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FIECARE LECTURA A UNEI CĂRŢI REÎNOIEŞTE TEXTUL ÎN 
IMAGINAŢIA NOASTRĂ

În  general,  biblioteca  este  o  lume văzută  prin  miile  de  ochi  ale  autorilor.  Iar 
Emerson spunea că este un cabinet magic în care există multe spirite vrăjite. Înţelegem 
lumea prin ochii autorilor şi prin spiritul de percepere al cititorului. Când citim o carte, 
este o întâlnire a acesteia cu cititorul său, atunci se declanşează actul estetic. Altfel 
cartea este un obiect mort. Însă, remarcăm, că aceeaşi carte se schimbă, din moment 
ce  noi  suntem în  permanentă  schimbare.  Vorba lui  Eminescu din  Glossa:  „Vremea 
trece, vremea vine/ Toate-s vechi şi nouă toate “, sau cum zicea Heraclit: „Omul de ieri 
nu este omul de azi,  iar cel  de azi  nu va fi  cel  de mâine”. Iar dacă noi, cititorii,  ne 
schimbăm necontenit, pot spune că fiecare lectură a unei cărţi, fiecare recitire, fiecare 
rememorare despre această carte în imaginaţia noastră reînnoieşte textul. Când eram 
la vârsta de 14 ani citeam cu plăcere cărţile lui Jules Verne, iar la 21 de ani „Martin 
Eden” ,de Jack London. Carte pe care am citit-o până la 30 de ani de cinci ori. Azi, nu 
mai am aceleaşi emoţii estetice la cărţile autorului romanului „Insula misterioasă “, iar 
romanul „Martin Eden “ nu mă mai îndeamnă la experienţe scriitoriceşti. În concluzie şi 
o carte,  nu numai noi,  poate fi  considerată „râul  schimbător”,  de care făcea vorbire 
Heraclit.

Această constatare ne poate conduce la doctrina lui Benedetto Croce - şi anume 
ideea că literatura este expresie. Iar aceasta ne duce la o altă doctrină a  criticului 
italian, care, spune: dacă literatura este expresie, iar literatura este alcătuită din cuvinte. 
Atunci şi limbajul este un fenomen estetic. Spunem, spre exemplu, că spaniola este o 
limbă sonoră, că româna o limbă semi-sonoră, că rusa îşi formează cuvintele în cerul 
gurii, că engleza este o limbă cu sunete variate, că latina are o distincţie aparte la care 
aspiră toate limbile apărute după aceea. În concluzie, aplicăm la limbi categorii estetice. 
În general, se presupune, în mod eronat, că limbajul corespunde realităţii - acest fapt 
atât de misterios căruia îi spunem realitate. Dar, limbajul este altceva. Este o creaţie 
estetică. Nu este nicio îndoială,  dovadă este că atunci  când studiem o limbă, când 
suntem obligaţi să vedem cuvintele de aproape, le simţim ca fiind frumoase sau nu. 
Este ca atunci când studiem o limbă, când aprofundăm cuvintele şi gândim că acest 
cuvânt este urât, sau celălat frumos, acesta este greoi...

Croce  spunea că  poezia  este  o  expresie  şi  pentru  faptul  că  un  vers  este  o 
expresie şi fiecare din părţile din care este alcătuit versul, fiecare cuvânt, este expresiv 
prin sine însuşi. Poezia este întâlnirea cititorului cu cartea, lectura cărţii, descoperirea 
cărţii ca text şi nu ca obiect. Există altă experienţă estetică şi anume momentul, destul 
de surprinzător, în care poetul concepe opera, în care el  descoperă sau inventează 
opera.
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Bradley spunea că unul din efectele poeziei este să fie acela de a da senzaţia, 
nu de a fi găsit ceva nou, ci de a ne fi amintit ceva uitat. Când citim un poem bun, să 
zicem „Castelul” de Alexandru Macedonski, gândim că şi noi am fi  putut să-l scriem 
după ce-am văzut Castelul Bran, deci acest poem preexista în noi. Astfel, ajungem la 
definiţia platoniană a poeziei: „Acest lucru gingaş, înaripat şi sacru”.

Când poezia este ceva ce se simte, la fel şi proza, şi dacă cineva nu o simte, 
dacă nu aveţi sentimentul frumosului, dacă o relatare nu vă stârneşte dorinţa de a şti ce 
s-a întâmplat după aceea, atunci acel autor nu a scris pentru  dumneavoastră.

ASEMĂNĂRILE DINTRE ALEGERE, NORMĂ ŞI EXPRESIVITATEA 
POETICĂ ŞI RAPORTURILE DINTRE ELE

Aserţiunea că principiile care explică valorile expresive ale limbajului artistic ca 
valori artistice ne îndeamnă să supunem această situaţie unei revizuiri. În acest context 
se pune întrebarea, firească, care sunt aceste principii? Primul ar fi, deoarece este cel 
mai  vechi,  şi  trebuie  amintit  la  început,  datează  de  la  Aristotel,  şi  el  este  acela  al 
abaterilor, al devierilor de la normă. Aristotel a avut în vedere, fără să-l formuleze astfel, 
acest criteriu, pe care l-a considerat esenţial în definirea specificului limbii poetice sau, 
cu un termen mai cuprinzător, al limbii artistice. Cuvintele unei limbi potfi, după Aristotel, 
comune şi diferite de uzul general, aşa cum specifică în Poetica. Printre acestea din 
urmă el include regionalismele, metaforele, podoabele şi în general toate mijloacele de 
expresie care se abat de la exprimarea obişnuită şi curentă. Limba poetică va trebui să 
fie  un  complex  format  din  mai  multe  elemente.  Claritatea,  însuşire  fundamental  a 
exprimării, incluzive în limba poetică, este asigurată de întrebuinţarea fondului uzual, 
comun al limbii. Aristotel distinge în limba poetică cuvinte care aparţin limbajului poetic, 
pentru motivul  că acestea se  opun exprimării  uzuale. Clasicul antic dă exemple de 
exprimare  poetică  datorită  întrebuinţării  unor  cuvinte  rare  sau  unor  inversiuni 
neobişnuite  în  limba  greacă  uzuală  şi  care  dobândesc  prin  aceasta  calitatea  de 
expresie poetică originală.

Aristotel introduce de fapt un criteriu care nu este exclusive lingvistic şi formal, şi 
anume acela al noutăţii expresiei, al puterii ei de evocare, rezultă dintr-o opoziţie, dar 
care rezidă nu în fenomenul opoziţiei ca atare, ci în valorile pe care expresia în cauză 
le-a dobândit pe această cale.  Funcţia limbii  poetice se caracterizează prin ceea ce 
aduce  nou  ea  -  iar  aceasta  este  un  criteriu  estetic  şi  ţine  de  valorile  pozitive  ale 
comunicării - şi nu prin ceea ce nu este ea.

Principiul  că stilul  reprezintă o abatere, o deviere,  prin care limba poetică se 
opune normei lingvistice, a fost formulat de Ch. Bruneau şi preluat de la acesta de P. 
Valery, aşa cum ne spune St. Ullmann. Definiţia stilului drept abatere (ecart) este făcută 
în termini negativi, adică aflăm din ea ce nu este stilul şi ce este el. În felul acesta s-a 
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putut vorbi la un moment dat de stil ca anomalie, pornindu-se de la ceea ce este dat din 
punct  de  vedere  lingvistic  în  sistemul  limbii  şi  sugerându-se,  deci,  o  realitate  care 
contrazice sistemul, prin faptul că se înscrie într-o altă sferă de fapte, în domenii diferite 
ale cercetării. Pornind de la concepţia că limbajul poetic este o structură ce se opune 
limbii prozei, că este antiproză, stilisticianul francez Jean Cohen admite că stilul este o 
deviere,  o  violare  a  codului,  ba   chiar  „une  faute”,  cu  rezerva  -  care  este  de  fapt 
esenţială  şi  subminează,  credem  noi,  principiul  însuşi  -,  formulată  astfel  de  către 
Solomon Marcus în Preliminarii ale poeticii matematice, publicat în „Viaţa Românească” 
(nr.9, 1967, p.142 şi  urm.):  „Credem că, într-adevăr,  nu e de ajuns să violezi  codul  
pentru a scrie un poem. Stilul este o greşeală, dar nu orice greşeală este şi stil, iar  
eroarea suprarealismului a constat în faptul că a crezut uneori în acest lucru.”

Criteriul abaterilor de la normă în poezie a fost reluat de către Solomon Marcus 
care vede în acest criteriu al abaterilor factorul esenţial spre care converg direct sau 
indirect toate celelalte explicaţii ce s-au dat ori s-ar putea da în materie de limbaj poetic.

Putem conchide în  legătură  cu criteriul  alegerii  în  stil  că el  este  secundar  şi 
exterior expresiei poetice, care trebuie raportată la funcţia de reprezentare poetică pe 
care  o  îndeplinesc  elementele  expresive  ale  limbii  organizate  stilistic  într-un  întreg 
elaborate,  într-o  structură  artistic  determinată  de  ceea  ce  se  numeşte  o  situaţie. 
Reprezentarea  literar  -  artistic  nu  elimină  conceptual,  ci-l  transfigurează  în  imagine 
străbătută de fluxul  individual  al  sentimentelor şi  emoţiilor,  adică îl  înfăţişează într-o 
ambianţă nouă, obiectivă şi subiectivă în acelaşi timp, de concept viu, de adevăr trăit. 
Aşa cum nu există  reprezentare  a realităţii  în  afara  conceptelor  prin  care  gândirea 
construieşte raţionamente şi  formulează adevăruri  despre ceva- ce există în sine, şi 
independent  de  gândirea  conceptual,  dar  care  se  reflect  în  ea-  tot  astfel  nu  există 
reprezentare poetică a realităţii  individuale în afara cuvintelor private ca mijloace de 
expresie organizate în  întreguri  sonore şi  semantic,  structurate stilistic  în  funcţie de 
ceva  care  le  transcede:  universal  şi  existenţa  omenească  subliniate  în  conştiinţa 
artistului şi reflectate într-un mod particular în limbajul poetic.

În limba artistică raportul expresie-conţinut apare însă într-o altă lumină, pentru 
faptul că trecerea de la un semnificant la altul, adică „alegerea “ expresiei, este motivată 
de  funcţia  lingvistică  a  conţinutului,  care  este  o  funcţie  estetică.  Prin  aceasta  ea 
depăşeşte funcţia de comunicare realizată prin denotaţii,  făcând apel la conotaţii,  la 
sensurile derivate, individuale, simbolice. Svend Johansen în „La notion de signe dans 
la glosse-matique et dans l`esthetique” (în Travaux, Copenhague, V, 1949). Spunea că 
prin acest fept expus mai sus se ajunge la ceea ce s-a numit instrumentalizare, adică 
organizarea limbii sau a elementelor iradiate din sensul denotaţiei în vederea îndeplinirii 
unei intenţii artistice sau estetice.

EROSUL CA ARTĂ ÎN SECOLUL AL XVIII - LEA ROMÂNESC
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Veacul  al  XVIII-lea a fost  văzut  adesea de unii  istorici  romantici  europeni  ca 
„secolul fericirii”, dar pentru români s-a dovedit a nu fi  fost „fericit”. Dimpotrivă, locuitorii 
spaţiului carpato-danubian, care nu aveau, încă, conştiinţa de românitate, au trăit   o 
epocă apăsătoare. Stăpânirea străină, războaiele, jafurile şi amputările teritoriale, au 
făcut ca viaţa să pară un calvar în care traumatismele istorice lăsau arareori clipe de 
linişte. Dar cum putea o asemenea realitate istorică să procure şi clipe de iubire între 
sexe? Răspunsul este simplu.  Viaţa şi  sentimentele omeneşti  nu puteau fi  oprite de 
vicistitudinile  vremurilor.  Omul  este  dotat  de  Dumnezeu  cu  acest  nobil  sentiment, 
specific numai speciei umane, şi el se afirmă indiferent de vremuri şi anotimpuri.

În acest context istoric motivul erotic era întreţinut de cărţile populare. Acestea s-
au  bucurat  la  noi  de  receptivitate  abia  în  secolul  XVIII,  chiar  dacă în  unele  cazuri 
primele lor traduceri datează din perioada anterioară. Este vorba de Alexandria, foarte 
mult gustată în vechea noastră cultură, scriere pigmentată de scene ale iubirii „la prima 
vedere”,  precum aceea în  care Neatinav  se arată  „săgetat  la  inimă de frumuseţile” 
Olimpiei,  aşa  cum  le  găsim  în  „Cărţile  populare”  (volumul  I,  pag.14).  O  întreagă 
moştenire sentimentală cathară era cuprinsă în această literatură, precum şi în „Istoria 
Troadei”, cu portretul ideal al frumuseţii feminine, ilustrată prin Elena („mai frumoasă 
decât toate muierile dă lume, că unde o vedeai, părea-ţi că iaste zugrăvită, cum spun la 
istorii”),  cu ipostazierea iubirii  (şi-au găsit  vremea şi-au început a-şi  arăta dragostile 
unul către alt), dar cu încheierea severă a morale creştine, ce înfiera adulterul: „Vedeţi,  
fraţilor, ce-au făcut spurcata Elena şi cu spurcatul Alexandru Parij? Aceasta agoniseau 
dragostele muiereşti…”. 

Erotica se dovedea o component mult mai întinsă a vechilor cărţi populare. Pe 
acest  fundal  s-a  întemeiat  Sindipa,  presărând  lecţii  morale  despre  iubire  şi  ispitele 
sexului frumos. În acest context, mai bine este reliefat în Istoria lui Imberic, povestea 
tinerilor îndrăgostiţi care au fugit în lume, sau în Erotocritul, în care eroul „s-au nebunit  
de dragostea Aritusei”, ca şi eroina în cauză care „se arde şi frige pentru dragostea lui”, 
ambii  jurându-şi  în  final  „pîn’  la  moarte  să  ne  aşteptăm cu curată  ficiorie” (ibidem, 
vol.II,p.71). 

Printre cărţile gustate în spaţiul dintre Carpaţi şi Dunăre, trebuie amintite „Imberie 
şi Margarona”, „Istoria ethiopicească” şi „Istoria lui Alţidilas şi a Zelidei” („a doi tineri 
libovnici”), ce îngăduiau cititorului să se regăsească în toată trăirea lor sufletească. Dar, 
trebuie să insistăm asupra altei cărţi Istoria lui Filarot şi Antusa, care se remarcă prin 
cristalizarea în formă românească a discursului  erotic de sorginte medieval,  pe care 
vechea moştenire cathară din mediile cavalereşti l-a opus doctrine iubirii creştine, lui 
Agape. O meditaţie asupra simţământului se dovedea instructivă, de aceea Istoria lui 
Filarot şi Antusa exprima şi o nouă atitudine faţă de dragoste, sancţionând cu un plus 
de înţelegere prezenţa ei, fiindcă - se arată – „din ceasul ce să răneşte de săgeţile ei“, 
omul devine altul, prin noua sa încărcătură afectivă, emoţională. Dar elogiul iubirii nu 
era făcut până la capăt. Elogiul ibirii nu era făcut până la capăt, considerându-se „mai  
fericit { …} acela carele n-a căzut în primejdia dragosti, pentru că dragostea cu cât este 
mai  întâiu  de  dulce,  cu  atât  în  urmă  este  amară  şi  plină  de  feluri  de  griji  şi  
primejdi.“(Cărţile populare, p.42 ). Nu erau puţini cei care doreau să se iniţieze în tainele 
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lui  Eros.  O  făceau  pe  cale  livrescă  având  la  îndemână  scrieri  precum  „Floarea 
darurilor”, cu un capitol „Pentru dragoste”. Nevoia cunoaşterii sale era întemeiată pe 
ideea  „că  nimenea  nu  poate  să  iubească  vreun  lucru  deacă  mai  înainte  nu-l  va  
cunoaşte“. De aici, nevoia definirii sentimentului în variatele sale accepţii, ca devoţiune 
confesională „mai  deasupra de toate”,  dar şi  ca  „dragostea părinţilor,  apoi  pentru a 
priatinilor, deci, pentru dragostea muierilor”. Trebuie să amintim „Ceasornicul domnilor”, 
cu  numeroase  referiri  la  experienţa  erotică,  expuse  adesea,  sub  formă de  pilde  şi 
maxime: „că nici o lege cei iubiţi nu sufăr”; „dragostea face preom a nu vide ace vede şi  
a vide ace nu vede” (Arhivele Basarabiei, IX, 1938, p.27. )

Motivul iubirii apărea şi în cărţile străine în traducere românească. Acestea erau 
„Cugetările lui Oxenstiern”, „Narchis”, după Rousseau, sau în original, precum „L’ art 
d`aimer” după Ovidiu sau 2La vie et les amours du chevalier de Faubas”(14 vol.), pe 
care Marieta Cantacuzino le avea în biblioteca sa înainte de 1821, aşa cum specific 
Dan Simionescu în „Probleme de educaţie şi învăţământ în literatura parenetică” (1965, 
p. 714).

Nimic mai firesc ca Erosul să se desprindă din paginile cărţilor şI să străbată 
viaţa secolului  fără a fi  doar o „sugestie de lectură”. Ne aflăm, totuşi, departe de o 
modificare  esenţială  a  comportamentelor,  în  spiritual  „regulilor”  din  renumitul 
„Catechisme des gens maries”, scris de Pere Feline şi publicat în 1782. Un personaj al 
acestei lumi în schimbare îşi destăinuie printre rânduri trăirile în laconicele însemnări 
făcute pe margine unui „Ceaslov” din 1795. Se numea Ioniţă Măgură ce s-a căsătorit la 
20 de ani  cu Anica.  Ea a murit  în  1808 şi  soţul  consemna evenimentul  cu duioşie 
reţinută.

Din anonima istorie a celor mulţi  răzbate astfel  un crâmpei de viaţă,  în care, 
peste toate frământările zilnice, iubirea aruncă câteva raze senine.
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POEZIA CA 
REZONANŢĂ A 
METAFOREI

Poetă,  promotor  cultural 
ce  promovează  literatura 
română  pe  meridianele  lumii, 
fondatoarea  revistei 
internaţionale  STARPRESS, 
Ligya  Diaconescu  vine  în  faţa 
cititorilor  săi  pentru  care  nu-şi 
precupeţeşte  eforturile  de  a  le 
aduce  în  casele  lor  talentele 
reprezentative  ale  literaturii 
române  contemporane,  şi  nu 
numai,  volumul  de  poezie 
„Drum“.  Încă  din  titlu  poeta  îşi 
pune în  gardă cititorul  că este 
vorba  de  o  cale  ce  străbate 
panoplia policoloră a vieţii sale, 
cu  bune  şi  rele,  cu  amintiri 
despre  părinţi  şi  apropiaţi, 
oameni  cu  dragoste  şi 
afectivitate  ce  au  contribuit  la 

formarea personalităţii sale: „Când am venit aici, am stat puţin/ Că nu ştiam de lume şi  
dureri./ Dar le-am simţit din mac, cu sânge plin/ Şi mi-am urat drum bun şi multe veri//” 
(Calea mea). 

În acelaşi context, pentru a nu rătăci drumul pe care a intrat „pe una dintre porţi” 
poeta cere ajutorul divin, dar nu înainte de aş face un proces  de conştiinţă:  „Să mă 
întorci din drumul greu,/ Am înţeles târziu, mereu/ Păcătuiam fără să ştiu/ Că drumul  
vieţii-mi e pustiu” (Arată-mi calea, Doamne!). Citind această carte mi-am adus aminte 
de aforismul lui  Alexandru Macedonski,  care spunea: „Viaţa este o ciudată comedie 
care  amestecă împreună şi  dureri  şi  bucurii,  punând lacrimi  lângă zâmbet,  punând 
zâmbet lângă plâns”. 

Cartea structurată în trei cicluri: „Drum”, „Călătorie în amintiri” şi „În cântul mării”, 
formează o panoplie a rezonanţelor eului exprimat prin metafore surprinzătoare. Poeta 
este sedusă de poezia clasică, de alchimia ei, fiind o cunoscătoare excelentă a acesteia 
(şi  a  literaturii  în  general),  preferând  experienţa  predecesorilor,  vizibilă  nu  atât  în 
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substanţa viziunii, cât în prozodia incantatorie, cizelată, aproape narcisiacă. O voluptate 
irepresibilă  a  rostirii  şi  o  dicţie  impecabilă  împing  poezia  Ligyei  Diaconescu  către 
discursul muzical în care par a se fi strâns cele mai incitante ritmuri: „Când aveam aripi  
de lumină/ şi flori  de busuioc în păr/ Eram o stea, o zi senină/ Eram târziu, în noapte,  
dor//”. (Tinereţe).  Clasicismul  prozodic  al  versurilor  au  în  chinga  lor  vibraţia 
surprinzătoare a metaforei care ca un voal străveziu lasă să se vadă, precum mantaua 
lui  Gogol,  îmblânzirea  convulsiilor  lăuntrice,  domoale,  toate  fiind,  parcă  un  act  de 
exorcism:  „Albă domniţă, ţi-ai prins viscolu-n păr/ Şi ochii  tăi adânci cern din priviri//  
Fulgi albi de nea ce jucăuşi aprind/ Lumini care se pierd în străluciri”. (Iarna).

 
Fizionomia autentică a aceste poezii nu bate totuşi la ochi. Actul ei de naştere ne 

aminteşte, doar, de registrul liricii lui Radu Stanca. Melancolia, imageria ambiguă, ne 
dezvăluie un romantism fantast cu rădăcini pivotante în solul realităţii. Această poezie 
este un amestec de optimism care glisează spre tragicul vieţii, provenit din presimţirea 
degradării lumii şi decăderea ei în incertitudinea metafizicii: „Când îmi îndrept spre tine 
privirea mea bolnavă/ Ca muribundul ochi spre cel ce drag i-am fost,/ Mi-e inima un  
crater  şi  sângele  o  lavă” (Efemer).  Viaţa  fiind  o  clipă  trecătoare  faţă  de  „ceasul” 
universului.  Expresia  barocă în  ciclul  al  doilea  în  care  dorinţele  scot  degetul  afară, 
precum  firavul  ghiocel  ce  străbate  scoarţa  îngheţată,  pentru  a  testa  amintirea 
anotimpului din anul trecut, ascunde o sensibilitate maladivă:  „Aş vrea să fiu copil din 
nou, mi-e dor/ S-alerg prin iarba crudă, la izvor” (Bunica Silvia). În acest ciclu poeta 
reconstruieşte  ca  un  puzzle  de  amintiri  un  univers  apus  de  mult,  încercare  ce 
înduioşează până şi tablourile metaforice din poeme. Excepţionala capacitate de a da 
carnaţie obsesiilor, din ciclul al treilea, unde marea este un personaj:  „Ce-mi poartă-n 
amintiri… privirea” (Marea). Capacitate de a da carnaţie obsesiilor şi amintirilor, de a le 
închide  prin  descătuşare  în  versuri  rafinate  şi  eclatante  se  consumă în  exerciţii  de 
virtuozitate, precum sunetele unui cântec dintr-o cutie muzicală.

Ligya Diaconescu este o poetă autentică ce trage poezia spre experienţa intimă, 
descoperindu-ne un suflet  admirabil  în  acest  volum,  ce-mi  aminteşte  de  zicerea lui 
Friedrich-Wilhelm Nietzsche: „Viaţa înseamnă o transformare constantă - în lumină şi 
flacără tot ceea ce suntem şi tot ce întâlnim!”

Viaţa satului românesc şi a ţării în literatura epistolară

1

De multe ori s-a pus întrebarea, ce este scrisoarea şi ce loc ocupă ea în cadrul 
literaturii,  ce  statut  are?  În  acest  context  nu  putem să ne  oprim asupra  Scrisorilor 
persane ale  binecunoscutului  Montesquieu,  care  intră  în  altă  categorie,  fiind  eseuri 
politice şi filozofice, şi nici la  Scrisorile  lui Eminescu, sau Ion Ghica, recunoscute ca 
opere ce intră în categoria memorialisticii.
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În discuţia noastră intră scrisoarea particulară,“familiară “, aşa cum au cultivat-o 
scriitorii şi oamenii de rând. Aşa cum a promovato, urcândo în vârful celebrităţii Cicero, 
Voltaire sau Doamna de Sevigne, sau la noi M.Kogălniceanu, Al.Odobescu, 
I.L.Caragiale sau Duiliu Zamfirescu.

