea însăşi viitorului.În acest sens, 
fiecare  operă  poetică  este  o  experienţă  pozitivă  a  spiritului  uman  şi  o  retrăire  a 
eului.Poezia este o experienţă de viaţă, înţelegând prin experienţă tot ceea ce eul uman dă 
poeziei  la un moment  dat,  metafora şi ideile,  metaforă care este mereu îmbogăţită  în 
succesiunea epocilor umanităţii. Desigu, originalitatea operei poetice constă într-o ştiinţă 
a mijloacelor artistice şi o conştiinţă creatoare. Eminescu nu ar fi putut crea , să spunem, 
Luceafărul sau Epigonii, sau Bacovia Plumb, dacă nu aveau aceste mijloace.Marii poeţii 
din literature noastră, dar şi cei din literature universală, au păstrat ritmul propriu, dar au 
lăsat  impresia  unei  varietăţi,  aceasta  însemnând  stăpânirea  cuvântului.A  transpune 
conştiinţa poetică înseamnă a te păstra între marginile unui adevăr de viaţă. Poetul nu este 
un singuratic,  dar el  este un singular.De aici  tot  zbuciumul său, toată lupta sa pentru 
lărgirea  marginilor  cunoaşterii,  toată  lupta  sa  pentru  lărgirea  cunoaşterii,  toată  acea 
răsucire centripetă a eului său, lansând în Univers frânturi de creaţie şi existenţă. Este 
zbuciumul profund pe care îl destăinuie Eminescu în “Odă “( în metro antic), despre arta 
de  a  muri  şi  necesitatea  regăsiri  eului  pierdut  la  naştere,  sau  Verlaine:  “L`art,  mes 
enfants, c`est d`etre absolument soi-meme “( Arta, copiii mei, înseamnă să fii întru totul 
tu însuţi.). existenţa eminesciană şi cea verlainiană este o existenţă întru poezie.

Oricâtă exegeză ar fi, nu se va şti niciodată când începe universal poetic al unui 
poet. Aceasta este o experienţă proprie fiecărui poet şi acut trăită în poezia sa.Marii poeţi 
au depus un efort apreciabil de a depăşi convenţionalismul, arbitrarul destăinuirilor şi de 
a se dezvălui prin creaţia lor. Este aceea înţelegere profundă a libertăţii de creaţie şi a 
creatorului. Astfel, patimile devin sacre, zbuciumele devin ancestrale,( vezi: Eminescu, 
Barbu, Blaga, etc ), gesturile devin rituale( vezi: Verlaine, Sorescu, etc.), cuvântul devine 
poezie.  Ritmul  iniţial,  esenţial,  devine  un  ritm iniţiatic,  cunoaşterea  devine  în  aceaşi 
măsură  o  cunoaştere  filozofică.  În  fiecare  poet  se  poate  descoperi  o  străduinţă  a 
cunoaşterii  de  sine.În  toată  dezlănţuirea  lăuntrică  a  fiecăruia,  pe  care  o  resimte,  se 
descoperă  o  sete  de  armonie,  o  căutare  de  a  disciplina,  ori  de  a  recreea  ordinea  în 
continuă pierdere. Marii poeţi în arta lor poetică au avut privilegiul de a domina cu o 
conştiinţă  poetică  universal  lor,  de a  menţine  impulsul  iniţial  printr-un ritm ale  cărui 
pulsaţii cheltuiau poetul şi existenţa sa pentru a se ivi astfel şi a rămâne Poezia. Aceştia 
nu sunt decât o căutare permanentă a sinelui lor şi, prin sine, a unei înţelegeri superioare a 
existenţei umane în Univers. Căutarea este zbuciumul de întindere în timp sau trecător, 
uneori, dar singurul izvor de a fi, în creaţie.Poezia lui eminescu şi Blaga este tocmai acea 
mărturisire tandră de disperare crâncenă în realizarea cunoaşterii poetice.
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Când  poetul  devine  confesia,  mărturisindu-şi  profunzimi  ale  spiritului,  care 
altminteri  ar  rămâne într-o veşnică eclipsă,  înseamnă că gradul  suferinţei  sale a atins 
incandescenţa.( Eminescu şi Radu Gyr).Este acea “boală din care nu se moare“, cum 
spunea  Kierkegaard.  Dar  din  care  porneşte,  mai  întotdeauna,  o  legendă.  Poetul  este 
conştient de sine, nu este o libertate a sa în raport cu ceilalţi. Zbuciumul poeţilor devine 
un  zbucium  pentru  a  dobândi  liberatea  faţă  de  sine  însuşi,  faţă  de  eul  uman,  prin 
dezvăluirea de sine. Când Hamlet se hotărăşte A Fi, el îşi asumă libertatea supremă.La fel 
în  Luceafărul  eminescian  când  îşi  asumă  libertatea  spunânt trăind  în  cercul  vostru 
strâmt…Faptele  lor  nu  vor  face  decât  să  le  adeverească  starea  de  a  fi  rămas  sieşi 
liberi.Discordanţa dintre real şi idealul props de fiecare poet, devenită însăşi existenţa lui, 
naşte  tragicul  eden  al  Niciundelui  şi  al  lui  Niciodată.Existenţa  eminesciană,  spre 
exemplu,  mărturiseşte  că  tragicul  este  un  raport,  între  stările  spirituale  succesive  şi 
celălalt  termen,  care  este  întotdeauna  idealul  propus.Poezia  lui  Eminescu,  Blaga, 
Stănescu este o muzică de planete, corpuri care primesc lumina, iar lumina primită se 
transformă lăuntric în energii.

Ideea ce se desprinde de aici este că opera unui geniu este ritmul integral de viaţă 
şi de conştiinţă al acelui geniu.

Au fost etape din istoria literaturii universale când s-a împins uneori prea departe 
o  credinţă  într-o  putere  virtuală  a  Cuvântului,  căutându-se  o  puritate  esenţială,  s-a 
absolutizat  limita  expresiei  poetice individuale,  s-a  absolutizat  experienţa  personală şi 
unicitatea poetului.S-a absolutizat valoarea existenţelor contradictorii şi a contrdicţiilor 
unei  singure  existenţe,  eul  uman  devenind  o  exacerbată  împrăştiere  şi  readunare  din 
realitate.Dar când vorbim de marii poeţi, cum este Eminescu, Macedonski, Blaga, Nichita 
Stănescu, chiar dacă au aparţinut unui curent sau unei şcoli poetice, ceea ce îi salvează şi 
le salvează opera pentru posteritate, este o conştiinţă artistică indisolubil legată de cea 
umană.Mai toate poemele marilor poeţi cuprind în ele un dialog despre sine şi cu sine, 
despre existenţă cuprinsă în existenţă, făcând să zărim de dinlăuntru lor marile spirite 
creatoare.Însăşi actul poetic este nu numai o introspecţie a eului, ci şi efortul de a numi 
legile  virtuale  ale  universului  în  viaţa  singulară  a  Poetului.  Nu  pentru  că  acele  legi 
imuabile ar putea să fie revocate, ci pentru că prin ele ace ace aparţine poetului devine al 
tuturor, explicat în implicaţii posibile. În fapt, marea poezie ne ajută să ne cunoaştem în 
măsura în care îi suntem”ames soeurs “, cum spunea Voltaire, şi numai în ceea ce astfel îi 
suntem.Marii poeţi ai literaturii române caută nunaţele unei limbi române de nuanţe.

Proiecţii alchimice şi experienţe magice în romanul ”DE DINCOLO DE 
NEGURI „

Dragă cititorule romanul pe care îl ţi  în mână consumă o viaţă trăită în magia 
amintirilor despre fratele autorului Rico şi consună cu relatări aproape neverosimile, ce 
nu sunt altceva decât produsul baroc al imaginaţiei.

Toader T.Ungureanu, autorul acestui roman, intitulat”De dincolo de neguri “are în 
spate experienţa a treisprezece cărţi de proză publicate ( nuvele şi romane), fapt ce se 
răsfrânge în arta sa narativă.
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Romanul de faţă este o construcţie romanescă în care visul se răsfrânge în două 
oglinzi  ale  realităţii,  creând  o  stare  onirică,  halucinantă,  plină  de  mister  şi  secvenţe 
diafane, privind dragostea dintre doi tineri.

Autorul  pare un fachir  renascentist  care  este  atras  de alchimia  imaginaţiei,  un 
erudit  cu viziuni  neoplatonice,  în  fine,  un degustător  rafinat  al  imaginilor  pe care  le 
scormoneşte pătimaş în cotloanele amintirilor şi mărturiilor.

Romanul structurat în capitolele: “Mesaje de dincolo “, “În lumea cărţilor “,”Flori 
pentru Rico “, “Un nou prieten “, “Orânduiala “ şi  “Colindul florilor de cireş “ are o 
construcţie  de  puzzle  cu a  cărui  componente  se  pot  construi  noi  imagini,  chiar  dacă 
autorul învăluie totul cu abilitate într-o ficţiune cu aparenţe reale.

Două sunt  principalele  personaje  din”De  dincolo  de  neguri  “  Rico  şi  copilul, 
Dorul, fratele mai mic al personajului principal, căruia îi este dedicat romanul, care apare 
în situaţii neprevăzute, ca un înger păzitor al destinului prescris de Dumnezeu, destin ce 
glisează în spaţii  mirifice  de dincolo de Călimănel,  pe culmile  Bozieşului  sau într-un 
areal mai mare al Bucovinei, al Dornelor şi Ardealului.

Caracterul oniric al întâmplărilor e mereu dublat de o realitate învăluită în voalul 
metaforei.Acest fapt deconspiră pe poetul Toader T.Ungureanu, autor a trei volume de 
poeme. În paginile acestui roman descoperim poeme de o sensibilitate maladivă care se 
înscriu fericit în contextul acţiunii.

Romanul debutează cu întoarcerea din armată a Rătăcitorului care se opreşte la 
sora sa Paraschiva, ocazie care îi prilejuieşte să “înoade “o aventură sexuală pe malul 
unei ape cu o tânără bibliotecară.Demersul autorului în descrierea relaţiei dintre cei doi 
tineri este de un pitoresc vitalizant şi estetizant.Fapt ce-mi aduce aminte de romanele lui 
Gib I.Mihăescu “Rusoaica “şi ”Zilele şi nopţile unui student întârziat “, cu acea culoare 
rurală de “haut en couleurs “.Autorul creează efecte  noi prin schimbarea perspectivei 
narative şi să sugereze, fără crispări şi eforturi hilare, o atmosferă onirică, uneori plonjând 
în  haloul  halucinaţiei:”Aţipi!  Focul!  Doar  flăcările  jucăuşe  se  ridicau  spre  înălţimi,  
căutând  scăpare…De  cine?...De  ce?...dansul  nebunatic  în  ritmul  tobelor  începu  
frenetic.Nu le vedea chipurile ascunse după mantia grea a nopţii. Le auzea doar cântul!  
Cântul  straniu  amestecat  cu  uruitul  motoarelor,  aerul  paletelor  elicopterului,  el,  
rămânând chircit pe mai departe simţind doar căldura molatecă cuprizându-i trupul…
Atât de aproape…atât de aproape…Ciuda, acea stare care-l învăluise la început, atunci 
când se trezi singur, abandonat de soldaţii din grupa de comandă, lăsându-l de izbelişte,  
înconjurat doar de ramurile joase ale copacilor, îngreunate de zăpada abundentă,(…) “.

Altfel, naraţiunea nu e lipsită de un pitoresc estetizant, în care se ascunde o ştiinţă 
a observaţiei ce conturează o atmosferă halucinantă, întinsă, precum un miceliu, asupra 
amintirilor.”De dincolo de neguri “ e, în acest sens, romanul unei umanităţi dinamice, cu 
psihologii contorsionate şi răvăşite. Universul epic e abstras, izolat  şi ţesut, din pânza 
imaginaţiei ritualice.

Mama Florica, Florin bolnav de inimă care face operaţie pe cord, Lăpuşorul ce se 
bucură că are un  băiat, dar căruia îi moare soţia, Alexandra ce iubeşte pe Doru, Turbatu, 
Căpitanul, sunt personajele ce tangenţiază cu  un neam care-şi trăieşte destinul, reînviat în 
romanul ce fixează momentul de paroxism istoric unde satul ardelean, cu orgoliile lui de 
axis mundi, trăieşte evenimente deosebite, devenind un fragment în totalitate, o amprentă 
în atemporalitate:”Rămas pironit locului,îl împinse de spate-n portiţa deschisă…Îl privi  
cu drag depărtându-se, păşind cu greu prin zăpada afânată, căzută peste noapte…Nu-l  
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mai  zări,  atunci  când  ochii  I  se  umplură  de  lacrimi…Cu greu,  se  întoarse  căutând 
cărarea făcută prin zăpada bătătorită,  acolo,  chiar  prin mijlocul  străzii,  de bocancii  
trecătorilor care se sculaseră ca şi ei dis-de-dimineaţă spre a o lua din nou de la capăt…
Îl durea sufletul văzându-l cum lupta chiar dacă era un simplu copil, nu se dădea bătut,  
se zbătea în această lume stranie pe care nici el care văzuse atâtea, trecuseră peste el  
atâtea necazuri, călindu-l,  iar ghioceii îi invadaseră chipul, nu o înţelegea pe deplin.  
Începuseră să-l doară şi pe el, când picioarele, când şalele, când capul. Cu toate astea  
şi-ar fid at anii cei mai fericiţi pe care-I mai visa câteodată, dacă ar fi avut ocazia să  
compenseze durerile copilului, pe care-l vedea cum se stinge încet, încet… “.

Autorul  recuperează  unele  pulverizări  în  planul  retoricii,  prin  juxtapunere  de 
întâmplări narate prin rememorare şi prin schimnbarea viselor personajelor, parte din ele 
de extracţie arhetipală( Rătăcitorul, soldaţii ).

Neamul  lui  Rico  ce  primeşte  ”mesaje  de  dincolo  “îşi  reface  genealogia  prin 
relatări  succesive,  într-o  naraţiune  `a tour  de  role.E mult  onirism în  acest  roman  ce 
ambiţionează  să  construiască  o  simbolistică  a  istoriei  vitalizată  prin  vis  şi 
rememorare.Aceasta e, de altfel, şi latura cea mai consistentă a romanului ce construieşte 
un fast  himeric  al  unui joc al  destinului  uman:  “Se trezi  în mijlocul  acelei  primăveri  
timpurii,  hoinărind pe dealurile Roşului,  admirând priveliştea care i se  derula în faţa 
ochilor…Fără să-l  cate cu privirea, î-l  simţea alături,  păşind agale pe iarba fragedă. 
Lăsând urme abia perceptibile pe roua dimineţilor.

-Să  coborâm  dragul  meu  prieten,  să-ţi  vezi  lăcaşul  în  care  ţi-ai  abandonat  
luntrea pământeană…îi zise cătându-I mâna.

Nu-i  răspunse…se simţea atât de bine…De astă dată nici cea mai mică durere  
nu-I însoţea paşii, doar vântul hoinar, jucându-se cu ramurile încărcate de verdeaţă“.Era 
la mormântul lui Rico, cerându-şi iertare şi rememorând secvenţe din viaţa lor.Doar o 
lumânare aprinsă şi un buchet de flori erau martorele emoţiilor.

Autorul  e  un  meşter  al  spontaneităţii  stilistice,  al  arhitecturii  şi  mai  ales  al 
creionării  personajelor.De la  Gogol  a  învăţat  probabil  rostogolirea  amănuntului  banal 
până la fantastic, iar de la Celin a preluat ceva din romantismul relatării. Oricum Toader 
T.Ungureanu este un prozator original şi viguros. Capitolele acestui roman trăiesc prin 
aspectul lor compozit: amestec de naraţiune poetică şi relatare magică, parabole cu irizări 
de vis şi redare a cotidianului, descriere hieratic-creştină şi aglutinare a detaliilor.Vedem 
în această naraţiune fizionomia însăşi a vieţii, cu tot dinamismul ei haotic şi incongruenţa 
ei  adâncă,  putem aprecia  că acest  roman este o frescă ce redă  trăirile  unui neam cu 
speranţele, visurile şi durerile lui.Aflăm aici o ştiinţă impecabilă de a surprinde stările 
sufleteşi  şi  visele  personajelor,  dar  şi  banalitatea  de care  se înconjoară lumea şi  care 
devine noua sa mitologie, dar şi capacitatea de a evoca fragmente din trecutul lui Rico.

Sfârşitul romanului degaje o simbolistică cu trimitere, aluzivă, la cele două 
lumi despărţite de fluviul Styx, când Tudor aflat la mormântul lui Rico zări”de departe 
apele  învolburate  ale  râului,  despărţind  cele  două lumi  atât  de  diferite “.În  timp  ce 
continua ”să zâmbească florilor de cireşi care înfloriseră doar pentru el, pentru sufletul  
său pur, nevinovat… “. Imagine superbă ce-mi aminteşte de finalul romanului lui Cronic 
în care se spunea că îşi aduce aminte de mirosul florilor de frezi.

Autorul  prin  amestecul  registrelor  găseşte  tonalitatea  potrivită,  căci 
înfăţişarea compozită a capitolelor e şi o probă de consecvenţă, trăind cu adevărat alături 
de personajele sale, poate şi faptul că acest roman conţine elemente biografice. Toader 
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T.Ungureanu  ştie  să  vadă  esenţialul  în  spuma  realităţii  şi  să-l  extragă  fără  căutări 
crispate.Imaginaţia e o formă de înălţare a realului din trecut spre prezent, un efect al 
perspectivei narative.

Citind  acest  roman  mi-am  adus  aminte  de  zicerea  lui  Petre  Ţuţea: 
“Prozatorul seamănă cu un tâmplar care ia un lemn murder din noroi, îl spală şi face  
din el  mobilă de lux “.  Aşa a făcut autorul  acestui  roman;  a abordat o temă,  aparent 
banală, şi a făcut din ea un briliant iradiind lumină magică.

Sarcina criticii: să descopere 
validitatea operei,
nu adevărul ei

 
Printre criticii literari care au fost 

refractari  la  intruziunile-  ce  se  pare  că 
apar periodic-ale scientismului în critica 
literară a fost şi George Călinescu. La fel 
ca  ”  normele„  Esteticii,  metodele  ce 
înclină  spre  exactitate  şi  precizie  în 
critică  îi  par  “ieşite  din  disperarea 
oamenilor fără sensibilitate artistică “. În 
acest  context  critica  literară,  plastică, 
cinefilă,  trebuie  să  fie  mai  mult  o  artă 
decât  o  ştiinţă.  Mai  mult,  se  ştie  că  în 
critică  ideile  se  veştejesc  mai  repede 
decât interpretările.

 
Nu  numai  din  principiu,  dar  şi 

dintr-o afinitate temperamentală, critical 
trebuie  să  fie  animat  de  spiritual  de 

libertate, o libertate, totuşi dificilă, care nu se lasă măsurată de constrângeri exterioare, ci 
numai  de obstacole  pe care  singură şi  le ridică.  Referitor  la universal  poeziei  trebuie 
văzut ca pe un Cosmos autonom, ale cărui virtualităţi  poetice trebuie  să fie surprinse 
începând  cu  elementele  fundamentale(  focul,  apa  )  şi  terminând  cu  obiecte  umile  şi 
prozaice,  precum  alimentele  şi  maşinile.Opera  trebuie  raportată  la  antecedentele  ori 
“circumstanţele “ ei. Acest raport este întotdeauna analogic.El implică certitudinea că a 
scrie  nu  înseamnă  altceva  decât  să  reproduce,  să  copiezi,  să  te  inspiri  din  mediul 
înconjurător.Operaţiile de deformare formală sau de denegaţie psihologică, gama largă a 
fenomenelor compensatoare ce se pot ivi de-a lungul unui proces de creaţie ne duce la 
gândul că “opera îşi este sieşi model “, cum scria Roland Barthes în Tehnica criticii şi a 
istoriei literare.  Unii critici consideră că există o prejudecată a conţinutului anterior al 
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operei.  Eu  spun  şi  subliniez  că  nu  există  asemenea  conţinut,  nu  există  nici  un  plan 
material, nici un plan ideal.Opera autentică se împlineşte independent de material sau de 
intenţia  de  la  care  pleacă,  ea  nu  trebuie  să  fie  apreciată  prin  raportarea,  întotdeauna 
reductivă, la eventualele ei surse.

 
Adâncimea realităţii  nu se obţine prin simplu parallelism.Punctul de plecare al 

criticului  şi  istoricului  literar  îl  constituie  existenţa  independentă  a  operei,  existenţă 
paralelă, dar nu analogă existenţei reale:” ... când o operă există, ea începe a-şi afirma un 
conţinut care nu este material din care a ieşit, ci viaţa fictivă pe care o începe.Hamlet, 
Crimă şi pedeapsă sunt obiectul a consideraţii de tot felul, pe care unii ar fi înclinaţi a le 
socoti  exterioare  problemei  estetice  şi  fără  îndoială  că  autorii  înşişi  nu  s-au  gândit 
vreodată că vor stârni atâtea comentarii. “( Barthes).

 
Abordarea  universului  operei  trebuie  făcută  în  aşa  fel  prin  care  să-i  probeze 

realitatea fără să-i piardă specificitatea, care să afirme, altfel spus, realitatea lui artistică. 
Nici problemă critică nu depinde de analogie ca atare, ci de calitatea acestei analogii. Nu 
este vorba de a confirma dacă baronul de Charlus este sau nu contele de Montesquiou, ci 
dacă apariţia lui în romanul proustian are sau nu, “adâncimea realităţii “, cumzice george 
Călinescu.  O  operă  se  construieşte  de  cele  mai  multe  ori  prin  disanalogei,  nu  prin 
analogie cu presupusul ei “model “ real. Dar Această disanalogei, după părerea mea, nu 
este ea însăşi, decât un termen al unei analogii mai esenţiale şi mai cuprinzătoare. Nu este 
nicio incompatibilitate între profunziomea realităţii şi întinderea operei, această întindere 
trebuie să aibă ori să pară că are profunzimea realităţii. Calitatea ei estetică se verifică 
prin această performanţă.