În accepţia comună, scrisoarea ni se dezvăluie ca un mesaj ce emite gânduri şi 
sentimente către un destinatar, fără pretenţii artistice şi literare de multe ori ne întrebăm 
ce  conferă  scrisorii valoarea  literară?  Despre  acest  statut  al  scrisorii  a  scris  E. 
Lovinescu, Călinescu, Şerban Cioculescu şi alţii.

Scrisoarea nu este un dicteu automat, în care filtrul raţiunii ar fi înlăturat. Faptul 
că tonul se modifică de la un destinatar la altul cum este cazul la Duiliu Zamfirescu ne 
dovedeşte că are loc o selectare a spontaneităţii. În unele scrisori autorul romanului 
Viaţa  la  ţară se  interesează  de  viaţa  ţăranilor  din  Plaineşti,  satul  natal,   de  lângă 
Râmnicu  Sărat.  Corespondenţa  acestui  autor  tinde  să  pună  în  umbră  poezia  şi 
romanele, în comparaţie cu cea a lui Ioan Slavici  care este  inexpresivă ce nu egalează 
cu Moara cu noroc, sau Popa Tanda.

Atât Caragiale în corespondenţa căruia descoperim nevoia de dialog, legat de 
cârciuma din Ploieşti, sau la Gib Mihăescu abordând probleme de cultura viţei de vie, 
de pe Dealul  Viilor  din Drăgăşani,  scriitorii  în  postura lor   de epistolar nu izbuteşte 
întotdeauna să-şi ignore condiţia lor de artişti, de personae deprinse a se adresa unui 
public. Această observaţie a subliniat-o george Călinescu în genul epistolar, în volumul 
Scriitori  străini  apărut la E.L.U,  1967:  “Scrisoarea  în  general  uzează  de  anume 
convenţii, de procedee retorice specifice, şi oricine ştiind că are un public, fie şi de o 
singură  persoană,  compune  mai  mult  sau  mai  puţin  conştient.  Cât  despre  scriitor,  
acesta,  având obişnuinţa,  pe de o parte,  de a transforma totul  în  ficţiune,  de a se  
transport ape sine în plan ideal, iar pe de alta, inmtuind că scrisorile sale vor cădea pe  
mâinile posterităţii, el e mai atentca oricare altul la compoziţie. “

Unul din participanţii la revoluţia din 1848, Ion Heliade Rădulescu, care a fost silit 
să pornească pe drumul pribegiei, în scrisorile sale trimise  se vaită de dorul de ţară, de 
Târgovişte,  locul  său natal,  de  dascălul  Alexe,  din  Bucureşti.  n  momentul  izbucnirii 
revoluţiei Eliade este încurajat şi de o serie de împrejurări cum ar fi primirea sa triumfală 
în Bucureşti , care, îi dădeau sentimental grandorii şi al unui destin providenţial:”Când 
am intrat în Bucureşti, aseară, era toată cetatea la barieră pe Podul Mogoşoaiei şi până 
la palat, palatal era plin de lume şi iluminat. La barieră mi-au desprins caii şi în aclamaţii  
neprecurmate traseră trăsura cu mâinile până la palat, în fugă. De pe toate ferestrele  
ploua  flori  şi  coroane.Să  trăiască  Eliad  ce-a  murit  şi-a  înviat era  necontenita 
strigare“(scrisoare către soţia sa din 3 iulie 1848- Magazin istoric, 1968, nr.7-8, p.114-
116 ).
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Autorul poeziei Zburătorul se socotea privit cu invidie şi căzut pradă intrigilor, iar 
căinţa a devenit un leit motiv al Scrisorilor din exil:” Cine m-a pus a-mi sacrifice zilele şi  
nopţile, să deştept opinia?, se va întreba el“. Într-o scrisoare către Barbu Ştirbey:”( …) 
căci pricepea ea ce înţelegi Domnia-Ta cu ţara;  cel  puţin  se linguşea că ţara este  
dumneaei cât vei domni Gospodăria Ta“.(Fără dată ).În altă scrisoare scrisă în tonul 
profetic, retoric şi mesianic în felul Cântării României de Alecu Ruso, poetul scrie:”O, 
Români! Români…pe Şincai( îl lăsaţi )a muri cerşetor(…)  O, Români! Din streini ce  
veniră  la  voi,toţi  vă  amăgiră,  toţi  vă  despoiră,  toţi  se  înavuţiră  din  drepturile  şi  
patrimoniurile voastre şi  toţi  vă batjocoriră,  vă trădară,  vă înjurară,  vă calomniară…  
“(Către G. Grădişteanu, 27 aug./ 8 septembrie 1852.)

Corespondenţa lui Nicolae Bălcescu, lipsită de culoarea şi savoarea epistolelor 
lui I.Ghica, sau ale lui M. Kogălniceanu care aveau un farmec şi savoare lexicală, este 
în primul rând oglinda înflăcărată a vocaţiei de revoluţionar vizionar şi iubitor de istorie. 
În rândurile ei scrise la repezeală, de parcă ar fi conţinutul unor telegrame, descoperim 
gândurile  unor  speranţe  pline  de  patriotism.  Acestea  fiind  încărcate  de  o  structură 
romantică. Bălcescu era obsedat  de ideea revoluţiei şi a unirii până la sacrificiu de sine. 
Moartea eroică îi apare ca un ideal supreme, precum dacilor:”...şi eu să-ţi spun drept şi 
din fundul inimii, ţie, Ghico, ca mai bun prieten al meu, doresc să mor, şi de aceea să 
merg să mă bat.”(Către  Ion  Ghica,  8  iunie  1849,Opere,  IV,  Corespondenţă,  
p.187 ).După înfrângerea revoluţiei din 1848, autorul Istoriei românilor supt Mihai Vodă 
Viteazul crede în continuare într-o revoluţie viitoare, şi de aici de aici destinul său de 
erou tragic,  suferinţa morală,  pe lângă cea fizică,  a ultimilor  ani  de viaţă.  O aură a 
demnităţii luminează chipul revoluţionarului, care nu înţelege să-şi obţină sufragiile nici 
prin  cereri  umilitoare,  nici  prin  meschinăria  trucurilor  teatrale:”…nu ştiam decât o 
popularitate, aceea ce e rezultatul faptelor mari şi adevărat folositoare “.(Scrisoare către 
A.G.Golescu,12/24 martie,1849, Opere,IV, Corespondenţă, p.144 ). Corespondenţa lui 
Bălcescu ne transmite  ecoul  ideilor  sociale şi  politice fundamentale  ale gânditorului. 
Descifrăm în  ea  preocuparea dramatică  a  unui  iubitor  de  ţară  şi  de  ideea dreptăţii 
sociale şi  a unităţii  naţionale,  scriind profetic:  “România va fi  iubita noastră “(  Către 
A.G.Golescu, 4 martie 1850, Opere,IV, Corespondenţă,p.278).

Scrisorile  lui  Mihai  Kogălniceanu  sunt  prin  excelenţă  familiare  şi  ele  au  fost 
expediate  la  o  vârstă  când viitorul  scriitor  şi  om politic   nu  avea conştiinţa  de  mai 
târziu.Ele ne apar ca o expresie indiscutabilă a naturaleţei  şi  spontaneităţii.  El  scria 
părintelui său că în Franţa”Slobozenia mi-i mai scumpă decât un rang mare şi bogăţia “. 
Tot  el  la  vârsta  juneţii  scria,  prevestind  concepţiile  omului  politic  de  mai  târziu: 
“Adevărata civilizaţie constă în respectarea legilor, în abolirea sclaviei care mai persistă  
în ţară la noi, spre ruşinea noastră, în egalitatea persoanelor, fără deosebire de starea 
socială  şi  de  origină…;  ruşine  moldovenilor  care  îşi  pierd  astfel  onoarea  în  ochii  
Europei!”.(  Către surorile sale, 1/13 feb.1837.).Scrisorile lui Kogălniceanu îl aşează pe 
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acesta în rândul marilor noastre talente epistolare, a cărui autenticitate complexă, de 
sensibilitate şi de exprimare, poate satisface cele mai înalte exigenţe estetice.

La Vasile Alecsandri predomină plăcerea de a scrie.Aceaşi bucurie o simte citind 
scrisorile altora, ajungând să facă abstracţie de rolul lor de comunicare sau de confesie. 
Dragostea sa de ţară capătă accente deosebite în timpul Războiului de Independenţă, 
când vitejia ostaşilor noştri îi întrece toate aşteptările:”Am nevoie să fiu scutit de orice 
preocupare  personală  pentru  ca  să  admir  în  voie  vitejia  îndârjită a  tinerei  noastre 
armate. Ce lucru uimitor:nu-i aşa? Simpli ţărani, smulşi de la plug, să devină dintr-o  
dată eroi.  Inima mea a luat proporţii  care mă înăbuşe de când cu cele petrecute la  
Griviţa. În sfârşit, suntem cineva în lume. E mult! E mai mult decît s-ar fi putut nădăjdui. 
“(Către  Aglae  Allaux,  5  oct.1877,  în  vol.V.Alecsandri,Corespondenţă  ).Poetul  şi 
prozatorul, care ne încântă nu o dată cu suvenirurile şi memorialul său de călătorie, îşi 
regăseşte  ritmul  şi  în  corespondenţa  particulară.  Incendiul  bisericii  din  Mirceşti  este 
relatat ca o imagine cinematografică:”În satul Mirceşti exista o biserică veche, durată  
din  lemn de stejar  şi  ornată  cu  arabescuri  foarte  frumoase,  pe  care  le  săpase un  
sculptor necunoscut de-a lungul grinzilor. Acel templu modest, cap d`operă pierdut în  
câmp şi înconjurat de mormânturi, era deservit de un preot care printre alte daruri avea  
şi darul beţiei. Într-o duminică, or fi acum câţiva ani, prea sfinţitul, doritor de a schimba  
potirul pe stacană şi de-a părăsi mai degrabă altarul pentru ca să se ducă la crâşmă,  
ceti liturghia din fugă şi alergă la jupânul Moisi, uitând să stingă lumânările în biserică.  
Era vânt mare în acea zi; vântul suflând printr-un geam stricat găsi de cuvinţă a fâlfâii  
perdeaua şi a o apropia de para unei lumânări. Îndată perdeaua luă foc şi dete foc  
bisericii...Palalae!! Templul centenar arse din straşine până-n temelie şi se înălţa la cer  
ca  fumul  unei  gigantice  cădelniţe. “  (  Către  Titu  Maiorescu,  25  martie,  1875,  în  
vol.V.Alecsandri, Scrisori, 1, pag.6-7.).

Tânărul Al. Odobescu se întristează de situaţia jalnică în care a ajuns conacul şi 
starea  de  mizerie  a  ţăranilor,  jefuiţi  ca  la  drumul  mare:”Eu însumi  nu  mi-am putut  
stăpâni lacrimile văzând casa, grilajul părăginit, grădina fără terasă şi aleile neîngrijite;  
pe  alocuri,  drumurile  nu  se  mai  cunosc,  iar  satul  e  într-o  stare  de  mare  mizerie.  
Arendaşul acesta i-a întrecut pe ceilalţi în escrocherii; ţăranii cu toţii sunt revoltaţi contra  
lui şi 11 dintre ei vor să plece începând de anul viitor; le pretinde zile de clacă mai mult  
decât prevede legea; le ia pui şi cereale pentru orice fleac; în sfârşit, încasează biruri ca  
pe  timpul  domnilor  fanarioţi “.(  Către Catinca Odobescu,  31/12  iulie  1856,  în 
vol.Al.Odobescu, Pagini regăsite,ediţie îngrijită de Geo Şerban, Editura pentru literatură, 
1956, p.233).

Corespondenţa  lui  Odobescu  ni  se  relevă  şi  ca  un  jurnal  de  călătorie,  care 
ajunge să se confunde cu notele de drum ale scriitorului.
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Publicarea ineditului  Epistolarium  conţinând bruioanele a peste 850 de scrisori 
din tinereţea lui Titu Maiorescu pe când era la studii în străinătate, conturează portretul 
tânărului intellectual pe deplin format la 21 de ani.

Mai  târziu, criticul  de la  Junimea avea o capacitate de muncă deosebită( “nu 
cred  să  fie  astăzi  doi  oameni  în  România  care  să  lucreze  mai  fără  preget  decât  
nevastă-mea  şi  cu  mine “-  îi  scria  lui  Duiliu  Zamfirescu  în  17/29  nov.1891,  Duiliu 
Zamfirescu şi Titu Maiorescu în scrisori, Ed.Casa Şcoalelor, p.361.)

Corespondenţa lui Titu Maiorescu ne descoperă un intelectual prin vocaţie care 
se  interesează  de  situaţia  ţării,  nu  numai  dăruit  studiului.  În  timp  ce  pentru  Mihai 
Eminescu scrisoarea e un accident în viaţa lui, de natură a-I contrazice personalitatea şi 
a-l  pune  într-o  stare  afară  din  comun,  o  recunoaşte  personal  într-o  edificatoare 
autodefinire:  “Eu pentru  a  scrie  o  epistolă  trebuie  să  am o dispoziţie  deosebită  de 
uşoară,  nepotrivită  oarecum cu caracterul  meu,(… ) “(  Către  I.C.Negruzzi,  1871,  în 
Convorbiri literare, 1892, Număr jubiliar, p.39.).După ce nefericirea s-a abătut pe de-a-
ntregul asupra poetului, scrisorile nu mai sunt altceva decât sfâşietoare momente ale 
tragediei: “Eu aş vrea să scap cât se poate de curând şi să mă întorc în ţară, să mă  
satur  de  mămăliga  strămoşească,  căci  aici,  de  când  mă  aflu  n-am avut  niciodată  
fericirea  de-a  mânca  până  la  saţiu.  Foamea  şi  demoralizarea,  iată  cele  două  stări  
continue  în  care  petrece  nenorocitul  tău  amic. “(  Către  A.Chibici-Râvneanu,  12/24 
ian.1884,  din  sanatoriul  Do0bling  din  Viena,  în  Convorbiri  literare,  1906, 
p.1000).Aprecierea entuziastă a Epigonilor de către Veronica Micle îl face pe Eminescu 
să se confeseze:”E o concepţie pe care o făurisem la Viena, într-un élan de patriotism.  
Trecutul m-a fascinate întotdeauna. Cronicile şi cântecele populare formează în clipa 
de  faţă  un  material  din  care  culeg  fondul  inspiraţiunilor “.(  Către  Veronica  Micle,  8 
nov.1874, vol.IV,p.127).

Ion  Creangă  în  scrisori  pare  un  mucalit.  Lui  Slavici,  om  şcolit,  îi  scrie  în 
termini”intelectuali “:”Ca fiu din popor, admit întru totul părerile dv. “La care adaugă”Dar 
oamenii no;tri de stat. Ochi au şi  nu văd; urechi au şi nu aud, căci totdeauna au luat  
cărbunele cu mâna sărmanului ţăran, care la urma urmelor tot el a plătit gloaba. Vorba 
ceea “Capra b. şi oaia trage ruşinea  “(… )(C[tre I.Slavici, 21 oct.1878, în I.E. Toruţiu, 
Op. cit. vol III, p.119-121 ).

În  secolul  nostru,  dacă  ţinem  seama  de  mijloacele  moderne  de  trasmitere,
( internet, telefonie mobilă,etc), scrisoarea pare a fi condamnată la pieire. Tocmai de 
aceea apariţiile unor cărţi conţinând corespondenţe  sunt savurate de cititori.

Pe parcurs voi continua cu răsfoirea corespondenţelor marilor noştri scriitori, pe 
care le voi comenta.
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Vecinătatea autorilor în Antologia Contemporană Românească formă 
de comunicare subtilă

De doi ani încoace  Editura “Armonii Culturale”, condusă cu profesionalism de 
scriitorul  Gheorghe  A  Stroia,  promovează  literatura  contemporană  prin  substanţiale 
Antologii tematice, format A4, depăşind fiecare 600 de pagini. În anul 2012 a apărut 
Antologia “Comori de vise “, cuprinzând poveşti, povestiri, amintiri, ale scriitorilor români 
de pretutindeni, după care a văzut lumina tiparului “Meridiane Lirice “, unde descoperim 
124 de poeţi contemporani, apoi antologia “Aripi de vis “(2013 ), fiind incluşi 113 poeţi ai 
zilelor  noastre,  şi  “Eross  Meridiane-  Antologie  de  proză  scurtă  contemporană 
românească, “(2013 ), având antologaţi   78 de prozatori contemporani.

Tomul  se  deschide cu  “Manifestul  Pozitivismului  “,  semnat  de editor,  în  care 
descoperim pilde, demne de urmat, de către creatorii de frumos, din care redăm cea 
care  închide  pagina   celor  cinci  sfaturi:  “Fii  adiere  mângâietoare  şi  fereşte-te  de  a 
deveni cuţitul  care se răsuceşte în rană, otrava care înveninează sufletul,  biletul  de  
suicid  al  aproapelui  (cititorului  )  tău!  Scrie  cu  putere  şi  patimă!  Zideşte  scrisul  tău,  
după…chipul şi asemănarea Ta!“

Antologia se constituie într-un evantai policrom de stiluri şi abordări a realităţii 
transpusă în  naraţiunii  care  ne  introduc în  schimbări  deosebite  în  latura  esteticii,  a 
faptului însuşi de a scrie. Această diversitate se datorează şi faptului că unii din autorii 
antologaţi, deşi  sunt români, trăiesc în culturi diferite de pe mapamond. În acest context 
se simte şi influenţa acestora.

Autori din mai toate zonele ţării sunt cuprinşi în această mare lucrare, naraţiuni 
ramificate  în  multiple  direcţii.  Influenţele  din  care  se  hrăneşte  proza  scurtă 
contemporană ar putea părea un ecletism suspect care alimentează mimetismul. Însă 
tocmai această asumare deliberată a totalităţii cultural face specificul noii proze. Şi de 
data aceasta se confirmă faptul că după postmodernism a apărut noul curent literar, sub 
influenţa  fenomenului  de  globalizare,  glomodernul,   Curent  literar  sesizat  de 
subsemnatul încă de prin anii  `90 din secolul trecut într-un studiu publicat în revista 
“Oglinda Literară”.

Antologia cuprinde autori de toate vârstele, în total 78,  trăitori în ţară, dar şi în 
cele patru zări  ale mapamondului,  de la mai  tânăra  Magdalena Albu,  din Râmnicu 
Sărat,  Andrei  Stan din  Galaţi,  Cornel  Boteanu,  din  Mehedinţi,  octogenara  Elena 
Buică, din Toronto, Canada,  Despina Alexandru Ioan, din Bruxelles,  Lazăr Ion Da 
Coza, din Vrancea, Ion Muţiu din Bucureşti, Ion Lila, din Franţa, Valentina Naşu, din 
Tecuci,  Voican Ghioroiu Marin, din Bucureşti,  Vicki Mariana Vârtosu, din Focşani, 
până la Titina Nica Ţene, Voichiţa Pălăcean Vereş şi Al.Florin Ţene, toţi trei  din Cluj.

Principala  caracteristică  a  acestor  proze  este  prospeţimea,  sinceritatea  şi 
autenticitatea  care  înlătură  mimetismul  promovat  de  postmodernişti.  Paradigma 
romantică  a  acestor  naraţiuni  este  linia  directoare  flexibilă  necesară  în  actuala 
conjuctură, când fenomenul de globalizare se extinde şi peste Europa actuală. Stilul 
acestor naraţiuni nu este ceva adăugit gândirii, el este desăvârşirea acesteia. 

Modalitatea şi ştiinţa de a atrage fondurile băneşti din surse particulare de către 
scriitorul  Gheorghe A.Stroia,  necesare editării  acestui tom, mă face să-i aduc toate 
felicitările noastre. Şi când mă gândesc că unii critici literari şi autori contemporani cu 
noi stau cu mâna întinsă cerând la statul nostru sărăcit fondurile ( din impozitele plătite 
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de  contribuabil)  necesare  editării  cărţilor  lor,  pe  care  apoi  le  vând  tot  nouă, 
contribuabilul. În acest context cititorul când cumpără cartea plăteşte de două ori. Odată 
prin impozit şi a doua oară prin preţul cărţii. Scriitorul trebuie să fie propriul manager al 
cărţilor lui.

Citind prozele scurte din acest masiv volum mi-a venit în minte spusele filozofului 
grec  Constantin Tsatsos :”Frumosul creează libertate “, şi ale lui  Emil Cioran: “ Nu 
locuim într-o ţară, locuim într-o limbă. Patrie asta înseamnă şi nimic altceva.“

Reverberaţii

O toamnă târzie se lăsase peste oraşul de la poalele Yurei. Ceaţa ca laptele de 
cangur se revărsa în valuri de nu se mai vedea unde este fluviu şi  care este cerul. 
Oamenii  bâjbâiau pe trotuare lovindu-se unii  de alţii  ca bilele de billiard.  Inervat  de 
această situaţie Ghon a intrat în café-barul de pe strada sa pentru aşi sorbi obişnuitul 
păhărel de tequila-olmeca, în speranţa că ceaţa se v-a ridica şi v-a putea merge către 
redacţie.

S-a întors la masa de lângă geam cu privirea spre stradă. Se gândea la romanul 
său care apăruse cu două zile înainte, dar gândul îi fugea şi spre colegii de redacţie 
care îl  aşteptau, probabil, să dea bunul de tipar pentru numărul de mâine al revistei 
Litere Agora. Însă această ceaţă deasă îl împiedica să plece. Încerca să-o străpungă 
privind pe fereastră, dar nu vedea decât un alb impenetrabil. Parcă era o pagină albă pe 
spatele căreia se scria o poveste. Gustând  lichidul din pahar sângele  încălzit îi stimula 
ideile ce se legau unele de altele într-o naraţiune fără sfârşit.

Tema visurilor este, de altfel, o temă preferată  lui Ghon. Pe când Dante scria 
Divina  comedie,  despre  care  fiul   spunea că  tatăl  său şi-a  propus să  arate  lumea 
păcătoşilor sub înfăţişarea Infernului,  viaţa penitenţilor  sub cea a Purgatoriului  şi  viaţa 
celor  drepţi sub  înfăţişarea  Cerului,  Algheri  s-a  apucat  să  scrie  o  epistolă  lui  Can 
Grande della Scala, înmuind pana de gâscă în cerneala făcută din coacăze, nu înainte 
de a o ascuţii cu un cuţit din oţel de Toledo. Aşezat la masa, puţin soioasă, a început să 
explice corespondentului său că  Divina Comedie se poate citi în moduri diferite, unul 
literal, iar altele de tip alegoric. S-a oprit din scris, şi-a mângâiat barba puţin încărunţită, 
apoi, explicând în câteva cuvinte că el, Dante, este Omul, nu râde prietene, în Beatrice 
văd credinţa şi prin Virgiliu  înţeleg raţiunea. Scriind aceste rânduri a mai sorbit câteva 
înghiţituri din lichiorul de lămâe  din Capri, după care şi-a plimbat limba peste buze, să 
simtă mai bine gustul dulce-amărui al băuturii. Apoi, s-a sculat în picioare şi privind pe 
fereastră şi-a dat seama că o ceaţă densă se lăsase peste Florenţa. S-a oprit din scris 
şi a început să gândească că, poate, peste veacuri , în India în mod sigur, şi-a zis în 
gând,  va trăii  poetul  Rudyard Kipling,  care v-a fi  un om al  mării  şi  va scrie  despre 
fenicieni. El v-a concepe viaţa ca o viaţă a mării. La drept vorbind, pentru noi, gândea 
Borges, anonimii marinara fenicieni au murit cum şi Kipling a murit, ce contează care 
din aceste fantasme a scris versurile. Versurile sunt frumoase şi durabile. Din punctual 
meu de vedere, spunea Borges  auditoriul său la Coliseo din Buenos Aires.După care a 
plecat la redacţia ziarului La Opinion pentru a duce stenograma spuselor sale, scrisă de 
o fetişcană creolă, ce-l însoţea, fiindcă peste vederea scriitorului se aşternuse ceaţa. 
Mergând la braţ cu tânăra Borges gândea “din moment ce am pierdut lumea iubită,  
trebuie să creez ceea ce se întâmplă în lumea vizibilă, pe care, de fapt, au am pierdut-
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o. “ În timp ce gândea aşa, cu câteva secole în urmă în Anglia Jonathan Swift stătea la 
cârciumă cu câţiva prieteni perorând pamflete de mare virulenţă satirică pe care cu 
ajutorul unor sponsori le-a publicat în volumul  Povestea unui boloboc, în anul 1704, 
când un cutremur i-a speriat, ieşind în piaţa pavată cu piatră în mijlocul căreia se afla un 
avuz.  Dezorientaţi,  după  liniştirea  pământului,  s-au  întors  în  pub.  Acesta  a  fost 
momentul când Swift i-a venit ideea subiectului cărţii  Călătoriile lui Samuel Gulliver în  
mai multe ţări ale lumii, pe care a publicato mult mai târziu, în anul 1726.

Asta e o operă parabolică, explica el când a apărut cartea, cu acţiune situată în 
ţinuturi fantastice, dar vizând realităţile de la noi. Această povestire impune o viziune 
relativizantă  asupra  universului,  prin  asocierea  motivului  lumii  răsturnată,  prin 
distrugerea proporţiilor  fireşti  dintre lucruri,  am amestecat  regnurilor,  am caracterizat 
existenţa umană redusă la absurd. Am construit o lume utopică negativă, realizată cu 
mijloace satirice, ale grotescului, umorului negru şi sarcasmul violent. C-am asta am 
dorit să spun.

Între timp ceaţa se ridicase din oraşul  de la poalele Yurei  şi  Ghon îşi  băuse 
tequila din pahar. S-a ridicat de la masă, a ieşit pe uşa rabatantă şi a dispărut în fluviul 
mulţimii de pe trotuar.

Reportajul literar, frescă sentimentală a Ţării Vlădesei

Recenta  carte  a  publicistei  Doina Mărghidaş,  membră al  Ligi  Scriitorilor,  şi  a 
Uniunii  Ziariştilor  Profesionişti,  intitulată  “Povestiri,  articole,  reportaje  din  “ŢARA 
VLĂDESEI “,  apărută la  Editura NAPOCA STAR, 2013,  cu un “Cuvânt  înainte  “  de 
Constantin Zărnescu, care ar fi  putut avea titlul  “Ţara Vlădesei în oglinda retorică a 
amintirilor“, este o panoramă monumentală a unor imagini şi trăiri într-o zonă a Munţilor 
Apuseni,  o  confesiune  a  naratorului  care  reconstruieşte  imagini  plastice,  în  stilul 
consacrat al punerii în realitate.

Cartea cuprinde 46 de tablete şi o Postfaţă ce cuprinde un mic interviu acordat 
de autoare ,în 1980, ziaristului Valer Ghioreanu.

Despre  autoare  regretatul  Petru  Poantă  scria:”Prof.  Doina  Mărghitaş  este  o 
folcloristă  pasionată.  Trebuie  să  remarcăm,  mai  întâi valoarea  cântecelor(…  )  şi  
includerea,  în  volum,  a  câtorva  creaţii  de  autor,  care  dincolo  de  ritmica  aparte,  
reprezintă acelaşi tezaur popular,“ iar Ion Arcaş preciza:”Scrisul documentat şi frumos 
al  Profesoarei Doina Mărghitaş se împlineşte, întru educarea şi  instruirea elevilor,  a  
tineretului, precum şi întru ridicarea spiritual a locuitorilor din Ţara Apusenilor. “

Textele celor doi nu exprimă îndeajuns întreaga cuprindere a creaţiilor doamnei 
Doina Mărghitaş, descoperindu-ne o simptomatologie a constipaţiei celor care lucrau în 
sistemul de propagandă comunistă de teama cenzurii, probabil şi al educaţiei.

În reportaje, unele cu tentă literară, autoarea foloseşte un text construit  în care 
urmăreşte apariţia, dispariţia trăirilor în cronologia evenimentelor, un fel de jurnal care 
continuă să se constituie în directa legătură cu existenţa unei comunităţi.

Cartea  se  deschide  cu  reportajul  “Lungul  drum  spre  casă  “  în  care  Doina 
Mărghitaş rememorează zilele de iarnă din preajma vacanţei de iarnă, pe când făcea 
naveta dintre Poieni unde funcţiona ca profesoară şi Cluj ,unde locuia. Minuţiozitatea cu 
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care descrie momentele petrecute în trenul ce venea de la Ciucea se constituie într-un 
tablou plastic în care predomină albul sincerităţii.

Autoarea cunoscând aspra viaţă a oamenilor din Ţara Vlăsiei îi oglindeşte plastic 
şi  sugestiv în tablouri  vibrante unde aceştia trăiesc”Cu sufletul  şi  inima în pădure “, 
fiindcă ei îşi duc viaţa între biserică, meseria lor de ţapinari, pietrari, ciobani, restauratori 
de  drumuri,  învăţători,  preoţi,  ingineri,  mai  ales  silvici,  constructori  de  case,  chiar 
câtăreţi. Printre atâtea amintiri risipite prin cele 46 de tablete, autoarea îşi aduce aminte 
că aceste meleaguri mioritice au fost călcate, înainte de cel de-al doilea război mondial, 
de scriitorii Al.Brătescu-Voineşti şi Mihai Sadoveanu, vânători pasionaţi care în cătarea 
armelor nu cădeau niciodată căprioarele. Ei fiind, de fapt, vânători de imagini şi trăiri.

Descrierile devin adevărate poezii  atunci când “Printre păduri de brazi,  fagi şi  
păşuni de munte se-ntinde  un sat lung, aproape de cer, pe care nu-l vezi decât dacă-ţi  
arunci  privirile  în  sus,  spre  Dumnezeu  şi-ţi  pare  că  descoperi  pe  vârfuri  de  munte  
oameni din altă lume.“(Tranişul-satul aproape de cer ).

Citind reportajele doamnei Doina Mărghitaş gândul mă duce la Geo Bogza cel 
care a făcut realitatea mai reală decât realul, cum spune într-o conferinţă Călinescu, 
fiindcă autoarea acestui interesant volum excelează în presărarea cu imagini plastice în 
texte care reînviază activitatea unor meserii  arhaice continuate, apoi, în întreprinderi 
socialiste  modernizate.  Oricum,  nu  înclinaţia  pentru  reflecţia  teoretică  şi  imaginaţia 
procedeelor e covârşitoare în cazul autoarei, deşi doamna Doina Mărghitaş cunoaşte 
bine  tehnica  organizării  textului,  ci  un  foarte  puternic  simţ  al  realităţii.  Impresia  de 
autenticitate e destul de mare în reportajele sale, încât imaginaţia coagulată în metafore 
şi comparaţii accentuează cu acuitate tabloul natural şi fluid al meleagurilor moţeşti.

Reportajele  sunt  presărate  cu  imagini  ce  completează  vibraţia  sentimentelor 
trasmise, fapt ce ne face să conchidem că reportajele Doinei Mărghitaş sunt dilatări 
epice,  în  glisările  reportericeşti,  dânsa punând un indiscutabil  talent  al  rememorării, 
arătând adică şi virtuţi de narator.

Remember PETRE PETRIA

În vine foarte greu să scriu la timpul trecut despre prietenul Petre Petria, scriitor, 
de talent, istoric literar şi promotor cultural deosebit.

Întorcând  paginile  timpului,  din  veacul  trecut,  de-acum  îngălbenite  de  colbul 
uitării,  încerc să-mi  aduc aminte de clipele fericite când l-am cunoscut personal pe 
Petre Petria. În acest sens mă ajută şi două fotografii făcute cu el, în 10 octombrie 1998 
şi alta în studioul TV “Vâlcea 1 “, în timpul unei emisiuni culturale din luna iunie 2005, la 
care am participat şi cu soţia mea, poeta Titina Nica Ţene. Mă ajută la “reconstrucţia “ 
evantaiului  de  amintiri,   dicţionarul  “VÂLCEA –  oameni  de  ştiinţă,  cultură  şi  artă  “, 
(“prima lucrare enciclopedică referitoare la personalităţile care s-au născut sau au creat  
pe teritoriul judeţului” Vâlcea), pe care l-am primit în anul 1996 , volumele sale de proză 
şi  istorie  locală,  inclusiv  ultimul  album “Istorie  şi  credinţă  pe plaiuri  vâlcene “,  carte 
primită prin poştă cu câteva zile înainte de a urca în Cerul Limbii Române, înlăcrimând 
pagina vieţii rămasă ne scrisă.
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Îmi amintesc de anii de dinainte de evenimentele din decembrie `89, prin  1975 
când  locuiam  la  Drăgăşani,  atunci  îi  citeam  articolele  în  pagina  culturală  a 
cotidianului”Oriziont “. Erau articole ce relatau diferite activităţi cu cartea. Nu de puţine 
ori semnăturile noastre erau vecine pe pagină, dar nu ne cunoşteam personal. Mult mai 
târziu,  când ne-am cunoscut,  am înţeles cuvintele scriitorului  american Irving Stone: 
“Omul nu trăieşte pe pământ numai pentru fericire sau pentru cinste, el trăieşte pentru a  
dărui lucruri de seamă omenirii, pentru a-şi desăvârşi nobleţea sufletească şi a se înălţa  
deasupra josniciei în care cei mai mulţi dintre oameni îşi trăiesc viaţa.“

Personal l-am cunoscut pe prietenul Petre Petria în octombrie 1998 cu ocazia 
Colocviilor  revistei  “Mozaic  “,  din  Craiova.  Fiind  invitat  ca  reprezentant  al  revistei 
TRIBUNA, am participat la această manifestare cultural-literară. În cadrul acesteia s-a 
organizat şi o excursie la Mânăstirea Govora, ( cu hramul Adormirea Maicii Domnului), 
din judeţul Vâlcea, unde am fost primiţi de scriitori vâlceni. În fruntea acestora se afla 
Petre Petria, alături de Dorul Moţoc şi Felix Sima.

Era o toamnă însorită, lumina sudului  caldă ne învăluia într-o armonie a culorilor. 
Roşul florilor muşcatelor de pe prispa clădirii care adăpostea chiliile maicilor aprindeau 
în sufletele noastre iubirea de istoria a acestor locuri unde în 1637 se instalase a doua 
tipografie din Ţara Românească. 

La  bucuria mea de a revedea o parte din locurile pe unde am copilărit, s-a mai 
adăugat prietenia cu Petre Petria, care în mod special a venit la mine, şi nu ne-am mai 
despărţit până când am urcat în autocarul care ne ducea la Craiova. El a rămas pe 
marginea drumului  şi  mi-a  făcut  cu  mâna până imaginea  lui  a  rămas un punct  pe 
marginea orizontului.

De atunci am început să ne scriem, sau să vorbim la telefon. Ne împărtăşeam 
impresii  despre  unele  cărţi  apărute,  semnate  de  vâlceni  sau  clujeni,  despre 
evenimentele cultural-artistice organizate de noi sau prietenii noştri. Era o plăcere să 
stăm de vorbă. Aceasta am simţit-o, de mai multe ori, când l-am vizitat în apartamentul 
său, împreună cu jumătatea mea mitologică, la care a participat şi  soţia lui  Petrică, 
Nela. Atunci am înţeles zicerea lui  Friedrich-Wilhelm Nietzsche: “  Plăcerea e pentru 
inimile  libere  un  ce  de  nevinovăţie  şi  libertate“.  În  convorbirile  noastre  dezbăteam 
probleme literare care se aflau la  ordinea zile.  Pasiunea lui  despre locurile vâlcene 
încărcate de istorie şi dragostea cu care vorbea despre personalităţile cultural-ştiinţifice 
născute şi  trăitoare  pe  meleagurile  scăldate  de  Olt,  m-a făcut  să înţeleg adevărata 
iubire de Limba Română, neamul nostru şi  Patrie.  Nu după mult  timp, influenţat  de 
discuţiile purtate cu Petre Petria, am scris un poem cu care am luat Premiul I la un 
Concurs Internaţional de Poezie , cu ocazia primei manifestări a Zilei  Limbii Române 
din data de 31 august 2013, poem apreciat de prietenul meu, pe care îl redau mai jos.

GLORIE LIMBII ROMÂNE PRIN ÎNŢELEPCIUNEA EI

Mi-e dat să-mi rostesc gândurile
să visez
în Limba Română,
fiecare cuvânt un fagure,
ca mierea luminii în degetarul macilor,
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ca vârsta arborilor în cercuri,
în fiecare din ele trudeşte un străbun,
veghează o baladă.

Patria Limbii Române e Istoria
acestor plaiuri păscute de Mioriţa,
modelate de doine
şi fiecare cuvânt al ei a fost cioplit
cu grijă
la izvoarele dorului.
Ea nu poate fi mutată,
cum nu se poate înstrăina fântâna
de izvoare.

Am spart coaja de nucă
a cuvântului şi peste înţelesuri am dat
de bine , dulci ca mierea,de ducă
şi ură,
avea gust de zgură
dar şi de păcat,
simţeam eminesciană vibraţie,
înţelepciunea lui Pann din gură în gură
era în sămânţa gata de germinaţie.

Am spart coaja seminţei cuvântului
şi-am dat peste altă sămânţă,
un alt înţeles, o altă cărare,
o altă speranţă,
o clanţă
pentru o altă,
o altă...

până rămâne
măduva Limbii Române.

În fiecare cuvânt e un oier,
un ţăran
care face holda să cânte
imnurile acestui pământ
scrise cu plugul pe nepieritoarele pergamente
ale brazdelor.

Rostiţi un cuvânt în limba noastră
şi veţi simţi
şi gustul mierii
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şi vânturile veacurilor
şi mirosul câmpiilor.

Rostiţi un cuvânt în Limba Română
şi veţi auzi
mângâierile mamei
şi vorbele tatei grele ca piatra
din temelia casei.

Ascultaţi un ţăran vorbind ogorului
şi veţi vedea cum trec cuvintele
din hrisoave în versurile eminesciene
precum ploaia în rădăcini.
Aceasta este eternitatea ei,
gloria ei
de a fi mereu
ca frunzele pe o cetină seculară.

II

Patria îmi este Limba ce o vorbesc
pe care am supt-o de la mama
cu ochii blânzi
ca Mioriţa.
Când îmi aplec urechea de sânul pământului
aud lucrînd Meşterul Manole
 ce, încă, modelează ţara
pe care o numim
Limba Română.

De bat la porţile cerului
şi iau o cană de lut
cu apă
simt sufletul izvoarelor
din adâncurile munţilor
acolo unde inimile rămân
pe oale de Hurez.

De iau în palme un bulgăre
din marginea câmpului unde zarea a îngenunchiat
lutul îmi seamănă.
Poate-s oasele străbunilor mei
ceva din înţeleptul suflet respirând
în conturul măsurat.
Mă simt rudă cu acest bulgăre cuminte
şi-l pipăi simţindu-i respiraţia
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în acea dimineaţă nerăbdătoare când bobul de grâu plesneşte în 
lutul
cu străluciri solare.

Când mănânc pâinea,urcă până la mine
neamurile noastre toate,
seva înţelepciunii
adusă până la noi
de limba ce o vorbesc.

Patria îmi este Limba Română
în ea bobul de grâu
germinează
verbele poemelor eminesciene.

*

În anul 2006 când am luat hotărârea să înfiinţez LIGA SCRIITORILOR Români, 
împreună cu încă zece scriitori din Cluj-Napoca, am făcut şi o listă cu prietenii scriitori 
din ţară şi străinătate, cu intenţia să-i rog pentru a  constitui filiale ale acestei organizaţii 
profesionale în zona lor de domiciliu şi competenţă. Printre primi care i-am pus pe acest 
tabel a fost Petre Petria. Îmi era teamă că mă refuză. Dar prietenul a acceptat, pentru 
motivul  de a contribui,  pe lângă cărţile sale,  la promovarea literaturii  vâlcene, şi  nu 
numai. În acest context a constituit Filiala Vâlcea a Ligi Scriitorilor, cu membri căreia a 
organizat  de-a  lungul  anilor  frumoase  şi  interesante  activităţi  culturale.  A  publicat 
periodic şi revista „ Memoria slovelor“, sub egida Ligi Scriitorilor, în paginile căreia am 
regăsit  articole,  proză, eseuri  şi  poezii  de bună calitate semnate de scriitori  vâlceni. 
Revista a primit  Premiul  din partea Ligi  Scriitorilor  la categoria “Reviste  “.  Cu acest 
prilej, scriam în preambulul Tabelului cu Premiile Ligi Scriitorilor pentru anul 2011, că 
acestea s-au acordat indiferent din ce organizaţie profesională fac parte autorii. Motivul 
fiind, că aceste volume sunt scrise de scriitori români pentru cititori români, în interiorul 
literaturii  române,  şi  nu  pentru  o  anume asociaţie  scriitoricească,  sau  grupare.  Din 
principiu,  Liga  Scriitorilor  Români  nu  agreează  partizanatul,  exclusivismul  şi 
vendetismul. Petre Petria citind acest text în presă mi-a dat telefon şi m-a felicitat pentru 
originalitatea şi democratica poziţie a Ligi Scriitorilor faţă de autorii români.

*

În urmă cu câţiva ani Petre Petria a venit la Cluj, unde l-am găzduit, pentru un 
control medical. Frumuseţea întâlnirii  noastre a constat în discuţiile despre literatură, 
împreună  cu  soţia  mea,  despre  relaţiile  dintre  scriitorii  vâlceni  şi  rolul  lor  în  istoria 
literaturii.  Am dezbătut problema acestora în contextul  fenomenului  de globalizare, a 
spiritualităţii  româneşti  din  România  profundă şi  tainică.  Aceste  momente au  rămas 
întipărite în memorie cu literele de foc ale prieteniei. După mai bine de o săptămână, 
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după ce a fost  externat  din  spital,  şi  l-am condus la autocar,  pentru  întoarcerea la 
Rm.Vâlcea, am înţeles apoftegma lui Henri Van Dyke: „ Timpul e prea scurt pentru cei  
ce aşteaptă, prea iute pentru cei ce se tem, prea lung pentru cei ce se vaită, prea scurt  
pentru cei care-l laudă, dar pentru cei ce iubesc, timpul este veşnicie.“

Ştiu  că a avut  şi  multe  neplăceri  în  zbaterea sa pentru  a-şi  promova cărţile, 
ideile, iar faptele sale bune în folosul culturii vâlcene nu au fost, uneori, apreciate de 
oficialităţi, ba, din contră, a avut chiar critici. Toate acestea mi-le spunea la telefon cu 
amărăciune. În urma unei astfel de convorbiri, i-am adus aminte de ce spunea jurnalista 
şi diplomatul american Clare Luce: ”Nici o faptă bună nu rămâne nepedepsită “. Se 
putea altfel la noi?! Când e la ordinea zilei zicala…”Să moară şi capra vecinului! ?“

Fiecare carte pe care o primeam de la el era o rază de lumină aducătoare de 
bucurie şi înţelepciune. Am scris şi publicat multe cronici despre cărţile lui Petre Petria 
în diferite reviste. Pe unele le prezentam în cenaclurile literare “Artur Silvestri“ şi ”Vasile 
Sav “, patronate de Liga Scriitorilor, purtând discuţii cu membri acestora pe marginea 
cărţilor.

Îmi aduc aminte cu plăcere când Primăria din Drăgăşani, în urmă cu câţiva ani, 
prin  primarul  ing.Cristian  Nedelcu  şi  medicul  Viorel  Alin  Pavelescu,  a  organizat  o 
întâlnire cu familia noastră de scriitori: dr.Ionuţ Ţene, istoric, Florin Ţene, specialist în 
imagine, Titina Nica Ţene şi Al.Florin Ţene, scriitori, la Biblioteca Municipală Drăgăşani, 
sub  genericul  “Familia  ŢENE-  scriere  cu  lumină  “.  Cu  această  ocazie  au  venit  la 
Drăgăşani  prietenii  mei  vâlceni  Petre  Petria  şi  Eugen  Petrescu,  care  au  vorbit 
impresionant despre noi, şi cărţile pe care le-am publicat.

Împreună cu soţia i-am făcut, cu ani în urmă, câteva vizite în apartamentul său, 
unde cu generozitatea-i cunoscută am fost omeniţi. Una din aceste ocazii a fost când la 
Biblioteca  Judeţeană  “Antim  Ivireanu“  a  fost  lansată  mica  enciclopedie  “  Prezenţe 
feminine vâlcene afirmate în domeniul culturii şi al ştiinţei naţionale“. Unde în acest mic 
dicţionar  sunt  cuprinse  mari  personalităţi  vâlcene  ca:  Maria  Dragomiroiu,  Maria 
Ciobanu,  Titina  Nica  Ţene,  Elisabeta  Novac,  Maria  Constantinescu,  Gheorghiţa 
Măleanu,  Stolniceasa  Sima,  Malvina  Urşianu,  precum  şi  Doamna  Stanca,  soţia 
viteazului  Domn Mihai.  etc.  Atunci  am discutat,  împreună cu Nela,  soţia lui,  despre 
greutăţile vieţii, literatură şi politică. Cercetându-i biblioteca foarte bogată în diversitatea 
titlurilor, mi-am dat seama de gusturile rafinate pe care le avea în domenii diverse.

Vestea urcării  în Cerul Literaturii  Române, comunicată de scriitorul  şi  istoricul 
Eugen Petrescu, a căzut ca un trăznet în familia noastră. Cu toate că, înainte cu două 
zile, soţia a vorbit la telefon cu el, care i-a spus că se simte rău şi se află sub perfuzii. 

Prin plecarea prietenului nostru la Dreapta Tatălui a rămas un gol în sufletele 
noastre.
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Protagoras din Abdera spunea că “Omul e măsura tuturor lucrurilor, a celor ce  
sunt întrucât sunt, cât şi a celor ce nu sunt, întrucât nu sunt. “

 Petre Petria rămâne omul măsurii tuturor lucrurilor şi un nume scris cu litere de 
aur în istoria bibliografiei vâlcene, şi nu numai.
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Presa, ”câinele de pază„ al 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 sintagma 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 
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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 bresle? De ce oare!? Este o întrebare retorică. Însă,pot da un răspuns succint: 
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 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.I ar 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  trusturi  de  presă  cu 
patroni implicaţi în politică, sau în interese economice, sintagma   câinele de pază a 
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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.

Personalităţile Clujului borne de hotar ale culturii române

( Argument)

Pentru  faptul că în 2015 Clujul va fi Capitala Culturală a Europei pentru Tineret 
şi în perspectiva faptului că municipiul nostru candidează ca în 2022  să fie Capitală 
Culturală a Europei , se simţea nevoia apariţiei unei lucrări care să cuprindă articole şi 
studii despre personalităţile din toate domeniile care s-au născut, format , sau au trăit şi 
creat  în  oraşul,  denumit  de  latini  Castrum  Clus,  Kolozsvar,  în  maghiară  sau 
Klausenburg, în germană.

Având ca argument aceste două obiective  majore pentru administraţia Clujului şi 
ţinând cont că municipiul de pe malul Someşului Mic ( Samus) se află pe primul loc, în 
cadrul studiului  Comisiei Europene privind calitatea vieţii,  realizat în 79 de oraşe şi 4 
aglomerări urbane din Europa, şi faptul că acesta este poziţionat pe locul 3 în topul 
mondial al oraşelor unde se redefineşte arta contemporană a secolului 21, aşa cum se 
specifică  în articolul “Art Cities of the Future “, publicat în “ The Huffington Post“, am 
hotărât,  împreună  cu  scriitorul  Iulian  Patca,  şi  editoarea  Voichiţa  Pălăcean  Vereş, 
membri  ai  Ligii  Scriitorilor  Români,  să  edităm  această  antologie.  Socotind  că  este 
necesar  să  cuprindem în  această  lucrare  amintiri  despre   Cetatea   Culturii  şi  vieţii 
universitare,  să  rememorăm  vieţile  personalităţilor  şi  operele   celor  care  au  avut 
tangenţă cu municipiul nostru, inclusiv ilustrarea monumentelor istorice şi turistice cu 
ajutorul penelului pictorului şi graficianului Lazăr Morcan. 