 
Aşa cum subliniază şi George Călinescu, critica şi istoria literară sunt ”înfăţişări 

ale criticii în înţelesul cel mai larg “. Pornind de la această constatare putem spune că 
istoria  literară  înglobează  şi  critica  propriu-zisă  ca  pe  un  moment  pregătitor 
indispensabil.În  acest  context,  nu  există  o  deosebire  esenţială  între  istoria  literară  şi 
critica  literară,  ci  între  o  istorie  exterioară  a  literaturii  şi  una  interioară, 
adevărată.Diferenţa specifică a istoriei literare constă în aceea că “faptele ficţiunii trebuie 
să le dovedim realitatea artistică “.Această demonstraţie nu se realizează prin raportarea 
la vreun model biografic sau istoric, printr-un parallelism causal exterior, ci prin căutarea 
unor argumente în implicitul însuşi al operei, prin explicitarea virtualităţii ei. Perspective 
e  aici  immanent-estetică,  nu  genetică.George  Călinescu  spune  că  pozitivizmul  îşi 
închipuie că critical prin explicaţie înţelege arătarea raportului causal. Toţi criticii, aşa 
zişi ştiinţifici, au făcut această eroare, luând opera de artă ca un simplu fenomen obiectiv 
şi arătându-i cauzele exterioare.

 
Disocierea între istoria fenomenelor reale şi istoria fenomenelor fictive, respective 

între istoria exterioară a literaturii şi istoria literară propriu-zisă nu este definitivă. Chiar 
dacă sunt dissociate, cele două tipuri de istorie sunt reunite printr-o gesticulaţie teoretică 
nelipsidă  de  paradox.Aici  identific  esenţa  istoriei  literaturii  cu  critica,  dar  nu  despart 
radical  istoria  literară  de istoria generală.  Condiţia  lor comună este subiectivitatea.  În 
istorie şi mai ales în itoria  literară  nu există structure obiective,  ci numai  categorii  şi 
puncte  de  vedere.  Jean  Starobinski  defineşte  structura  ca  expresie  a  unei  “conştiinţe 
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structurante “.sau cum spunea Călinescu ”cunoaştem în măsura în care recunoaştem o 
structură, în care organizăm “. Şi tot el scria:”Istoria este interpretarea însăşi, punctual de 
vedere, nu grupul de fapte, ci această interpretare presupune un ochi formator. “

 
Deci,  istoria  nu este succesiune indiferentă  a faptelor,  ci  ierarhie  a lor,  ordine 

subiectivă. Subiectiv nu înseamnă nici arbitrar, întrucât orice punct de vedere trebuie să 
se bazeze pe fapte autentice,  pe documete.Însă G.Călinescu spune că ”pentru aceleaşi 
documente sunt posibile mai multe scenarii “.( Istoria ca ştiinţă inefabilă şi sinteză epică, 
1947).

 
Există şi o parte obiectivă în studiul istoriei, constând în efortul preliminary de 

verificare  a  autenticităţii  faptelor  şi  documentelor,  în  expansiunea  erudită,  în  latura 
bibliografică şi cronologică etc. Aşa că, istoria literară este o ramură a istoriei generale în 
măsura în care şi regimul acesteia din urmă îl constituie subiectivitatea. Cu alte cuvinte, 
istoria propriu.-zisă, exterioară literaturii, nu este mai obiectivă decât istoria literară.dar, 
pe  de  altă  parte,  şi  istoria  literară  conţine  o  latură  obiectivă.  Există  un  paradox 
constitutive al istoriei literare, decurgând din paradoxul creaţiei literare însăşi: ea este în 
acelaşi timp semn al unei istorii şi opoziţie la această istorie. Or, istoria nu poate să se 
situeze  decât  la  nivelul  funcţiilor  literare(producţie,  comunicaţie,  consum  )  şi  nu  la 
nivelul indivizilor care le-au exersat.

 
În  acest  context,  critica  literară,  sau  abordarea  psihologică  a  literaturii  este 

fondată,  ca şi istoria literară,  pe un paradox ce defineşte mai întâi  literature însăşi.De 
această dată este vorba de “ subiectivitatea instituţionalizată“. Nu există istorie literară, ci 
numai istorici literari, fiindcă critică nu este subiectivă prin istoricitate, ci este istorică 
prin subiectivitate.A instituţionaliza subiectivitatea nu înseamnă a o absolutiza, înseamnă 
a-I recunoaşte, numai, dreptul la existenţă într-un domeniu elective, a-i acorda un statut 
sigur, bine precizat din punct de vedere theoretic.Însă, obiectivitatea e limitată mai întâi 
prin  factorul  ideologic,  prezent  în  orice  interpretare  critică.Istoria  limitează  nu numai 
obiectivitatea dar şi, în acelaşi timp, subiectivitatea, fiindcă opera deţine în acelaşi timp 
mai multe sensuri, prin însăşi structura sa, nu prin infirmitatea celor ce o citesc.Deoarece 
“obiectul este corelativ subiectului şi nu se poate gândi decât prin mijlocirea lui”, spunea 
Călinescu.

 
Critica este un expozeu asupra altui expozeu., un meta-limbaj.Sarcina ei nu este 

să descopere ”adevărul “ unei opera, ci “validitatea “ acesteia şi are drept confirmare nu 
adevărul,  ci  propria  validitate.  Validitatea expozeului  critic  este  condiţionată,  pe de o 
parte, de omogenitate şi coerenţa proprie, pe de altă parte, de măsura în care reuşeşte să 
facă  prea-plinul  obiectului  despre  care  vorbesc.În  critică,  dar  şi  în  opera  literare  nu 
alegem un limbaj pentru că ni se pare necesar, ci facem necesar limbajul pe care l-am 
ales.  Obiectul  poate  fi  saturat  ”saturat  “  însă  şi  printr-o  omologie,  nu  neapărat  prin 
analogie, la fel corespondenţa între autor şi operă, corespondenţa între critic şi operă este 
omologică,  nu analogică.  Se poate spune “orice “ despre o operă anumită,  însă nu se 
poate spune “oricum “. Orice limbaj este posibil, cu condiţia să fie coerent şi saturant.
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Exactitatea deconsiderată la nivelul detaliilor nu interzice verosimitatea la nivelul 
ansamblului.  Nu trebuie să pară un paradox faptul că în istoria literară sunt mai puţin 
importanţi scriitorii în sine, ci sistemul epic este important.

 
În  concluzie,  modelul  istoriei  literare  şi  critică  este  un  model  artistic  şi  unul 

logic.Coerenţa criticii este una abstractă , dar şi concretă, adică epică.

Seneca sau homo sapiens ( erectus) robul destinului

Lucinus Annaeus Seneca  a trăit ( c.4 î.Ch.-65 d.Ch.),şi a scris sub efectele unui 
sistem politic şi social instaurat la Roma după anul 27 î.ch., inclusiv fiind influienţate de 
schimbările survenite în comportamentul şi mentalitatea locuitorilor acestei  metropole. 
Era perioada când Octavian August instaurase regimul monarchic absolut asuns sub falsa 
mască a principatului. Acest regim se caracteriza prin faptul că monarhii dispuneau de 
imperium proconsulare maius,conform lui Eugen Cizek în Epoca lui Traian. Împrejurări 
istorice şi probleme ideologice, ( Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,  1980, 
pp.124-125.  )  ,  ce  garanta  conducerea  armatei,  controlul  tuturor  teritorilor  din  afara 
Romei. Discuţiile având idei originale se dezbăteau  in arto, adică în grupuri restrânse, 
căci absolutismul interzicea exprimarea liberă a opiniilor în faţa ascultătorilor, în piaţa 
publică sau în for.

În perioada de care facem vorbire Seneca era homo nouus, adică om nou în senat, 
un fel de consiliu suprem aristocratic al “foştilor magistraţi tradiţionali “ ce venea de pe 
vremea Republicii. Însă Seneca nu şi-a exercitat activitatea numai în domeniul politicii, ci 
şi în domeniul scrisului. Fiind un scriitor de o fertilitate considerabilă, alcătuind o operă 
deosebită şi amplă în literatura latină. Din păcate, numeroase lucrări ale sale s-au pierdut, 
mai ales acele tratate  ce abordau ştiinţele naturii  sau cele ce studiau instituţiile altor 
popoare, aplecându-se cu osârdie asupra istoriei egiptenilor, acestea fiind “opuscule de 
etică  “, cum era Moralis  philosophiae liber ( Carte  de filozofie  morală ).  Se pare că 
aceasta  este  cea  mai  închegată  şi  sistematică  dintre  scrierile  sale.  Prin  temperament 
Seneca  n-a  fost  un  filozof,  ci  scriitor  preocupat  de  filozofie.  Aşa  cum  şi  Traian 
Diaconescu îl aprecia în studiu introductiv la Lucius Annaeus Seneca,  Tragedii, vol.I, 
(  Editura Univers, Bucureşti,  1979.).  Seneca ,  pe lângă epigrame şi tragedii,  a scris o 
amplă corespondenţă filoziofică expediată prietenului său Lucilius,  ce s-a constituit  în 
opera  sa  ce  mai  importantă,  Apokolokyntosis, un  opuscul  care  ironiza  memoria 
împăratului Claudiu, după ce acesta a decedat, inclusiv şi un număr însemnat de lucrări în 
proză, dialogi, închinaţi unui grup de prieteni ai săi. Quintilian , la începutul secolului I 
d.Ch., teoreticianul retoricii,  semnalează paleta diversă a preocupărilor şi scrierilor lui 
Seneca , amintind şi de succesul acestor  dialogi.(Quintilian,  Institutio Oratoria,  10, 1, 
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128:”  a scris aproape în toate genurile literare, căci avem de la el discursuri, poeme,  
epistole  şi  dialoguri”-traducere  de  Maria  Hetco,  Editura  Minerva.  B.P.T.,  Bucureşti, 
1974, vol.3, pg.190. ).

 Ca reprezentant  al  stoicismului  târziu Seneca ,  potrivit  eticii  sale,  susţinea că 
omul trebuie să se supună destinului în viaţa exterioară, dar poate visa la o independenţă 
interioară,  a  eului,  păstrând   distanţă  spirituală  faţă  de  evenimentele  care-l  târăsc  şi 
dispreţuind bunurile materiale. Concepţiile sale etice au influienţat creştinismul timpuriu. 
Împotriva stoicismului lui  Seneca şi a altor filozofi a scris Sextus Empiricus, ce a trăit în 
secolul  al  II  d.  Ch.,  medic  şi  filozof  grec.  În  scrierile  sale  “Schiţe  pyrrhoniene “  şi 
“Contra învăţaţilor “ şi mai ales în “Contra dogmaticilor “ îşi îndreaptă critica împotriva 
stoicismului şi epicurismului, reprezentând o sinteză a scepticismului antic şi o preţioasă 
sursă de informaţii asupra filozofiei greceşti în general, dar şi latine. În opera sa se găsesc 
germeni ai logicii propoziţiilor. 

Stoicismul  roman  a  fost  reprezentat  de  Seneca,  Epictet,  marc  Aureliu.  Acest 
current  a  promovat  o  concepţie  predominant  materialistă  în  filozofia  naturii  şi  o 
bnoseologie  senzualistă.  În  logică,  stoicii  au  fost  precursorii  calculului  propoziţional. 
Etica  stoică reflectă criza sistemului social al epocii,( sclavagismul), exprimând refugiul 
într-un ideal iluzoriu.”Înţeleptul “ trebuie să trăiască, susţineau stoicii, “potrivit raţiunii “, 
să stârpească “pasiunile “( durerea, frica, pofta şi plăcerea), să considere virtutea ca un 
singur  bun  adevărat,  iar  bogăţia,  Gloria,  sănătatea,  etc.  ca  lucruri  neimportanmte  şi 
“indiferente  “.  Omul  (  sapiens  )  trebuie  să  se  supună  destinului.  Exaltarea  datoriei, 
promovarea  în  sociatate  a  fermităţii  în  faţa  vicisitudinilor  vieţii  constituie  moştenirea 
pozitivă a moralei stoice, idei promovate şi de Seneca. În stoicismul târziu ( perioadă în 
care a trăit şi Seneca) s-a accentuat latura idealistă, fatalistă şi religioasă a doctrinei, care, 
sub această formă, a influenţat începuturile creştinismului.

Seneca crede într-un dialog între corp şi suflet, în care sufletul ar răspunde  prin 
judecata  conştientă, aceasta fiind esenţa vieţii.
Logica lui include şi gnoseologia. La naşterea individului tabula rasa, conştiinţa umană 
ar cunoaşte prin percepţii moştenite cu putinţa reflectării  fidele a mediului înconjurător. 
Raţiunea  omenească  ar  controla  şi  disciplina   viaţa  afectivă  pe  baza  reprezentărilor 
comprehensive, percepţiile ce poartă germenii adevărului. 

Seneca are o preocupare deosebită faţă de conexiunile dintre noţiuni şi de notele 
particulare care “exprimă proprietăţile conceptelor “. În “De beneficis “( 2, 34-35) Seneca 
afirmă  că  conceptele  n-ar  reprezenta  corpuri,  cum  susţineau  stoicii  de  dinaintea  lui. 
Faptul că apreciază conceptele drept cuvinte şi ordonări ale sufletului,  se preocupă de 
departajarea sensurilor, de lămurirea procedeelor şi categoriilor logice,  cum subliniază 
P.Grimal în “Place et role du temps dans le philosophie de Seneque “ în “  Revue des  
Etudes Anciennes, 7o, 1968, pp. 92-100“.

La Seneca însuşi timpul se structurează în raport de moravuri, iar durata internă a 
perceperii evenimentelor se prezintă cea mai importantă faţă de cea exterioară. El explică 
detailat că timpul rău consumat se comprimă până la aneantizare, cum reliefează în “De 
bruitale  uitae “.  Timpul  este  incorporal,  dar  se  corporalizează  prin  trăirea  intensă  a 
prezentului.  Gândirea lui Seneca asupra timpului se stratifică pe două niveluri.  Primul 
implică o inspiraţie epicureică şi este refuzul trecutului, aşteptării anxioase a viitorului şi 
scurgerii inutile a prezentului. La cel de-al doilea nivel, scriitorul-filozof elimină idealul 
epicureic  al  plăcerii  şi  propune  acţiunea  continuă,  care  să  se  contrapună  timpului 
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neantizat  al  inacţiunii,  acţiune  de  obârşie  stoică  şi  menită  să  conducă  spre  echilibrul 
interior authentic.

Seneca  aderă  la  fatalismul  stoic,  însă  susţine  că  omul  poate  deveni  liber  şi 
controla soarta, dacă o acceptă cu seninătate.(De breuitate uitae- Despre viaţa scurtă, 15,  
5. ).  Astfel  libertatea  există  numai  fiindcă există  necesitatea.  El  preconizează  nu atât 
“extirparea  pasiunilo “-  cum ar  fi:   plăcerea,  mânia,  ambianţa,  durerea,  gelozia,-  cât 
controlarea lor foarte fermă.(De ira-Despre mânie, 1, 7, 2 ).  În mod sigur el consideră 
virtutea  ca unică valoare a vieţii  fericite,  ne evitând hedonismul (gr.hedone-plăcere ) 
grecului  Epicur.  Dar  Seneca  nu-şi  limitează  sfaturile  la  abţineri,  la  ataraxie,  la 
tanquillitas, ci obţinerea liniştei  prin practicarea virtuţilor.

În operele de la bătrâneţe Seneca în scrisorile către prietenul Lucilius combate cu 
stăruinţă teama de moarte şi de orice fel de boli şi dureri. În sine moartea n-ar constitui 
nici  un  bine nici  un  rău. El  nu  admite  supravieţuirea  sufletelor  decât  cu  ezitări  şi 
exclusive pentru spirite de elite.

În “Epistole “spune:”Adevăratul înţelept, nu e supus nici unei vătămări, întrucât  
nu are însemnătate câte săgeţi îl ţintesc, de vreme ce el rămâne de-a pururi neclintit “. 
Iar în “De constantia sapients-Despre constanţa înţeleptului,  3, 5 “ spune că”  sufletul 
înţeleptului este dârz şi adună în el putere,  încât nici o  vătămare nu-l  clinteşte”. Spre 
deosebire de alţi stoici, cum demonstrează P. Grimal în “Seneque “, Seneca nu consideră 
că înţeleptul ar reprezenta un mit al raţiunii, ci ar constitui doar o normă stimulativă, şi îl 
apeciază  ca  realitate  istorică.  Nicolae  Mircea  Năstase  în  “Conceptul  de  libertate  la  
Seneca “ publicat în “Culegere de studio de  civilizaţie română “( Bucureşti, 1979, pp.77-
93)  precizează  că  libertas dobândeşte  la  Seneca  mai  multe  sensuri  şi  echivalează  nu 
numai cu libertatea interioară, ci şi cu judecarea corectă a defectelor prietenilor, chiar 
cu o cunoaştere solidă a tainelor naturii.

Seneca nu a fost un un clasic, ci, mai degrabă un non-clasic, dacă nu un anticlasic, 
cum îl  recomandă stilul  prozei sale.  El a fost un spirit  romantic ca temperament şi a 
aparţinut  curentului  stilistic  numit  stilul  nou.  Acesta  se  caracteriza  prin  asimetrie, 
culoarea  poetică,  concizia,  patetismul,  prelungind  vechiul  asianism  literar  şi  ilustra 
constituirea unui neoasionism.

Scriitorul-filozof roman prin concepţia sa despre viaţă a promovat rolul destinului 
în viaţa homo erectus, acesta fiind robul întâmplării şi trăind într-un ”însemnat izvor de 
nelinişti:  grija de a-ţi alcătui o mască, spre a nu arăta nimănui chipul tău adevărat “. 
( “Să trăim cu simplitate; să alternăm întâlnirile cu singurătatea “).

Sinele din oglinda eului

Noua carte a domnului Ioan Miclău se constituie într-o paletă policromă a ideilor 
abordate şi prin multitudinea de mijloace de exprimare scriitoricească.Autorul, cunoscând 
cugetarea  lui  Constantin  Tsatsos  care  spune  că  fiecare  artă  în  parte  exprimă  epoca 
ei.Dar vai şi amar dacă exprimă numai epoca respectivă.Adevărata artă exprimă toate  
epocile, pentru că îl exprimă pe om,se fereşte să atace problemele frontal, ci le analizează 

211



la modul general,pentru a fi valabile indiferent de epocă şi spaţiu geografic,chiar dacă 
foloseşte  o  limbă  arhaică,  specifică  mediului  rural  şi  exemplificând  cu  elemente  din 
istoria neamului românesc,jaloane comune şi altor popoare, dar la date istorice diferite.

În  interviul  Bună ziua badeIoane autorul  realizează  un interesant   Interviu cu 
mine însumi unde sinele se regăseşte în oglinda eului.Sufletul autorului  este plin de o 
mulţime  de răni   datorită  faptului  că  poartă  în  sine  crucea  Ţării  sale,  din  ele  picură 
sângele care hotărniceşte calea străbătută.Iar Ion Miclău trăieşte de ani de zile urmărind 
aceste  picături,  pentru  a  afla  dacă  sunt  dintr-o  rană  veche  sau  dintr-una  nouă.Aceste 
picături le descoperim noi aici, în această carte şi în  interviul dintre un „reporter”de la 
Revolta universitară şi badea Ioan.De fapt două personaje întrunul singur.

Punându-şi  întrebări  autorul  abordează  problema  folclorului  românesc,a 
Doinei,specie  literară  pe  care  o  găsim  numai  la  români,  folclor  pe  cale  de 
dispariţie,datorită  infiltrărilor  elementelor  alogene.Însă,  autorul  ştie  că  diferenţa  dintre 
perfecţiunea Doinei româneşti  şi imperfecţiunea manelelor este aproape infimă.Dar de 
această infimitate depinde veşnicia Doine noastre străbune.

Ion Luca Caragiale este adus în actualitate prin  aluzia la revista sa Revolta  
socială,Ion Creangă este amintit în legătură cu învăţământul şi educaţia noastră, iar 
Mihail Kogălniceanu prin legea dezrobirii ţiganilor.Plonjarea în istoria noastră  prin 
jalonarea unor repere se construiesc astfel pilonii Pantheonului spiritualităţii 
româneşti.

Limba folosită în interviu este arhaică şi păstrează suculenţa expresiilor ţăranilor 
noştri.Ea  este  compusă   nu  din  simple  cuvinte,ci  din  sensurile  depozitate  în 
acestea.Limitele cuvintelor sunt limitele sensurilor lor, iar expresiile exprimă ce poate 
exprima limba română şi ea este tot atât de exactă, pe cât de exacte îi sunt cuvintele.

Sufletul  lui  Ioan  Miclău  din  această  carte  este  ca  pământul  Ţări  sale, 
România.Rodnic  şi  dătător  de  speranţe.Dar,  care  acoperă  şi  morţii  noştri,bunii  şi 
străbunii.Naşte şi hrăneşte.Peste el calcă mulţi.Se află între graniţele LIMBII ROMÂNE, 
a României Mari.Pătrunde până în adâncimi nebănuite şi nu se termină la nici un orizont 
istoric.Sufletul lui Ioan este ca pământul românesc.