Am pornit la punerea în practică a acestei idei, având în memorie şi zicerea lui 
Blaga: “  Este greu de spus în ce măsură ideea creează istoria. Dar un lucru e sigur;  
ideea e atât de puternică încât în istorie ea ţine adeseori loc de realitate.“

Cartea  de faţă cuprinde lucrări literare, articole, memorii, eseuri, despre locuri cu 
încărcătură istorică, culturală şi ştiinţifică, despre oameni care au făcut istorie aici în 
toate  domeniile  de  activitate,  dedicându-şi  întreaga  viaţă  învăţământului,  promovării 
culturii,  artei,  medicinii,  semnate  tot  de personalităţi  care la  rândul  lor  sunt  scriitori, 
medici, oameni de ştiinţă şi cultură, artişti, etc. Semnatarii lucrărilor cuprinse în această 
antologie, intitulată “ Din stampe, Clujul…“,  sunt şi vor fi, la rândul lor, în prezent, şi în 
perspectiva timpului, personalităţi ale municipiului nostru.

În articolele din această lucrare se face vorbire despre Tudor Jarda, Bartolomeu 
Anania,  Victor  Felea,  Constantin  Daicoviciu,  Crişan  Mircioiu,  Victor  Papilian, 
prof.univ.dr.Ioan  Radu,  poetul  Ion  Moldoveanu,  Ana  Blandiana,  Dumnitru  Macrea, 
Constantin  Mustaţă,  Nica  Ioachim,  D.R.  Popescu,  Mihai  Beniuc,  Adrian  Păunescu, 
Petre Ţuţea, Simona Noja şi mulţe  alte  personalităţi care sunt efigii pe firmamentul 
culturii naţionale.

Un alt argument care a stat în faţa autorilor pentru a publica această crestomaţie 
este motivul fenomenului de globalizare. În aceste condiţii, există pericolul ca o parte 
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din  istoria  poporului  din  spaţiul  Carpato-Danubiano-Pontic  şi  din  ”lada  de  zestre“  a 
spiritualităţii româneşti  să fie uitate, s-au să dispară, aşa că este necesar ca lucrări 
precum cea  de  faţă  să  apară  cât  mai  multe  pentru  tezaurizarea  valorilor  neamului 
nostru.  Numai aşa se poate confirma adevărul  din aforismul  lui  Emil  Cioran: “Când 
valorile  pentru  care  luptă  un  neam se  cristalizează  într-o  adevărată  lume istorică,  
atunci acel neam s-a integrat în devenirea culturală.“

 

O amintire cioplită în suflet ca lemnul sub dalta lui Vida Gheza

Când întorc paginile timpului pentru a reciti amintirile ce au rămas în suflet din 
oraşul castanilor, un fior de duioşie face să vibreze sub degete pagina îngălbenită din 
albumul virtual.

Eram, pe atunci student la Institutul Pedagogic de 3 ani, Facultatea de Filologie, 
şi  aripile poeziei  începuseră să-i  crească Pegas-ului  meu, iar  bucuria prieteniei  şi  a 
dragostei  de literatură pe care le aveam, şi  le regăseam  la  tinerii  poeţi  de atunci, 
Vasile Radu Ghenceanu,  Ion Ghiur Pauleana şi pictorul  Mihai Olos a făcut să punem 
bazele cenaclului Nord, ce funcţiona în cadrul Casei de Cultură din Baia Mare. Era prin 
anul 1963 şi,  din când în când, publicam în pagina culturală a ziarului  regional. Ţin 
minte că era o toamnă târzie şi frunzele castanilor ruginiseră, iar Săsarul ducea cu el la 
vale un dor al meu, inefabil,  de locurile natale.

Începuserăm  şedinţele  cenaclului  literar,  la  care  venea  uneori  şi  profesorul 
Chişter, de la Institutul Pedagogic, şi orele de dezbateri pe marginea unor lucrări citite 
se  prelungeau până când orele  târzii  puneau stăpânire  pe oboseala noastră.  Eram 
împreună  cu  colegul  Ion  Ghiur,  într-o  seară  când  luna  se  strecura  printre  vârfurile 
castanilor  de  lângă  Stadionul  oraşului,  şi,  trecând  pe  lângă  casa  sculptorului  Vida 
Gheza, având culcate pe lângă temelie câteva lucrări  ne terminate, din lemn, ne-a venit 
ideea să-i luăm un interviu maestrului. Ne-am oprit, şi printre gard am privit la ele. A fost 
momentul când am luat această hotărâre. Însă, datorită emoţiilor nu ştiam cum să face 
să înodăm legătura cu dânsul.Încă nu eram hotărâţi cum să-l abordăm. Nu ştiam dacă 
să-i luăm un interviu sau să scriem un reportaj despre domnia sa.Apoi să-l publicăm  în 
ziarul regional “Pentru Socialism “, unde  eram găzduiţi, uneori, în pagina de “Cultură şi 
Artă” cu poezii,  articole şi reportaje.

Până la internat numai despre intenţia noastră am discutat. Ne îndemnam unul 
pe altul, care dintre noi să luăm legătura cu Vida Gheza, distins cu Premiul de Stat, 
primit după anul 1950, pentru altorelieful Pintea judecând un boier. Ne simţeam aşa de 
mici  faţă  de o astfel  de personalitate,  credeam noi,  inabordabilă.  De a doua zi  am 
început  să  ne  interesăm,  în  timpul  liber,  de  viaţa,  dar  mai  ales  despre  lucrările 
monumentale ale maestrului. La Biblioteca orăşenească din Centrul Vechi , unde ne 
pregăteam pentru  seminarii,  am rugat-o  pe  o  tânără  bibliotecară  să  ne  dea pentru 
documentare tot  ce are  despre Vida Gheza.  Astfel,  am consultat  Scânteia,  Gazeta 
Literară, Tribuna, Scrisul Bănăţean, Scânteia Tineretului şi Pentru Socialism. Astfel am 
aflat despre expoziţiile de la Baia Mare, Bucureşti, Cluj, de la Moscova, Belgrad, Sofia,  
Cairo, Oslo, etc.
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Cu  documentarea  noastră  şi  pregătirea  examenelor  timpul  a  trecut.  După 
vacanţa de iarnă, din februarie, anul următor, am sărbătorit, pe 26, ziua lui Mihai Olos 
care ne-a promis să ne facă legătura cu  personajul nostru ce, deja căpătase postura, 
pentru noi,  de monument, atunci când am citit în presă că a primit titlul de  Artist al  
Poporului pentru lucrarea de la Carei Monumentul Ostaşului Român, având colaborator 
pe arhitectul Anton Dâmboianu. 

Din economiile noastre şi cu prima bursă din anul următor, eu cu Ion Ghiur, care 
îşi mai adăugase la semnătură şi numele Pauleana, după satul natal Paulean, comuna 
Doba, ne-am dus cu o ocazie la Carei pentru a vedea Monumentul Ostaşului Român. 
Lucrarea monumentală ne-a impresionat.  Trăsăturile voluntare şi  dârze ale ostaşului 
cioplit,  liniile  drepte  sugerând victoria  eliberării  ultimei  brazde de  pământ  a  ţării  au 
stârnit pe drumul de întoarcere discuţii aprinse.  Când am ajuns la căminul nostru ideile 
dintre noi se armonizaseră.

Intr-adevăr, după câteva zile, prietenul Olos ne-a mijlocit vizita noastră la atelierul 
lui Vida Gheza. Ion Ghiur care era mai mare cu patru ani decât mine, venind de la o 
Şcoală Tehnică Veterinară din Satu Mare, fiind mai curajos, l-am desemnat “şef”. Aşa 
că i-am pasat toată responsabilitatea primului contact cu maestru.

Ţin minte, era într-o sâmbătă.  Zi de lucru şi noi avem cursuri la Institut. După 
primul  curs,  după ora 10, am plecat  amândoi  spre atelierul  maestrului  Vida Gheza. 
Emoţiile erau mari.Mai ales că citisem în presă că avusese loc la Belgrad expoziţia 
“Vida Gheza-Alexandru Ciucurencu “. Când am intrat în atelier, simţeam inima că-mi 
iese din piept. Ne-a întâmpinat maestru cu un zâmbet care m-a făcut să mă liniştesc. 
Era un om de înălţime mijlocie, cu părul  şaten, dat pe spate şi  cu fruntea lată. Era 
îmbrăcat în pantaloni închişi cu cămaşă deschisă şi  un jerseu peste ea prins în trei 
nasturi. Ne-a întrebat la ce facultate suntem, cred că ştia, de la Mihai Olos, dar, era un 
motiv  pentru  a  deschide,  colocvial,  discuţia.  I-am  spus  că  suntem  studenţi  şi  pe 
deasupra mai şi scriem, precizând că am venit să–ai luăm un interviu. Ne-a răspuns că 
nu este timp de interviu pentru că aşteaptă un grup de elevi să-i viziteze atelierul. Ne-a 
sugerat să facem un reportaj. Aşa am şi făcut până la urmă. Am vizitat atelierul. Erau 
multe lucrări, unele doar începute. Îmi aduc aminte de lucrarea Colectivista, executată 
în  1960,  după terminarea procesului  de colectivizare.  Mai  era sculptura  Nud,  foarte 
stilizată, Băiat citid, Miner cu lampa, lucrări executate în anul 1961, un Autoportret  din 
anul 1963, şi undeva pe o laviţă, parcă abandonată lucrarea Cap de ţăran, terminată în 
anul 1957.

După ce ne-a explicat tehnica sa de lucru strădania de a recrea elemente din 
mitologia maramureşeană, după ce ne-a spus  programul său de lucru, iar eu notând cu 
conştiinciozitate tot ce spunea pe un carnet ce avea pe prima pagină fotografia lui Dej şi 
însemnul  Secera şi  Ciocanu,  am auzit  multe  voci  de copii  la  uşe.  Elevii  şi  pionierii 
veniseră să cunoască o mare personalitate artistică a ţării noastre şi a Europei. 

Reportajul l-am scris eu, l-a revăzut prietenul Ion Ghiur, şi apoi l-am citit într-o 
şedinţă a cenaclului “Nord “, pe care îl înfiinţasem, nu de multă vreme, împreună cu 
Vasile Radu Ghenceanu.

Însă reportajul nu a apărut niciodată. Motivul a fost, l-am aflat ulterior, cenzura nu 
a aprobat publicarea lui în cotidianul  Pentru Socialism, motivul fiind , menţionarea în 
reportaj a expoziţiei  lui Vida Gheza din anul 1944, organizată de hortişti la Cluj, fără 
ştirea maestrului.

29



Noul curent literar: Proglobmodernul

În câteva articole de analiză, pe care le-am publicat în diferite reviste literare, scriam că, 
atât critica literara cât si dezbaterile literare de azi trăiesc din amintirile comunismului. În 
contextul  vieţii  literare de astăzi  ,  cu consecinţe incalculabile în educarea tineretului 
nostru este fenomenul de reciclare a „mastodonţilor” artificiali „umflaţi”, vinovaţi’că au 
făcut jocul puterii comuniste. Aceşti „mastodonţi” aduşi până la „genialitate” s-au folosit 
de relaţiile lor pentru a-şi publica aberaţiile postmodern’iste, de a beneficia de multe 
facilităţi materiale, în timp ce masa mare de muritori suferea cele mai cumplite lipsuri.

Aceştia „jucau” si mai joacă şi’azi destinele literaturii române, impunând „valorile” 
şi ierarhiile artificiale, conform mentalităţii implementate de comunism, de care nu se 
pot debarasa. Ab initio, trebuie să spunem că, în perioada comunistă când era în vogă 
post-modemismul, care, prin acel text  abscons nu făcea decât jocul propagandei de 
partid, iar înţelegerea şi interpretarea operelor literare în raport cu societatea se făcea 
în funcţie de necesitatea propagandei.

După evenimentele din decembrie 1989, când cenzura politică a dispărut, şi-a 
făcut  simţită prezenţa un nou curent  literar,  pe care l-am denumit  proglobmodernul, 
fenomen semnalat  şi  de  Eugen  Simion,  dar  care  l-a  denumit  neinspirat  „post-post-
modemul” („Fragmente critice”, vol. II,1998). Acest nou curent aduce o prospeţime şi o 
descătuşare a ideilor, ştergând din calea lui artificialul din texte, atât de promovat de 
optzecişti,  care  au  rămas  nişte  citaţi  şi  nu  citiţi.
Proglobmodernul  vine  cu  încărcătura tradiţională  din  literatură,  este  o  întoarcere pe 
jumătate  de  modernism,  nu  neglijând  un  adevăr;  că  între  maximum  de  conştiinţă 
posibilă şi această conştiinţă umana nu e doar o diferenţă cantitativă; conştiinţa umană 
aduce  în  formarea  eî  decalajul  dintre  o  existenţă  în  sine  (chiar  şi  privilegiată)  şi  o 
existentă  pentru  sine,  între  existenţa  unui  om în  societate  şi  existenta  unui  om ca 
umanitate.

„Noul curent promovează opere ale căror univers corespunde unei viziuni asupra 
lumii, în sensul de realitate istorică determinată, ca echilibru dislocat în virtutea unor 
existenţe ale grupurilor sociale şi politice. (Dar, vai de literatura care face jocul numai 
unui grup social şi politic.) în acest context, sunt reviste ca: „Dor de Dor”, „Viaţa de 
pretutindeni”,”Oglinda literara”, „Sinteze literare”, „Nova provincia Corvina”, „Eminescu”, 
„Curierul  literar”  etc,  care  promovează  literatură  ce  se  încadrează  în  curentul 
proglobmodern. Acesta se caracterizează şi prin păstrarea şi promovarea specificului 
naţional, în contextul integrării 

În  timp ce  publicaţii  cunoscute  şi  finanţate  de  Ministerul  Culturii,  Uniunile  de 
creaţie au rămas în „vechi  tipare”,  promovând „mâzga post modernistă a  generaţiei 
optzeciste a căror limbă „exprima” golul unei „glaciaţiuni” al sufletului uman, într-un text 
incoerent  şi  inexprimabil.
Revistele mai sus amintite si criticii promovaţi de acestea feresc literatura de posibile 
influente negative ale presiunii politice şi de imobilismul academist. (Vezi: „Dor de Dor”, 
„Oglinda  literară”,  „Eminescu”,  „Convorbiri  literare”  etc).  Recursul  la  textele 
fundamentale ale umanităţii ne poate sprijini să desluşim modele trecătoare şi moduri 
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problematizate ale condiţiei  umane,  ce străbat  dincolo de conjuncturi  si  traversează 
epoci.  Proglobmodernul promovează  dreapta  măsură  între  imobilismul  esenţialist  şi 
noutatea,  care  nu  neagă  continuitatea,  ba  o  promovează,  este  în  esenţă  textul 
discursului ştiinţific al oricărui timp. Acest nou curent se dezvoltă sub implicativul „nihil 
novum  sub  sole”  cu  unele  critici  obiective,  acceptând  că  „adevărul  este  întregul” 
(Hegel), dar privit din unghiul contemporaneităţii democratice, când post-modernismul 
românesc apare ca o poziţie  exprimată avânt  la  letre  la  destinul  actual  al  literaturii 
române, care, deja, a intrat în noul curent literar proglobmodernul. Acesta nu este străin 
de noile cuceriri ştiinţifice şi neuropsihice, este expresia îmbinării talentului exprimat prin 
semnul lingvistic corelat cu datul optic (în cazul artelor plastice) şi cel fonic (în cazul 
teatrului),  î’n  cadrul  cărora  conştiinţa  ia  act  de  ea  însăşi  prin  elementele  clasice/ 
moderne. Aş fi fost tentat să spun proglobmodernism, dar sufixul -ism îmi dă frisoane. 
Acest  -ism,  de la  marxism,  hitlerism, proletcultism, comunism, ceauşism,  îmi  aduce 
aminte de un secol al crimei. Aşa că îl eliminăm din termenul propus.

În acest context, orice revista “ne-aliniata” devine o publicaţie de avangardă al 
proglobmodernului, prin însuşi faptul că publică autori ce promovează valorile noastre 
tradiţionale.

Prin urmare, discursul proglobmodernulul nu are nevoie să fie recunoscut fiindcă 
el,  deja,  a  dobândit  caracterul  de  reflectare  a „unui  adevăr  ce  există  la  propria  sa 
naştere”. (M. Foucaud).

Mariana Cristescu între “Timpul iubirilor “ şi “Pământul care 
doare “ sau “Manifest pentru înveşnicirea Neamului şi-a Limbii “

Am  primit  cu  emoţie  două  cărţi  de  la  prietena  noastră  Mariana  Cristescu, 
cunoscută scriitoare din Târgu Mureş, care alături de Lazăr Lădariu, au polarizat în jurul 
lor un nucleu de iubitori de limbă română şi neam în oraşul Târgu Mureş, având ca 
lozincă cuvintele mobilizatoare ale  lui Grigore Vieru:”Ca să fi român trebuie să poţi! “

“Timpul iubirilor “  şi “Pământul care doare-Cealaltă Românie “ sunt cele două 
cărţi   la care fac vorbire, apărute în 2013 la Editura NICO, şi  primite de la Mariana 
Cristescu  membră  a  Ligi  Scriitorilor  şi  a  Uniunii  Ziariştilor  Profesionişti,  cu 
dedicaţia”Pentru Titina şi Al.Florin Ţene – cu multă iubire şi nesfârşită recunoştinţă“, şi 
unde  în  “  Cuvântul  înainte  “  din  volumul  “Pământul  care  doare  “,  autoarea  face  o 
dureroasă mărturisire, care se constituie “ firul roşu“ ce străbate cele două cărţi: “Este 
cartea de dureroasă iubire a unui om obişnuit - “membru al poporului român “, care îşi  
vede patria  sfârtecată  de  aproape  un  secol  în  care  istoria,  trădătorii  de  neam  şi  
neprietenii  au  zdrobit  şi  scos  la  mezat,  bucată  cu  bucată,  triumful  României  mari,  
câştigat cu sânge prin vremi,  pământul albit  de oasele bunicilor fără de mormânt şi  
codrul- frate- timpuri de restrişte.“

În volumul “Timpul iubirilor “ autoarea abordează cele mai stringente probleme 
actuale care macină pe români şi comunitatea locală. Cu talentul adevăratului scriitor al 
cărui  “  barometru“  vibrează,  până şi  la  frumuseţea înfloririi  magnoliilor,  autoarea se 
bucură  de  supravieţuirea  unei  vrăbiuţe  salvată  de  câinele  de  vânătoare,  sau  se 
întristează  de  “penibilul  inepţiilor  TV  cu  pretenţii  jurnalistico-moralizatoare,  vădit 
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“aranjate”, singurul motiv pentru care nu am schimbat postul a fost plăcerea de a-l auzi  
în direct pe protopopul Nicolae Gheorghe Şincan “, luat la rost de nişte “babe bârfitoare 
“ pentru că s-a abătut de la dogmă, coborând în mijlocul Cetăţii, între enoriaşi. Roşia 
Montană este în atenţia Marianei Cristescu, aşa cum îi stă bine unui jurnalist implicat în 
marile probleme ale Ţării, propunând ca această comună care stă “pe o comoară de 
aur “ să fie inclusă în patrimoniul UNESCO.

Autoarea dezbate în “Istoria ascunsă în beci “  problema Columnei  lui  Traian, 
despre care cu profesionalismul istoricului, reaminteşte că în ziua de 12 mai anul curent 
s-au împlinit  1900 de ani  de la inaugurarea Columnei  lui  Traian,  la  Roma, operă a 
celebrului  arhitect  Apollodor  din  Damasc  şi  soarta  copiei  acesteia  aflată  în  muzeul 
Naţional  de  Istorie  a  României  aflată  în  Lapidarium,  construit   special  pentru 
conservarea  copiei  Columnei  lui  Traian.  Articolul  despre  care  facem  vorbire  mai 
dezbate  şi  problema  că  “cercetători  istorici  mondiali  recunosc,  mulţi  chiar  făţiş,  că 
primele fiinţe umane au fost în Transilvania, sau mai exact în Ardeal, cum susţine un 
document  din  Biblioteca de  la  Viena,  despre  trecutul  fabulos  al  acestui  teritoriu  din 
spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic! “ 

“ Timpul iubirilor“ se încheie cu un impresionat articol intiulat “De la Nichita la 
Marcel Naste şi înapoi “ unde autoarea descoperă că  “dincolo  “ de estetic şi  ”de cel  
emoţional, transpare, chiar şi unui ochi neavizat, al iubitorului de artă, glasul de dincolo 
de materie din pământuri,  încărcat cu noduri şi semen din care îşi  împleteşte scara  
către cer“, tânărul Marcel Naste a cărui operă picturală se apropie de poezia lui Nichita, 
fiindcă tot ce este atât de simplu” devine de neînţeles“, cum ar spune Nichita Stănescu. 
Citind acest volum mi-am adus aminte de ce spunea Emil Cioran, cuvinte pe care le 
regăsesc şi  la  Mariana Cristescu sub altă  formă şi  cu mai  mult  fior:  “Când valorile 
pentru care luptă un neam se cristalizează într-o adevărată lume istorică, atunci acel  
neam s-a integrat în devenirea culturală. “

Dacă în cele 34 de articole din acest volum autoarea transmite cititorului mesajul 
iubirii, ca o chemare, faţă de personalităţi cărora le spune că este timpul “jertfei de sine 
şi al iubirilor fundamentale “, în al doilea volum Mariana Cristescu promovează valorile 
neamului românesc, fiindcă pentru dânsa “Patria înseamnă infinit mai mult decât scrie 
în toate dicţionarele lumii şi pe care m-am străduit să o slujesc aşa cum m-au învăţat  
oştenii  din viaţa mea: tatăl  meu, unchii,  bunicii,  decoraţi pentru bravură pe fronturile  
celor două Războaie Mondiale, unii căzuţi la datorie, puţinii prieteni de altitudine morală  
ai zilelor noastre. “

După  “Cuvântul  înainte “,în  articolul  “Vremea  bufonilor “autoarea  dezbate 
problema mormintelor lui Mircea cel Bătrân, de la Cozia, a capului lui Mihai Viteazu şi a 
trupului, înmormântate în locuri diferite la Mănăstirea Dealu de lângă Târgovişte şi la 
Turda, dezvăluind intenţia fostului ministru al Culturii  Kelemen Hunor, de a dezhuma 
aceste relicve pentru a li se preleva AND-ul. Fapt ce o revoltă pe autoarea care strigă 
cu disperarea intelectualului:”La Rahova cu profanatorii neamului românesc! “

În  “Trădările  intelectualilor  duc  la  prăbuşirea  noastră “,  dar  şi  în  “Un Katyn 
românesc  aproape  uitat:FÂNTÂNA  ALBÂ “,  Mariana  Cristescu  ne  readuce  aminte 
despre crimele sovieticilor asupra patrioţilor români, unii din interiorul Bisericii Ortodoxe. 
Interviul  cu  părintele  Iustin  Pârvu,  pe  care-l  citeşte  în  “Jurnal  de  Chişinău  “,  îi  dă 
posibilitatea autoarei acestei cărţi să ne readucă aminte de unele manifestări cultural 
patriotice desfăşurate în Basarabia, dar şi să ne reamintească de busturile din piatră şi 
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bronz ale poetului Grigore Vieru, din Piteşti, Bucureşti,  Alba Iulia, Iaşi, Râmnicu Sărat, 
Târgu Mureş, şi să continuie în “Manifest pentru înveşnicirea Neamului şi-a Limbii “ să 
facă o pledoarie de suflet neîncrâncenat, pentru promovarea poetului Grigore Vieru şi a 
independenţei” Republicii Moldoveneşti. 27 martie/9 aprilie1918” care   “este ziua când 
Sfatul Ţării a votat pentru unirea cu România “.