Poeta ce-şi caută spiritul timpului

Cunoscătoare excelentă a  poeziei, şi a literaturii în generl Stela Costan este 
sedusă de poezia clasică şi mai ales de cea cu formă fixă, sonetul.E prea puţin dispusă 
să-şi  însuşească  achiziţiile  liricii  contemporane,  dar  şi  când  o  face  reuşeşte  şi  versul 
devine şi în această situaţie incantatoriu.

Poeta preferă experienţa predecesorilor, în special Vasile Voiculescu, vizibilă 
nu  atât  în  substanţa  viziuni,cât  în  prozodia  incantatorie  a  sonetelor,şlefuită  până  la 
narcisism.O  voluptate  irepresibilă  a  versurilor  şi  o  dicţie  aproape  impecabilă  împing 
sonetele  poetei  către ritmul  muzical  în care par a se fi  strâns incitante  ritmuri,  dar şi 
nostalgii  după  izvorul  vieţii  sfânt.Clasicismul  prozodic  al  versurilor  e  mai  degrabă  o 
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îmblânzire a clipelor ce ne-nvăluie-mister,o formă de îmblânzire a convulsiilor lăuntrice, 
un act de exorcism.Nostalgia după un trecut, de multe ori, anistoric, fac din Stela Costan 
o poetă ce-şi caută spiritul timpului său, sondând interioritatea cu o tenacitate dureroasă.
          

“Substanţa materiei”ca epifenomen în poezia lui G.Bacovia şi Mircea 
Ciobanu -Apecieri şi deosebiri.

-Eseu-

Identificarea unei scheme care să apropie poezia lui George Bacovia  de cea a lui 
Mircea Ciobanu prin analiza “substanţei materiei” ca element definitoriu în conturarea 
imaginarului ne-a condus la unele elemente ce se tangenţiază reciproc, prin asemănări în 
percepţia  materiei,  dar şi  deosebiri  în construcţia  textului  care  a devenit  o asumare a 
destinului poetic:folosirea materiei (apă, pământ, aer, foc) ce transferă imprevizibilul în 
materia interpretată.

Incă  de  la  presocratici  încoace  cele  patru  elemente,  amintite  mai  sus,stau  la 
temelia  substanţei.Aceste  elemente reprezintă  sămânţa,  numenalitatea în miezul  căruia 
cele ce sunt îşi coagulează formele printr-o efervescenţă de esenţializare lentă,avându-şi 
reversul în  dezagregare:Copacii  albi,copacii  negri.\\În  parc regretele  plâng iar\...//Cu 
pene albe, pene negre//In parc fantomele apar…//Şi frunze albe, frunze negre;copacii  
albi,copacii negri;/Şi pene albe,pene negre,/Decor de doliu,funerar...//În parc ninsoarea  
cade rar...(G.Bacovia,Décor),  iar la Mircea Ciobanu, primul element  apa (râul de preţ) 
este  liantul,  pe  când  la  Bacovia   copacii şi   penele cu  alternanţa  alb  şi negru sunt 
esenţa:Cele  ce  sunt  şi  la  malul  ovar(unde  lemnu  tufelor  seacă  la  vânt)se  arată  ca  
pietre,/cele  ce sunt se deşteaptă-n amaiază şi  cântă./Umede-au fost  şi hrănite  cu var  
altădată,/râul de preţ le-mbină după chip şi măsură,/trăinice-au fost şi, cum ard li se-
aude unimea/parte cu parte vibrând sub ţestoasele feţe.(M.Ciobanu, Cele ce sunt).

La amândoi poeţii cuvântul este ca un tipar gol în care au încăput multe sensuri,cu 
toate că înăuntru acestui  tipar se află, de multe ori, un sens iniţial.Dacă la Bacovia se 
aude  materia  plângând,sau cad  stele  albe  de  cristal,la  Mircea  Ciobanu   substanţa 
materiei este profundă şi cere fum de jertfă, pe când la autorul volumului Plumb aceasta 
este glacială:Şi  ninge-n miezul  nopţii  glacial.../Şi  tu iar tremuri,suflet  singuratic,  /Pe  
vatră-n  para  slabă,  în  jărate,  -/Încet,cad  lacrimi  roze,de  cristal.(G.Bacovia,  Singur).  
Materia la autorul volumului  Scântei galbene   este transparentă, de cristal, frisonată,pe 
când la autorul volumului Vântul Ahab(1979-1983) apa e pură, lustrală şi o descoperă în 
universul fenomenal din om, aflându-se în el ca unime:N-am plâns de mult,e timpul,şi se-
ntâmplă/un semn de sus c-ar trebui să plâng,/dar degetele duse pân-la pleoapă/se-ntorc  
uscate:(Mircea Ciobanu,E timpul).
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Dacă la Mircea Ciobanu apa infernală este opusul apei întemeietoare,la George 
Bacovia,aceasta are rol de utilitate,de mijloc de a produce reveria:Mai spune s-aducă şi  
ceaiul,/Şi  vino şi  tu  mai  aproape-/Citeşte-mi ceva  de la  poluri,/Şi  ningă...zăpada ne-
ngroape.(G.Bacovia,Decembrie).Apa ceaiului produce o atmosferă de visare ,pe când la 
Mircea  Ciobanu apa  infernală din  poezia   Vechimi   înfundă  canale  fetide,macină 
temeliile,ca substanţă a pedepsei şi sfârşitului,sau este o epifanie a morţii, ca în poezia 
Zonă:- şi dintre unde,învelit cu zgură/un om din mare iese;şi alerg/ţinut de mâini;şi nu e  
decât cerc/şi nici un unghi când ţip cu somn în gură.

La Bacovia  există  o  ardere strâns  legată  de  procesul  textual,obiectele  intră  în 
izotopia focului:Te uită cum ninge decembre,/Spre geamuri,iubito,priveşte-/Mai spune s-
aducă  jeratec/Şi  focul  s-aud  cum  trosneşte.(Decembre),  pe  când  la  Mircea  Ciobanu 
ofranda  sinelui  aspiră  să  se  unească  cu  focul  veşnic,  considerat  centrul 
universului,ecranând(acoperind)emanaţia  soarelui  infernal,însă  neobţinând  dovada,dar 
sporind rolul umbrei ce reprezintă îndoiala şi bezna:Flacăra dreaptă-n amiază aruncă o 
umbră,/Ea,născătoarea luminii, /stă împotriva luminii soarele însuşi/ nu poate să treacă  
prin ea, prin desimile ei (Plata lucrării).

Potopul e omnipotent şi omniprezent la Bacovia,ferestrele devin opace cu ajutorul 
substanţei  materiei şi  oglindesc  un   cosmos  secat  de  lumină  transferat  textului,iar 
cuptorul este  spaţiul  incandescent al  oraşului  de  provincie:Sunt  câţiva  morţi  în  
oraş,iubito,  /Chiar  pentru  asta  am  venit  sa-ţi  spun;  Pe  catafalc  de  căldură-n  oraş,  
/Incet ,cadavrele se descompun.(Cuptor)..
 Substanţa materiei ca epifenomen o găsim în  Catafalc,  în Căldură,  în  Cadavre,  
etc, în timp ce la Mircea Ciobanu o descoperim în olfactivul putrefacţiei care pune în 
primejdie  chiar  existenţa  umană:  Duhoarea  lucrurilor  moarte/pătrunde-n  vis 
(Impresurat),  amintindu-ne  de  pictura  metafizică  a  lui  Chirco,  în  cazul  autorului 
volumului  Suită pentru ieşirea din noapte,şi asociaţiile onirice ale lui Dali în cazul lui 
Bacovia.La  Amândoi  poeţii  analizaţi  visrarea  a  stat  aproape  de  realitate  şi  s-a 
amalgamat,corupând-o.Ei nu au mai privito obiectiv,ci prin prisma închipuirilor.Şi cu cât 
aceste   închipuiri au semănat cu realitatea cu atât mai greu au distinso de ele.Realitatea i-
a  dezamăgit  şi,  apoi,  au  dispreţuit-o  în  subconştient.Oglinda la  Bacovia  semnifică  o 
încorporare a lumii şi a materiei,având şi un rol de metaforă textuală:În salonul plin  de  
vise,/În oglinda larg-ovală încadrată în argint,/Bate toamna/Şi grădina cangrenată, /În  
oglinda  larg-ovală  încadrată  în  argint.(G.Bacovia,Poemă  în  oglindă,  din  volumul 
Plumb).  La Mircea Ciobanu imaginea lumii se oglindeşte în lumea megta-fizică,însă nu 
văzută şi  înţeleasă  ca  un  model  al  ei,aşa  cum  o  vedea  Aristotel,un  fel  de  schemă 
cinematică  a  realităţii,unde  reacţiile  micro-universului  sau  macro-universului  devin 
înţelese  şi  vizibile(…)pe cartea mea-şi  pun degetel,  dreapta/oglinda mi-o acoperă.Să 
caut/o  vină  şi  s-o  strig,  dar  bobi  de  gheaţă/îmi  umplu  ochii  şi-mi  sfărâmă  dinţii.
(M.Ciobanu.Apa  şi  pâinea,vol.Etica-1971).  Simbolic,  la  amândoi  poeţii,în  oglindă se 
reflectă,practic,eul acestora,imaginea sinelui oglindit în sinele perceput.Şi la Bacovia,dar 
mai  ales  la  Mircea  Ciobanu,gândul  ţâşneşte  din  oglindă,mai  mult  sau  mai  puţin 
purificator.La  Bacovia  substanţa şi materia  este  timpul  ce  include  în  el 
ritm,nostalgie,muzicalitate romantică, un orizont liric plin de tragism, fie că este vorba de 
timpul poetului subiectiv, fie că este vorba de timpul istoric.In schimb la Mircea Ciobanu 
substanţa materiei este bezna destinului omului, de aici obsedanta tortură a spectrelor  
care invadează somnul.
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La  amândoi  emoţia  estetică  declanşează  eternul,  întrezărind,  prin  fereastra 
deschisă spre substanţa materiei,  epifenomenul.Această coagulare poetică este văzută ca 
un diluviu şi simţită printr-o criză exprimată prin starea textuală a subiectului.

Şi la Bacovia şi  la  Mircea Ciobanu materia  curge,plânge,se  dezagreghează,  se 
lichefiază  într-o  substanţă a  receptacolului  textual.Materia  şi  substanţa  acestuia  este 
reflectată în gând,în sentimente, toate fiind corpuri poliedrice, fiecare suprafaţă a lor este 
redată respectându-se proporţiile, nu numai în raport cu celelalte suprafeţe, ci şi în raport 
cu lumea.Numai astfel poezia acestora a putut fi desăvârşită.

Sufletul teatrului dintre coperţile unei monografii

Ampla  monografie  Teatrul  Dramatic  “Ion  D.Sîrbu”Petroşani  sau  teatrul  în  
Valea Jiului alcătuită alcătuită de  Constantin Pascu, Tania Angelescu, Mircea Munteanu 
şi Dumitru VELEA, care este de fapt coordonatorul acestei lucrări,  se deschide cu un 
citat,  sugestiv, din Mihai Eminescu:Dacă repertoriul e sufletul unui teatru,actorii sunt 
corpul lui,sunt materia,în care se întrupează repertoriul.La care mai adaug ,perpetuarea 
memoriei acestora se poate realiza numai prin  iubirea  şi  talentul  unor  oameni  ce  cu 
acribie  strâng,  de-alungul  anilor  ,documente  şi  fapte  care  înserându-le  în  paginile 
cărţilor,acestea  prind  conturul  unor  monumente  trainice  pentru  perpetuarea  memoriei 
materiei  ce  întrupează  repertoriul,cum  spunea  autorul  Sărmanului  Dionis.  Această 
Schiţă  Monografică a  fost  elaborată  cu ocazia  împlinirii  a 60 de ani de la  înfiinţarea 
Teatrului din Petroşani.

Ampla lucrare,  de aproape 600 de pagini,se  deschide cu o prefaţă  semnată de 
autori prin care se realizează o panoramă de ansamblu a mişcării teatrale în Valea Jiului 
până  la  înfiinţarea  teatrului  profesionis.În  Scurt  istoric autorii  abordează  evenimente 
istorice legate de pasul Vâlcan,încă din timpul războaielor daco romane(101-102,105-106 
e.n.),traseu care se afla pe direcţia fortificaţiilor romane ce pornea de la podul de peste 
Dunăre  al  lui  Apolodor  din  Damasc.În  perioada  evului  mediu  timpuriu  ,aşa  cum 
stipulează autorii,Ţara Haţegului îşi rotunjea hotarele până la limita locuită a oamenilor 
din Valea Jiului.Aceasta, aşa cum reiese din Diploma regelui Bela al lV-lea al Ungariei, 
din  anul  1241,  inclusiv  Valea  Jiului,  făcea  parte  din  voievodatul  lui  Bărbat  şi 
Litovoi.Datorită atacurilor turceşti Valea Jiului, în evul mediu, a avut mult de suferit.Un 
astfel  de atac  al  hoardelor   militare  turceşti  care  a  avut  loc în  anul  1455 l-a ucis  pe 
nobilul  maghiar  de  origine  română  Miklos  Kendeffi  din  armata  lui  Iancu  de 
Hunedoara.Mai târziu a fost ridicat un monument în amintirea acestuia.Diploma din 18 
ianuarie 1493, scrisă în limba latină,reînoieşte numirea lui Mihaly Kendeffi de la Râul de 
Mori,urmaş al celui ucis de turci în 1455, ca proprietar al întinselor moşii din Valea Jiului 
.În acest document de importanţă istorică,considerat ca act de danie, descoperim pentru 
prima dată numele unor aşezări ce dăinuie până astăzi , ca: Peterela  (Petrila), 
Malee(Maleia),  localitate  de  lângă  Petroşani,  Nyakmezeu  (Câmpul  lui  Neag),  etc.În 
continuare, după ce autorii  însrează faptul că Valea Jiului a fost alipită Ţării Româneşti 
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la 1520 după o înţelegere între Ion Zapolia, voievodul Transilvaniei, şi Neagoe Basarab, 
domnul Ţării Româneşti,  se abordează tema  Tradiţiilor şi istoria culturală din această 
zonă străbătută atât de sinuos de râul Jiu.Locuitorii acestei Văi se ocupau cu păstoritul şi 
agricultura, trăind în case şi colibe construite din bârne oferite de pădurile seculare de pe 
versanţii munţilor. Cultura populară a acestor locuitori era inspirată de preocupările lor 
zilnice:păstoritul şi agricultura.Mai târziu când au fost descoperite marile zăcăminte de 
cărbune acest spaţiu silvo-pastoral se transformă radical.Însă, unele tradiţii se regăsesc şi 
astăzi  în obiceiurile locului.Nedeile, ce vin din perioade imemoriale,se păstrează până 
astăzi, şi reunesc comunităţiile satelor de Paşti şi Rusalii,în fiecare duminică în alt sat, 
pentru pomenirea”în cinstea morţilor”,după care urmează jocuri şi cântece populare,cu 
târguri  de ţară  în  care  se  vând şi  produse făurite  de meşterii  satelor.Prin  deschiderea 
minelor  de cărbune,  în anul 1840,se tulbură viaţa  patriarhală  a  oamenilor  din această 
zonă,  până  atunci  mioritică.Localităţile  sunt  populate  de  lucrători  de  diferite 
naţionalităţi,veniţi din toate provinciile imperiului hasburgic.Cultura populară specifică 
zonei este injectată cu elemente ale culturii celor veniţi să lucreze în mine.Cu anii, treptat, 
aceasta devine o cultură multi-etnică, originală.Omul din miezul întunecat al pământului 
îşi constituie, cum spun autorii studiului introductiv, un folclor propriu.Această cultură 
îşi va defini altfel spaţiu,timpul şi cauzalitatea.Spaţiul se va ordona de la orizontal la  
vertical,sus-jos;  timpul  se  va  măsura  nu  în  zi-noapte,ci  în  şuturi  (…)  Şi  Iisus  va  fi  
răstignit într-o mină,de unde înviind ,lasă în locul său pe miner. În metaforele Studiului  
introductive şi în aceste rânduri descopăr stilul dramaturgului şi poetului Dumitru Velea, 
chiar dacă, din modestie,întreg textul prefaţei este semnat de Autori.Din acele clipe,ale 
anului 1840,mineral ţine cu braţele şi umerii săi greutatea şi răutăţile celor de deasupra.

Autorii abordează şi organizarea bisericească, a cărei existenţă este pomenită  şi 
atestată înainte de 1360.In cadrul bisericilor, în adoua jumătate a secolului XIX-lea se 
înfiinţează  primele  şcoli  dinValea  Jiului,la  Uricani,Coproieşti,Câmpul  lui  Neag, 
Petroşani, Lupeni, etc.

Societăţiile şi organizaţiile culturale au apărut pe lângă întreprinderile economice 
şi industriale cu scopul ocupării timpului liber,cât mai instructiv,al angajaţilor. Primele 
semene de instituire a acestor asociaţii culturale au început în perioada 1904-1905, şi ele 
organizează manifestări culturale ce conţin în substanţa lor expresia substratului etnic şi 
naţional.După Marea Unire de la 1 decembrie 1918, apar noi asociaţii culturale,printre 
care  Filiala  locală  a  Astrei care  organizează  întruniri  sociale,  culturale  şi  naţionale, 
inclusive  serbări,serate  culturale,petreceri,  şi  înfiinţarea  unor  biblioteci  ,cum  se 
stipulează în documentele vremii.De la aceste comuniuni cu scop distractiv numai un pas 
a  lipsit  până  la  primele  manifestări  teatrale.Ziarele  locale  consemnează   astfel  de 
manifestări  dramaturgice,după  1921,ale  unor  amatori  talentaţi,precum   şi  spectacole 
susţinute  de teatre  din toată  ţara,care  vin în  Valea  Jiului.Organizaţia  culturală  Casina 
românească din Vulcan îşi  inagurează propria sală de spectacole cu piesa  O sâmbătă 
norocoasă, de  Iosif  Vulcan.Interesant  este  faptul,că  pentru  prima  oară,  în  Gazeta 
Jiului,din 28 mai 1922,se consemnează înfinţării unei trupe stabilă de teatru la Petroşani 
într-un articol intitulat Teatru în Petroşani. Din această perioadă se semnalează prezenţa 
în Valea Jiului a unor teatre, cum ar fi trupa condusă de V.Bulandra,Teatru popular din 
Bucureşti cu o piesă de N.Iorga, etc.Un animator al vieţii culturale din această zonă a fost 
învăţătorul  Vasile  Lucaciu,care  a  înfiinţat  prima Societate  corală din  localitatea 
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Vulcan,în 1924.Acest cor a realizat în acelaşi an un spectacol bine primit de public cu 
opereta Lucifer, a cărei partitură muzicală a fost compusă de conducătorul şi fondatorul 
corului.Actorii Teatrului Naţional din Cluj,sub directoratul lui Dem.Mihăilescu-Brăila, au 
fost  de  câteva  ori  la  Petroşani,prin  anii  1925-1930,  prezentând  în  sala  Casinoului 
muncitoresc din această localitate piesa Bărbatul domnişoarei, de St.Dregely.În perioada 
interbelică Valea Jiului a fost vizitată de multe trupe de teatru din ţară,prezentând piese 
,atât din dramaturgia străină, dar mai ales din cea naţională.Această mişcare teatrală a 
condus ,după cel de-al doilea război mondial,la constituirea Teatrului Muncitoresc ”Valea 
Jiului”  la  iniţiativa  Comisiei  culturale  a  sindicatelor  din Petroşani,care  ,la  începutul 
anului 1946,face primii paşi în realizarea acestui deziderat.În 1947  este înfiinţat Teatru 
muncitoresc Valea  Jiului având sediul  permanent  la  Petroşani  în  localul  Casinoului  
muncitoresc.Stagiunea  se  inaugurează  pe 9 februarie,din  acel  an,cu piesa  Omul fără 
zâmbet de ASl.Korneiciuc,având ca Director de scenă pe Dem Stănescu, remarcându-
se:Dorina  Iotta,  Dem  Stănescu,  G.Racoţi  şi  V.Constantinescu.Peste  două  zile  secţia 
maghiară şi-a început activitatea cu piesa Csakk egy kislany (Numai o fetiţă), în regia lui 
E.Szucs.În 23 iunie 1948, dintr-o iniţiativă de centralizare a teatrelor,a luat fiinţă Teatrul  
Poporului,Regionala  Petroşani,iar  un  an  mai  târziu,în  1949,  instituţia  îşi  schimbă 
numele în  Teatrul de Stat  ”Valea Jiului” Petroşani.Sub această titulatură îşi desfăşoară 
activitatea 42 de ani.

La iniţiativa noului director al Teatrului din Petroşani, Dumitru Velea, la 26 iunie 
1991, această instituţie de cultură îşi schimbă numele în Teatru Dramatic ”Ion D.Sîrbu” 
Petroşani.Acesta este semnalul începerii,într-un cadru democratic,a unei adevărate vieţi 
teatrale şi cultrale polarizate în jurul  instituţiei şi al directorului său,dramaturgul, poetul 
şi eseistul,  Dumitru VELEA.Cinstind memoria unui important scriitor român născut pe 
melegurile acestea, în Petrila-Valea Jiului care a trecut prin închisorile roşii şi a cărei  
operă mărturiseşte moral şi estetic despre destinul poporului român din a doua jumătate 
a secolului al XX-lea.Doresc să remarc că autorul piesei de teatru Arca Bunei Speranţe a 
fost  bun  prieten  cu  Dumitru  Velea  pe  când  acesta  era  student  la  Universitatea  din 
Craiova.În  acest  context  trebuie  să  remarc  că  Dumitru  Velea  a  înfiinţat  şi  Fundaţia 
Culturală “I.D.Sîrbu” prin care a publicat cărţi dedicate acestui autor şi lucrări inedite ale 
acestuia, unele răspândite prin presa vremii,  altele rămase în manuscris.În perioada de 
directoriat  al  lui  Dumitru Velea s-a redimensionat  clădirea teatrului,  perioadă în care, 
aproape în fiecare lună, a fost o premieră, iar spectacolele s-au desfăşurat atât la sediu, în 
judeţ, sau în turnee. Premnierele de la sediu erau adevărate sărbători dedicate culturii şi 
artei.Inaintea  spectacolelor  se  organizau  lansări  de  cărţi,vernisaje  de  expoziţii  de 
pictură,la care participau scriitori  din Cluj-Napoca, Drobeta-Turnu Severin, Târgu Jiu, 
Tg.Mureş, etc.Foarte mulţi scriitori şi critici au stat alături de Teatrul din Valea Jiului şi l-
au  sprijinit  individual:Victor  Eftimiu,  Aurel  Baranga,  Sică  Alexandrescu,  Marin 
Sorescu,Valentin Taşcu până la Jeana Morărescu,  C.Cubleşan,  Al.Florin Ţene,  Adrian 
Ţion şi mulţi alţii.

Prezenta monografie este structurată pe Stagiuni, începând cu cea din 1948-1949, în care 
au fost realizate spectacolele:O scrisoare pierdută   de Ion Luca Caragiale în regia lui 
Vlad  Mugur  şi  scenografia  lui  Th.Kiirikoff-Surucianu,  regia  tehnică  Jean 
Mărgăritescu.Alarma,  dramă  în  3  acte  de  Orlin  Vasiliev.Această  stagiune  a  avut  7 
premiere.Media  premierelor  dintr-o  Stagiune  a  fost  de  7  piese,până  la  venirea  la 
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conducerea Teatrului a lui Dumitru Velea.În timpul directoratului său pe lângă premirile 
obişnuite a avut loc Festivalul de Dramaturgie şi Creaţie”Ion D.Sîrbu”,în perioada 4-6 
decembrie  1991,  acordânduse  o  paletă  largă  de  premii..Tot  în  această  perioadă  la 
iniţiativa lui Dumitru Velea a avut loc multe expoziţii de pictură în cadrul Teatrului.Au 
expus lucrări plastice artişti  din Vale ,dar şi din ţară.După un program bine definit în 
cadrul teatrului au fost promovate piese din dramaturgia românească, cum ar fi:Femeia 
contează,  după Miron Radu Paraschivescu, Fotbal cu peripeţi,  comedie muzicală de 
George  Negraru,  Alexandru  Lăpuşneanu,  de  M.Eminescu,text  aranjat  de  Dumitru 
Velea,Bătăi  în  pluş de  Marin  Sorescu,Hoţul  cinstit  de  Valeriu  Butulescu,  Dansul 
Milioanelor, de Victor Efitmiu, Baboiul de Dumitru Velea, după Ion Luca Caragiale, în 
regia lui  Dumitru Velea  şi scenografia  Elena Buzdugan, Catrafusele,  de  Ion D.Sîrbu, 
piese de Ion Băieşu, Victor Eftimiu, Ion Luca Caragiale, Dumitru Velea, dar şi zeci de 
piese  de  teatru  din  dramaturgia  universală,  semnate  de:  Carlo  Goldoni,  Alexei  
Arbuzov ,Tennessee Williams, etc.

Aşa cum subliniam mai înainte, premierele erau prefaţate cu expoziţii de pictură 
şi lansări de carte.O astfel de sărbătoarea culturii a avut loc cu ocazia premierei absolute 
cu piesa lui Dumitru Velea Femeia cu Sacoşele, când ,înainte de spectacol, în sala 
Atelier a avut loc lansarea a două cărţi editate de Fundaţia Culturală”I.D.Sîrbu”:Pasajul  
filigramului(versuri)de Doru Roman şi Vă somez, domnule doctor! (teatru)de Al.Florin 
Ţene.Despre aceste cărţi au vorbit Dumitru Velea, Valeriu Butulescu şi criticul literar 
clujean Adrian Ţion.

Trebuie să remarcăm minuţiozitatea “fişelor” fiecărui  spectacol  cu toate  datele 
tehnice şi portofoliu de presă, actori, tehnicieni, regizori, fapt care ne face să apreciem 
munca acribică  a  autorilor  acestei  monumentale  lucrări.Cartea  cuprinde  fotografii  din 
spectacole,  Diplome,şi  extrase  din  presă  ,  articole  care  au  fost  scrise  despre  piesele 
jucate.Monografia  mai  cuprinde  Personalul  artistic  din  perioada  1948-2008,privind 
Direcţiunea  Teatrului,actori,regizori  şi  scenografi,în  ordine  alfabetică,  Regizori 
colaboratori,  inclusiv  Repertoriul   cu  piesele  din  dramaturgia  românească  şi  cea 
universală.Statistic vorbind este vorba de peste 240 de piese din dramaturgia românească 
şi  peste  150  de  piese  din  dramaturgia  universală.Aceste  cifre  ilustrează 
seriozitatea,profesionalismul şi dragostea de teatru a celor care au lucrat şi lucrează la 
Teatrul din Petroşani.

Lucrearea  Teatrul Dramatic “Ion D.Sîrbu”, avândui ca autori pe Constantin  
Pascu,Tania Angelescu,  regretatul Mircea Munteanu,  şi nu în ultimul rând  Dumitru 
Velea, al cărui stil l-am recunoscut în marea majoritate a lucrării, este o însemnată pagină 
din istoria dramaturgiei româneşti.

Teofil Răchiţeanu - Din vechi scrinuri adunate

Autor a 14 cărţi de poezie, Teofil Răchiţeanu cu noul său volum de poezii 
„Din  vechi  scrinuri  adunate”,  apărut  la  Editura  Clusium&Scriptor,  Cluj-
Napoca,2009,confirmă ceea ce scriam despre versurile sale cu o perioadă în urmă, că 
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poetul este un mare împătimit al versului clasic frisonat de ritmurile incitante ale poeziei 
populare.

Volumul cu un titlu simtomatic , explicând componenţa lui, este structurat în 
patru  cicluri  a  căror  tematică  se  interferează,  comletându-se  reciproc:”Poeme în  zig-
zag”, ”De dor de tine”, ”Elegii crepusculare”  şi”Efulguraţii(catrene),  conţinâd poezii 
din toate perioadele  de creaţie ale poetului.

Poemele sale sunt marcate de trăirile eului într-un spaţiu mioritic al Munţilor 
Apuseni,unde elanul,iubirea de meleagurile natale şi istoria lor îşi găsesc loc în filonul 
fiecărui  vers  în  ritmuri  incitante  şi  sempiterne,uneori  chiar  muzicale,pentru  a  simţi 
efervescenţa lor misterioasă:Prin Munţii Apusului,cînd trec,cîteodată,în zori,/Spre Soare-
Răsare mă-nchin  mai  întîi.Căprioarelor/Le  presimt paşii  temători  şi  le-aud/Cum dau 
bună dimineaţa izvoarelor...(Reverie în Munţii Apusului).

Cartea se constituie într-un adevărat jurnal al sufletului poetului,nu pentru că 
sunt datate  toate poeziile, ci pentru că sunt în ele consemnate trăiri plăcute sau dureroase 
în unele momente,alături de oamenii locului:Orfan mi-i sufletul de dînsul, /Ci el acolo-n 
Ceea Lume/Hălăduie…Acum cu Moartea/Lui Dumnezeu poveşti îi spune...(Povestitorul-
În memria lui Ştefan Bar, zis “Zmăul”,din dealul Răşinarilor,care,cu poveştile lui,mi-a 
luminat copilăria.).

Curgerea  ritmului  în   versuri  se  face  ca  o  apă  curată  de  munte,asemeni 
cântecelor  populare  moţeşti,ele  proiectează  o metamorfoză  magică  a  spaţiului  în  care 
trăieşte poetul,imaginând o fizionomie spiritualizată,în care oamenii, peisajul şi soarele 
devin  un  tot  unitar.Clasicismul  versurilor  e  îmblânzit  prin  infuzia  discretă  de 
sentimentalism,  prin  sugestii  ale  materialităţii  incandescente:S-a  dus  dragul  meu,s-a 
dus/Sus în munţi şi nu mi-a spus./Tată-Codru,ruga-te-aş,/Dă-i pribeagului sălaş,/De sub  
brazi bătrîni,izvor,/Murmură-i de mine dor(...),(Pui de cuc în cuib plîngîndu...).De altfel, 
metamorfoza  magică  şi  concret-abstractă  îmi  pare  că  definesc  poemele  lui  Teofil 
Răchiţeanu: proiecţii ritmice ale bătăilor inimii,purificate prin senzualitatea privirii care 
cuprinde  întreg peisajul.  Acesta  închipuie  un univers  baladesc,  ce  este  deja  dăruit  de 
Dumnezeu, descoperit şi redescoperit de poet în diferite ipostaze, un univers pe cât de 
palpabil pe atât de himeric şi totuşi de o mare pregnanţă a reprezentărilor:Ci,uneori,în  
Munţi-de-Apus,  ascult/Cum  curge-un  rîu  şi  glasul  lui  îmi  pare/Că  glasul  Tău  
e,Doamne,şi adânc,/Adînc ecoul lui în mine doare...(Şi să o spuie nu-i în lume gură...).  
Conştiinţa poetică e o prezenţă indispensabilă a acestui volum,e o figură prin excelenţă a 
trăirilor  autentice turnate în versuri  cizelate până la narcisism,unde metafora are rolul 
ambiguităţii.

În reţeaua versurilor cioplite în verbul ritmului-muzical,în sensul cel mai bun 
al cuvântului,eul profund şi haina lui empirică se adulează reciproc,construiesc un spaţiu 
al  cuvintelor  purtătoare  de  imagini  .Din  densitatea  lirismului  vine  şi  capacitatea 
extraordinară de a da contur abstracţiei,de a o face perceptibilă până la vibraţie. Lumina 
cade,în  poemele  lui  Teofil  Răchiţeanu,  cu  efluvii  de  senzorialitate,materia,ideile  se 
desfăşoară în aerul albastru, lichefiat şi irizat de culori ireale din Munţii Apuseni,asemeni 
transparenţei nuanţelor din tablourile unui Vermeer.Toate acestea sunt semne de poezie 
adevărată,eliberată de orice imprecizie.
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METAFORA CA RITM 
AL GÂNDIRII POETICE

Poezia este „timpul” izvorât din 
spaţiul  unui  impuls  ritmic  de 
existenţă.  În  acelaşi  moment 
este  un  loc  al  metaforei. 
Fiindcă,  în  aceste  condiţii, 
metafora  caracterizează 
gândirea  poetică,  fiind 
fundamentul acesteia. Câmpul 
magnetic  creeat  de  metaforă 
are propietatea de a coordona 
semnificaţiile.  Astfel,  prin 
metaforă  se  realizează 

inspiraţia poetică ca expresie a gândirii. Poeţii de mare anvergură au intuiţia de a 
organiza metaforele într-un sistem, creând o profundă gândire poetică, cu un 
bogat fond metaforic. Când abordăm universul unei opere poetice, scriem de fapt 
despre forţa cu care poetul  a  ştiut  să-şi  construiască paleta sa de înţelesuri, 
subînţelesuri înglobate într-un sistem de semnificaţii, de specificitatea sa, deci 
despre metafora sa. 

Esenţa filozofică, la unii poeţi profunzi, se află în câmpul metaforic. Când 
poetul este el însuşi, adică în metaforă, se realizează o apartenenţă intimă, de 
profunzime la Idee,într-un univers al conştienţei şi inconştienţei. Metafora este de 
sorginte filozofică. Un tot filozofic şi liric, inseparabil, se realizează. O impresie de 
atemporalitate se realizează prin metaforă când realitatea imediată este aparent 
respinsă de aceasta. Gândirea poetizantă este dată de metafora întâmplătoare, 
când  nu  se  constituie  într-un  sistem  metaforic.  În  poezie  metafora  este  o 
necesitate, dar şi semnul conştiinţei creatoare. Un ritm metaforic există la fiecare 
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poet autentic, specific fiecăruia. Şi Eminescu îşi are ritmul său metaforic, însă, 
diferit de cel al lui Alecsandri, Blaga, Stănescu, Virgil Mazilescu. 

Universul  poeziei  este  creeat  de  sistemul  metaforic  .Prin  poezia  lui 
Eminescu,  sau a lui Blaga, a lui Nichita Stănescu, se creează impresia că se 
evidenţiază  o  disjuncţie  metaforică,  adică  o  mobilitate  a  polilor  în  câmpul 
metaforic, o glisare de sensuri. Prin metafore Lucian Blaga a recompus Spaţiul şi 
Timpul. Blaga efectuează însă o dublă lucrare: el nu numai că pune în evidenţă 
metafora ca o celulă poetică sensibilă,  ci  şi  ca o celulă  sensibilizatoare,  prin 
incantaţia de cuvinte. Însă nu abundenţa de metafore imprimă forţă unei opere 
poetice,  ci  organizarea  metaforelor,  atâtea  câte  sunt,  într-un  spaţiu  de 
semnificaţii. 

Prin metafore se esenţializează o realitate, se realizează o glisare dintr-un 
spaţiu şi timp determinat spre o zonă  a tangenţei imaginarului şi realului. Am 
putea  spune  că  acest  transport  se  duce  spre  mit,  căci  acesta  are  în  sine 
raţionalul  ca  domeniu  filozofic  şi  imaginarul  ca  domeniu  poetic.  Astfel,  prin 
această structură a metaforei ,poemul se încarcă cu semnificaţii de memorie a 
existenţei, aşa cum orice mit este o istorie (memorie) despre sine a umanităţii.

Stilul  unui  poet  trebuie  dedus  din  consecvenţa  sa  la  sistemul  de 
semnificaţii care, în final, îl defineşte. Acest fapt înseamnă păstrarea ritmului său 
iniţial. Din păcate, rareori judecăţile de valoare făcute de criticii de poezie  se fac 
din sistemul metaforic respectiv asupra acelui sistem. Marea poezie este factorul 
inestimabil al viabilităţii  unei culturi, cum şi al maturităţii  sale, aceasta stă sub 
semnul ritmurilor distincte, de existenţă iniţiate şi fundamentale. Poetul aparţine 
poeziei sale în virtutea faptului că el şi-a contopit existenţa sa cu opera poetică. 
Chiar  dacă  prin  aceasta  nu  descoperim  întocmai  Omul,  însă,  descoperim  şi 
înţelegem o esenţialitate umană răsfrântă în destinul creatorului.   Actul  creţiei 
poetice este o angajare la Infinit, iar poetul, conştient de lucrarea sa, nu va putea 
niciodată să fie suspendat într-un punct imobil, ori în zona confortului intelectual, 
adică  în  spaţiul  trăirilor  dobândite  pe  calea  ideilor  recepţionate.  Marea 
autenticitate eminesciană îşi are aici una dintre rădăcinile sale.

 
Opera  poetică  autentică  este  o  intervenţie  în  Absolut,  o  sinfonie  ce 

vibrează în spaţiu şi timp definită la Spaţiu şi timp infinite, ea este, în fiecare 
Timp  al  său,  o  structurare  ce  tangenţiază  filozofia  implicată,  a  noţiunilor 
fundamentale ale existenţei. În măsura în care poetul răspunde în existenţa sa 
despre existenţă, avem clar ritmul interior al operei sale. Acesta, adică ritmul, nu 
este cadenţare, ci o esenţă, un ritm ce exprimă o intimitate spirituală cu poetul, 
prin care cititorul este sensibilizat, apropiindu-l de ceea ce rămâne inefabil, adică 
esenţă. Poetului poezia îi devine o interiorizare şi o interioritate necesare. Dacă 
pentru Mazilescu, poezia este un fel de expulzare a eului, pentru Stănescu ea 
este  o  adâncire  a  sinelui.  Dar,  pentru  amândoi  sistemul  gândirii  poetice 
disimulează realitatea, câtă vreme gândirea poetizantă a poeţilor din secolul XIX 
numeşte o realitate. Dar nu se poate disimula o realitate mai înainte de a-i fi 
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înţeles esenţele, de a o fi trăit printr-o experienţă proprie. O profundă şi puternică 
experienţă  de  viaţă  naşte  un  sistem poetic.  Nu întâmplător  că  Eminescu,  O. 
Goga,  Nichita  Stănescu,  Virgil  Mazilescu,  Radu  Gyr,  etc.  care  au  trăit  mari 
experienţe de viaţă, au căutat un nou limbaj poetic.

Sistemul de gândire poetică se construieşte din semnificaţii care rămân 
mult timp printre noi, şi apoi trec în ecou, ca un sistem de citate. Ele sunt, şi 
devin şi ale noastre, pentru că cuprind şi exprimă esenţa umană. Deoarece este 
revelat eternul uman. O chemare lansată, o invitaţie disimulată, spre Întrebare, 
spre  Nelinişte  este  opera  poetică.  Aceasta  trezeşte  latenţe  spirituale.  Ea  se 
identifică uneori cu speranţa, deoarece este şi ea o tensiune spirituală spre viitor.

Poetul este locuitorul operei sale şi cel care încearcă o reaşezare de lumi. 
El este propria sa poezie. Iar Poezia este Poetul.

NIETZSCHE ÎNTRE RĂSĂRITUL ZEILOR ŞI AMURGUL LOR

Pornind  de  la  finitudinea 
condiţiei  umane,  Nietzsche  caută  să 
redescopere  „cărarea  pierdută”  către 
empireu. În lucrarea „Werke” filozoful 
caută un simbol prin care să înţeleagă 
„sensul  religios”  ca  un  reazem 
supranatural.  Reânodând  firul  din 
prima perioadă a creaţiei sale, în care 
zeii  greci  îşi  găsiseră loc în omagiile 
sale,  Nietzsche  consemnează  în 
„Amurgul idolilor” dorinţa de întoarcere 
a  lui  Dionysos,  aceasta  constituindu-
se  ca  un  testament:  „Nu  cunosc  un 
simbolism  mai  înalt  decât  acest  
simbolism  grec,  cel  al  cultului  
dionisian”. 

Filozoful  abandonează  armele 
revoltei sale contra zeilor la poalele miticului Olimp. Aura de „teologie negativă” 
(cum scria  Heidegger  în  „Nietzsche”  Gunter  Neske  Verlag,  Pfullingen,  1961, 
Zweiter Band, p. 348), pentru gândirea nietzscheană, a însoţit tot timpul mersul 
gândirii  sale.  Acesta prin  lucrările  lui  din  anul  1888 a pregătit  preschimbarea 
„teologiei negative” în “teologia pozitivă“, ce ne aduce în plin plan contradicţia 
nietzscheniană,  ce  trece  de  la  „asfinţitul  zeilor”  la  pregătirea  spaţiului  pentru 
„apoteoza”  lor.  Perceput  ca  demolator  de  idoli,  ca  oponent  faţă  de  tradiţia 
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culturală,  ca iconoclast faţă de orice autoritate spirituală în afară de aceea a 
spiritului propriu, Nietzsche ridică statui în opera sa altor idoli noi. 

Karl  Jaspers  în  lucrarea  sa  „Nietysche.Einfuhrung  in  des  Verstandnis 
seines  Philosophierens”  (Berlin  und  Leipzing,  1936)  preciza  că  trăsătura 
fundamentală a gândirii lui Nietzsche „autocontrazicerea”, a îndepărtat de multe 
ori  din  logica  multitudinilor  exegeze  ideea  că,  în  numele  pasiunii  pentru 
contradicţii şi antiteze,autorul  „Naşterii tragediei” va căuta să-şi imagineze, după 
„amurgul zeilor”, cum va arăta „răsăritul zeilor” noi. 

Stefan  Zweig  vedea  în  fostul  profesor  de  filologie  clasică  de  la 
Universitatea  din  Basel  „un  geniu  al  întorsăturilor,  al  contrazicerilor  violente” 
(Tolstoi.  Nietzsche,  Bucureşti,  Editura Cugetarea,  f.a.,  p.  182),  pe motivul  că 
acesta se complace, în jocul instabil al negaţiei şi afirmaţiei, dar şi în luxurianta 
proliferare  de  antinomii.  Autorul  volumului  „Clipe  astrale  ale  omenirii”  explica 
evoluţia gândirii lui Nietzsche de la contestarea zeilor la nostalgia lor. Evoluţia 
gândirii  acestuia  a  fost  sinuoasă,  bogată  în  neaşteptate  fiorduri,  cu  drumul 
segmentat de mai multe etape. 

Trăsătura etapelor lui Nietzsche a stârnit dispute în rândul comentatorilor 
săi. Karl Jaspers, în monografia dedicată lui Nietzsche, împarte evoluţia cugetării 
lui în trei perioade: 

1. perioada încrederii în cultură şi genii (până la 1876)
2. perioada încrederii pozitiviste în ştiinţă (până la 1881)
3. perioada  elaborării  unei  „noi”  filosofii  impregnate  de  viziunea 

profetică a filosofului (până la sfârşitul lui 1888)

Dincolo de latitudinea capricioasă a paradoxurilor şi aforismelor proteice, 
gândirea lui Nietzsche, în esenţa şi configuraţia ei intimă, ascunde disponibilităţi 
aparent nebănuite de conformism, de blândă regrupare a motivaţiilor în jurul unor 
noi centre de autoritate după ce, cu obstinaţie, le contestase, rând pe rând, pe 
cele  dinaintea  sa.  Acest  joc  al  contrastelor  îşi  face  prezenţa  printr-un  ritm 
constant în opera sa. În prima perioadă a creaţiei sale, Nietzsche se evidenţiază 
prin devoţiunea şi extazul faţă de „genii” şi „idoli”. 