“România despre care tăcem din ce în ce mai des… “ este unul din cele mai 
profunde şi esenţiale eseuri, prin care se caracterizează sufletul de româncă al Marianei 
Cristescu,  deschis  precum  cele  două  cărţi  despre  care  facem  vorbire.  Eseul  se 
deschide  cu  un  citat  din  Vasile  Pârvan  care  sublinia:”Dintre  ţările  care  alcătuiesc 
România de azi,  Dobrogea este cea mai veche ţară română(…). “ După ce face un 
expozeu despre istoria acestei “ţări “ Dobrogene începând cu descoperirile arheologice 
de lângă Varna, datând din perioada 4700-4200 î.Hr, autoarea desfăşoară importantele 
perioade istorice, oprindu-se cu nostalgie asupra frumuseţii Cadrilaterului unde regina 
Maria în anul 1928 începe construcţia unui mic castel la Balcic. Mariana Cristescu cu 
sufletul încărcat de durere ne reaminteşte de Tratatul de la Craiova, din 7 septembrie 
1940 când a fost cedat Bulgariei, în mod ruşinos, Cadrilaterul, adică un teritoriu de 7726 
km pătraţi, cu 378000 de locuitori, unde se aflau oraşele Balcic, Silistra, Turtucaia şi 
Bazargic.

E multă istorie în “Pământul care doare-Cealaltă Românie “, e multă dragoste de 
ţară şi neamul românesc, multă iubire de istoria acestui popor, iar toate acestea încap, 
atât de dureros în versurile poeziei “Nu plânge, maică Românie! “, găsite în raniţa unui 
soldat  mort  în  toamna  anului  1918,  pe  muntele  Sorica,  din  Carpaţii  de  Curbură, 
reprodusă pe ultima copertă a cărţii, din care reproduce:” Nu plânge, maică Românie!/  
Adună tot ce-i bun sub soare;/ Ne cheamă  şi  pe noi la praznic,/ Când România va fi  
mare!“ La aceste impresionante versuri  adaug ce scrie Mariana Cristescu pe ultima 
copertă a volumului “Timpul iubirilor “: “Acum, când totul se năruie în jur, e timpul jertfei  
de sine şi al iubirilor fundamentale. Calea e lungă şi scara înaltă. Vino alături, Prietene!“

Cele două volume, alături de celelalte, publicate de scriitoarea Mariana Cristescu 
sunt  adevărate  mărturisiri  de  credinţă  cu referiri  competente la  o  largă panoplie  de 
probleme ce preocupă prezentul prin abordarea istoriei neamului, ne arată în  autoare 
un  cerebral  care  sfidează  divagaţia  parazitară,  ţintind  mereu  precizia  şi  rigoarea. 
Eseurile autoarei sunt bine organizate, la toate nivelurile textului,  din care răzbate o 
etică şi o filozofie: curajul şi laşitatea în istorie, dar şi în prezent, obsesia adevărului, 
criza ontologică a fiinţei şi lumina morală. 
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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 
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 inspirat 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 când se evocă precum:”Dar 
nu vine…Singuratic/ În zadar suspin şi sufăr/ Lângă lacul cel albastru/ Încărcat cu flori 
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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-a lungul 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.”

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 inspiră 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 
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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 obscure 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  societatea  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 nostru poet a fost un 
creştin  autentic,  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 
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: ”Dă-i 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, atacându-l pe Poet , spunând că 
“Domnul Eminescu ne-a obişnuit 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.
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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.

Legile poeziei sau iluzia comunicării

Mai în toate epocile ale istoriei literaturii române creatorii n-au ezitat să-şi spună 
părerea  despre  poezie.  Dar  intervenţiile  lor  au  fost,  de  obicei,  ocazionale  şi 
fragmentare,  aservite  într-un  fel  sau  altul  operei  proprii,  subiective  sau  polemice. 
Amintindu-mi de  poezie  lui  Eminescu cu “lăudându-te  pe  tine,  ridicându-se  pe el  “. 
Iubesc poezie pentru următoarele motive:

Vocaţia teoretică n-a lipsit,  în genere, la unii  poeţi,  însă voinţa de cuprindere 
sistematică şi, mai ales, posibilitatea de a rămâne detaşaţi, lasă de dorit. Poetul-critic e 
o prezenţă tipică în configuraţia modernă a tuturor literaturilor. Unii dintre aceştia cred 
că poemul concret trebuie în principiu să nu spună totul despre poezie. Aceştia sunt 
gânditori, neîncrezători în entităţi metafizice, în coerenţa pură a speculaţiei, în teoreticul 
ne validat de inexorabilitatea realitate a textelor.

Poemul  trebuie  abordat  programatic,  spun  unii  poeţi-critici,  acele  straturi  ale 
poemului a căror evidenţă pare să ne scutească de a le mai înţelege şi explica. Dar 
efortul lor se consumă în a explica evidenţele. Nimic mai dificil şi mai puţin tautologic: 
această poziţionare contrazice comodităţile şi  forţează obişnuinţele noastre, obligând 
obiectul să-şi dezvăluie o complexitate nuanţată de aparenţele lui.

Poezia trebuie să ne dea impresia, chiar dacă aceasta este înşelătoare, că, prin 
intermediul  unor  simple  cuvinte,  ni  se  comunică  o  cunoaştere  de  o  natură  foarte 
specială: cunoaşterea unui conţinut psihic, aşa cum este conţinutul psihic în viaţa reală. 
Poezia trebuie să ne dea iluzia comunicării unui conţinut sufletesc. Însă orice limbaj, 
atât cel poetic cât şi cel nepoetic, presupune o distanţă contemplativă. Aici fiind vorba 
de comunicarea unui conţinut sufletesc real al  autorului,  ci  a unui conţinut sufletesc 
imaginar.  Comunicarea  este  imaginară  în  poem.  În  acest  context  avem  în  vedere 
deosebirea între intuiţia creatoare şi cea receptoare, pentru că opera, odată încheiată, 
depăşeşte,  într-un  fel  sau  altul,  intenţiile  iniţiale  ale  creatorului  său.  În  primul  rând 
trebuie să facem o distincţie între o comunicare reală şi una imaginară, iluzorie şi fictivă. 
Comunicarea iluzorie devine reală prin chiar faptul că este singura posibilă în poem. La 
fel, în locul tradiţionalei distincţii între eul empiric şi eul poetic propun o alta, între poet şi 
personajul  care figurează ca poet,  acestuia îi  recunosc posibilitatea unei  comunicări 
reale, obiective: nu poetul, ci un personaj care figurează ca poet comunică obiectiv cu 
noi în poezie. Personajul de care vorbeam e o voce a poetului, poetul, chiar atunci când 
vorbeşte în numele său, nu e decât tot un personaj. Caracterul imaginar, pe de o parte, 
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al  poemului  şi  caracterul  lui,  pe  de  altă  parte,  obiectiv  trebuie  considerate  în 
simultaneitatea acţiunii lor.

Sfera noţiunii de poezie e mai cuprinzătoare decât aceea de poem. Caracterul 
imaginar nu e o condiţie a poeziei  ci  a genului,  altfel  spus, a poeticului  din poeme. 
Limbajul  real,  obişnuit,  poate fi  la rându-i poetic, în măsura în care comunică intuiţii 
individuale  prin  mijloace  exclusiv  sintactice  şi  lexicale,  adică  prin  intermediul  unor 
simple cuvinte.

În acest context, trebuie să atragem atenţia că o serie întreagă de expresii iniţial 
poetice  se  degradează  şi  se  pierd  prin  folosinţă  repetată.  Figurile  de  stil  se 
gramaticalizează, metaforele înseşi  pot muri  ca simple concepte. Unamuno spunea: 
„Cel  dintâi  care  a  numit  dinţii  perle  a  fost  un  geniu,  ultimul  care  o  repetă  este  un 
imbecil“.  Obişnuinţa conceptualistă a limbii  se dovedeşte fatală pentru poezie,  ca şi 
universalitatea  ei  depersonalizatoare.  Adică  tocmai  ceea  ce  face  din  ea  principalul 
mijloc de comunicare umană. Poezia este şi ea o comunicare, dar comunicare a unor 
conţinuturi  sufleteşti  la  care  limba  nu  are  acces,  pe  care,  mai  bine  zis,  le  falsifică 
transformând în  mod vizibil  în  gen ceea ce este individual,  analizând ceea ce este 
sintetic.  Sarcina  poetului  rămâne  aceea  de  a  ieşi  din  generalitatea  limbii,  de  a  o 
transforma în aşa fel  încât să devină aptă să producă iluzia individualităţii  sufleteşti. 
Modificările  poetice  sunt  prin  excelenţă  idividualizante,  opoziţia  fundamentală  între 
poezie  şi  limba  română  creînd  din  acest  punct  de  vedere  nu  doar  dificultăţi,  ci  şi 
avantaje.  Inexpresivitatea  dedusă  a  limbii  este,  la  rândul  ei,  rezultatul  unei  iluzii- 
amăgire contrară, dar profitabilă amăgirii  poetice şi transformându-se, ca şi  aceasta, 
într-o realitate psihică. Poemul ]ntregpoate fi privit ca modificant al unei expresii date în 
cuprinsul  lui.Există  doi  factori  modificantul şi  modificatul,  termene ce interecţionaeză 
între  ele.  Modificantul acţionaeză  asupra  modificatului.  Fără  procedee,  adică  fără 
substituire nu există poezie. Dar,  modificantul poate să lipsească parţial sau total din 
poem., fiindcă acesta este unic substituent tota. Poemul poate fi privit ca modificant al 
unei  expresii  date în cuprinsul  lui.  Ca şi  substituitul,  modificantul reprezintă material 
lingvitică brută ce suportă acţiunea individualizatoare, substitutivă  a poetului.  Uneori 
însă modificatul însuşi este virtual.Valoarea modificatului  ar putea să consiste nu numai 
în conotaţiile pe care-sub influenţa  modificantului- le aduce  substituentului, dar şi din 
acela  pe  care  le  primeşte  el  însuşi  intrând  într-o  asemenea  unire  indestructibilă. 
Subliniez că termenul de  modificat nu trebuie înţeles, ca acţiune săvârşită,  asemeni 
substituitului ci, supinal, ca o acţiune de săvârşit. Exemplul:”Ochii ei albaştri mă priveau 
şăgalnic “,  ochii  ei  albaştri,  substituit, îl  înlocuim cu “ochii  ei ca cerul  senin “ devine 
substituent, în cadrul căruia cuvântul cerul devine modificat, se îmbogăţeşte cu nuanţe 
suplimentare.  În  acest  caz  am  văzut  substituirea  şi  modificarea ca  două  procese 
complementare, unul desfăşurându-se în serie sinonimică. Ochii ei ca cerul senin fiind 
sinonim cu  ochii ei albaştri, iar  cerul din context fiind omonim al  cerului   din vorbirea 
obişnuită.  Încrucişarea  de  efecte  dinlăuntrul  sintagmei  poetice  apare  astfel  mai 
evidentă, fără să fie trecut pe linia a doua caracterul decisiv pe care îl are substituirea.

Această metodă dovedeşte unitatea substanţială a tuturor mijloacelor poetice în 
măsura în care toate înseamnă o substituire.

Fiecare epocă literară – pe linia morfologiei culturii-o consider un sistem de relaţii 
între diversele sale caracteristici, a căror ultimă motivare constă într-un nucleu central 
sau  o  intuiţie  radicală,  responsabilă  de  întreg  ansamblu.  În  acest  context  poezia 
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postmodernistă se caracterizează de un individualism acut, izvor imediat al unui tot atât 
de  acut:  subiectivismul,  iraţionalismul.  Altfel  spus,  poetul  postmodernist  se 
dezinteresează de asemănarea fizică imediat recognoscibilă de către raţiune pentru a 
spori în schimb asemănarea emoţională, care fiind mai îndepărtată nu ajunge să devină 
conştientă la lectură şi se găseşte doar implicată în emoţie. Conştientul neactualizat nu 
este  omologabil  cu  inconştientul,  structura  lui  rămâne  una  conştientă,  implicit 
conştientă. O reducţie este de altfel posibilă şi în ce priveşte poezia tradiţională al cărei 
bloc  de  figuri  imaginative  riscă  să  pară  perfect  omogen  datorită  distanţei  în  timp. 
Semnificaţia iraţională nu acţionează, aşadar, asupra inconştientului cititorului, ci asupra 
unui  pre-conştient. Implicitul  nu se confundă cu inconştientul,  dar, nici  cu iraţionalul. 
Căci există chiar şi în imaginea vizionară un implicit raţional, raţionalizabil, adică, prin 
lectură. mai întâi  ne emoţionăm şi  numai după aceea înţelegem, dacă e cu putinţă. 
Însă, înclin să cred că emoţia nu trebuie considerate ca două momente separate în 
receptarea  poeziei.  Preeminenţa  poate  fi  recunoscută  în  cadrul  unei  simultaneităţi.. 
Emoţia  se  poate  dispensa  de  înţelegere,  dar  înţelegerea  nu  se  poate  dispensa de 
emoţie. Fără emoţie, înţelegerea poeziei este pierdută. În imaginea vizionară emoţia 
este anterioară înţelegerii, deci, implicit în înţelegere. Schimbarea copernicană pe care 
iraţionalismul  o  aduce  în  artă  constă  în  această  condiţionare  a  înţelegerii  de  către 
emoţie. De fapt, înţelegerea este un termen - nu opus raţiunii, cum susţineau filosofii 
antipozitivişti  din  secolul  XX,  dar,  mai  cuprinzător  şi  mai  complex  decât  raţiunea. 
Înţelegerea  care  implică  emoţia,  care  presupune  participare  şi  nu  detaşare  faţă  de 
obiect. Raţionalul îl identificăm cu conceptualul, iar iraţionalul cu emoţionalul. Există un 
raţional implicit şi ca atare neconceptual, după cum există emoţii raţionalizabile, şi altele 
nu.  Nu este  neapărat  nevoie  să  recurgem la  contribuţia  filosofilor  spre  a justifica o 
asemenea distincţie, dar, ne vine în minte definiţia kantiană a frumosului:”…ceea ce 
place universal  fără concept “. Definiţie care e departe de a afirma natura iraţională a 
frumosului.

Semnificaţia emoţională rămâne  astfel  să  caracterizeze  poezia  de  sugestii 
delicate a simbolismului, semnificaţia iraţională ar defini cu precădere poezia de factură 
suprarealistă.

Poezia  nu  este  pur  şi  simplu  expresie individualizată, ci  expresie  universal 
aprobabilă, altfel spus, comunicabilă.

Prin  acest  eseu  am  căutat  să  sondez  psihologia  creaţiei,  dedusă  dintr-o 
psihologie a receptării. Cu altă ocazie am să extind aceste consideraţii despre teoria 
Poeziei.  Importanţa  majoră  a  acestei  sinteze  constă  nu  atât  în  descoperirea  legii 
asentimentului,  cât  a  conexiunii  stabile  între  asentiment şi  substituire,  în  lumina 
aruncată înlăuntrul poeziei din afara ei.

În continuare, în eseurile pe care le voi concepe pe această temă voi căuta, la fel 
ca în această lucrare, să extind descoperirea nu a unui sistem care supune realitatea, ci 
realitatea care se supune sistemului meu. 
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Istoria Literaturii Comparate parte integrantă a Istoriei Literaturii 
Române

Istoria  Literaturii  Române a  fost  percepută  ca  o  istorie  naţională  a  literaturii. 
Valoarea literaturii naţionale este condiţionată şi de extinderea limbii naţionale într-un 
teritoriul mai cuprinzător, inclusiv prin  numărul de vorbitori.

Adeseori raza de acţiune a limbii şi a literaturii române coincide şi cu graniţele în 
care s-a organizat naţiunea noastră din punct de vedere politic. În cazul limbii române 
nu există o influenţă hegemonică. Spre deosebire de limba franceză, şi mai de curând 
limba engleză, care au o importanţă universală, astfel s-a ajuns la o suprapunere peste 
diferitele spaţii naţionale, în decursul căreia păturile dominante reprezintă într-o anumită 
măsură  enclavele   şi  punctele  de  sprijin  ale  mişcării  de  înstrăinare.  Spre 
exemplu:supunerea culturală a Romei de către limba şi literatura elină, şi, mai aproape, 
implementarea  literaturii  iluministe  franceze  în  Europa,  care  nu  numai  că  a  fost 
recepţionată de păturile dominante francofile din multe ţări, dar aceste enclave au şi 
contribuit activ la constituirea ei. Fenomen care se petrece în secolul nostru cu limba şi 
literatura engleză promovată de păturile dominante anglofone implicate în globalizarea 
economiilor naţionale. La fel ca orice activitate intelectuală, literatura depinde de limbaj 
şi de corespondenţele lingvistice. Există un raport indistructiv dintre limbă şi literatură. 
Dar acest raport ar fi  răsturnat în contrariul său dacă am căuta să vedem sensul şi 
obiectul  procesului  literar,  motivul  său  hotărâtor,  în  formarea,  dezvoltarea  şi 
desăvârşirea limbajului. Unii cercetători susţin că limbajul, care reprezintă un mijloc de 
comunicare,  nu este hotărâtor ci valorile mari şi perene create în limba respectivă. Eu 
cred, şi susţin cu tărie, că limba are un mare rol în promovarea operelor literare. Cu cât 
aria de răspândire a limbii şi numărul de vorbitori este mai mare cu atât literatura scrisă 
în acea limbă este mult mai cunoscută, şi promovată pe mapamond.

În acest context, mai trebuie să se ţină seama şi de faptul că literatura română 
este  situată  într-o  lume  înconjurătoare  de  literaturi  învecinate,  cum  ar  fi  maghiara, 
sârba, ucraineana, bulgara, ce o influenţează sau care sunt influenţate de ea. Urmărirea 
atentă a acestor influenţe constituie obligaţia istoriei literaturii noastre implantată într-o 
lume de literaturi. De la o epocă la alta se exercită noi influenţe; Franţa a influenţat 
literatura română în secolul  XIX, Italia a influenţat literatura germană în secolul  XVI, 
Spania  în  secolul  17,  şi  Franţa  în  secolul  18.  Însuşi  Eminescu a  fost  influenţat  de 
literatura germană, la fel Maiorescu.

Influenţele, întretăierile şi migrările motivelor literare au apărut într-o abundenţă 
atât de mare, începând cu secolul XVI, încât s-a impus dorinţa unei tratări separate a 
acestor componente. Astfel a fost menită noua ştiinţă a istoriei comparate a  literaturii 
române să devină ştiinţă ajutătoare a istoriei literaturii române.

Înrudirea  primordială  a  literaturilor  nu  este  întemeiată  decât  pe  cea  ce  este 
general  omenesc,  pe  ceea  ce  este  universal.  Ca  precursori  ai  comparatisticii  îi 
considerăm pe Herder şi Goethe, iar la noi pe Eminescu şi Maiorescu. Iar mai târziu 
Adrian Marino.

Trebuie reţinut că o istorie comparativă a literaturii  române nu poate avea cu 
adevărat un sens decât dacă este considerată în funcţie de istoria literaturii române. 
Misiunea ei  ar fi  complet îndeplinită atunci când istoria literaturii  noastre şi-ar însuşi 
procedeele şi cunoştinţele comparatisticii. Metoda comparatistă ar trebui să fie folosită 
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şi în studiul literaturii române. Gardul despărţitor dintre cele două ramuri trebuie exclus, 
fiindcă  teoria  literaturii  comparate  nu  reprezintă  trecerea  la  o  nouă  metodă,  ci 
prezentarea  mai  amplă  a  fenomenelor  tratate  până  acum.  Şi  în  acest  caz,  istoria 
literaturii  române  are  rolul  unui  punct  de  plecare  necesar  pentru  toate  tendinţele 
comparatiste.

“Întoarcerea spre obârşii “ , de Elena Buică

  
De câţiva ani îi citeam cu interes cărţile scriitoarei Elena Buică membră a Ligii 

Scriitorilor şi deja îmi făcusem o părere despre ele. 
 Datorită tenacităţii doamnei Ligya Diaconescu, scriitoare care pe lângă talentul 

său scriitoricesc îl are şi pe cel de manager cultural, organizând manifestări deosebite, 
ce instituţie de profil ale statului român nu reuşesc să le îndeplinească, am avut ocazia 
în vara anului acesta s-o cunosc pe Elena Buică pe litoralul  românesc, venind din 
îndepărtata  Canadă,  unde  locuieşte  de  ani  buni.  În  discuţiile  noastre  am aflat  că, 
printre altele, a fost profesoară în Cluj-Napoca, oraşul meu de suflet. 

  Venind în Cluj în toamna acestui an, căutându-şi cu nostalgie anii tinereţii şi 
prietenii, am avut bucuria de a ne reîntâlni într-o cafenea selectă din centrul oraşului. 
Cu acest  prilej  mi-a înmânat  ultima sa carte,  intitulată “Întoarcerea spre obârşii  “, 
apărută la Editura ANAMAROL, Bucureşti,  2011, cu dedicaţia”Cu cele mai  calde 
sentimente şi deosebită preţuire, familiei Titina şi Al.Florin Ţene, 19 septembrie 2012 
“. Carte care a fost lansată în Capitală cu sprijinul filialei Ligii Scriitorilor, condusă de 
Elisabeta Iosif. 

  “Întoarcerea  spre  obârşii  “  este  o  lucrare  ce  are  două  caracteristici:  de 
memorialistică  şi  monografie.  Structurată  în  trei  părţi,  cartea  este  scrisă  cu  talent, 
frisonată fiind de nostalgii  despre oamenii şi locurile satului natal Ţigăneşti, de pe 
meleagurile Teleormanului. Paginile despre amintirile anilor copilăriei cu farmecul lor 
au o suculenţă ce creează o atmosferă arhaică dând o notă de autenticitate:”Pentru 
mine, amintirea Ţigăneştiului este ca o fărâmă de azimă pusă pe masa celui flămând. “ 
( Pag.7). 

  Cartea,  propriu  zisă,  se  deschide  cu  “Întoarcerea  în  timp  “,  fixând  locul 
geografic  şi  aşezarea  în  paragrafele  “Drumul  spre  Ţigăneşti  “  şi  în  “Aşezarea- 
Vegetaţia-Clima“, fiind o adevărată oglindă a unui spaţiu etnografic şi etnofolcloric. 
Interesante sunt constatările privind schimbarea mentalităţii oamenilor datorită anilor 
de regim criminal-comunist, când una se gândea şi alta se spunea, când ţăranul nu 
primea nimic de la CAP, dar fura noaptea din lan. Iar toamna veneau elevii, studenţii 
şi  militarii  să  le  culeagă  roadele.Fapt  despre  care  scria  şi  Marin  Preda,  tot  un 
teleormenean.  Naraţiunea  scrisă  cu  precizie,  amestecă  sunetul  liric  al  rememorării 
despre  părinţii  Florica  şi  Spirea  Buică,  preotul  din  sat,  învăţătorul  Theodor 
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Gh.Mândroceanu, cu tonul eseistic al analizei. Prozatoarea pune stările sufleteşti şi 
întâmplările vieţii sub lupa analizei, împingând percepţia până la graniţa istoriei. În 
astfel de relatări irizate de amintiri colorate cu nostalgie, proza capătă o poeticitate 
plăcută şi savuroasă, un halou ce te îndeamnă să citeşti mai departe. 

  Elena Buică are un ton propriu, fără să abdice de la înclinaţia către cercetarea 
interiorităţii. Depoziţia, mărturia, amintirea sunt forme de recuperare a realităţii prin 
retorică. Paginile sunt presărate cu prolegomene narative, inclusiv cu ceremonialuri 
introductive,  având o valoare de documentare cu prelungire  în  desfăşurarea epică. 
Proza  e  un  reflex  al  memorialisticii  cu  rădăcinile  înfipte  în  monografie,  discurs 
închegat, caleidoscopic, prin mai multe planuri ale naraţiei, prin amplificări cazuistice 
ale analizei. 

 În  fapt  cartea  autoarei  are  şi  caracterul  unui  roman polivalent,  de  extracţie 
istorico-memorialistic-monografic  şi  se  aseamănă  tangenţial  cu  unele  piese  ale  lui 
Ibsen,  aceea  a  reactivării  trecutului,  a  aducerii  lui  în  scenă  pentru  a-l  supune 
investigaţiei.  Prezentul  cărţii  e,  aşadar, unul al confesiunii,  nu al  acţiunii.  Retorica 
amintirii  fuzionează însă,  fără  cusur,  căci  amestecă câteva stiluri  şi  timpuri  epice, 
desigur din dorinţa de a face convingătoare reconstituirea. În fapt, cartea e povestea 
unei  vieţi  ce  tangenţiază  cu  sute  de  alte  vieţi,  citită  în  fluxul  unei  memorii  şi 
conştiinţe,  prinse  între  patetism  şi  toleranţă,  între  freamătul  incendiar  şi  obsesia 
melancolică. 

 Cartea “Întoarcerea spre obârşii “, de Elena Buică este, şi prin fotografiile ce o 
însoţesc, o frescă a societăţii româneşti, un adevărat roman autentic, puternic, viguros, 
mustind de viaţă şi făcând cu ochiul cititorului, insinuând o complicitate fină, sub care 
se derulează convulsii puternice. 
  

În literatura română au învins scriitorii canonizaţi de regimul 
comunist

( În bătălia re-canonizării au învins activiştii din sistemul propagandei PCR) 

  
Imediat  după  evenimentele  din  decembrie,  potrivit  unei  dialectici  în  relaţie 

valoare  - autoritate, deviată de la traseul indicat de propaganda PCR, la o dezbatere, 
mai degrabă o bătălie a re-canonizării.  Operaţia de re( canonizare) nu înseamnă în 
spaţiul literaturii, altceva decât selectarea, ierarhizarea şi consacrarea scriitorilor, mai 
precis pătrunderea şi supravieţuirea valorilor în memoria colectivă, cu toate avantajele 
sociale, chiar politice, material, care decurg de aici. 

  Acest  fenomen  a  fost  teoretizat  în  cartea  lui  Harold  Bloom,  intitulată  The 
Western Canon, folosită ca armă a discriminării inverse, de rasă, de sex, de etnie, astfel 
că acest proces de canonizare este manipulate în scopuri extra-extatice. 

  În ţara noastră, după 1989, s-au constituit, de la început, două grupări şi şi-au 
disputat notorietatea în faţa unui public dezorientat. Elitiştii s-au declarat minoritari, în 
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timp  ce  oportunişti  ”apolitici  “,  care  fuseseră  activiştii  culturali  ai  regimului  criminal 
comunist,  s-au  regrupat  în  jurul  unor  port-drapele  aparţinând  generaţiei  1960-1980, 
obedienţi faţă de Puterea comunistă, care în prezent fac jocurile celor proveniţi din FSN, 
interesaţi să păstreze ierarhiile prestabilite de regimul comunist, şi acum menţinuţi în 
falsele ierarhii în “istoriile “ de doi bani semnate de N. Manolescu şi Alex Ştefănescu. 

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

  Datorită acestor doi critici, şi a altora, cititorul a fost împins să rămână captiv 
unor  mituri  create  în  jurul  lui  D.R.Popescu,  Buzura,  celor  proveniţi  din  generaţia 
echinoxistă, optzecistă, cum este Ion Mureşan, colaborator al Securităţii comuniste, etc, 
chiar  a  mitului  “Micul  Paris  “,  expresie  dâmboviţeană  a  reprezentării  bovarice  şi, 
simultan, a resemnării singulare. 

Puţinele  înfăptuiri  având  atributele  monumentalităţii  sunt  supuse,  periodic, 
acţiunilor demolatoare ( Vezi opera lui Eminescu sau Istoria lui Călinescu), cea din urmă 
devine, într-o astfel de împrejurare, o construcţie utopică, inadecvată literaturii noastre, 
născută ca supra-compensare a unui complex de inferioritate al miticilor Manolescu şi 
Ştefănescu. 

 Atunci când se discută despre Eminescu, imediat se inflamează spiritele hrănite 
la  şcoala  etnicismului  europenist,  perorând că  Poetul  nu  avea dinţi  în  gură,  (Sabin 
Gherman ), că a plagiat, că era antisemit ,etc, etc ...  

 Datorită  acestor  manipulatori  de  conştiinţă  unica  enciclopedie,  la  nivel 
mondial,cum este  cea  dedicată  ideii  de  literatură,  semnată  de  Adrian  Marino,  este 
marginalizată şi privită ca o ciudăţenie, deşi reprezintă singura formă reală de dialog 
cultural cu lumea. 

  Trăim într-n stat mic, în ţărişoara lui Trahanache, într-o cultură mică, ne spun 
Pleşu şi Patapievici, cu o remuneraţie tot mică, după buget, ( datorită faptului că au 
furat tot, cei ce strigau “nu ne vindem ţara “) cum spune un ilustru personaj. Aşadar, să 
fim cuminţi, să poată fura în continuare cei ce au pus mâna pe ciolan, inclusiv ciolanul 
ierarhiei “valorice “.Pentru a se înfrupta din banul public şi din premiile primite, date între 
ei prin rotaţie. 

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

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

Unul îl reprezintă diaspora, fiind de înţeles dorinţa celor eliminaţi,( de aparatul de 
propagandă  p.c.r,  din  care  făceau  parte  mastodonţii  promovaţi  de  Manolescu  şi 
Ştefănescu în istoriile lor), decenii la rând, din corpul viu al culturii române, de a reveni 
şi de a-şi revendica un loc. 

Dar, în “ armonie“ cu specificul neaoş al dezbinării (bahluiene, someşene, alutare 
etc.  ),  viaţa  literară  este  percepută  ca  parte-pris-uri,  prin  lentilele  deformatoare  ale 
mass-media care confundă voit Budapesta cu Bucureştiul, capodopera cu telenovela, 
aberaţiile  şi  pornografia  poeziilor  lui  Mihai  Gălăţanu  şi  I.  Mureşan  şi  poezia  bună, 
izbânzile  spiritului  cu  subcultura  de  cartier,  valoarea  cu  succesul,  autoritatea  cu 
intoleranţa,  (vezi  răutatea  din  cronicile  lui  Alex.  Ştefănescu).  Vajnicii  apărători  ai 
demnităţii intelectuale se simt frustraţi, părându-li-se că sunt lipsiţi de un drept pe care 
şi l-au arogat în exclusivitate o bună perioadă: libertatea de opţiune. 

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

 Fiinţe năzuroase, posomorâte cu aer fals academic şi irascibile se repet asupra 
conştiinţelor culturii româneşti, atacându-le într-un mod stupid şi nedemn. Revărsarea 
de  vorbe  sufocate,  indignarea  mimată  nimicesc  un  adversar  inexistent  şi  închipuit, 
pentru că judecata dreaptă aparţine doar timpului.  Sunt nişte credincioşi  fără religie, 
stareţi răi şi clevetitori la mitocul fraţilor refuzaţi de istorie. 

  În lipsa autorităţilor autentice şi a criteriilor de competenţă, este cert, competiţia 
valorilor a fost înlocuită de luptele subterane pentru succesorat canonic. 

 Domnilor, Manolescu, Ştefănescu şi ceilalţi „corifei “ ai criticii româneşti sunteţi 
în eroare. Doar timpul va impune valorile şi nu subiectivismul dumneavoastră, al unora 
şi al altora! 

Imaginaţia barocă mijloc de recreare a istoriei

Scriitor, poet, epigramist, pictor, Mircea Roşa Miro, şi prin cel de-al doilea roman 
al său dovedeşte că polivalenta sa activitate artistică îşi spune cuvântul în vivacitatea 
frazei, dar şi prin produsul unui instinct de povestitor. 

Prezentul  roman,  intitulat  simptomatic  “Apăsarea  depărtărilor “  se  înscrie  în 
acelaşi context, areal geografic şi etnografic al Munţilor Apuseni, folosit şi în primul său 
roman “Mestecenii călători “, spaţiu spiritual-geografic de unde îşi trage originea autorul.

“Apăsarea  depărtărilor  “,  ce  cuprinde  17  capitole  şi  un  “Epilog  “,  autorul  îşi 
clădeşte  romanul  cu  spontaneitatea  discursului  şi   cultivarea  arhaismelor  şi 
regionalismelor  ce  contribuie  la  recrearea  istoriei  şi  a  mediului  în  care  personajele 
trăiesc. Autorul zugrăveşte plastic şi sugestiv perioada de prigonire a preoţilor greco-
catolici,  mulţi  refugiaţi  în  munţi,  alăturându-se  rezistenţei  armate,  a  rezistenţei 
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religioase,  de  asemenea  fraţilor  Şuşman,  eroi  care  au  luptat  împotriva 
comunismului:”N-apucară să soarbă o lingură, că de afară se auzi  o somaţie foarte 
hotărâtă; - Şuşman… Predă-te, că eşti înconjurat! Pentru moment, au rămas înlemniţi.  
Leon şi Vasile s-au ridicat spre tocurile uşii, când dinspre fereastră s-a auzit o rafală de 
automat( ...) Atunci, fraţii Suşman au ripostat, trăgând(… )“

Încă din titlu, explicând etimologia cuvintelor incluse, romancierul ne sugerează 
starea celui copleşit de suferinţă şi griji morale în intervalul dintre două puncte în spaţiu. 
Punând  sub lupa  rememorării,  autorul  evită  să-şi  suspecteze memoria  şi  ochiul  de 
pictor  de  subiectivism  înşelător,  deşi  observaţia  pare  să  scoată  mereu  la  lumină 
întâmplări reale dintr-o istorie tristă a neamului românesc. Savoarea limbajului folosit de 
personaje dă o suculenţă textului şi un parfum arhaic.

Mircea Roşa-Miro,  cred că a învăţat de la Rebreanu rostogolirea amănuntului 
banal până la fantastic, iar de la Celin a preluat din cinismul relatării. Stilul său pare fără 
complicaţii, e net, tăios, alert, încărcat de toponime şi arhaisme în vorbirea personajelor, 
subversive,  mustind  mereu  de-o  limbă  presărată  cu  expresii  locale.  Sub  relatarea 
directă  se  ascund  umori  ascunse,  ataşamente  sufleteşti  şi  tocmai  aparenţa  de 
limpiditate  dă  de  înţeles  că  lucrurile  pot  lua  oricând  întorsături  ciudate  şi 
neaşteptate.”Printre  sălciile  pline  de  cuiburi  şi  de  ciori  de  la  iazul  morarilor,  apare 
Viorelu` lui Şandea sprijinit în bastonul lui de corn. Sătenii  l-au poreclit “Unşpeţigări-  
atâta costa un “jup “de  “Naţionale “.Asta, Viore, era mare-ciuf”.

În această neutralitate bine stăpânită ghicim însă şi multă viziune a naratorului, 
un ataşament faţă de personaje. Acestea sunt privite cu compasiune, cu un ataşament 
vizibil. Ele trec prin întâmplări angrenate în scenarii, uneori, sinistre, trăind într-o lume 
arhaică, obscură, plasate într-un mecanism uriaş şi obscur care înlănţuie ipochimenii 
într-un spectacol al neputinţei. Personajele se autocaracterizează prin vorbire şi felul 
implicări în acţiune.

Citind  această  carte,  mi-am  adus  aminte  de  ceea  ce  zicea  Emil  Cioran  că 
”Spiritul   nu   înaintează   decât  dacă are  răbdare  să  se-nvârtească-n  loc,  adică să 
aprofundeze.“

Îmi dă impresia această carte, că autorul nu poate crea decât crezându-se centru 
istoriei locurilor natale.

Mircea Roşa-Miro  este un prozator viguros, cu un gust pentru tipologie aşezată 
într-un strat dens şi consistent.

Fericirea de a fi condamnat de DE CONFRAŢI  

    
Mai întotdeauna la români s-au  adeverit, de-a lungul istoriei, apoftegmele „Să 

moară şi capra vecinului” sau „Nimeni nu este profet în ţara lui”. În acest sens Panait 
Istrati spunea: „Câtă vreme un secret e ferecat în tine, e robul tău. Cum l-ai spus altuia 
eşti tu robul lui!”. Condiţiile istorice au impus şi trădarea din partea confraţilor, precum 
Iuda a făcut-o cu Iisus, intelectualul devenind robul secretului. 

 După ocuparea României de către armata sovietică (rusă) şi impunerea cu forţa 
a  unui  regim de sorginte  comunistă  a început  prigoana împotriva  intelectualilor  şi  a 
tuturor  persoanelor,  indiferent  din  ce  clasă  socială  făceau  parte,  ale  căror  idei  şi 
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manifestări erau suspectate că ar fi împotriva noului regim. Un rol important în arestarea 
şi închiderea acestora l-au avut „iudele” din preajma celor ce se opuneau regimului şi 
care aveau alte idei decât cele marxist-leniniste. Aceştia erau cunoscuţii, chiar aşa-zişi 
prieteni  ai  celor  anchetaţi  şi  întemniţaţi  în  gherlele  morţii.  Fără  sprijinul  acestor 
cunoscuţi şi „prieteni” sau confraţi mâna lungă a securităţii nu ajungea la victime. 

Exemple sunt destule! 
Scriitorul  Marcel  Petrişor  a  vorbit  în  redacţia  „Teatru”,  în  1957,  că  urmează 

mişcări studenţeşti şi unul din confraţi la turnat la Securitate, iar Ştefan Aug.Doinaş a 
fost arestat pentru omisiune de denunţ, făcând un an de închisoare.  

 Paul Goma a fost  condamnat la 2 ani de închisoare şi  cinci  de deportare în 
Bărăgan pentru că la un seminar la Şcoala de Literatură a citit un fragment de roman în 
care critica regimul comunist. Cineva din colegii săi prezent la seminarul de creaţie l-a 
turnat. 

Ion Caraion, după ce iese din închisoare în 1955, întocmeşte o listă de scriitori 
care aveau nevoie de sprijinul din Vest, această listă este văzută de un confrate în 1958 
şi îl  reclamă la securitate. În urma acestui  denunţ este condamnat la moarte pentru 
„uneltire împotriva orânduirii  legale”. I se comută pedeapsa în detenţie pe viaţă şi în 
1964 este graţiat. 

Alice Voinescu (1885-1961) a fost arestată în 1951 pentru conferinţele ce le ţinea 
în  clandestinitate  organizate  de  Petru  Manoliu.   Ca  şi   cei  amintiţi  mai  înainte,  şi 
aceasta a fost turnată de unul din confraţii  care participau la aceste întâlniri. Acelaş 
lucru  i  s-a  întâmplat  poetului  Constant  Tonegaru  (mort  1952),  fiind  arestat  şi 
condamnat. 

Interesant este cazul lui Petre Pandrea (1968) care fiind dizident de stânga, îi 
critică pe comuniştii români, astfel este arestat, anchetat brutal de securitate şi închis. 

Zeci de scriitori au suferit pentru ideile lor în timpul terorii comuniste. Activiştii de 
partid, unii proveniţi  din breasla scriitoricească (A. Toma, Sorin Toma, M. Beniuc, Z. 
Stancu,  etc.),  au  „pus  umărul”  la  impunerea  realismului  socialist  în  literatură  şi  în 
general în cultura românească. Urmare acestui fapt scriitorii care nu s-au aliniat acestei 
doctrine au suferit rigorile legilor, fiind anchetaţi de securitate, bătuţi, schingiuiţi şi apoi 
închişi.  Unii  din  ei  murind  între  zidurile  închisorilor  de  la  Sighet,  Gherla,  Piteşti, 
Malmezon, etc. 

„Cine nu este cu noi, este împotriva noastră” 
Exista  pe  atunci  o  lozincă  promovată  de  activiştii  de  partid  cu  veleităţi 

scriitoriceşti:  „Cine nu este cu noi,  este împotriva noastră”.  În baza acesteia au fost 
arestaţi sute de scriitori, printre care: Traian Brăileanu, Gane, Ion Petrovici, Radu Gyr, 
Anton Dumitru, Sandu Lieblich, Sandu Tudor, George Marcu, Tudor Popescu, Dumitru 
Borşa, Paul Sterian, Fane Vlădoiu, Popescu-Prundeni, Al.Mironescu, Radu Budişteanu, 
Nichifor Crainic, V. Voiculescu, Mircea Vulcănescu, Ion Caraion, Nicolae Balotă, Adrian 
Marino, I.D. Sîrbu, Ştefan Augustin Doinaş, Leonid Dimov, Petre Ţuţea, Petru Pandrea 
şi mulţi, mulţi alţii. 

Un caz aparte, asemeni lui Iuda, este al episcopului Antim de Buzău care i-a 
trădat  şi  predat  miliţiei  şi  securităţii  pe  cei  adăpostiţi  în  Mănăstirea  Vladimireşti-
Ploscuţeni care luptau împotriva puterii  ruseşti instalate în România, grup format din 
foşti ofiţeri din Armata Română, intelectuali şi călugări. 
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  Cristian Tudor Popescu în cartea sa „Timp mort”, apărută la editura Polirom, 
1998, p.11-16, în contextual celor afirmate de mine, numeşte pe Sadoveanu, Arghezi şi 
G.Călinescu  „mari  ticăloşi”,  fiindcă  a  făcut  pactul  cu  organele  comuniste,  însă  îi 
numeşte  şi  „mari  scriitori”.  Trebuie  amintit  că  în  timpul  când  M.  Sadoveanu  a  fost 
preşedintele Marii Adunări Naţionale a refuzat să comute pedeapsa cu moartea a unui 
ţăran care nu dorea să se înscrie în colectivă. Urmare acestui  fapt bietul  om a fost 
executat. 

Un alt  caz al  trădării  din partea confraţilor  este cel  al  lui  Lucian Blaga. Chiar 
asistentul  lui  l-a  trădat  şi  a  susţinut  să  fie  exclus de  la  catedra pe care  o avea la 
universitatea clujeană. 

  

Plagiatul, pirateria intelectuală şi condamnările pe nedrept 

  
Condamnări pe nedrept, privind plagiatul, au fost făcute la adresa multor scriitori 

din literatura română. Situaţie pe care o includ tot în contextual trădării, având în vedere 
că timpul şi-a spus cuvântul constatându-se că aceste „condamnări” nu s-au confirmat. 
Ele  fiind  făcute  din  alte  cauze  şi  motive.  Printre  acestea  fiind  invidia,  dorinţa  de 
notorietate prin atac la o mare personalitate. Aceşti denigratori au crezut că lovind în 
confrate şi dând din coate pot să ajungă în fruntea breslei. 

Nicolae Bălcescu în „Românii subt Mihai Voievod Viteazul” a urmat, prin plagiere, 
firul povestirii lui Florian Aaron. 

Al. Dobrescu susţine în „Pirateria intelectuală” că Letopiseţul de la Putna a fost 
plagiat,  acelaşi  lucru  scrie  şi  despre  Nicolae  Milescu,  însă  Daniela  Dumbravă  în 
„România Literară” Nr. 41 îl combate spunând că: „Nicolae Milescu nu a plagiat...”, iar 
Ioan Simuţ  vine  cu  argumente  în  apărarea Letopiseţului,  arătând că  „acesta  a  fost 
inspirit din povestiri fără autori ce circulau ca folclor... deci nu este un plagiat”. Acelaşi 
autor spune că dascălii de manuale şi cursuri universitare: P.T. Cernătescu, latinistul N. 
Quintescu, Titu Maiorescu,  în „Cursul  de logică”,  prelund pasaje întregi  din Vischer, 
Eminescu, Caragiale şi alţii ar fi plagiat din plin. 

Al .Grama în 1891, la numai 3 ani de la moartea lui Eminescu, publică o broşură 
„M.  Eminescu.  Studiu  critic”  unde  poetul  naţional  este  acuzat  de  plagiat.  Doar  Al. 
Macedonski a jubilat şi l-a felicitat pe autor! 

În 1901, în două aricole consecutive publicate în „Revista literară” şi semnate cu 
pseudonimul  CAION, adevăratul  nume de „confrate” fiind C.Al.  Ionescu,  îl  acuză de 
plagiat  pe  Ion  Luca  Caragiale  în  „Năpasta”.  Acuzaţie  dovedită,  ulterior,  ca  fiind 
nefondată.  Tot  în  acelaşi  an,  Demostene Russo publică  o  serie  de  articole  în  care 
argumentează faptul că „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” sunt 
plagiate. 

Mai târziu, Cezar Petrescu este acuzat că a plagiat din Maupassant în revista 
„Lupta”, 3, nr. 853 din 14 oct.1924, p.2, tot de către un „confrate”, pe nume Romulus 
Dianu,  şi  că  în  „Bucureşti,  oraşul  pătimirilor”  ar  fi  „luat”  din  „Istoria  Bucureştilor”  de 
Ionescu-Gion. 

Aproape de noi... Mircea Cărtărescu este acuzat în „Săptămâna” din 1981, tot de 
un „confrate” care făcuse pactul cu Securitatea, că ar fi plagiat în „Levantul”! 
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Chiar  eu am fost  acuzat  de plagiat  în  romanul  „Insula  viscolului”  în  care am 

înserat,  ca  intertextualitate,  cu  ghilimelele  de  rigoare,  o  povestire  despre  care 
personajul meu spunea că o citise într-o carte, a unei scriitoare necunoscute. Motivul 
fiind  răzbunarea  pentru  un  articol  publicat  în  presă  în  care  arătam:  că  o  parte  din 
scriitorii clujeni care au lucrat în sistemul propagandei de partid (ziare, reviste, edituri, 
teatru...) au colaborat cu securitatea ceauşistă. Dădeam şi nume, acestea ulterior m-au 
acuzat de plagiat. 

Unii  exegeţi  ai  literaturii  universale,  chiar  şi  de  la  noi,  susţin  că  dacă  opera 
rezultată dintr-un aşa zis plagiat este net superioară faţă de cea de la care s-a „inspirat”, 
acest act este în folosul literaturii şi culturii în general. Georges Maurevert în „Cartea 
plagiatelor”  arată  cazuri  celebre care s-au folosit  de acest  mijloc,  cum ar  fi:  Dante, 
Voltaire, Milton, Shakespeare, Diderot, Stendhal şi mulţi alţii. 

 „Poţi cere unui virus să iubească alt virus?” 
 Aşa cum spuneam la început, „fericirea” ne vine de la „confraţi”, aceasta datorită 

unor minori scriitori. Vorba aceea: „Fereşte-mă Doamne de prieteni, că de duşmani am 
eu grije”.  În acest context se pune întrebarea cu un gust amar: „Cine mai spală de 
noroiul aruncat în marile noastre personalităţi?” Datorită acestui „noroi” denigratorii au 
rămas cu numele  în  istorie.  Vorba lui  Cioran:  „A-ţi  iubi  aproapele  este  un  lucru de 
neconceput. Poţi cere unui virus să iubească alt virus?”, sau: „Cei vechi au avut muzica 
prin care se clădeau de la sine zidurile Tebei, modernii au născocit pe aceea care ar fi 
în stare să dărâme piramidele...” spunea N.Iorga. 

“Eul “ dintr-o naraţiune nu este acelaşi cu autorul

Opera  clasică  este  nemijlocit  guvernată  de  presupunerea  şi  recunoaşterea 
obligatorie a existenţei  unui  Autor,  părinte şi  proprietar legal  al  operei.  Se cunoaşte 
faptul că orice operă narativă comportă un narator, adică un eu- subiect al enunţării, 
care nu se confundă - aproape niciodată - cu autorul, ci îndeplineşte, pur şi simplu, un 
rol desemnat de acesta, este unul din personajele create de Autor. Cel ce spune eu n-
are nume, aşa cum se întâmplă cu naratorul proustian -, dar, de fapt, eu devine imediat 
un nume, numele lui. În roman, nuvelă, schiţă, eu încetează de a mai fi un pronume, el 
devine un nume, cel mai potrivit dintre nume. A spune eu înseamnă negreşit a-ţi atribui 
semnificaţii. Înseamnă a-ţi asuma o durată biografică, a te supune în mod imaginar unei 
“evoluţii “ inteligibile, a te semnifica pe tine însuţi ca obiect al destinului, a da un sens 
timpului. La acest nivel şi în această situaţie eu este, deci, un personaj. 