Trecând  de  la  o  extremă  la  alta,  Nietzsche  nu  aboleşte  definitiv 
perspectiva credinţei în zei, ci doreşte să spulbere numai credinţa în anumiţi zei, 
cei cărora el le-a declarat „război”. În „Amurgul zeilor”,după încântarea produsă 
de  priveliştea  idolilor  dărâmaţi,  Nietzsche  înserează  capitolul  „Ce  le  datorez 
anticilor”,  în  care  apelează  la  un  zeu,  străpvechiul  Dionysos,  chemându-l  să 
protejeze viaţa, să simbolizeze voinţa de viaţă printr-o „doctrină a misterelor” în 
care „durerea este sanctificată. (Friedrich Nietzsche, Werke. Klassiker Ausgabe, 
Band I-VIII, Alfred Kroner Verlag, Leipzig, f.a., p. 198). El susţine în „Anticrist” că 
civilizaţia a decăzut pentru că s-a lăsat subjugată într-o perioadă îndelungată de 
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religia  creştină  şi  în  acest  interval  de  timp  n-a  mai  creat  un  alt  Dumnezeu: 
„Aproape două mii de ani şi nici un alt dumnezeu nou.” 

Imaginea unei  civilizaţii  secătuită  de  o religie  bolnavă reprezintă,  după 
Nietzsche, un „spectacol pentru zei”. Dar pentru care zei? Pentru cei care „apun”, 
sau pentru cei care „răsar”? Evident, pentru cei care răsar, deoarece subliniază 
mai departe Nietzsche,  „steluţa mică, jalnic de mică, care se numeşte Pământ,  
merită poate singură, din pricina acestui caz ciudat, un interes divin, o privire 
dumnezeiască” (F. Nietzsche, Werke, p. 257). Această „metafizică de artist” are 
în centrul ei un Dumnezeu învestit cu acele trăsături pe care filosoful le rezervă 
zeilor „adevăraţi”,  meniţi  să le ia locul celor „falşi”:   „un dumnezeu-artist,  total  
lipsit  de scrupule şi  amoral,  pentru  care creaţia  sau distrugerea ,  binele  sau 
răul,sunt  manifestări  ale  capriciului  şi  suveranităţii  sale,  care  se  descarcă,  în  
crearea  lumilor,  de  zbuciumul  plenitudinii  sale  şi  de  prisosul  ei,  de  durerea 
contrastelor acumulate în el însuşi”. (Ibidem, Band I, p.36). Acest zeu evocat nu 
este altul decât Dionysos, zeul grec pa care în faza finală a lucrării „Ecce homo” 
Nietzsche îl  va opune divinităţii  creştine, căruia îi  va închina stihuri: „Ditirambi 
către Dionysos”, şi cu al cărui nume filosoful însuşi îşi va semna scrisorile în anii 
de  eclipsă  mintală.  Revolta  lui  contra  miturilor  până când  a  văzut  o  posibilă 
instaurare a unei mitologii noi, în care zeii nu se mai nasc pe înaltele olimpuri, ci 
pe  postamentul  propriei  lui  filosofii,  împrumutând  chiar  aura  biografiei  lui 
spirituale.

Aşa cum sugerează, fără modestie, în lucrarea sa „Ecce homo”, devorat 
de optica megalomană a ultimilor ani ai vieţii, ani cruzi de boală, filosoful dorea 
să se erijeze el însuşi în idol, în profet, care să vestească o nouă eră a culturii 
umanităţii. Precum, mai târziu la noi, M. Beniuc ce se erija în toboşarul vremurilor 
noi. În „Amurgul idolilor”, scria despre sine: „Am dat umanităţii cea mai profundă 
carte pe care o are, al  meu Zarathustra,  şi  se consideră, fără nici  o ezitare,  
ultimul  discipol  al  filosofului  Dionysos  şi  dascălul  eternei  reîntoarceri.” (F. 
Nietzsche, Werke, Band VII,  p.14) În timp ce îl  demolează pe Socrate,  acest 
despotic  logician care  destramă înţelepciunea instinctivă,  uşe unică  prin  care 
filosofia greacă de până la Nietzsche privise lumea; paradisul fanteziei, pedepsit 
de  biciul  silogismelor,  îngheaţă  sub  veghea  nemiloasă  a  raţiunii.  Dialectica 
optimistă„ a lui Socrate distruge muzica tragediei. 

Combătându-l pe Rousseau, Nietzsche consideră că, de la natură, omul 
posedă o fire demonică, predestinată pentru tragic, că el este implacabil sortit să 
interpreteze  veşnic  pe  scena  lumii  rolul  personajului  tragic.  Simbolul  lui 
Prometeu, învingătorul  zeilor,  exprimă la filosof sensul etic al  pesimismului,  o 
justificare a eternei suferinţe, o imagine a zădărniciei condiţiei umane, faţă de 
orice  speranţă  sau  dorinţă  de  ameliorare  este  fără  rost  şi  care  impune 
întotdeauna un tragic sacrificiu.
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VIOREL VINTILĂ – ROMÂNAŞ LA SAN FRANCISCO

Cartea  de  eseuri, 
comentarii  şi  interviuri, 
intitulată  sugestiv 
„Românaş  la  San 
Francisco”“,  apărută  la 
editura  ANAMAROL, 
Bucureşti,  2011,  semnată 
de Viorel  Vintilă,  proaspăt 
membru al Ligii Scriitorilor, 
ne  revelează  un  scriitor 
dotat cu simţul observaţiei, 
al ironiei, autoironiei fine şi 
dornic de cunoaştere.

Încă  din  „Cuvânt 
înainte” autorul ne introduce în tainele sale privind activitatea sa jurnalistică, în 
modul de a fi pătruns în lumea revistelor virtuale cu ajutorul generosului scriitor 
George Roca, de asemenea, membru al Ligii Scriitorilor Români.

Cartea  structurată  în  capitolele:  „De  prin  State…adunate”,  „Interviuri”, 
„Diana şi  tati”, „Atitudini” şi „Gânduri, opinii, reflecţii” se constituie într-un corpus 
unitar compus dintr-un evantai de secvenţe ce oglindesc atât opiniile autorului 
faţă  de  unele  evenimente,  întâmplări,  dar  şi  discuţii  cu  anumite  personalităţi 
artistice cuprinse în interviuri ce scot în evidenţă plastic şi sugestiv personalitatea 
celui abordat. Remarcăm opiniile pertinente, chiar obiective, despre etimologia 
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unor cuvinte, şi la obiect faţă de unele caractere, obiceiuri de la noi, dar şi din 
State.

Cartea  conturează  modele  şi  întâmplări,  inclusiv  raportul  autorului  cu 
lumea cu care a tangenţiat, - afirmă soluţii, implicându-şi cititorul într-un act de 
lectură instructiv  şi  informativ.  Miezul  acestui  volum fiind receptarea societăţii 
omeneşti,  cu  întregul  evantai  de  reverberaţii  asupra  lumii  cu  mentalităţile, 
obiceiurile şi evenimentele ei. Autorul are suficientă înzestrare pentru speculaţia 
şi  analiza  unor termene şi  comportamente, cum ar fi:  fiţa şi   mai ales când 
explică semnificaţia cocalarului ce a devenit un modus vivendi şi la care „destul 
de mulţi aspiră”.

Interesant şi bine documentat este în foiletonul despre originea ţiganilor, 
exemplificând cu ceea ce spunea John Samson care „găseşte originea triburilor 
rome în nord-vestul  Indiei  determinând după cercetarea idiomului  că strămoşi 
apropiaţi ai limbii romani (ţigăneasca) limbile singhaleza, marathi, sindhi, Punjabi, 
dardica şi pahari de vest (dialecte hinduse vorbite de băştinaşi)”.

Revenind la primul capitol al cărţi pot spune că autorul este un prozator 
înzestrat, având calităţile unuia care practică cu talent schiţa literară, aici intrând 
întâmplările povestite cu o fină ironie de la hotel sau mall. Chiar şi atunci când 
critică, Viorel Vintilă este un melancolic, fiinţa lui fiind o himeră îmbrăcată în zale, 
un duh ironic care mânuieşte din umbră condeiul bine ascuţit.

Amintirile  povestite  fetiţei  sale  Diana,  sunt  de  un  romantism răscolitor, 
având  capacitatea  de  a  prinde  în  fraze  cursive  mişcarea  interioară  a 
întâmplărilor,  dinamica  eului  copilului  de  atunci,  perspectiva  imaginarului, 
universul sensibil al copilăriei. Practic textele pun în oglindă copilăria lui Tati şi al 
Dianei.

Chiar  interviurile  cu  artişti  renumiţi  cum  ar  fi  Florian  Pitiş,  Gheorghe 
Ghiorghiu, Gabriel Dorobanţu, Mihai Constantinescu, fetele de la Bambi ( Raluca 
şi Denisa), Trupa Autentic, Ileana Şipoteanu, cântăreaţă şi soţia compozitorului 
Dumitru Lupu sunt, practic, secvenţe ale unei istorii  ale Artelor Româneşti din 
diasporă.

Capitolul intitulat „Gânduri, opinii, reflecţii” cuprinde şi disertaţii ce vibrează 
pe un  diapazon  al  cunoaşterii,  făcând  aluzie  la  personalităţile  Fănuş Neagu, 
Adrian Păunescu şi Dobrin vis-à-vis de presa din România, inclusiv analize şi 
investigaţii despre Facebook, noul drog virtual, noua limbă română-englezească-
mesengeristă,  criză, perlele de la bac, Vali  şi  Dragobete, superstiţii,  obiceiuri, 
toate formând un întreg al opiniilor unui talent genuin dublat de un observator 
vigil.

Cartea  lui  Viorel  Vintilă  îmi  aduce  aminte  de  a  ce  scris  Nietzsche  în 
„Naşterea  tragediei”:  „Astfel,  acest  abis  de  uitare  desparte  lumea  realităţii 
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cotidiene  de  cea  dionisiacă.  Îndată  ce  acea  realitate  cotidiană  reapare  în 
conştiinţă, ea provoacă dezgust: rolul acestor stări sufleteşti este un sentiment 
ascetic  care neagă voinţa  Sub acest  unghi,  omul  dionisiac prezintă  oarecare 
asemănare  cu  Hamlet:  amândoi  au  aruncat  odată  o  privire  cuprinzătoare  în 
esenţa  lucrurilor;  au  ajuns  la  cunoaştere  şi  le  este  scârbă  de  acţiune;  căci 
acţiunea lor nu poate schimba întru nimic esenţa veşnică a lucrurilor; li se pare 
ridicol sau uimitor să li se ceară ca lumea, care a ieşit din ţâţâni, să fie pusă la 
locul ei.  Cunoaşterea ucide acţiunea”.  La care adaug aprecierea că...  văd în 
Viorel Vintilă un viitor prozator de succes.

          

MEŞTERII “CIOPLITORI” AI PRAGULUI DE SUS

Cartea Pragul de sus, “ediţie de ultimă mână”, (Ed. Sitech, Craiova, 2010), a lui Dumitru 
Velea, ridică, oarecum inedit, problema raportului scriitorului cu viaţa şi divinitatea.

Cuprinzând treizeci şi trei de eseuri, număr nu întâmplător, volumul se deschide şi se 
închide ca un cerc. Autorul ştie să îmbine într-o sinteză, rareori întâlnită, cercetarea fenomenului 
cultural, din unghiul manifestării lui originare, cu speculaţia filosofică a fondului spiritual pe care 
aceasta  îl  presupune.  Ambiţia  eseistului  ţinteşte  către  o  viziune  coerentă  şi  globală  asupra 
dinamicii  spirituale  prefigurate  în  cadrul  relaţiei  artei  cu  divinitatea  şi  viaţa.  Dumitru  Velea 
analizează opere din cele mai  diverse locuri şi epoci, în conexiuni ce iluminează un fenomen 
cultural, o mentalitate a omului ce îşi priveşte rostul în lume, prin analogii rapide şi scenarii de 
idei,  iubind coerenţa  şi  armonia  teoretică.  Cartea,  deschizându-se  ca  un cerc,  în  primul  eseu 
autorul face o interpretare interesantă a loialităţii  faţă de Fiul Domnului a ucenicilor Săi, ce-l 
părăsesc  când este  arestat,  doar  un  tânăr  cu  o  “învelitoare  de  in“  aruncată  pe  trupu-i  gol  îl 
urmează. Alergat de oamenii legii, pentru a-l aresta, scapă aruncându-şi pânza de in de pe el. 
Rămas gol şi trecând prin mulţime ca un ”nou născut“, aşa cum Iisus a trecut prin moarte, dând 
un nou sens vieţii,  şi  acest  tânăr,  prin  gestul  său,  simbolic,  riscându-şi  viaţa,  câştigă în  plus 
“adevărul şi viaţa“. Alergând prin mulţime gol, el este îmbrăcat în lumină, iar sufletul, ca un vas, 
este umplut de iubire din ”inima Fiului Domnului“.

Nu întâmplător cartea se deschde cu această interpretare relatată în  Evanghelia după 
Marcu. Fiindcă toate eseurile lui Dumitru Velea analizează, de pe diferite paliere, conexiunea cu 
divinitatea: de la întâmplările din  Odiseea lui Homer, prin povestirile pre-antice ale Egiptului, 
prin desfăşurări greceşti ale gândului spre libertate, până la opere unor mari scriitori din literatura 
universală sau de data recentă (Gogol, Cehov, Tolstoi şi Dostoievski; Wilhelm Hauff, Charles 
Perrault şi H. C. Andersen, Shakespeare, Francis Bacon şi Eugene O’Neil; Molière, Goethe şi 
Lukács,  Goethe;  Marc  Chagall,  Rilke,  Saint-John  Perse  şi  Mariana  Zavati  Gardner).  Aceşti 
reprezentanţi ai spiritului universal care au atins “Pragul de Sus“ prin operele lor l-au văzut şi pe 
cel de jos; asemeni tânărului “îmbrăcat în lumina lui Iisus“, şi au dovedit că, prin opera lor, au 
învins moartea şi, prin ea, trăiesc o nouă viaţă.

Interpretările filosofice au originalitate prin ideile propuse.  Odiseea,  ce a imprimat în 
tradiţia  literară  genul  peregrinatio,  este  analizată  din  perspectiva  conotaţiei  dată  rolului  de 
“rătăcitor” şi de “recuperare“ ale lui Ulise, de întoarcere a sufletului acasă, la Sine, în conexiuni 
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simbolice  de  “etape” cu “ceasurile”  nocturne  de  renaştere  a  Zeului  Soare  şi  a  sufletului  din 
epopeea  egipteană  Amduat.  Cercul  analizelor  continuă  cu  povestea  omului  şi  povestirea 
recuperării acestuia, fie că este vorba de povestioara egiptenă  Adevăr şi Minciună, legată de 
sensul  paradoxal  al  minciunii,  din  viziunea  greacă,  ori  de  partea  luminoasă  a  “omului  lui  
Dumnezeu”, din  Codicele de la Cahalm, ori de aventurile existenţiale ale lui Gogol şi Cehov, 
primul topit în tâlcuirea liturgică, al doilea aduicând zguduitoare mărturii din infernul sahalinian. 
Comentariul  călătoriei  lui  Cehov  prin  Siberia,  Însemnări  din  Siberia,  apoi  cercetarea  vieţii 
deportaţilor  din  insula  ocnaşilor,  Insula  Sahalin,  intră  în  categoria  adevăratelor  “comori  şi  
revelaţii venite din a patra dimensiune“. Lumea pare pentru Dumitru Velea o Insulă Sahalin în 
care suntem deportaţi, prin comutarea pedepsei cu moartea la 20 de ani de  katorga, de muncă 
silnică, de ocnaş, şi colonizare prin supravieţuire. În acelaşi sens se înscrie şi eseul Teatrul din 
casa morţi,  al  experienţei siberiene şi  a depăşirii  ei  de către Dostoievski,  pentru a demonstra 
“preschimbarea” omului;  la fel şi marea convertire a lui Saul, de pe Drumul Damascului, din 
eseul Metafore ale ochiului, desfăşurat în trei etape, dialectice, cu care ne-a obişnuit autorul, ale 
vederii  oarbe,  orbirii/vederii  şi  celei  de-a  doua  vederi,  esenţiale.  Velea  caută  continuu  să 
evidenţieze ”valorile divinităţii şi ale divinităţii din om“. Nu se putea să lipsească poema Marele  
Închizitor, din capodopera Fraţii Karamazov, şi nici “Fiul Viţei” din “utopia” lui Francis Bacon. 

Însă cercul se deschide mai amplu când este vorba desapre teatru, statornica iubire a lui 
Dumitru Velea.  Fie vorbind de Teatrul de “lăsata secolului” din lumea lui N. V. Gogol,  de 
Livada lui Cehov, de fundalul expresionist al teatrului lui Eugen O’Neill, de qui-pro-quo-urile 
dintre  teatru  şi  viaţa  socială  ale  lui  Molière  descifrate  de  Eminescu,  de  funcţia  visului  şi 
preschimbare a omului prin artă la Shakespeare (Îmblânzirea scorpiei), de autoreferenţialitate în 
teatrul lui Ostrovski (Pădurea), autorul urmăreşte prin analogii, analize, comparaţii, similitudini, 
rolul  “mâini  destinului“  în  viaţa  autorilor  abordaţi,  dar,  în  special,  a  operelor  în  tangenţă  cu 
“pragul de sus“. Acest fapt este explicat de Dumitru Velea prin “momentul“ înscenării execuţiei 
celor 21 de tineri, printre care se afla şi Dostoievski, ce-şi zicea în gând: ”Şi dacă eu nu voi muri? 
Dacă viaţa îmi va fi redată? Ce infinit… Atunci eu voi schimba fiecare minut într-un secol…“, şi 
privea  cupola  bisericii  şi  crucea  de  pe  ea  scăldată  de  lumina  soarelui.  Aceasta  a  fost  “clipa 
astrală“, de care făcea vorbire Ştefan Zweig, atât pentru Dostoievski şi mai ales pentru literatura 
universală. Înainte de a trece ”pragul de jos“, Dostoievski are în ochi roua Amintirii din Casa 
morţilor, şi ca el mulţi cretori de geniu, însă, atenţi la “pragul de sus“ ce poate fi “ghilotină“, dar 
şi treaptă spre înălţare în nemurire, aşa cum putem înţelege din strania povestire Lesia a lui Jean-
Cloude Rogliano din Corsica.

Cercul se închide cu “poeta călătoriei“ Mariana Zavati Gardner, cartea fiind, de fapt, o 
călătorie  pe  un  meridian  al  cunoaşterii  spre  a  ajunge  la  Sine  (multe  eseuri  au  descifrări 
psihanalitice)  şi ca omul să se simtă “acasă în această lume”. Dumitru Velea este un călător prin 
opere ale lumii şi ni le redescoperă cu alţi ochi şi tâmple albite. Întreaga carte este o “poveste“ 
despre marile  poveşti ale omenirii,  ea însăşi  făcând parte,  de-acum,  din marile  poveşti  ce ne 
deschide  ochii  spre  “pragul  de  sus“  ca  valoare  divină,  pentru  a  vedea  “pragul  de  jos“,  ca 
înţelegere a vieţii pământene, cu “ochii ce văd în viziune viziunea celuilalt deschisă de Domnul  
ca loc de comunicare şi cunoaştere. A lumii ca viziune şi a Domnului ca lume“ (p. 315). 

Teofil Răchiţeanu - Efulguraţii
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Un poet  al  melodiei  interioare  este  Teofil  Răchiţeanu  în  volumul  Efulguraţii,  
Editura SEDAN, Cluj-Napoca, în care şi-a adunat în această antologie de 525 de pagini 
poezii ce au fost realizate toate, înainte de 1990, pe parcursul a aproximativ douăzeci de  
ani.(Nota autorului).

Tomul este structurat în 14 cicluri, purtând titlurile a tot atâtea volume de poezie 
publicate în perioada anunţată de autor, până în anul 2002.Poemele lui Teofil Răchiţeanu 
sunt,  în  felul  său  aparte,  o  teofilină  Cântare-a  cântărilor,  ele  sunt  caste,fără  
prihană,imaginând parcă o lume imperială,deşi de o concreteţe palpabilă,dar,în acelaşi  
timp,de  domeniul  evanescenţelor.(Teohar  Mihadaş).La  care  eu  adaug  cultul  poetului 
pentru imagini emblematice, al plasticizărilor,al versurilor încărcate de patos ,eleganţă şi 
suficienţe  în  ornamentaţia  lor  calculată:Turnul,în  noapte,profilat  pe  cer./Luminile  în 
candeli lin s-au stins./In vechi firide paznicii zac morţi./Vechi,ornicele picură de plîns.
(vechi, ornicele picură de plîns).Imaginaţia este frisonată de eu, este galantă,somtuoasă 
şi,uneori,hrănită  din  elanuri  baroce  producând  o  plasticitate,apparent  comună,dar 
originală şi surprinzătoare:Castelul vechi,pe-o vale, în amurg-/Prin geam paloarea zilei  
se  filtrase-/Pulberea  vremii  se  aşterne  lin/Pe  dealuri,  frunţi,  coloane,  turnuri,  case.  
(Luminile în candeli parc-au plîns).

Afectarea  suferinţei  în  registru  grav  din  Patimile  după  Iancu,  de 
solemnitate,traduce  aceeaşi  înclinaţie  pentru  voinţa  de  şoc,de  surpriză,  versurile  fiind 
încorsetate în stilul baladei populare:Şade Iancu-n/Vîrf de deam/Odihnind/Şi el şi cal/Şi  
nici cîntă/Nici suspină.(Şi de-un gînd se înlumină).Sugestia martirajului, a penitenţei  are 
acoperire morală, împletită de gesticulaţia rememorativă cu ritualizarea mişcării.