Această atitudine, în roman, oferă o imensă varietate de posibilităţi. Un narator 
se vrea ingenuu,  cum a făcut  Al.Florin  Ţene în  romanul  “Inelul  de iarbă “,  un altul 
umorist,  un al  treilea se lasă înduioşat  de povestire,  altul  adoptă o ironie  rece sau 
sarcastică, ori afişează o morgă detaşată. O amplă diversitate în povestire e poate cea 
mai  importană,  una din  atracţiile  romanului  constând desigur  şi  în  faptul  că el  este 
relatarea unui locator individual şi personal.

În teatru jucat pe o scenă, personajele au trei valenţe. Prima; personajul conturat 
de autor, actorul, şi trei; eul autorului din jocul actorului. Caracterul actorului nu poate fi 
confundat cu caracterul personajului.

48



Definirea  „eului”,  ca  şi  a  conştiinţei,  a  stârnit  vii  discuţii,  nu  mai  puţin 
controversate.  Astfel,  noţiunea  „eului”  este  o  consonanţă (armonie)  a  elementelor 
subiective, este o noţiune afectivă constituită prin aceste elemente şi care formează un 
fel de „coloană vertebrală” a vieţii noastre mentale. În alte accepţii, este considerată ca 
noţiune ce sitnetizează tot  ce se referă la „eu”:  ca o sinteză (sinteză a conţinutului 
gândirii, ca viziune prescurtată şi abstractă a o serie de evenimente interne, H. Taine); 
ca o reversibilitate (o serie care se cunoaşte pe sine ca serie, J.St.Mill).

Există  şi  definiţii  unilaterale:  senzualistă  („eul”  este  constituit  din  ansamblul 
senzaţiilor actuale, cinestezice sau altele,  interne şi  chiar externe);  emoţională („eul” 
este o rezultantă sintetică a plăcerii  şi  a durerii,  a atracţiei  şi  a repulsiei,  o sinteză 
afectivă); intelectualistă („eul” este condiţionat de formarea concepţiei asupra timpului şi 
prin  recunoaşterea  faptelor  de  memorie,  unitatea  sau  simplitatea  în  multiplicitatea 
spaţiului, identitatea în schimbare şi în timp, constantul printre constanţi); voluntaristă 
(„eul” este un aspect al voinţei şi al sentimentului efortului); de continuitate („curentul” 
conţinut-conţinător, ultimul posesor al posesiunii, W.James).

Ruptura totală realizată în acest sens de romanul contemporan anulează orice 
tipare  previzibile.  Romanul  contemporan  a  trecut  această  limită,  şi  nu  ezită  să 
stabilească  între  narator  şi  personaje  o  relaţie  variabilă  şi  fluidă,  vertij  pronominal 
acordat cu o logică mai liberă, şi cu o noţiune mai complexă a personalităţii. Altfel spus, 
dacă  în  textul  clasic  enunţurile  îşi  aveau  o  origine  bine  determinată,  la  stabilirea 
drepturilor de paternitate şi posesiune nu ridică, în privinţa lor, nici o problemă, textul 
modern  se  caracterizează,  dimpotrivă,  printr-o  manifestă transgregare  a  proprietăţii. 
Admiţând conceperea textului ca intertexualitate şi pe cea a textului ca dublu scriitură/  
lectură, problema autorului dispare de la sine. Textul astfel gândit ne apare, ca loc de 
intersecţie a cel puţin a două discursuri. Problema celuilalt e pusă în insăşi textura lui, şi 
orice considerare a textului dintr-o perspectivă individualistă  ( textul ca expresie a unui 
individ izolat, a unui temperament sau a unui “eu “ solitar) trebuie înlăturată din prima 
clipă. Despre această situaţie a scris Jean-Louis Houdebine în Premiere approche de la 
notion de texte, în TEL QUEL, Seuil, Paris, 1968.

În acest context pluralitatea textului modern exclude  posibilitatea de a stabili o 
origine precisă a enunţării, iar, pe de altă parte, această imposibilitate constituie, tocmai 
ea, unul dintre indiciile pluralităţii textului.

Eul dintr-o naraţiune nu este autorul. El este substitutul unei acţiuni narate de 
autor. În cel mai subtil înţeles  eul poate fi dorinţa ascunsă a autorului. Şi numai atât. 
Eul nu este egal Autor. Autorul, înţeles – fireşte - nu ca individ vorbitor care a rostit sau 
a scris un text, dar autorul ca principiu de grupare a discursului, ca unitate şi origine a 
semnificaţiilor  acestuia,  ca  focar  al  coerenţei  lor…  Autorul  este  cel  care-i  conferă 
neliniştitorului limbaj al ficţiunii unităţile lui, nodurile lui de coerenţă, inserţia lui în real.

Eseul- mijloc de a lărgi aria de expunere a ideilor

Interpretarea  unui  subiect  cu  ajutorul  eseului  (  studiu  de  proporţi  restrânse 
despre idei  filozofice,  literare sau ştiinţifice fără pretenţia de a epuiza problema) se 
impune  atunci  când  înţelegerea  acestuia  întâmpină  dificultăţi,  când  sensul  temei 
rămâne inaccesibil sau enigmatic, şi când, din aceste motive, se produce o rupere de 
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contact între subiect şi cititor. Eseul doar are menirea să facă cunoscut o temă pe care 
să  o  dezbată  din  diferite  unghiuri,  el  nu  trebuie  să  se  închidă  în  sine,  ci  să  se 
străduiască să corespundă înţelegerii cititorului.

Eseul,  care dezbate multitudinea de idei,  se explică şi  pe sine însăşi.  Numai 
caracterul  ştiinţific-literar  şi  al  sincerităţii  i  se datorează faptul  că  un astfel  de eseu 
găseşte în general audienţă şi înţelegere. Cititorul urmăreşte, de fiecare dată, să se 
lase încântat numai de eseul citit în momentul respectiv, însă în final el se găseşte însă 
în faţa unui complex de reminiscenţe din diferite lecturi, complex a cărei cheie el nu o 
poate găsi de la sine. Caracterul de literatură al eseului este  cel care conferă activităţii 
de  interpretare  relevanţa  şi  însemnătatea  sa.  Fiecare  eseu  conţine  interpretări  cu 
argumente  a unor  idei  şi  probleme. Oare  nu face  acelaşi  lucru şi  judecătorul,  care 
interpretează un text de lege? Chiar dacă ne limităm numai la interpretarea artistică sau 
de idei, nu putem trece cu vederea sensul ambiguu al cuvântului „interpretare “. Este un 
cuvânt  care  pare  să  fi  intrat  în  uzanţă  sub forma a  două accepţii  total  diferite.  Se 
vorbeşte  despre  interpretarea  unei  piese  muzicale  în  acelaşi  sens  ca  despre 
reprezentaţia unei piese de teatru. Uneori se desemnează şi un violonist cu denumirea 
de interpret. Nu se poate nega că şi acest mod de a interpreta presupune o anumită 
tălmăcire.

În cele ce urmează mă voi preocupa de problema limitării singurei semnificaţii 
luată  în  consideraţie  aici,  anume  aceea  de  interpretare=  exegeză,  faţă  de  toate 
încercările de a extinde mai mult  decât se cuvine domeniul  ei  de aplicare.  Nu este 
posibil ca interpretarea să fie echivalentă pur şi simplu cu înţelegerea, astfel încât, chiar 
şi în conversaţie şi schimburile de idei uzuale, simplul act al înţelegerii să reprezinte o 
interpretare.

După toate cele expuse până aici, socotesc că nu mai este necesar să extindem 
aria  problemelor  referitoare  la  interpretarea  literară  specifică.  În  primul  rând  este 
necesar să menţinem unitatea actului de interpretare a ideilor în cadrul eseului. Astfel, 
de pildă, sarcina de a interpreta mai îndeaproape o operă literară din trecut, s-ar părea 
că ar trebui să fie separată de orice critică de actualitate. Este de la sine înţeles că 
înţelegerea  evenimentelor din trecut necesită o interpretare istorică şi prin abordarea 
ideilor din acel timp. Faptul că Dante a fost exilat în Florenţa, faptul că a fost implicat în 
dispute de partid dintre Guelfi şi Ghibelini, faptul că el şi-a însuşit totalitatea concepţiei 
despre lume creată de Aquinastus - toate acestea reprezintă premise absolut necesare 
pentru o interpretare a  Divinei Comedii. La fel se poate vorbi şi despre  O scrisoare 
pierdută de Ion Luca Caragiale, abordând contextul istoric, mentalitatea şi procedeele 
electorale ale epocii. Cele două opere, la drept vorbin grandioase, nu şi-au pierdut nici 
astăzi importanţa lor actuală.

Dacă  eseul  cuprinde  interpretarea  unei  opere  sau a  mai  multora  cu  sprijinul 
comparaţiilor de idei  şi trimiterilor la alte opere, critica literară se ocupă adeseori cu 
interpretarea unei singure opere, iar istoria literaturii cuprinde întreaga literatură a unei 
naţiuni, sau totalitatea literaturii unei epoci literare, sau chiar a mai multor epoci.

Eseul renunţă la construcţia riguroasă a tratatului,  acordând o mare latitudine 
asociaţiilor de idei.  Inducţia îţi  capătă aci libertatea de  acţiune. La baza eseului stă 
refuzul  oricărei  idei  de   sistem.  Raţionamentele  nu  se  dezvoltă  din  esenţialitatea 
obiectului  care urmează să fie reprezentat;  mai degrabă se porneşte de la periferie 
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pentru a se ajunge la punctul central. Această înaintare se poate desfăşura în etape 
sau simultan, pornind de la diferite puncte ale cadrului.

Eseul, în accepţia unei compoziţii literare, poate fi dedus cu uşurinţă din originea 
noţiunii respective. Eseu înseamnă o probă, o încercare. Întradevăr, eseul nu urmează 
să arate un lucru decât „ca încercare “, numai în mod provizoriu, şi fără ca să-l trateze 
în mod exhaustive. Eseu nu vrea să prezinte o succesiune de idei strâns închegate, 
după cum nu vrea nici să trateze material sa în mod exhaustive. Fără îndoială că şi-a 
primit denumirea de la lucrarea lui Montaigne Essais în care, cu un avânt mereu reînoit, 
sunt  atinse  marile  teme  umaniste,  uneori  cu  skepticism,  alteori  cu  credinţă,  însă 
întotdeauna sub un unghi subiectiv. De la Montaigne se trage şi noţiunea engleză de 
Essay. În Anglia, noua semnificaţie a fost stabilită încă de la sfârşitul secolului 16: în 
anul 1597 a apărut lucrarea lui Bacon  Essays moral, economical and political.  În aria 
limbii  francez,  a  apărut  la Geneva în anul  1657  Essai  des merveilles de Dieu...,  în 
traducere Eseu despre minunile lui Dumnezeu,  scris de un teolog reformat cu numele 
de  Jean  d`Espagne.  Noua  noţiune  era  cât  se  poate  de  potrivită  pentru  a  arăta  o 
atitudine modestă faţă de un material  copleşitor.  În 1671 jansenistul  Pierre Nicole a 
publicat primul volum al lucrării sale Essais de morale. Apropierea de Montaigne este 
evidentă  şi  în  acest  caz;  dar  de  data  aceasta  ea  se  manifesta  printr-o  atitudine 
pronunţat polemică.

Spre sfârşitul secolului 17 şi începutul secolului 18, eseul devine platforma  unei 
ample dezbateri despre teoria cunoaşterii.

În accepţia unui „Essay “, italienescul “saggio “(eseu) nu poate fi găsit decât în 
mijlocul secolului 18, deşi filiaţia etimologică exactă din “exagium” indică o origine mai 
veche.

Spiritul  eseului  domină  şi  forma  uzitată  astăzi  pentru  recenzie,  care  oferă  o 
apreciere a unor noi apariţii literare. Farmecul principal al recenziei constă în sesizarea 
actualităţii celei mai vii, încă neinterpretate, căreia urmează să I se găsească locul în 
peisajul spiritual.

Apariţia eseului a contribuit  la lărgirea ariei de expunere a ideilor, fapt care a 
contribuit şi la aprofundarea operelor în literatura română.

Enciclopedia PERSONALITĂŢI ROMÂNE ŞI FAPTELE LOR, 
tezaurul spiritualităţii noastre

Ajunsă la  volumul  55,  enciclopedia  PERSONALITĂŢI  ROMÂNE ŞI  FAPTELE 
LOR-1950-2010 - avândul ca autor pe Constantin Toni Dârţu, preşedintele Filialei Iaşi a 
Ligii  Scriitorilor  Români,  şi-a  mărit   evantaiul  de  cuprindere  al  arealului  spiritual 
românesc( şi din afara graniţelor statale a României ) cu noi personalităţi marcante din 
domeniul: cultură, medicină, artă şi tehnică. 

Această acţiune nobilă, de cercetare şi studiu, începută cu mai bine de 10 ani în 
urmă,  de  către  Constantin  Toni  Dârţu,  s-a  putut  impune  în  rândul  intelectualităţii 
româneşti,  şi  nu numai,  datorită profesionalităţii  autorului  care cu acribie,  dăruire,  şi 
onestitate, s-a apropiat cu dragoste şi prietenie faţă de aceste personalităţi, cercetându-
le activitatea, viaţa şi opera. Spre folosul viitorilor cercetători care vor dori să rescrie 
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istoria  spiritualităţii   noastre  din  zbuciumatul  secol  XX  şi  XXI,  secolul  globalizării 
culturilor. Dar şi în folosul publicului larg.

Volumul, având 500 de pagini, se deschide cu un motto care spune : „Tot ce 
suntem este  rezultatul  celor  ce  am gândit  şi  făcut  “,  zicere  care  justifică  pe  deplin 
iniţiativa  autorului  de  a  cuprinde  în  paginile  celor  55  de  volume,  apărute  până  în 
present,  personalităţi  din  toate  domeniile  de  activitate  umană  care  în  viaţa  lor  au 
contribuit, prin efort intelectual, şi chiar fizic, la sădirea “în noile generaţii înţelepciune, 
generozitate,  prestanţă,  echilibru, onoare şi  dragoste faţă de semeni şi  vor constitui  
modele  sau  exemple  de  urmat. “  Aşa  cum  sublinia  academicianul  prof.  dr.  Leon 
Dănăilă, în textul de început la acest volum. 

Prezentul  volum  care  se  deschide  cu  un  “  Cuvânt  de  început“,  scris  de 
academician  Cristofor  Simionescu,  cuprinde  semnăturile  unor  mari  personalităţi  ale 
culturii  şi ştiinţei, cum sunt:  acad. Leon Dănăilă,  prof.univ. dr.DHC Crişan Mircioiu, 
dr.ing.Dan Ion Predoiu, membru titular al al Academiei Oamenilor de Ştiinţă Români, 
inclusive Cuvântul autorului.

Ecourile din presă, radio şi televiziune, amintite în câteva pagini din acest volum, 
confirmă valoarea, de care vorbeam, ale  enciclopediei

Volumul,  la  capitolul  “  Cultură“,  prezintă  pe  Generalul  Mircea  Chelaru,  la 
“Literatură “, pe cunoscutul scriitor şi jurnalist Lazăr Lădariu, scriitorul Miron Manega, pe 
Mariana  Cristescu,  scriitoare  profundă,  critic  literar  obiectiv  şi  ziaristă  operativă, 
membră  a  Ligii  Scriitorilor  Români,  eseista  Tamara  Andrucovici,  din  Franţa,  poetul 
Grigore Vieru, din Republica Moldova, profesoara şi scriitoarea Maria Bonea, scenarista 
Elena  Foţu,  scriitoare  născută  în  Satu  Mare,  Aurel  Anghel,  scriitor,  Dora  Alina 
Romanescu,  romancieră,  născută  pe  meleagurile  bistriţeene,  trăitoare  în  Mangalia, 
membră a Ligii Scriitorilor, scriitoarea Vasilica Mitrea, din Constanţa, secretara Filialei 
Dobrogea a Ligii Scriitorilor Români. 

La capitolul „ Medicină“ se află fişa profesorului univ, dr. Sandu Bologa, 
din Canada, la “Artă “ sculptorul bucureştean Radu Adrian ne bucură privirea cu unele 
lucrări aflate pe meleagurile argeşene, iar la “ Tehnică“ facem cunoştinţă cu viaţa şi 
lucrările inginerului mechanic James, Gilles Ballantyne, din Anglia.

Volumul  se  încheie,  aşa  cum  ne-a  obişnuit  autorul,  cu   Lista 
personalităţilor cuprinse în volumele 40-54, listă care ne dă imaginea unei largi panoplii 
având numele acelora care nu au trecut prin viaţă ca peştele prin apă. Despre care 
omul politic şi scriitor american spunea: “ Tragedia vieţii nu este că se termină atât de 
repede, ci că aşteptăm atât de mult să o începem.“

Despre Constantin Toni Dârţu şi despre toţi cei cuprinşi în această enciclopedie 
ne  putem  afilia  zicerii  lui  Mihai  Sadoveanu:”Ţara  nu  se  serveşte  cu  declaraţii  de 
dragoste, ci cu muncă cinstită şi la nevoie cu jertfă “. Fapt ce-l confirmă cei amintiţi aici.

Elogiul crimei prin prisma imanenţei tragicului din literatura 
populară-o eroare morală şi estetică

Mitul Meşterului Manole, din balada cu acelaşi nume văzut ca elogiu adus jertfei 
de sine; al “Mioriţei”ca act al acceptării tragicului,adică asumarea conştientă a limitei; al 
baladei  ”Toma  Alimoş”,  unde  crima  este  justificată  prin  obţinerea  dreptăţii  în  afara 
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legii,inclusiv al celor creştineşti;la fel şi în”Cântecul lui Vălean”,unde pe un fecior chipeş 
dar şi muieratic şi fără scrupule, o nevastă, îl ademeneşte cu bucate otrăvite, în urma 
cărora moare în timp ce ascultă mustrările materne,este o eroare permanentizată de-a 
lungul istoriei literaturii române.

De la Alecsandri, Călinescu, Mircea Eliade, Dumitru Caracostea, Lucian Blaga, 
Z.Cârlugea,  Horia  Bădescu,  pentru  a  enumera  câţiva,  au  subliniat  faptul  că  aceste 
bijuterii ale folclorului nostru au adus tragicul ca experienţă individuală sau colectivă la 
limita dobândirii conştiinţei ”de sine prin tragic ca prilej cultural”(D.D.Rosca),în condiţiile 
când”tragedia  este  experienţă  tragică  conştientizată  într-o  formă  artistică”.(Gabriel 
Liiceanu).

Toţi  aceşti  exegeţi  şi  cercetători  ai  gândirii  mitice  în  analizele  lor  eludează 
faptul,conştient sau inconştient, că nici o acţiune nu justifică crima chiar şi în folclor. 
Aceasta fiind ”oglinda” mentalităţii  unei comunităţi. Iar dacă comunitatea greşeşte nu 
înseamnă că are dreptate.

Pornind de la evidenţa că până şi în proverbe reducerea la tăcere prin ucidere se 
poate obţine dreptatea:”Cu mortul ,decît viul, giudecată a avea mai lesne”,(“Proverbele 
românilor”de  I.A.Zane),  mă face  să  consider  că  mentalul  popular  crima îşi  găseşte 
justificarea în diferite forme mitizate şi mitizante,ca rezultat al unei lungi experienţe de 
viaţă şi nedreptate. Insă,a face din aceasta o temă,general acceptată de studiu în şcoli 
şi facultăţi,mă face să cred,după ce zilnic văd pe posturile de televiziune 4-5 crime (pe 
an se atinge o mie), majoritatea  înfăptuite în mediul rural (acolo unde a fost leagănul 
creaţiei populare), să mitizeze un fapt real. Atunci la ce bun a mitiza crima lui Manole?

“Şi ea, vai de ea,
abia mai putea,
abia mai sufla,
dar tot se ruga
şi tot mai zicea:
Manole, Manole,
Meştere Manole,
Zidul rău mă strânge,
ţâţişoara-mi curge,
copilaşu-mi plânge”.

(fragment din balada”Mesterul Manole”).

Să faci  două crime este  inaccesibil  unui  om normal. Cu discernământ.  Dacă 
dorea să rămână nemuritor prin ”zidirea sa”, Manole trebuia să găsească o altă cale, nu 
crima .Nimic nu este durabil,din punct de vedere moral  şi creştineşte dacă are la bază 
crima.

Interpretarea,la toate baladele pe care le analizăm,din punct de vedere moral şi 
creştineşte,prin”Creatorul”care”apare  astfel  ca  o  fiinţă  ce-şi  forţează  limitele 
naturale,limitele omenescului”tinde,cum spunea Horia Bădescu ”la condiţia divină”,este 
un fals,fiindcă,aşa cum sublinia Nietzsche,Dumnezeu poate tot ce doreşte decât ceea 
ce substanţa primordială a sa îl obligă să vrea acest lucru pe când omul nu poate atinge 
”condiţia divină” şi  nu are voie să ia viaţa altui  semen chiar dacă se crede creator. 
Natura şi istoria sunt în mâinile lui Dumnezeu,nu detaliile lucrurilor sau  evenimentelor. 
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Acestea  din  urmă  sunt  la  îndemâna  omului  şi  contribuie  sau  influenţează  viaţa 
acestuia,în  mod pozitiv  sau negativ.  Intre  aceste evenimente extreme se află  viaţa. 
Acţiunile din baladele”Meşterul Manole”,”Mioriţa”,”Toma Alimoş” şi ”Cântecul lui Vălean” 
sunt de natură negativă,nicidecum pozitivă întrucât încalcă morala creştină”Să nu ucizi” 
şi”Viaţa este dată de la Dumnezeu şi numai Dumnezeu are drepturi depline asupra ei”, 
fiindcă ”Cine  îşi curmă viaţa sa, sau se atinge de viaţa altuia,loveşte întru dreptatea lui 
Dumnezeu “(Sfânta Scriptură).

Adepţii  mitizării  încurajează încălcarea moralei creştine. Metaforizarea realităţii 
până  la  mitizare  a  contribuit  la  minoritizarea  spaţiului  rural  ducând,  astfel,  la 
încremenirea în arhaic şi educarea  mentalităţii eschivării şi neacceptării adevărului, cât 
de crud ar fi.”Veşnicia s-a născut la sat”expresia blagiană nu este o afirmaţie pozitivă, 
este un adevăr crud, o constatare, din păcate. a unei realităţi din mediul rural,valabilă şi 
astăzi.  Dacă  ”se  mai  trăieşte,  astăzi,  în  evul  mediu  ”(“Ziarele”).  Este  o  vină  şi  a 
promovării unei astfel de mentalitate.

Se cunoaşte faptul că limbajul nu constituie realul,el doar dezvăluie. Crima din 
”Cântecul lui Vălean”, din punct de vedere stilistic este o”bijuterie”.

 “Hai,Vălene,până-n casă
Că-s bucatele pe masă,
Tot găini şi cu pui fripţi,
Din afară-s zugrăviţi,
Pe dinăuntru otrăviţi.
 O-mbucat odată gras,
Abia sufletul şi-a tras.
O-mbucat de două ori,
Şi-a oftat de nouă ori.”
 (“Balade populare româneşti”:Bucuresti,1964).