Poemele luminoase sunt,uneori,inundate de premoniţii,de previziuni,ca în Elegiile  
de la Dealul Răşinarilor sau satul care moare:Sus pe un deal stă satul părăsit-/O insulă  
în cer înrourată/De plînsul inimilor celor cari,/Pribegi fiind,l-au ctitorit odată.(Elergia  
întîi).

Poetul Teofil Răchiţeanu este un Voevod al Melancoliei, poezia sa vine din eul 
ancestral al bunilor şi străbunilor, este profundă prin formula sufletească(Artur Silvestri) 
eliberată  de  orice  inprecizie.Autorul  volumului  Efulguraţii este  un  poet  cu  talent  şi 
admirabil.In  lirismul  noţional  al  lui  Teofil  Răchiţeanu e multă  profunzime şi  frenezie 
spirituală,  cel  mai  adesea  revărsate  în  ritmicitatea  versului  clasic  brodat  cu  imagini 
memorabile.

Toleranţa deosebirilor baza  constituiri solidarităţii  

În  orizontul  lumi  de  astăzi,după  căderea  comunismului  în  Europa  de  Est, 
oamenii  îşi afirmă identităţile etnice, religioase şi naţionale.Forţele de stânga în numele 
unor false unităţi nu au înţeles niciodată grupurile etnice care se străduiau să-şi păstreze 
identitatea,  limba,  tradiţiile,  cântecele  populare,  cântecele  de leagăn.În situaţia  actuală 
când în ţara noastră se reafirmă pregnant minorităţile în cadrul statului unitar naţional 
toleranţa faţă de comunităţile de minoritari este impusă,încă,de la început în Constituţia 
României. Abordând principiul unitate prin diversitate.

Un specific al poporului român din timpurile cele mai vechi a fost 
toleranţa.Aşa se explică adăstarea pe acest teritoriu carpato-danubiano-pontic a unor 
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popoare migratoare care au găsit aici înţelegere, toleranţă şi condiţii de a rămâne 
definitiv.

Prin dezrobirea ţiganilor survenită la mijlocul secolului 19 s-a făcut un prim 
pas în respectarea unui drept fundamental al omului: libertatea.

În condiţiile actuale,când unitatea vestului Europei este ea însăşi un produs-
sau  cel  puţin  un  succesor  istoric-al  separării,  realizarea  Comunităţii  Europene  a  fost 
precedată de secole de  separatism, de state suverane, şi de guverne democratice. Practica 
democraţiei.chiar şi în stadiile ei de început,a relevat ineluctabil faptul că nu există un 
singur  demos,  şi  că  separarea  era  necesară  dacă  era  ca  democraţia  să  poată  fi 
menţinută.Astfel,şi  în  ţara  noastră  întâlnim  aceaşi  situaţie,  multinaţionalismul  este  o 
funcţie a vieţii politice.Acesta se reflectă în viaţa de zi cu zi,când minorităţile au şcoli în 
limba  lor,îşi  pot  etala  în  mass-media,  în  cotidian  amintirile  istorice,  obiceiurile, 
convingerile, ideile şi devotamentul.După evenimentele din 1989 confesiunile religioase 
şi-au putut construi lăcaşuri de cult în care se oficiază în limbile minorităţilor naţionale şi 
în tradiţia religiei respective. Se obsearvă că membrii unor minorităţi etnice de la noi sunt 
caracterizaţaţi  de o conştiinţă  politică  mai pregnantă.Un  indiciu al  sporirii  conştiinţei 
politice a minorităţilor etnice este cerinţa acestora  de lărgire a programei didactice pentru 
a o face să reflecte  rolurile  jucate de minorităţi  în istoria  România.În acest  sens s-au 
deschis  clase  şi  şcoli  în  limba  acestora.Politica  României  este  aceea  de  a  promova 
unitatea,solidaritatea în diversitate prin toleranţă şi drepturi individuale,egale pentru toţi 
locuitorii ţării.În acest proces de  promovare a grupurilor etnice, România ar trebui să 
includă minorităţile etnice în procesul politicii externe statului nostru, în felul acesta ar 
spori  capacitatea  ţării  de  a  juca  un  rol  important  în  lume-deşi  între  minorităţi  există 
deosebiri considerabile în privinţa trecutului,intereselor şi agendelor lor.

Există  o  tendinţă  de  diversitate  în  educaţie.Adepţii  pluralismului  au  drept 
obiectiv o cultură comună mai bogată,în vreme ce promotorii particularismului susţin că 
o  cultură  comună  nu  este  nici  posibilă,  nici  dezirabilă.În  prezent,  ne  dăm seama  că 
pluralismul cultural  este una dintre normele unei societăţi  libere,  că deosebirile  dintre 
categoriile  etnice  constituie  o  resursă,  mai  curând  decât  o  problemă  care  se  cere 
rezolvată.  O  caracteristică  distinctivă  a  României  este  faptul  că  cultura  noastră  este 
rezultatul  dintre  subculturile  care  convieţuiesc  pe teritoriul  ţări.Să ne gândim la  rolul 
armenilor,  ungurilor,  bulgarilor,  aromânilor,  slavonilor  (în  scrierea  bisericească  şi 
dezvoltarea tiparului) şi chiar al ţiganilor (mai ales în muzică), în dezvoltarea culturii, 
ştiinţelor, arhitecturi, de-alungul istoriei noastre.  

Existenţa unei comunităţi multietnice autentice necesită însă mai mult decât 
ţeluri  comune  şi  nobile  predomiante  de  toleranţă.Ea  trebuie  să  concentreze  totodată 
activităţi cotidiene comune, ce ţin cont de necesităţile tuturor componentelor etnice ale 
acestei comunităţi.

În acest sens la noi mai sunt de făcut câţiva paşi, printre care ar fi predarea 
religiei  în  şcoală  acolo  unde  elevii  unei  minorităţi  etnice,  sau  români,  sunt  de  altă 
confesiune religioasă.Dar şi creearea de drepturi egale cu celelalte minorităţi  şi  etnia 
majoritară  pentru  ţigani,iar  ei  să  înţeleagă  că au  obligaţii  faţă  de statul  din care  fac 
parte.Trebuie evitată discriminarea pozitivă.

În  Convenţa  europeană  privind  drepturile  omului  este  stipulată  libertatea 
cuvântului,dar  şi  a  religiei,libertatea  de  a  publica,  libertatea  de  asociere,excluderea 
autoânvinuirii  impuse,  a  percheziţiei  sau detenţiei  arbitrare  şi  a  pedepselor  crude  sau 
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neobişnuite,dreptul la tratament egal conform legilor şi la proceduri juridice echitabile 
pentru impunerea unor sancţiuni sau acordarea unor beneficii legale.România a armonizat 
legislaţia în direcţia Convenţiei europene, dar din păcate mai sunt neajunsuri în aplicarea 
practică  a  acestora,inclusiv  continuarea  armonizării  legislaţiei  noastre  cu  cea 
europeană.Ar fi necesar să adoptăm şi noi o  Cartă a Drepturilor care v-a poseda mai 
multă autoritate decât legislaţiile obişnuite.Aceasta este pur şi simplu o formă rezonabilă 
de  cumpătare  colectivă  pe  care  chiar  şi  românii  cu  opinia  lor  majoritară  privind 
problemele care îi  interesează în cea mai  mare măsură o pot sprijini  fără rezerve.  Se 
spune  în  popor  că  toleranţa  se  află  în   distanţa  dintre  obrazul  meu  şi  obrazul 
vecinului.Nici  Legea nici  organele coercitive nu fac pe oameni să se înţeleagă,  să fie 
toleranţi, să fie solodari unii cu alţii, ci numai înţelepciunea şi cumpătarea.Pentru liniştea 
noastră,  creativă,a  poporului,  e  necesar  să  iertăm  greşelile  trecutului  şi  chiar  ale 
prezentului.Dacă menţinem răzbunarea pentru nu ştiu ce eveniment din istoria comună a 
neamurilor noastre de pe teritoriul ţării ne facem egali cu „adversarul”,dar iertându-l ne 
arătăm superior lui.În comunitatea în care trăim dacă ne ocupăm prea mult de defectele 
etniei de alături n-avem timp să le îndreptăm pe ale noastre.Cu cât comunitatea în care 
trăim este mai democratică,  solidară şi tolerantă cu atât mediul din România este mai 
ospitalier pentru investitorii străini.

Toleranţa  şi  solidaritatea ca elemente  principale  a instalării  democraţiei  nu 
trebuie  să  fie  precedată  de  existenţa  unor  adepţi  autentici  ai  democraţiei.Întrucât 
constituie  un mijloc de facilitare  a unei  coezistenţe  care  altfel  este  greu de menţinut, 
normale democraţiei  pot fi îmbrăţişate  pur şi simplu ca expedient  necesar.Politologuil 
Andrew  Janos  spunea  că  noile  regimuri  internaţionale  pot  contribui  la  ocrotirea 
sistemelor  democratice  din  Estul  Europei  şi  fragile  împotriva  efectelor  intemperiilor 
economice (vezi criza de acum) şi politice internaţionale şi la ferirea lor de capcanele 
înapoierii.Aşa s-au petrecut lucrurile în Europa Occidentală în perioada postbelică şi în 
sudul Europei în anii `80.Dacă este plasată în contextul de ansamblul al Europei, s-ar 
putea  ca  noua  cultură  civică  a  Europei  Răsăritene  să  elimine  chiar  ameninţarea 
naţionalismului şovin, care altminteri ar putea fi aprins de conflictele politice pe care le 
zămisleşte înapoierea.

În  demersul  nostru  de  armonizarea  deosebirilor  dintre  noi  şi  etniile 
conlocuitoare  trebuie  să  ţinem  seama  şi  de  aceste  apofteme:Dacă  s-ar  clădi  CASA 
SOLIDARITĂŢII  ŞI  TOLERANŢEI,cea  mai  mare  încăpere  ar  fi  SALA  DE 
AŞTEPTARE.În comunitate nu ar trebui să fie ca la balul mascat;când toată lumea îşi 
scoate masca,se pierde toleranţa şi solidaritatea. Cu banii poţi cumpăra o locuinţă, chiar 
un oraş, dar nu poţi cumăra armonia şi toleranţa comunităţii.  Cu bani poţi cumpăra o 
carte,un spectacol a unor etni,dar nu poţi cumpăra cultura acesteia.

Şcolile trebuie să păstreze un echilibru între cerinţele individului şi cele ale 
totalităţii indivizilor.Este important să fie perpetuată o conştiinţă a comunităţii naţionale-
o societate şi o cultură care definesc identitatea tuturor cetăţenilor.

În şcoli şi facultăţile de la noi, tinerii ar trebui să înveţe că pluralismul cultural 
este  una  dintre  normele  unei  societăţi  libere,  că  deosebirile  dintre  categoriile  etnice 
constituie  o  resursă  naţională,  mai  curând decât  o  problemă care se  cere  rezolvată.O 
caracteristică distinctivă a româniei este faptul că cultura ei este rezultatul interacţiunii 
istorice dintre subculturile care convieţuiesc pe teritoriul nostru.
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O populaţie cu mai multe etnii posedă căi diferite de abordare a problemelor şi 
de  exploatare  a  şanselor,  un  mozaic  bogat  de  talente  şi  strategii  de  adaptare,  de 
promovare şi o gamă amplă de moduri de a comunica şi a intra în interacţiune cu restul 
lumii.

Un anumit egoism al istoricilor literari şi de artă

Pentru început e bine să definim, conform Dicţionarului Limbii Române editat de 
Academia  Română,  ce  înseamnă  istorie  (literaturii,artelor),  aceasta  este: Ştiinţa  care 
studiază  dezvoltarea  şi  schimbările  succesive  într-un  anumit  domeniu:istoria 
literaturii,istoria artelor.

Se cunoaşte faptul că istoria naţiunilor consemnează cu amănunţime victoriile,dar 
şi  înfrângerile.Arheologia,  o  ramură  a  ştiinţei  istoriei  studiază  şi  consemnează   în 
amănunţime  cea  mai  mică  religvă  descoperită.Toate  acestea  fac  parte  din  patrimoniu 
cultural şi istoric al umanităţii.O adevărată armată, de cercetători, nu-şi permite să treacă 
cu vederea cea mai mică înfrîngere, cea mai mică victorie, un semn heroglific, o relicvă 
antropologică sau arheologică din  lanţul  nesfârşit  al  evoluţiei  societăţii 
omeneşti.Patrimoniu ce face parte din istoria naţiunilor.Singurii  care şterg cu buretele 
indiferenţei,al  intoleranţei,  pagini  întregi  din  istoria  artelor  şi  literaturii  române  sunt 
istoricii  artelor, dar mai ales criticii literari din spaţiul spiritual românesc.Francezii nu-şi 
permit să omită nici un autor,chiar dacă a scris şi publicat un singur vers.

“Istoriile”  Literaturii  Române,  apărute  până  în  prezent(impropriu  denumite 
istorii),mă gândesc la încercările lui Titu Maioresc, E.Lovinescu, G.Călinescu, Cartojan, 
Al.Piru, Laurenţiu Ulici, Eugen Negrici, Marian Popa, Mircea Zaciu, Marian Papahagii, 
Aurel Sasu, sunt scrise cu prejudecăţi, eliminând din start sute de autori cu cărţi publicate 
şi  prezenţi  în  presa  culturală.Nicolea  Manolescu,scria  undeva  că:O istorie  care  pune 
opera în paranteză(fie din unghiul procedurii,fie din unghiul receptării)nu-şi atinge în  
definitiv scopul care este acela de a fi o istorie a literaturii.

Aproape toate  “istoriile” artelor,şi  în special  cele ale literaturii  române,şi  chiar 
dicţionarele  de  profil,sunt  concepute  pe  criterii  partizane,(vezi:Istoria  literaturii  
contemporane, de Alex. Ştefănescu),cuprinzând aceeiaşi autori care au scris în spiritul 
realismului socialist,omiţând cu bună ştiinţă autori de expresie română din diasporă şi 
chiar din ţară(Radu Gyr, N.Crevedia, Nică Petre, Vizirescu, Aron Cotruş, Baciu, şi chiar 
Pamfil  Şeicaru,  activitatea  lui  literară,  şi  mulţi  alţii),  a  căror  opere  nu sunt  scrise  cu 
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mentalitatea implementată de propaganda aparatului P.C.R.Dar, ce să pretinzi de la un 
Alex.Ştefănescu care, după mazilirea lui O.Paler din funcţia de redactor şef al României  
Libere,înainte de 1989, a fost trecut  de către Secţia de propaganda PCR pe postul de 
redactor şef adjunct. În condiţiile când ştim că  se numeau pe astfel de funcţii persoane 
care făceau pactul cu diavolul

Se cunoaşte faptul că nimic nu se poate construi fără  o bază.Această bază  sunt 
autorii şi operele lor care nu au dat din coate, nu şi-au conturat o notorietate,prin simplul 
fapt că ei îşi scriu operele. Aceştia sunt personalităţile din România profundă,ignorate de 
criticii  şi  istoricii  literari.Aceştia  nu înţeleg,sau nu doresc,  sau mai  grav,nu pricep,  că 
vârful piramidei nu ar respira aerul înălţimii dacă nu ar exista baza pe care se suţine.Fără 
aceasta, vârful zace impersonal la limita banalului.Aşa cum au” reuşit” autorii:Al.Piru în

Istoria literaturii române ,ediţie revăzută,apărută postum în 1993,Eugen Negrici 
în Iluziile literaturii române ,( totuşi, remarc Istoria literaturii române sub comunism-
Poezia şi Proza, de acelaşi autor), şi toţi ceilalţi amintiţi mai sus, etc.

Noroc   cu  micile  istorii  literare  editate  pe  plan  local,care  ,una  lângă  alta,  se 
constitue,întradevăr,în marea Istorie a literaturii române.Enumăr câteva, aici,Profiluri şi  
structure  literare,  vol.1  şi  2  ,de Florea  Firan,  Dicţionarul  scriitorilor  şi  publiciştilor  
teleormăneni,  de  Stan  V.Cristea,Dicţionarul  scriitorilor  din  vale de 
I.Barbu,etc.Majoritatea regiunilor ţării au publicat asemenea  Istorii.Scriitorii din aceste 
Istorii sunt adevărata bază a literaturii române ,pe care se sprijină vârfurile propuse(să 
vedem dacă timpul le şi acceptă ) de Al.Piru, Alex.Ştefănescu, Eugen Negrici, Marian 
Popa,  etc.Cărţile  celor  enumeraţi  nu  sunt  istorii,sunt  nişte compendii  esclusiviste  ce 
cuprind scriitori preferaţi de aceştia.

Inainte  de  a  vorbi  despre  dicţionarele  apărute,să  vedem  conotaţia  acestui 
cuvânt.Dicţionar  înseamnă  :Lucrare  lexicografică  cuprinzând cuvintele  unei  limbi,ale  
unui  domeniu  de activitate  etc  ,aranjate  într-o anumită  ordine,de  obicei  alfabetică,şi  
explicate  în  aceeaşi  limbă  sau  traduse  într-o  limbă  străină.Deci,s-a  adoptat   eronat 
formula DICŢIONAR pentru lucrări  istoriografice.Acestea sunt tot  istorii de autori  în 
ordine alfabetică.

Ce  să  mai  vorbesc  de  dicţionarele:DICŢIONAR  de  literatură  română 
contemporană,de  Marian  Popa,  ediţia  a  doua,Editura  Albatros,  1977,  Dicţionarul  
artiştilor  români  contemporaani,de  Octavian  Barbosa,Editura  Meridiane,Bucureşti,  
1976.Ceva mai complet  este  Dicţionarul scriitorilor români de   Mircea Zaciu,Marian  
Papahagii şi Aurel Sasu,însă, şi acesta are multe omisiuni.

Am constatat  în,aşa  zise,dicţionare  sunt  prezenţi,în  totalitatea  lor  toţi  scriitorii 
,artiştii,care  lucrau  în  sistem:  adică  erau  redactori  la  reviste,ziare,edituri,salariaţi  ai 
Consiliului  Culturii,ai  propagandei  de  partid,etc.Lipsesc  cu  desăvârşire  scriitorii 
,artiştii,liberi profesionişti ,sau cei care lucrau în alte domenii.Fapt ce mă face să afirm că 
erau cuprinşi în paginile lor scriitorii şi artiştii verificaţi de partid,chiar de securitate,şi că 
autorii  dicţionarelor acţionau la comandamentul partidului communist.

Mai complet se pare  este Dicţionarul literaturii române de Aurel Sasu, apărut în 
2006.

Istoria  literaturii  este  ştiinţa  care  studiază,consemnează  toate  operele  scrise  în 
acest domeniu şi autorii lor,dezvoltarea şi schimbările succesive .Aceasta nu se face pe 
sărite,după  preferinţe,sau  opţiuni  politice.Istoria  Literaturii  trebuie  să  consemneze  toţi 
autorii,răi sau buni ,cu eşecurile şi victoriile lor.Dacă este altfel, nu este istorie, în cel mai 
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bun caz o putem denumii extrase din istorie, sau compendiu.Istoria Literaturii Române nu 
se scrie după bunul plac al unuia sau altuia.Ea se scrie aşa cum este,fără omisiuni şi fără 
aprecieri personale ale celui care o scrie.Se consemnează viaţa,opera,evenimentele ce au 
influenţat opera şi se citează aprecierile criticilor din vremea sa,de toate orientările.Aşa 
cum se procedează la scrierea istoriei neamului românesc.

M.Kogălniceanu  scria  :Istoria  trebuie  să  fie  cartea  de  căpetenie  a  
popoarelor.Parafrazândul pe acesta,î ntreb, Istoria Literaturii Române pe când v-a ajunge 
cartea de căpătâi a neamului nostru?Având în vedere că în condiţiile intrării în Europa şi 
a fenomenului globalizării este necesar să ne păstrăm toată zestrea agonisită de-alungul 
secolelor în domeniul istoriografiei,  literaturii  şi artei.Prin acestea Europa va cunoaşte 
adevăratul suflet românesc.

Un filozof al metaforei şi un poet al cuvântului

Recenta carte a scriitorului Sorin Cerin”Revelaţii-21 Decembrie 2012”apărută 
la editura  PACO-2008, Bucureşti,  cu o mică” postfaţă” pe ultima copertă semnată de 
Al.Florin  Ţene,  este  structurată  în  36  de  secvenţe cuprinzând  cuvinte  asupra  cărora 
filozoful s-a aplecat, exlicându-le şi interpretându-le filozofic şi chiar etimologic.

Înainte  de  a  plonja,  prin  interpretare,  în  sensurile  adânci  ale  revelaţiilor  
trebuie să explicăm ce înseamnă acest cuvânt, ce stă la baza şi etimologia lui.Cuvântul 
vine de la latinul revelatio,însemnând o dezvăluire,neaşteptată descoperire a unui adevăr 
ascuns, a unei taine,a unui talent.În concepţie religioasă însemnând o dezvăluire a voinţei 
lui Dumnezeu,făcută unor persoane,în mod supranatural.

Cartea  are  substanţă  filozofică,  chiar  dacă reflecţiile lui  Sorin  Cerin  sunt 
cugetări,  aforisme  sau  apoftegme,  ordonate  tematic  şi  alfabetic,  de  fapt  sunt  adânci 
expresii ce exprimă o substanţă filozofică, uneori cu sens de previziune.