Dar,cum spuneam, nu se justifică crima. Poate, unii o să mă combată, afirmând 
că lumea a apărut înainte de real, fiindcă realul a fost perceput ulterior de gândirea 
omului, iar pătrunderea lui Dumnezeu în lume s-a făcut prin intermediul omului, atunci 
când  acesta  a  putut  să-şi  exprime  gândul  prin  cuvânt.  Omul,  astfel  este  părtaş  la 
desăvârşirea  lumii.  Deci,crima,fiind  parte  a”desăvârşirii  lumii”,  poate  fi  exprimat  prin 
cuvânt,inclusiv prin baladele la care facem vorbire?

Poporul  român  este  creştin.  Mitizarea  crimei  din  baladele  populare  de  către 
exegeţii noştri, nu este cumva o formă de a justifica şi masca crima?

In acest context există o experienţă umană a adevărului. Cu toate că adevărul 
este absolut transcendental,el se constituie în sânul adevărului. Realitatea trăită este 
deci a ceea a pluralităţi adevărului şi fiecare îşi identifică adevărul propriu cu adevărul 
absolut.

Astfel  adevărul  apare în  lume prin  multiplicarea experienţelor umane.  De aici 
apare şi eroarea adevărului care îşi are sursa într-o transcendenţă trăită de către om ca 
un eveniment al  vieţii  sale.  Insă, există pericolul  de a cădea în extrema cealaltă,  a 
adevărului ca produs al activităţii raţiunii. El ar fi acelaşi pentru toţi oamenii,dar acest 
adevăr nu ar fi adevărul nimănui. El ar putea să se traducă în realitatea experienţei,nu 
ar putea fi trăit.
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Contradicţia aceasta ne conduce către o altă fundamentală, dintre”constatarea 
lucidă şi sentimentul tragic, persistent dincolo de negaţiile inteligenţei,al necesităţii unor 
valori  absolute,recunoscute  ca  uman  inaccesibile”.(“Pentru  Eugen  Ionescu”/Mircea 
Vulcănescu, în ”Familia”, seria 111 anul 1, nr.5/6/1994, p.94/101).

Spiritul baladelor comentate se apropie mai mult de sufletul tragic euripidian, aşa 
cum a fost interpretat de Nietzsche:”In concep’ia lui(a lui Euripide n.n.), efectul produs 
de  tragedie  nu  avea  niciodată  drept  cauză  anxietatea  epică,puterea  de  atracţie  a 
incertitudinii  cu  privire  la  subiectele  peripeţiilor  eventuale,ci  scenele  măreţe,pline  de 
lirism retoric,în  care  pasiunea şi  dialectica  eroului  principal  (s.n)  se  întindeau şi  se 
umflau ca năvala de ape a unui fluviu. Totul era făcut să pregătească nu acţiunea, ci 
pateticul şi ceea ce nu pregătea pateticul era respins”.

Dacă Blaga numea ”Mioriţa” ”Imn cu pervaz de baladă”, sesizând necesitatea 
unor disocieri de specii şi genuri pe care literatura orală a românilor le cere, ”Meşterul 
Manole” este o ”doină” tragică despre dorinţa de veşnicie în celebritate strecurată pe 
uşa întredeschisă a unui locaş de cult.

In acest context mă simt torturat de antinomia existenţei ca în opera lui Nechifor 
Crainic:  ”Ca trup  material   şi  muritor,înclină către  pământ  şi  lucrurile  lui,iar,ca  spirit 
nemuritor,înclină către cer şi binefacerile lui (Ion Popescu Brădiceni)însă nu prin cerul 
care te respinge dacă ai săvârşit o crimă.

Autorul  ”Nostalgiei  paradisului”spunea  că“stavila  morţii  neînduplecate,  prin 
contrast,nemurirea. Orice mare creaţie de culturi e însufleţită de avântul transcendenţei 
limitelor  terestre”,  dar nu prin lumea vieţii  unui  om de către alt  om,indiferent cât  de 
nobilă este ideea în numele căreia se înfăptuieşte crima...Iar, pe deasupra intervine şi 
perspectiva istorică. Dacă într-un timp dat, comunitatea omenească acceptă acea crimă 
ca pe o necesitate eroică, în alt timp dat, aceasta poate să fie renegată şi înfierată.

Dorul ca sentiment al aducerilor aminte

Poetul Darian Marcoci născut în câmpiile elizee ale Turzii, vine în întâmpinarea 
cititorilor săi cu volumul “Dor “, apărut la Editura NICO, 2012, volum care înglobează 45 
de poezii, scrise în stil clasic.

Încă  din  titlu  autorul  ne  sugerează  starea  eului  poetic  care  este  frisonat  de 
sentimentul de melancolie produs din dorinţa de a retrăi în preajma a ceea ce a fost 
odată, un fel de alean, sau nostalgie, sau mai degrabă o dorinţă puternică când copil 
fiind  scruta  “  intens  printre  castani/Când  seara  se  lăsa  albastră”,  aşteptând  mama 
“Nelinişti de copil strângeam,/Făr`a rosti niciun cuvânt…/ La tine-n braţe mă trezeam,/ 
Şoptind:”mamă, miroşi a vânt. “(Dor ).

Dar, şi prenumele poetului, Dorian,  poate să ne conducă spre o derivaţie de la 
DOR, însă, mai degrabă este denumirea populaţiei  stabilită în Pelopones, în Grecia 
insulară, spre Asis Mică, fiind şi denumirea al unui dialect al limbii greceşti vechi. De 
aici, poate, provine şi întoarcerea poetului mereu spre teritoriul solar al Dobrogei.

Poeziile lui Darian Marcoci sunt de fapt trăiri secvenţiale în locuri şi clipe  unde 
paşii l-au purtat, răbufniri al interiorului tulbure, un fel de prindere, în formă genuină, a 
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fluxului memoriei: “Un sat cu rostul între dealuri,/ Mai greu privit  de ochi străin,/ Cu-
ncondeieri de ritualuri/Pe temelie de stăpân.” (Archiud).

Poetul  e  însă la  limita  dintre  confesia  învolburată şi  delirul  suav,  într-o  regie 
destul  de  echilibrată,  împletind  referinţa  cultural-geografică  cu  amânuntul  biografic, 
după o logică cel  puţin bizară, de realism autentic.  Darian Marcoci are, indiscutabil, 
pregnanţa imaginii, a metaforei, însă pierde uşor controlul analogiei, al asociaţiei  lirice. 
Amestecul de patetism şi ironie fină, de elegie şi sarcasm, de descripţie şi enumerare 
prozaică, de simboluri preţioase şi detalii anodine denotă, în ciuda percepţiei proaspete, 
multă  uşurinţă  a  versificării,  în  care  descoperim  un  soi  de  naivitate:  “  Au  mărunţit 
zarzării  neaua/Şi-au readus-o în coronae?/ Ori  s-a jucat printre “bidoane“/  Aprilie cu 
bidineaua ?“( Aprilie).

Observaţia nu e lipsită nici de aerul reflexive şi, chiar când tema lirică are “glas 
de romanţă “, o anumită tandreţe a tonului aureolează discursul, îmblânzindu-I suflul 
romantic:”O noapte cu stele, pe grinduri şi ape/ Renaşte tăcerea, iar luna încape/ În 
somnul cu vise din iarna croită/ Suflării tăioase de stepă, ursită… “(Noiembrie în Deltă ).

Semnul cel  mai limpede că mai presus de obiectul  confesiunii  stau conştiinţa 
acesteia, reflexul retoric al mărturisirii, poetica amintirii este faptul că rememorarea, cel 
mai  adesea,  chiar  prin  asumarea convenţiei:  “Băncile  “sufletului  se-adâncesc/  Pe o 
alee-n dăinuire,/  Aliniate-n mod firesc/  Iubirilor  din  amintire.  “”Aleea “,  sau “Acolo  e 
gândul şi sufletul meu,/ Pe-ntinderi de ape salmastre,/Nemărginire ce-atrage mereu/ În 
braţele sale albastre.”( Dobrogea).

Elanul confesiunii e cenzurat de construcţia poeziei, de ritmul şi rima acesteia 
mereu în mitologia cărţii, viaţa ţi textul  se află în veşnică confruntare, încât versurile 
construiesc, simultan, o biografie şi o poetică. Substanţa psihologică devine, în acest 
caz,  o  proiecţie  a  poetici.  Acesta  e  întreg  farmecul  poeziilor  lui  Dorian  Marcoci: 
educarea sensibilităţii prin inteligenţă şi instinct artistic.

    

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

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 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 
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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 exemplificare a realităţii luată drept închipuire, car urmare a influenţei fastuoasei 
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 copleşeşte 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 efect disociant al întregii  personalităţi, cu tulburări somato-
vegetative şi un comportament de agitaţie psihomotorie, cum ar fi bătăile ochiului care 
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sunt asociate cu aşteptarea tragediei, ia imaginarul drept realitate şi-l trăieşte ca atare, 
o  atmosferă  de  anxietate  majoră,  cea  din  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 
reacţii  de  intensitate  psihotică.  Iar  în  romanul  de  mari  dimensiuni  Rusoaica,  unde 
Ragaiac  este  Gib,  descoperim  stări  obsesive,  fiind  vorba  de  aşteptarea  unei  femei 
ideale,  aşa  cum  a  conceput-o  imaginaţia  sa,  cu  elemente  ale  realităţii  şi  ale 
reminiscenţelor sale, lecturi din literatura rusească, şi care , cu toate experienţele prin 
care trece, 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.

Cuvântul în slujba adevărului

Cu ocazia Colocviului “Cuvântul liber-Punţi de lumină “ din data de miercuri, 25 
septembrie 2013, desfăşurat la Hotelul Continental, Sala Tonitza, din Târgu Mureş, am 
avut bucuria să primesc de la cunoscutul scriitor şi jurnalist Lazăr Lădariu ( redactor şef 
al  cotidianului  mureşan  “Cuvântul  liber  “  şi  preşedintele  Despărţământului  Central 
Judeţean Mureş al ASTREI) un tom cât o biblie, intitulat “ În numele adevărului“, apărut 
la Editura NICO, Târgu Mureş,2013, cu dedicaţia:” Distinşilor scriitori Titina Nica Ţene şi 
Al.Florin Ţene, aceste adevăruri trăite, din partea unui luptător pe baricada adevărului,  
cu frăţesc omagiu, în zi de speranţă.“

Cartea, cu coperta semnată de Mariana Cristescu, având 770 de pagini, format 
25/16, se deschide cu o amplă destăinuire,  pe trei pagini de carte, făcută de autor în 12 
februarie  2008,  intitulată  “O  întrebare  şi  mai  multe  răspunsuri  “,  în  care,  cu  o 
dezarmantă sinceritate, ne informează motivele pentru care a  părăsit politica: “Aşadar, 
nu de plăcere, nici  de voie bună am părăsit  politica românească.” În aceste condiţii 
Lazăr Lădariu, având spiritual luptătorului pentru în apărarea adevărului continuă să se 
destăinuiască,  promiţând conaţionalilor:”Aşadar, vă voi  apăra  interesele,  ca  şi  până 
acum, de pe o altă baricadă, necontaminată încă:  cea pe care mă aflu de 46 de ani!  
Cea  a  slujirii  adevărului,  ca  redactor-şef  al  “Cuvântul  liber,  ca  preşedinte  al  
Despărţământului Central Judeţean Mureş al ASTREI- unde vă aştept pe toţi!-, ca om 
de cultură. Şi, înainte de toate, ca roman! Credincios dorinţei înaltului Domn al Limbii  
Române-Mihai Eminescu, visător la un “stat de cultură la Gurile Dunării”/,  voi aşeza 
lupta  pentru  unitatea  statală  şi  siguranţa  naţională,  alături  de  sprijinirea  culturii  şi  
propăşirea României! Cu Dumnezeu, înainte!”

Cu această profesiune de credinţă, acest luptător cu “ arma “ stiloului în mână, 
(acelaşi instrument de scris folosit de 46 de ani de când a început să scrie, şi  care l-am 
văzut  păstrat cu grije )îşi deschide masivul volum unde au încăput sutele de articole ce 
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dezbat o multitudine de idei, întâmplări, fapte, propuneri, dezbateri, care la un moment 
dat, a interesat comunitatea românească. Lazăr Lădariu se află în mijlocul luptei pentru 
apărarea  adevărului,  stă  pavăză  cu  stiloul  în  mână,  răspunzând  la  “Provocările,  
manifestările  împotriva  echilibrului  interednic  din Ardeal,  cu orice preţ,  indiferent  de 
urmări, fac parte dintr-un scenariu.”Strategia “ celor porniţi spre destabilizare este, de-
acumn, prea bine cunoscută.” ( “Toate au o limită! “-13 ianuarie 2009).

În articolul”Mâna tremură, inima plânge! “ autorul sângerează la aflarea cumplitei 
veşti  că”  Grigore  Vierul,  Orfeul  de  peste  Prut,  poetul  naţional  al  Basarabiei,  al  
integralităţii româneşti, luptător pentru idealul naţional, pentru unitatea de neam şi de 
limbă, “ a urcat în veşnici Cerului Limbii Române. Ziua de 20 ianuarie 2009 în care a 
scris  aceste  pagini,  stiloul  lui  Lazăr  Lădariu  a  vărsat  lacrimi  de  culoarea  ochilor 
autorului.

“Revizionismul din culisele “nedreptăţilor” Trianonului!” este o altă pagină în care 
autorul  condamnă  extremismul  maghiar  care  invocă,  şi  astăzi,  „false  fundamente 
istorice şi penibile mistificări, nostalgicii Trianonului nu obosesc cerând revizuiri. Adică,  
tocmai ce nu se mai poate, în condiţiile actuale( atât România, cât şi Ungaria fiind ţări  
membre ale NATO şi UE! ), clare, ca bună ziua pentru orice om normal, cu capul pe  
umeri. “ În continuare Lazăr Lădariu aminteşte cititorilor săi că în cotidianul “Cuvântul 
Liber “ a publicat, în această problemă, un interesant articol încărcat  cu argumente 
istorice,  scris  de  prof.univ.dr.Ion  Coja.  Împăciuitor,  cum este,  când deţine  adevărul, 
Lazăr Lădariu conchide:”Oare nu ar fi  cazul,  în interesul românilor şi  al maghiarilor,  
deopotrivă,  să  fie  abandonată  himera  ranchiunei  istorice,  într-o  Europă  dorită  a  
înţelegerii şi convieţuirii în linişte şi pace, sun aceeaşi lacrimă dumnezeiască? “

Mereu prezent pe “baricadă “ în apărarea istoriei neamului nostru, autorul acestei 
cărţi (purtătoare de idei, studii, şi mult suflet ) ce se constituie într-un manifest al iubirii 
de neam şi ţară, ia o poziţie fermă înpotriva celor care îşi permit să înstrăineze şi să 
distrugă  relicvele  istorice  care  dovedesc  continuitatea  neamului  românesc  de  la 
Sarmizegetusa Regia. Fiind vorba de demolarea cu buldozerul al zidului cetăţii dacice 
pe o porţiune de 30 de metri. În articolul “Cine îşi permite să distrugă şi să înstrăineze  
dovezile dăinuirii şi continuităţii neamului românesc? “

Articolele lui Lazăr Lădariu sunt adevărate studii de istorie, etnografie, geografie, 
lingvistică,  folclor,  literatură,  eseuri  în  care  înglobează,  cu  profesionalism,  instrucţia 
teoretică, dar şi a cunoaşterii clădită pe lecturi serioase, pe cunoaşterea vieţii şi mai 
ales pe dragostea de ţară, neam, Limba Română, şi istoria spaţiului dintre Danubius, 
Carpaţi  şi  Marea  cea  Mare.  Cu  toate  că  aceste  studii  şi  articole  sunt  îmbibate  de 
adevăruri ele sunt frisonate şi de un lirism discret ce ne dovedeşte că autorul acestora 
este un mare îndrăgostit de România. Acest lucru îl descoperim şi în articolul “Iubeşte-ţi  
limba şi  apără-ţi  neamul! “,  scris în 7 octombrie 2011, în care face pledoarie pentru 
promovarea Limbi Române, în momentul când ”Franţa, cu demnitatea-i ştiută, anunţa 
că nu va semna Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor, afirmând, prin ministru 
ei pentru Afaceri Europene, Pierre Moscovici, că ţara sa se conduce după  principiul  
suveranităţii, care-i preponderent , nu după cel al autonomiei regionale, pentru că ea, 
Franţa,  nu  este  un  stat  federal!“La  care,  conchide  autorul: “Aici,  în  matca  naşterii  
noastre, dăinuirea neamului este echivalentă cu apărarea limbii, în truda unificatoare şi  
în slujba naţiei.(… ) Limba leagă “prin sânge, pământul de popor. “Un popor născut  
creştin! Pentru că “Limba noastră-i limbă sfântă,/Limba vechilor cazanii…” 
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Autorul nu ocoleşte nici-un eveniment din perioada de după decembrie 1989, şi 
nu uită nici ”Evenimentele din decembrie 1989-Târgu –Mureş: 20 martie 1990!„ , articol 
scris  în  24-25 aprilie  2012,  în  care  „Parcurgând evenimentele  mai  sus  menţionate,  
premergătoare şi din  timpul celor petrecute la Timişoara, apoi la Târgu-Mureş, în 20  
martie 1990, ne putem da şi un răspuns,după 22 de ani, la întrebarea: de ce nu a reuşit  
atunci proiectul de dezmembrare a României şi de desprindere a Transilvaniei  pentru a  
fi dată Ungariei? Pentru că România nu-i un sat fără câini!  Pentru că nu mor caii când  
vor câinii! Asta trebuie s-o ştie neprietenii noştri!“   

Cele 224 de eseuri, scrise în perioada 12 februarie 2008-21 decembrie 2012, se 
constituie  într-un evantai  de opinii  în  numele Adevărului,  în  slujba Patriei,  neamului 
românesc şi a Limbii în care a visat şi a scris Eminescu. Aceste rânduri, pe care le-am 
scris, le întăreşte Lazăr Lădariu cu frazele de pe ultima copertă a cărţii, ce exprimă o 
profesiune de credinţă:  “Voi  veghea mereu ca  “harta  Limbii  Române să nu devină,  
cumva, mai mică decât cea a României”.Într-o lume sufocată de răutate, de rapacitate,  
de egoism, cu emoţie sinceră, amplificată, vă garantez că voi rămâne, mereu, “membru  
al poporului român “.(Aşa cum scrie într-o carte Mariana Cristescu ).  Voi aşeza lupta 
pentru unitatea statală şi siguranţa naţională alături de sprijinirea şi propăşirea culturii.  
Totul, în numele adevărului! Cu Dumnezeu, înainte!”

La aceste fraze încărcate de substanţa patriotismului de sorginte europeană ader 
cu toată convingerea, pentru care semnez.

Contextul ca determinare a cuvântului

Pentru a ne face să înţelegem această determinare Al.Rosetti scria ”Cuvântul, 
nu există decât prin context şi nu e nimic prin el însuşi. Contextul determină sensul  
cuvântului există “.( Filosofia cuvântului, Editura Fundaţiilor, 1946, p.70). Noţiunea de 
context a fost abordată atât de Ch.Bally în “ Traite de stylistique francaise, I, p.116“, cât 
şi de Alf Sommerfelt în “La langue et la societe.Caracteres sociaux d`une langue de  
type  archaique,  Oslo,  1938,  p.125  “,  care  văd  în  studiul  contextului  o  axiomă  a 
semanticii şi lexicografiei modern. Desprinderea cuvântului dintr-o frază sau propoziţie 
care-I  determină sensurile particulare în funcţie de intenţia vorbitorului  nu e posibilă 
decât atunci când cercetarea îşi propune să facă abstracţie de vorbirea individual(  la 
parole), rămânând doar la consideraţiile de ordin teoretic menite să dezvăluie trăsăturile 
generale ale limbii (  la langue), ca sistem de semen, şi în consecinţă ale cuvântului 
privit ca unitate fundamental a limbii.

În limba literară, în limba poetică, dar şi  în vorbirea uzuală, situaţia este alta, 
deoarece cuvântul izolat are sens diferit de sensul pe care îl capătă în frază, aceasta 
constituind  mediul  natural  al  cuvântului.  Această  observaţie  o  face  şi  Al.Rosetti  în 
“Despre unele problem ale  limbii  literare,  Bucureşti,  E.S.P.L.A,  1955,  p.  10 “.”Orice 
cuvânt poate evoca întotdeauna ceea ce susceptibil să-i fie asociat într-un fel sau altul 
“, afirmaţia aceasta făcută de F.de Saussure în “Cours de linguistique generale, p.174 “, 
presupune raportarea cuvântului  la  alţi  factori  sau la  un ansamblu apt  să provoace 
astfel de asocieri. Acest ansamblu poate fi o sintagmă, un anunţ sau o frază. În atenţia 
lingvistului,  unitatea ultimă pe care el  o socoteşte,  pe bună dreptate,  şi  de care se 
ocupă este fraza. Aceasta fiind, cum o caracterizează A. Martinet, cel mai mic segment 
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în stare să reprezinte perfect şi integral vorbirea ( le discours), aşa cum analizează în 
”Reflexions sur la phrase, în Language and Society, Melanges Jansen, Copenhague, 
1961, p. 113 “.  Această lingvistică a discursului a purtat mult timp un nume glorios, 
acela de retorică, însă datorită unui vid istoric ea a trecut de partea artelor frumoase şi 
acestea, separându-se de studiul limbii, a fost necesar ca problema să fie reluată. În 
prezent, lingvistica a discursului, având o nouă haină, nu este dezvoltată, dar ea este 
postulată de către lingviştii:Z.S.Harris, N. Ruwet, etc.

Studierea  contextului  urmăreşte  implicaţiile  lingvistice  care  depăşesc  unităţile 
gramaticale. Ea îşi găseşte aplicarea în analiza structurii stilistice a textului literar, cum 
a procedat Tudor Vianu în „ Contexte legate şi nelegate din punct de vedere stylistic, în 
Problema metaforei…, p. 151“ , care sublinia prin semnalare că astfel de cercetări au 
fost până acum, în general, neglijate. Raporturile dintre  limbaj şi context, examinate din 
punct de vedere lingvistic şi fundamentate pe experiment, au fost studiate în anii din 
urmă  de  Tatiana  Slama-Cazacu  în  lucrarea  „  Limbaj  şi  context,  Bucureşti,  Editura 
Ştiinţifică,  1959“,  unde  se  găsesc  şi  nenumărate  sugestii  utile  pentru  cercetătorul 
funcţiei stilistice a contextului.

Pentru  a  înţelege  mai  bine  trebuie  să  facem  deosebirea  între  contextul 
gramatical şi contextul stilistic.

Analiza gramaticală a unui text este supusă regulilor categoriilor lingvistice dintr-
o anumită structură, limitată, a comunicării verbale. Ea ţine seama de felul general în 
care  se  realizează  raporturile  dintre  gândire  şi  formele  ei  de  exprimare  lingvistică. 
Având ca scop descrierea sistemului limbii şi clasificarea faptelor ei potrivit categoriilor 
lingvistice, analiza gramaticală are ca obiect de studiu materialul sonor al cuvântului, 
sensurile lexicale, formele şi relaţiile dintre cuvinte, exprimate în unităţi sintactice.

În orice caz, analiza contextului nu poate fi suplinită printr-o analiză gramaticală 
de tip clasic frază cu frază, şi nici printr-o interpretare literară a conţinutului detaşat de 
formele şi particularităţile lui de comunicare artistică.

Subliniem că subtextul nu are o existenţă proprie în afara contextului gramatical, 
ci este o realitate implicată în text şi manifestată prin el. Atitudinea disimulată în unele 
din mijloacele de expresie, cum ar fi : intonaţia, fonetismul, lexicul,  a autorului, fie el 
vorbitor sau scriitor, prezenţa acestora trebuie raportată la o stare de conştiinţă, la ceva 
ce se ascunde, nu îndeajuns totuşi, îndărătul enunţului, fără să se deducă în întregime 
din  fiecare  unitate  sintactică  luată  în  parte,  ci  din  relaţiile  pe  care  le  contractează 
ansamblul lor şi pe care le unifică, asemenea unei plasme, o stare psihică, de gândire, 
de sentimente, de emoţii.
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