Spuneam mai de mult că sunt probleme pe care le poţi înţelege prin lecturi şi 
lecturi prin care îţi poţi limpezii şi înţelege problemele.Cartea de faţă face parte din a 
doua categorie,îmbogăţind pe cititor cu suportul şi înţelepciunea unor meditaţii profunde 
şi originale.Sorin Cerin, prin această carte ,se înfăţişează cititorilor săi cu un bagaj de 
cultură vastă şi cu o referinţă variată.Îmi dau seama că îl are ca model pe Bergson, dar şi 
pe existenţialişti.Nu este departe de Goethe şi-l cunoaşte pe Socrate care spunea:  Căci  
atunci întreaga veşnicie nu pare a fi altceva decât o singură noapte senină.De la acest 
punct  pornesc  Revelaţiile autorului  nostru.Iată  ce  frumos   spune: Viaţa  este  epopeea 
sufletului printre clipele irosite ale eternităţii.Aceste cugetări sunt adevărate micropoeme 
şi ele exprimă sensuri,trăiri,interpretări ce-l apropie de axiomele şcolii ionice, principiile 
deveniri  lui  Heraclit:Destinul  nu poate începe  şi  nici  sfârşi,fiind  sinele  începutului  şi  
sfârşitului.

Autorul acestui volum de refelaţii este un bun cunoscător al limbii române şi 
exprimă o logică,originală,a cuvintelor  din care ,uneori,izvorăşte ilogicul sensurilor date 
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de cuvinte  sau din  propoziţiile  formulate.El  iubeşte  schemele  filozofice  cu depăşirile 
limitelor  cunoaşterii,prin  ontologic  ajungând la  gnosologic.Unde metafora,  comparaţia 
fără  termenul  de  comparat,  are  rolul  de pelerină  de sub care autorul  scoate  mâna să 
„vadă“ dacă ”plouă“ cu lumină.Şi întradevăr plouă cu lumina înţelepciuni,fiindcă autorul 
cunoaşte faptul că limba română are posibilităţile infinitului în exprimare.Fericiţi aceia 
care n-au ameţit aplecându-se peste abisul ei.

Un secol de la scrierea romanului-dramă ”Jean Barois “ de Roger 
Martin du Gard

Apărut  pentru  prima  oară  la  noi  în  1966,  în  traducerea  Iuliei  Soare,  romanul 
dramă şi de idei ” Jean Barois “ de Roger Martin du Gard este o combinaţie sui-generis 
între dramă şi roman. Autorul a început să-l scrie în Berry, la o proprietate a părinţilor săi 
din La Verger d`Augy, lucrând la el trei ani, dar aducând fapte, idei, extrase din presa 
timpului mai bine de zece ani.

La aproape o jumătate de an după ce începuse romanul ”Jean Barois “ îi scrie lui 
J.R.Bloch ”Lucrez la o bucată mare, mare. Mai am încă treabă pentru multe luni. Un  
subiect foarte frumos, materie frumoasă. Dar e aşa de greu să nu-l strici! Conflictul între  
ereditatea mai mult sau mai puţin mistică a generaţiei noastre şi educaţia pozitivă, foarte  
încărcată de ştiinţă contemporană, de biologie.  Vezi  ce  bloc enorm am de ridicat! “ 
Scrisoarea este datată 2 noiembrie 1910.

Conflictul  din acest  roman,  dincolo de câteva scăderi,  este perfect  plauzibil  în 
cazul personajului principal, deoarece punctual culminant ideatic ce există între religie şi 
ştiinţă,  inclusiv datele  despre Afacerea Dreyfus  au paternitatea obiectivă a unui “nerv 
tragic “. În acest context Albert Camus scria că romanul “Jean Barois “ de Roger Martin 
du Gard “rupe cu toate tradiţiile genului şi nimic nu-i poate fi comparat, în literatura  
care va urma. Autorul său pare să fi căutat în mod sistematic mijloacele cele mai puţin  
romaneşti.  Cartea se compune din dialoguri (însoţite de scurte indicaţii  de punere în  
scenă ) şi din documente înfăţişate - pentru unii - în stare brută. Şi cu toate acestea,  
interesul  nu slăbeşte  niciodată şi  cartea se  citeşte  dintr-o răsuflare.  Aceasta provine  
poate din faptul că subiectul însuşi se împacă foarte binecu o stare tehnică   “.( Vol. I, 
pag.XV ). Şi critical Andre`  Daspre în  “Sur le realisme de “Jean Barois “, publicat în 
revista Europe, nr.412/ 1963, pag.46, are aceaşi convingere despre această construcţie 
armonioasă, echilibrată şi cu dialoguri scurte. Eroul Jean Barois trăieşte drama existenţei 
intelectualului de la finele veacului XIX şi începutul celui de-al XX-lea.

Romanul are doi poli uniţi de un fir roşu, pe care îl numim axă, primul este efortul 
de descătuşare a eroului din chingile dogmelor religioase şi al doilea pol este  ataşarea sa 
la  o  încercare  colectivă  de  a  rupe  “cătuşele  “  justiţiei.  Scris  în  stil  impresionist  ce 
simplifică legăturile între scene şi tablouri face ca acesta  să îndemne la o colaborare din 
partea celui ce citeşte- vizionează  romanul .

Între “Familia Thibault “ şi romanul de care facem vorbire există o interferenţă şi 
continuitate,  fiindcă “Jean Barois “ este cheia care deschide uşa înţelegerii  frumuseţii 
boltei romanului “Les Thibault “ .

Autorul acestor romane a trăit între 1881 şi 1958, evitând toată viaţa de a fi o 
prezenţă publică, făcând apologia izolării complete a omului de creatorul de artă.
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“Jean Barois “ a fost tipărit în timpul verii anului 1913 în Belgia şi a apărut pe 
piaţă în noiembrie, la trei ani de la începerea scrieri lui. Era anul când producţia literară 
aducea în vitrinele librăriilor ”Du cote` de chez Swann “ a lui Marcel Proust, “Alcools “ 
de  G.  Apollinaire,  “Le grand Meaulnes “  a  lui  Blain  Fournier,  “Barnabooth “  al  lui 
Valery şi multe altele.

Universul lui Bergson-“maşină de făurit zei”

Întreaga filosofie a lui Henri Bergson încearcă să ofere, peste timp, o replică la 
concepţiile lui Descartes. Filosoful pune viaţa, în diversitatea ei infinită şi ubicuă, în locul 
presiunii  cogito-ului şi a dictaturii  pretenţiei  raţiunii  de a controla  despotic  “pasiunile 
sufletului”. Direcţia gândirii lui Bergson urmăreşte,aproape fidel, un crez formulat în ani 
tinereţii:”A şti să te bucuri de prezent, să stăvileşti neliniştea şi teama, iată adevărata  
înţelepciune şi scopul ultim al oricărei filosofii”(Henri Bergson “Ecrits et paroles,”Paris, 
1957-1959, volum de debut,p.29). Influienţa lui Epicur, pe care îl citise din scoarţă în 
scoaţă, i-a conturat aceste gânduri. Louis Lavelle în “La philosophie francaise entre les  
deux guerres”, volum apărut la Paris în 1942, scria la pagina 91 că  Bergson este “unul  
din  rarii  filosofi  pe  care  gloria  i-a  vizitat”,  atrăgând  cititorii  şi  auditoriul  cu  magia 
verbului  sclipitor,  obişnuit  să  ducă  din tinereţe  frumoasa  imagine  ţesută  de  exaltările 
apologeţilor. Opera sa , multiplu diversificată, totuşi pare unitară şi organizată insistent în 
preajma idei direcţionare-trăirea subiectivă a  duratei. O scrisoare către Harald Hoffding 
scrisă  de  Bergson  avertiza  categoric  că  miezul  operei  sale  este  “intuiţia  duratei”,  
scrisoare semnalată de exegetul danez Vladimir Jankelevitch în  “Henri Bergson”,Paris, 
1959,p.4, şi orice altă perspectivă închide nesupusului calea spre ea. “Curentul vieţii” 
filosoful  încearcă  să-l  pătrundă,  să-l  ducă  în  chinga  disciplinată,  să-l  pună  sub 
direcţionarea  înţelegătoare   a  sufletului.   Acest  context  Bergson îl  face  pe  filosof  să 
semneze pactul cu iraţionalul. Însă părerile comentatorilor săi sunt contrazise de lucrările 
principale ale lui Bergson care refuză să poarte numitorul comun favorit-durată, fiecare 
adduce  o  primenire  revelatory  de  accent.”Eseu  despre  datele  imediate  ale  
conştiinţei”(1889), se axează indubitabil asupra libertăţii eului şi al cogitoului, “Materie  
şi memoria”(1896), în care se face referire asupra raportului şi confluienţei dintre spirit şi 
corp,  “Evoluţia creatoare”(1907),  unde  se  insistă  asupra  dinamicii  vieţii  în  univers, 
iar”Cele  două  surse  ale  moralei  şi  religiei”(1932) părăseşte  direcţia  iniţială  şi  se 
îndreaptă  spre  apologia  creştină.  Fiecare  dintre  aceste  lucrări  orchestrează  diferit 
experienţa eului din gândirea lui Bergson- dar niciodată cu final de imn al bucuriei, în 
paginile fiecăreia revin insistent sunetele joase ale unui sentiment tragic al timpului, cu 
accente  de  doină,  ca  în  cântecele  de  jale  româneşti,  sau  tânguitoare  ca  un  clopot  al 
destinului,  al  cărui  sunet  vibrează  altfel  pe  timp  noros.  Filosoful  spunea  în  al  doilea 
volum al său “Ecrits et paroles” că marii gânditori şi-au pus problema sensului vieţii, dar 
mai puţini  ne-au făcut să înţelegem  că purtăm în noi cheia enigmei.  Viaţa constituie 
existenţa privilegiată a universului şi angajamentul cel mai serios, însă dificil, pe care şi-l 
poate asuma o filosofie să-i explice sensul. Însă, gândind ca Fr.Schlegel, că filosofia se 
dezinteresează de orice propedeutică, Bergson urmăreşte să capteze ritmul vieţii, să redea 
plasticitatea ei impunătoare printr-o gândire la fel de maleabilă şi plastică, neobligată de 
arhetipurile ne fructuase ale metafizicii. Filosofia lui este departe de a concepe viaţa ca o 

236



abstracţie,  ”ca o simplă  rubrică sub care se  înscriu toate  fiinţele  vii”,(Euvres,  ediţie 
apărută la centenar, Paris 1959,p.493), doreşte să-i statuieze vieţii intactă prospeţimea, să 
plonjeze în abisurile ei insondabile, să se implice în vâltorile fluxului vital şi să urce până 
la rangul de conştiinţă de sine a acestuia. La început rigoarea ştiinţifică nu prea o găsim 
în lucrările lui, predomină înclinarea spre poezie, în “Evoluţia creatoare” , la pagina 578, 
filosoful  asimilează  traiectoria  vieţii  cu  un  obuz  explodat  într-o  jerbă  de  fărâme 
sclipitoare, pentru ca la sfârşit să cedeze loc religiei ,în “Cele două surse ale moralei şi  
religiei”, unde  îşi face loc providenţa, universul fiind imaginat ca “o maşină de făurit  
zei”. El descoperă că forţa explozivă a vieţii înfrânge rezistenţa materiei brute, pe care o 
echivalează cu “inerţie, geometrie, necesitate” şi deschide   drumul pavat cu certitudini al 
evoluţiei, al dinamicii imprevizibilă şi spontană al “elanului vital”, asimilat cu energia 
ocultă,  răspunzătoare de promovarea vieţii  de la ameobă la om. El compară ,oarecum 
entuziast,  natura,  tulburătoare prin  imensa eflorescenţă  de forme,  prin jocul aleator  şi 
arbitrar al forţelor ei, cu “o mare operă  de artă“ şi preia de la romantism motive pentru a 
o descrie. Cum ar fi mobilitatea infinită  care desfide legea, muzicalitatea care suspendă 
haosul,  emoţia  artistică  intensă care  revelează  nemărginirea.  Conceperea  vieţii 
instinctului şi a dorinţei ca reactive pentru înţelegerea omului, convertirea penumbrelor 
psihice  în echivalent  spiritual,  “desenarea”  cu o fineţe  de filigram a stărilor  afective, 
analizarea  perseverentă  a  memoriei,  acea indiscretă  fiică  a  plictiseli,  cum  o  numea 
Ungaretti, sunt elemente cu care bergsonismul doreşte să recucerească ogoarele pierdute 
ale  perceptului  Socratic.  Acesta  folosit  de  Bergson  devine  solidar  cu  elanul  vital  şi 
insurgent  faţă  de  raţiune,  fapt  ce-  l  face  pe  Leon  Brunschvicg  să  spună  în  “La  vie  
interieure  de  l`intuition” că  teoria  bergsoniană  “ignoră  imperativul  moral  al  lui  
Socrate”.

A ne  cunoaşte  spunea Bergson înseamnă a descifra în efervescenţa adâncurilor 
aritmiile şi euritmiile elanului vital, a acorda puterile sufletului la tumultul răscolitor prin 
care viaţa cosmică irumpe iraţional în om. El susţine că elanul vital produce şi indivizi de 
excepţie-  eroii,  profeţii,  sfinţii-ctitori  ai unei ai unei  “morale deschise”, care îndrumă 
oamenii către “societatea deschisă“, prin care se înţelege umanitatea. Sub imboldul lor 
înmugureşte  în  om dorinţa  de  identificare  cu principiul  iubirii  şi  creaţiei  emanate  de 
divinitate şi să se contopească cu ea. Prins în capcana timpului, în chinga lui haină, omul 
trece necurmat prin un nesfârşit şir de metamorfoze, devine mereu altul; niciodată fiinţa 
lui intimă nu se îmbăiază de două ori în valurile aceluiaşi râu sufletesc.

Filosofia lui Bergson nu construieşte o strategie a victoriei omului asupra timpului 
şi nici nu luminează vocaţia unică a omului de a dura valori nepieritoare, de a căuta, în 
zborul  infinitului  minimal(clipa),  ,,  mirabila  sămânţă”,cum spunea Blaga,  a  eternului 
înţeles ca maşină de făurit zei.

Vasile Dorin Ghilencea - În spatele icoanei

Un eseu surprinzător cu multă încărcătură ontologică în care”Icoana, metafora ce 
stă la baza eseului, este femeia, mai exact eternul femenine.”(Voichiţa Pălăceanu-Vereş), 
este În spatele icoanei de Vasile Dorin Ghilencea,Editura Napoca Star,2008,cu o Prefaţă 
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de  ing,  dr.Stelian  Bajureanu  şi  o  Postfaţă(Despre  iubire,spre  crepuscul de  Voichiţa 
Pălăcean-Vereş).

Perspectiva pozitivistă privind eternal femenin exprimat prin cele patru perechi de 
personaje ale cărţii Isis, Osiris, Ego şi Ergona, sunt de fapt, pretexte pentru a plonja în 
bogaţia  mitologiei  universale  şi  al  tezaurului  cultural.Dialogul  închipuit   între  Ego şi 
Ergona, universalii El şi Ea, sunt de fapt expresia oglindirii aceleiaşi personae în propriul 
egou.Tonul este eseistic cu tendinţă spre romanesc,dezinvolt, cu volute elegante în care 
strecoară,  atât  un  mare  bagaj  de  cunoştiinţe,  din  Biblie  (Geneza),  teorii  (Johannes 
Wolkelt), din istoria antichităţii,din arta lui Brâncuşi, dar şi umori benigne.Opiniile sunt 
formulate răspicat, uneori cu trimiteri, cu o claritate care arată limpezimea judecăţii, iar 
argumentele  par  a fi,de cele  mai  multe  ori,  în  afara  oricărui  dubiu.Femeia  lui  Vasile 
Dorin  Ghilencea  se  analizează  pe  sine cu  instrumentele  istoriei  culturii.Eseul  de  faţă 
parcă doreşte să demonstreze ceva despre natura esoterică, în mod originar paradoxală,a 
conceptului  de iubire,  afirmaţie  şi  oglindire,  aflate  într-o simultaneitate  deschisă  spre 
transcendenţă.Viziunea  eterogenă  a  cărţii  ne  arată  voinţa  autorului  de  a  recupera 
totalitatea imaginii din spatele icoanei.Dacă vom acorda acestui fenomen şi posibilitatea 
unei recurenţe în timp, vom ghici  aici  semnele noului curent  globmodernul semnalat 
pentru prima oară în anul 1997 de subsemnatul.Aşa cum ecclesia devine lumea, aşa cum 
ordinea pe care o instaurează devine cosmosul,  aşa cum iubirea dintre Ego şi Ergona 
devine căutarea permanentă a jumătăţii mitologice,aşa şi înţelegerea textului acestei cărţi 
devine o cunoaştere fundamentală a ecclesiei.Cu cât iubirea dintre femeie şi bărbat este 
mai  adâncă,  cu  cât  pelerinul  sideral  ajunge  mai  repede  la  sursele  belşugului,cu  cât 
frumuseţea  şi  atraţia  dintre  cele  două  poluri magnetizează  mai  eficient  investigaţia 
imaginară  realizată  în  carte,cu  atât  negativismul  morţii  se  va  destrăma  lent  într-o 
miraculoasă  feerie  nocturnă,într-o  contemplaţie  vrăjită  de  muzici(cu  referiri  laVerdi, 
Beethoven,  Bach, Strauss,  etc)  şi  culoare,  de mersul  stelelor,de  illuminate  profunzimi 
(Dante, Shakespeare).Toate acestea devin o formă de histrionism metafizic.

Traducerea critică a obiectului acestui eseu ar consta în descoperirea acelei iubiri 
eterne  pentru  femeie,prin  care  cuplul  se  întemeiază  şi  se  dezvăluie  totodată,prin 
despuierea logosului întemeietor de învelişul decorative, fără rădăcini ontologice.Esenţa 
iubirii se leagă de suflet,recunoaştere, înţelegere, memorie şi ajutor reciproc.

Scris la limita dintre eseul poetic şi speculaţia filosofică, eseul lui Vasile Dorin 
Ghilencea  e,  mai  mult  decât  o  contribuţie  notabilă,  un  exerciţiu  de  prestidigitaţie 
intelectuală, superior prin mobilitatea asociaţiilor.

Victor Sterom - Deasupra tainei

Un poet de o gravitate trăită ce abordează poezia epică şi lirică frontal, confesiv, 
este Victor Sterom în volumul cu un titlu simtomatic Deasupra tainei,poeme,  Editura 
Karta-Graphic,2008.
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Luciditatea observaţiei, trăirea obsesivă,pe care se bizuie majoritatea tablourilor 
extompează sentimentalismul.  Poemele sunt trăiri  solemne înfiltrând cititorului  un aer 
misterios  şi  atemporal.  Poezia  trăieşte  hrănindu-se  din  propria  sevă  ce  ţâşneşte  din 
interiorul metaforei:astăzi am visat un drum nou în poezie.  /îmi spunea cineva că este 
vremea.../mă uitam la el ca la un început de munte,/mi se părea că vârful îl poartă prin  
stele,/că rădăcina zboară prin furtuna/care,încet/se instala în mine;(muntele).

Rafinamentul  acestor  poeme  stă  în  schimbarea  recuzitei  tradiţionale.Poetul 
trăieşte  momentele  surprinse  de  eul  său  exprimândule  printr-un  limbaj  poetic 
emancipat,iar atmosfera este ritualizată până la mitologizare,este în chip evident reflexul 
unei  notaţii  superioare:  cobor  încet  dealul./copila  pe  umeri  priveşte  cerul./mari  şi  
nesfârşite  cârduri  de  păsări  care  pleacă./fetiţa  le  face  cu  mâna.(golul  acela  din  
depărtare ia foc).

Metafora  sentenţioasă  cu  care,uneori,se  sfârşesc  poemele  vădesc  limpede 
încercarea de a filtra vechea sensibilitate printr-o percepţie nouă.Un soi de hieratism al 
reprezentării  dă  poeziei  fior  şi  grandoare.Efectul  vine  din  răscolirea  arhaicităţii  cu 
elementele  noului  curent  literar  globmodernul,fenomen  sesizat,prima  oară  de 
subsemnatul: revin în creştere ca un frunziş de amintiri/prin care am trecut./sângele meu  
şi zilele mele au răzbit/încăpătoare de speranţă/şi iubire; (deasupra tainei).

Experienţa îndelungată,spiritual critic al lui Victor Sterom îl fac să fie obsedat de 
himera profunzimii, de rădăcinile arhetipale ale sănătăţii poeziei, este convins că aceasta 
este veşnică, prin însăşi existenţa Poetului:ori a intrat în sângele meu definitiv/şi nu mai  
pot,nu  mai  pot  să  îndur  pe  cei/care  mi-o  fură  de  sub  ochi.(rugă  pentru  sănătatea  
poeziei).

Poetul  are  o  prospeţime  a  imaginaţiei  incontestabilă  şi  o  percepţie  frustă  a 
materialităţii răvăşite.Decorul e aproape ireal,scenografia e un ritual în faţa timpului:ar 
trebui să deschidem ceasul/cel ce stă între două capace de viaţă şi moarte(.ceasul).

Excepţionala capacitate de a da carnaţie obsesiilor, de a le elibera în metafore, fac 
din poemele lui Victor Sterom tablouri cu secvenţe surprinzătoare.

In Deasupra tainei freamătă sensibilitatea unui poet cu experienţă şi admirabil.

Viorel Şerban - În umbra cuvintelor

Un poet pentru care lumina este Cuvântul îl  descoperim în volumul  În umbra 
cuvintelor, Editura Călăuza, Deva, şi el se numeşte Viorel Şerban.

Volumul se deschide cu o prefaţă de Radu Sergiu Ruba în care evidenţiază că 
acest volum este rodul unor acumulări îndelungi, al unor lecturi severe care l-au bântuit  
recurent pe autor.

Confesia  lirică  aduce  ceva  liniştitor,  dar  tulbure  este  trăirea  şi  tocmai  acest 
contrast contribuie la un ingenios scenariu, deşi  nu atât construcţia lucidă dă coerenţă 
versurilor,  cât  permanenta  stare  de  criză,resimţită  acut,aproape  visceral:  Numai 
eu,căutându-te-n lume,  /Clădesc din himere,/Castele  pe ţărmuri  de fum.(In noapte).O 
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gingăşie răzbate din poeme, o lumină ce vine din explozia interiorităţii sub forma retoricii 
şi a metaforei:Din nemărginiri, /jos pe pământ, /Picură lin lumina, /dar ochii şi ţărâna 
din mine, /Nu mai pot atinge cerul. (Chemare târzie).

Versurile sunt străbătute de amintiri nesigure şi triste,în spatrele cărora presimţim 
o dorinţă ambiguă, ce poate însemna deopotrivă căutarea sinelui şi invocarea unei fiinţe 
complementare,  a jumătăţii  mitologice:Mi-e sete-ntruna, /Mi-e sete de tine; Deşertică 
sete  spre  oaza  incertă;  /Femeie,  pustiu  arzător  de  dorinţe,  /Izvor  îmbătat  de  ispite.
(Femeie).Un pesimism moderat descoperim în Tablou apocaliptic în care discursul liric 
are dramatism şi un soi de încordare parosistică.

Viorel Şerban este un poet al cuvintelor iluminate pe dinăuntru de un eu frisonat 
de cunoaştere.

Virgil Diaconu - Destinul poeziei moderne

Intrasigenţa de foiletonist pe care Virgil Diaconu o arată în noua sa carte Destinul  
poeziei moderne, Editura  Brumar,  2008, ne dezvăluie faptul că poetul devenit critic şi 
commentator  al  poeziei  moderne,nu  este  alceva  decât  un  melancholic  al  textului 
scris.Fiinţa criticului  în bătălia pentru destinul literaturii  se vede, şi percepem spiritual 
critic şi inteligenţa acestuia ce par însufleţite de un suflu misterios, precum Balmung şi 
Durandal.

Incă de la primele pagini autorul disecă competent,printr-o analiză pertinentă, cele 
două  culturi  paralele:  cultura  înaltă şi cultura  de  masă.Evidenţiind  faptul  că  ce  le  
diferenţiază este valoarea: vorbim despre cultura înaltă pentru că ea produce opere de 
valoare,  iar despre cultura joasă pentru că ea produce opere modest valoric.În aceastâ 
perspectivă sunt abordate,în cele trei capitole ale cărţii, problemele strigente ale literaturii 
şi în special ale poeziei contemporane,în contextul integrării europene.De altfel, impresia 
de implicare în fenomenul literar,de mărturisire continuă e foarte puternică în critica şi 
eseurile lui Virgil Diaconu.Nota apăsat obiectivă, cu rapeluri ale memoriei şi racorduri la 
viaţa  activă  literară,  produce,  prin  acumulări  bine  dozate,  un  adevărat  foiletonism al 
comentariului, un scenariu al realtării sprijinit pe referinţe livreşti şi elemente de istorie 
literară.

Partea teoretică de la începutul cărţii ne confirmă faptul că autorul este stăpân pe 
instrumentele  sale,dovadă  atacul  frontal  pentru  a  ilumina  pe  dinăuntru  adevărul,  atât 
despre generaţiile literare care luptă-vai!-pentru puterea literară. Şi prin asta ca luptă 
pentru propriul destin,  dar şi pentru desvăluirea scriitorilor colaboraţionişti cu un regim 
criminal-comunist,care astăzi se autoproclamă democraţi,şi unii,chiar,dizidenţi.Nume din 
care nu lipsesc Radu Cârneci şi Ana Blandiana.

240



Lupta generaţiilor este văzută ca o efemeră iluzie care se limitează doar la a intra 
în dicţionarul generaţiei.

Virgil Diaconu este un fin observator al fenomenului literar contemporan,un critic 
obiectiv dar şi un iubitor de literatură  care jubilează în faţa efluviilor artisticeşti pe care 
poezia le dă pe faţă,însă este neiertător cu, aşa zisa, poezie pornografică, care nu este nici 
pe  departe  poezie.Analistul  cufundat  prin  plonjeu  în  ”baia  literaturii  contemporane” 
descoperă  fenomenele  din  adâncul  literaturii  şi  rămâne  surprins  de  peisajul 
descoperit.Fenomenul  aisbergului  este  expus  cu  toate  consecinţele  sale.In  cea   ce  nu 
vede  este  multă  mizerie  care  îl  oripilează.Ce  este  deasupra  în  lumina  cuvântului 
străluceşte  amăgind  cititorul.Acurateţea  comentarului  trage  întotdeauna  după  ea  şi  o 
acuitate a observaţiei.Orizontul poeziei este abordat frontal,în toate aspectele, ajungându-
se la concluzia că:..poezia de mâine va cunoaşte şi ea întrupări autentice şi întrupări  
eşuate,aşa cum s-a întâmplat cu poezia din toate timpurile şi cum se întâmplă cu poezia  
de azi.Chiar dacă,uneori,criticul este un dilematic el rămâne,totuşi,un observator obiectiv.

Judecăţile  sunt  rapide  şi,în  formulări  fericite,  criticul  pune  cu  uşurinţă 
etichete,impecabil  caligrafiate.Intuiţia  mecanismului  poetic  e  întodeauna  tradusă  în 
termeni pregnanţi şi sugestivi.

În Conţinutul literaturii socialiste de masă criticul dă “masca” jos a unor poeţi  ca 
:Mihai  Beniuc,  A.E.Baconsky,  Ana  Blandiana,  Radu  Cârneci,  Dan  Rotaru,  Eugen 
Jebeleanu, care au “cântat” şi au făcut “jocul”  vremurilor roşii.De aici şi concluzia că 
majoritatea scriitorilor care au avut funcţii importante în coordonarea culturii (redactori 
şefi  de  reviste,  directori  de  teatre,inspectori  culturali,  etc.)  au  fost  colaboratori  ai 
regimului şi ai securităţii.

Autorul volumului  Destinul poeziei moderne se remarcă prin extraordinarul élan 
sociologic pus în scrutarea realităţii fenomenului literar românesc.Virgil Diaconu e, ca 
Lucian Alexiu, un voluptos al limbajului artistic,trăgând în fraze concrete nota specifică a 
unui fenomen literar (vezi:problema generaţiilor) a cutărui poet,nuanţând textul până la 
transparenţa pură a adevărului şi circumscriind cu uşurinţă genul proxim al poeziei prin 
analogii.

Critica  foiletonistă  a  lui  Virgil  Diaconu  exercită  o  funcţie,  pe  care  Valentin 
F.Mihăescu a numit-o  funcţie de provocare,şi  are mereu grijă să-şi împartă observaţia 
între  respectul  civilizat  şi  adevărul  crud al  subteranelor  literaturii  române.Scrisul  său, 
ormă superioară de analiză, are echilibrul şi strălucirea unui analist bine temperat.

Vocaţia meditaţiei despre trecutul anistoric

Autoare  a  volumelor  de  versuri Cartea  copilăriei  (2004),  Scame  de 
zâmbet(2005),  Decareflecţii(2006)   şi  prezentă  în  patru  antologii,  începând  cu  anul 
1987,Raveca Vlaşin, prin  Fresca amintirilor albastre completează evantaiul  tematic şi 
ideatic al universului poetic propriu.

Prezentul volum, purtând un titlu simtomatic, revendicându-se din trăirile eului  în 
propriul trecut,ne redescoperă o poetă sedusă mai mult de himera clasicităţii, vizibilă în 

241



substanţa viziunii, dar mai ales în prozodia incantatorie, cizelată, aproape narcisiacă, cu o 
coloană vertebrală, uneori, folclorică.

Fizionomia  acestei  poezii  este  încărcată  de  amintirile  poetei,mărturisite  cu 
sinceritate în  Cuvântul autorului.  Evocarea în mică parte din aceste amintiri,în tehnica 
versificaţiei,împinge  prozodia  spre  melancolia  duioasă,din  care  nu  lipseşte  imageria 
pitorească  şi  fantastă:Vremile  trec,vrei  nu vrei/Când senin,când cu nori  grei./Trec ca  
plugul în ogor/Ori ca pasărea în zbor.(Străbunul).Ceva din nota semănătoristă frisonează 
versul,iar  maniera  evocării,familiară,aproape  personală  şi  intimă,  provenită  din 
presimţirea  trecerii  timpului  şi  degradarea  universului  copilăriei  conduc  poezia  spre 
substratul metafizic şi religios:Pe douăzeci şi cinci,Buna Vestire./Nădejdea c-o s-avem 
şi-o  mântuire,  /În  cernerea  de  timp  şi  de  urmat/Prin  ruga  la  Cristos  cel  
Înviat./Rememorând, dăm timpului culoare, /Credinţă-n înviere şi-nălţare.(Calendarul).

Evocarea străbunilor,a bătrânilor-înaintaşi,cunoscuţi şi necunoscuţi,a bunicilor şi 
părinţilor, creionarea unor personaje cunoscute ce au marcat copilăria poetei, fac să dea 
carnaţie obsesiilor,iar închiderea lor în versuri rafinate şi eclatante se consumă şi consună 
în exerciţii de virtuozitate:Schiţând frescele simţirii/Din copilăria mea/Sub aceeaşi lege-
a firii/Alte griji ne vor veghea.(Cvărări necunoscute).Unele poezii se revendică din stilul 
poeziei  populare,  cum  sunt  cele  din  ciclul  Cântece,  ce  pot,  uşor,  fi  puse  pe  note 
muzicale:Ionel  urca  pe  vale/iar  Anuţa-i  iese-n  cale/Merg  de  mână  spre  pădure/Să 
culeagă fragi şi mure.(Ionel şi cu Anuţa).

Volumul de faţă încearcă să redea chipul şi asemănarea unui trecut revendicat din 
copilăria poetei, folosind în acest scop şi alchimia existenţială.

Raveca Vlaşin având judecata gravităţii şi a încrederii superioare în rolul mesianic 
al  poeziei,pare  să  fi  adus  între  coperţile  acestei  cărţi  nobleţea  morală  a  profeţilor 
ardeleni,înverşunarea transilvană a meditaţiei,  gustul pentru reflecţia gravă şi nostalgia 
trecutului  pe  care-l  urcă  până  la  mitul  cultural.Obsedată  de  rădăcinile  arhetipale  ale 
strămoşilor,poeta desfide prezentul,sondând mereu propriul trecut pe care-l împinge până 
în  misterul  ancestral  şi  ideatic,  răstălmăcind  aparenţele  pentru  a  descifra  filonul 
spiritual.Volumul  este  redactat  în  registrul  patetic  al  biografiei,  trăită  într-un  tărâm 
fabulos al copilăriei din mediul rural, unde, cum spunea Blaga, s-a născut veşnicia.Tărâm 
anistoric ce atinge haloul mitului.

Inflexiunile romanţioase nu lipsesc şi ele au un rol incantatoriu, precum refrenul 
în cântecele noastre populare.

Cu tot amestecul de recuzită vetustă,de rememorare exaltată, Raveca Vlaşin are 
însă o prospeţime a imaginaţiei incontestabilă şi o percepţie frustă a materialităţii, ca în 
poemele de început ale lui Ioan Alexandru.Nu lipsesc din poeme nici simbolurile biblice, 
semn  că  poeta  a  aşezat  evocarea  într-un  spaţiu  al  sacralităţii,  care  poate  sugera, 
deopotrivă,locul natal, patria eternă şi tărâmul fericirii.Tensiunea lirică vine din revelaţia, 
pe care Raveca Vlaşin o alimentează cu tablouri de aduceri aminte.

Fresca amintirilor  albastre reverberează  pe aceaşi  lungime de undă cu emisia 
lirică.

Zbor de dragoste târzie
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Se  vorbeşte  mult  despre  lirica  femenină,  dar  o  spun  de  la  început  că-mi 
displace împărţirea pe sexe a literaturii.Însă felul de a scrie al poetelor ne dă de gândit 
pentru  că  în  psihologia  lor  s-a  strecurat  ceva  dramatic,o  nostalgie  discretă,  în  sensul 
emanicipării spirituale, pe care o descoperim  şi în volumul  „Zbor de dragoste târzie” al 
poetei Olga Alexandra Diaconu ,apărut la Editura online Semănătorul, iunie 2008.

Confesiunea lirică  este  sinceră,ea dezavuează timiditatea şi  se identifică  cu 
Eva din mitul biblic:Sunt Eva şi mănânc un măr/să aflu cum a-nceput viaţa/şi port în  
sufletun pridvor/ca să contemplu dimineaţa.(Sunt Eva şi mănânc un măr).Poeta îşi asumă 
păcatul primordial,iar eul ei retrovertit  îşi caută expansiunea în discursul transparent şi 
cristalin .

Iubirea este o flacără care ţine poemul treaz, cu antenele în alertă, pentru a 
face cititorul să descopere criza lăuntrică, provocată de amintirea inocenţei originare:Am 
sufletul  transparent/de  iubire/şi  păsările  se  rotesc/atât  de  sus,/pacă/ar  scrie  cu 
aripile/gând  înflorit  spre  tine  dus(Azi  ,  un  strigăt  neauzit).Jumătatea  mitologică  a 
femeilor, bărbaţii sunt percepuţi ca un rău necesar, sau ca nişte cariatide ce ţin pe umeri 
cerul,...sunt/tot  ce-I  mai  rău  şi  mai  bun/pe  Pământ-aerul  sunt.(Bărbaţii).  Ei  sunt 
emblema iubirii,  sunt anonimii  din măduva cuvântului iubire: Nu-ţi  spun pe nume,îţi  
spun doar iubire/şi simt cum mă învăluie un val/de parcă amândoi devenim fire-/două 
singurătăţi pierdute în astral.(De te iubesc...).Aflăm în aceste poeme un eu îngândurat 
,un portret melancolic, iar versurile sunt gesturi premonitorii , ca în acest menuet liric: 
Mi-au înflorit obrajii/de iubire/şi gândul pentru tine-i/înflorit/şi m-aqm gândit/că poate-
ar fi  mai bine/în plisc de porumbel/să ţi-l trimit (Mi-au înflorit obrajii).Amestecul de 
jubilaţie candidă şi de înfrigurare ludicpă străbate, de altfel, în întregime tot volumul.

Paroxismul crizei ajunge la o tensiune încărcată cu imagini viscerale pentru a 
exprima  cu  sinceritate  zborul  dragostei  târzii.Există  o  tensiune  între  spirit  şi 
trup.Visceralul  înlătură  cerebralitatea  ca  presiune  interioară,  evitând 
convenţionalitatea,pentru a nu obnubila trăirea.Sevele iubirii sunt căutate, prin urmare, în 
plasma  organicităţii  pure,  nealterate  de  canonul  existenţei.Poeta  suprimă  orgoliile 
intelectualismului,ea caută miezul prin despuieri succesive ale fenomenului:Poate-ntr-o 
seară,  /când  o  vioară/mă  va  cuprinde/în  trupul  ei,/voi  fi  arcuşul/care  să-ţi  cânte/ca 
pentru zei.(Nu cred că mi-ajunge pământul).Imaginaţia poetei se desfăşoară volubil în 
metafore pentru a se elibera de obsesiile materialităţii tulburi.

Cartea  este  o  formă  eufemistică  a  crizei,  cu  viziuni  delicate  şi  efuziuni 
interioare,uneori  metafizice,  cu  proiecţii  ample  în  care  dorinţa  glisează  spre 
speranţă.Spiritul şi materia agonizează în aşteptarea intrării în vară când trupul arde de 
dorinţi:Ne-am pierdut într-o explozie solară/şi am uitat de Pământ.(Am început să intru  
în vară).  Extazul, iluminarea, transfigurarea sunt forme ale exorcismului, ale mântuirii 
fiinţei prin iubire,printr-un fel de dereglare rimbaldiană a simţurilor,care captează dorinţa 
cu fizionomia tentaculară a bărbaţilor.poemul este construit polifonic, iar în melodicitatea 
lui interioară consună ritmurile fiinţei  în apropierea bărbatului,  sugerând o renaştere a 
spiritului în viziuni zodiacale.Vezi poemul Răstălmăcind adormitele-mi zodii.

Versurile par străbătute de o dorinţă ambiguă, ce poate însemna deopotrivă 
căutarea  identităţii  pierdute  în  spaţiul  fabulos  al  dragostei  şi  invocarea  fiinţei 
complementare,a jumătăţii mitologice.Discursul liric are dramatism şi un soi de încordare 
paroxistică.
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Olga Alexandra Diaconu este o poetă  autentică de o sensibilitate maladivă 
care  se confesează pe malul apei, cu chipul răsfrânt în oglindă.

Zile de neuitat cu Artur Silvestri

Filozoful, istoricul literar,  criticul de artă, ctitorul atîtor reviste, promotorul literar, 
regretatul prieten Artur Silvestri(preşedintele de onoare a Ligii Scriitorilor din România) ne 
vorbeşte din nou,  din păcate,  din sanctuarul eternităţii‚prin intermediul  unui album-jurnal, 
intitulat simptomatic „Frumuseţea lumii cunoscute”, apărut la Editura Carpathia,  Bucureşti, 
2009, prin grija scriitoarei Mariana Brăescu Silvestri.

Cartea,  apărută în codiţii grafice de excepţie, se deschide cu rânduri de suflet ce ne 
introduc în”O elegie a vieţii”, semnate de soţia marelui dispărut. Aşa cum ne informează cu 
sensibilitate  şi  durere  Mariana  Brăescu  Silvestri  în  cele  două  pagini,  volumul  cuprinde 
însemnări ale autorului”APOCALYPSIS cum figures-Şapte nuvele fantastice şi un epilog” în 
ultimile 50 de zile. ”De fapt, 49”zile de neuitat”,  o zi pauză,  intervenţia la spital,  şi apoi  
ultima, a cincizecea, când se pierde”în ceţuri arginti”. 

Prima însemnare este datată 1 septembrie,  intitulată”Trandafirul roşu”, rânduri care 
se constituie înt-un adevărat poem în proză. Spiritul de observaţie este amplificat cu metafora 
creând o sinfonie a”petalelor desfăcute în arşiţa zilei mediteraneene”.

Textul  poematic”Mic  tablou  fără  pescăruşi”,  este  o  descriere  subtilă  a  litoralului 
Mării  Mediterane,  a  spaţiului  staţiunii  Gruissan,  unde  observaţia  se  amplifică  până  la 
percepţia halucinantă, creînd o stare paradoxală de natura revelaţiei, cînd marea cu iahturile 
ei, ”misterioasă dă un sentiment de viu, acut şi tulburător”.

Spiritul de observaţie,  melancolia emanată din aceste rânduri, ”parfumul inefabil”, 
cum zice acad. Prof. Dr. Zoe Dumitrescu Buşulenga, induce spre o stare de graţie. În aceste 
însemnări cu fragmente de real, scriitorul devenit poet al observaţiei şi al trăirilor descoperă o 
fantă,  un  prilej  de  a  plonja  până  şi  în  misterul  din  „Filosofia  norilor”,  când, 
însăşi”Meteorologia  (…)pare  aici  o  formă  a  capriciului  şi  o  imagine  ireductibilă  a  
instabilităţii unde orice presupunere de viitor se poate face pe termen scurt sau mai bine nu  
se face deloc. ” 

O stare  de  tristeţe  induce  sfârşitul  verii  şi  începutul  toamnei,  într-un  septembrie 
bucureştean(Anotimpuri  încurcate),  când “zeci de mii de păsări,  aflate în  trecere dinspre 
miazănoapte către cine ştie unde,  umplu văzduhul cu strigătele bizare, de  făpturi rătăcite,  
anunţând vremea rea. ” Scriitorul este frisonat de o tristă premoniţie înfăşurată în mantaua 
pufoasă a ingenuităţii superioare, pentru a ascunde adevărata suferinţă. ”O scurtă poveste  
tristă” contrează adevăratul suflet al lui Artur Silvestri. 

Iubitor  de  oameni,  de  animale  şi  de  plante  acesta  deplânge  soarta  unui 
brăduleţ”chinuit  de  13  secetă  şi  de  arşiţa  nemiloasă”,  care  în  final  s-a  uscat,  în  lipsa 
scriitorului. Atitudinea acestuia faţă de nobilul arbust este aceeaşi ca pentru un prieten, viu şi 
adevărat:”Astăzi am ajuns în Paradisul Verde;m-am oprit la intrarea casei şi am tăcut multe  
minute fiindcă nu mai am pentru cine să vorbesc”.  Brăduţul se uscase în lipsa lui Artur 
Silvestri.

Simbolistica din acest poem în proză este evidentă.
Melancolia  confesivă  din acest  “jurnal”,  pregnanţa imaginii,  a  metaforei,  toate au 

controlul analogiei,  al asociaţiei lirice.  Secvenţe admirabile sunt evidenţiate prin  imagistica 
imaginaţiei, precum nuferii în voalul albastru al lacului eminescian. Universul liric din aceste 
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adevărate poeme în proză este întemeiat pe trăiri autentice şi simboluri ale purificării,  unde 
descoperim o renaştere spirituală bazată pe o recuzită livrească.

Mai  în  toate  aceste  scurte  poeme  simţim în  text  prezenţa  jumătăţii  mitologice a 
scriitorului, Mariana, soţia, învăluită într-un abur inefabil şi protector.

Ultima  însemnare,  din  30  octombrie,  prevesteşte,  implacabila  trecere  în  “Ceţuri 
argintii”a celui care va rămâne pentru vecie mentorul multor oameni de cultură, scriitori,  şi 
cititori.  Fiindcă  opera  lui  Artur  Silvestri  este  “piatră  de  temelia”  a  “edificiului  “culturii 
române şi universale.
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