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TEOLOGIE 

PR.PROF.DR. THEODOR DAMIAN 

Învierea Domnului: drumul spre ţintă 

Că din moarte la viaţă 
şi de pe pământ la cer 
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi 
(Canonul Învierii) 

 
În existenţa aceasta, în creaţia lui Dumnezeu totul este un drum 

pentru că totul are o ţintă. Dumnezeu a făcut totul cu rost. El a dat 
fiecărui lucru o menire, o raţiune de a fi, o destinaţie. Evident, 
destinaţia finală în toate cazurile este Dumnezeu. Toate cele câte sunt 
ies din Dumnezeu şi se întorc la El, potrivit lui Dionisie Pseudo-
Areopagitul şi altor mistici ai Bisericii creştine. 

Fiecare lucru are înscris în fiinţa lui, drumul. Înscrierea de către 
Dumnezeu a drumului şi a ţintei în fiinţa lucrurilor este vocaţia, 
chemarea acestora. Ţinta este aceea care cheamă. Ţinta e Dumnezeu, 
deci vocaţia e divină. Ţinta fiind sfântă, drumul spre ţintă nu implică o 
călătorie oarecare, ci una specială care se numeşte pelerinaj. 

Când pleci în pelerinaj, pleci spre ceva sfânt. Drumul e special 
pentru că te pregăteşti. Dar nu numai atât. Felul de pregătire este dictat 
de ţintă. Ca atare întâlnirea cu sacrul se face parcurgând treptele 
purificării, ale rugăciunii, ale iluminării, tot după Sfinţii Părinţi. 

Învierea Domnului Iisus Hristos îl repune pe om în contextul 
adevăratului progres spiritual. 

În primul rând, ca fapt în sine, ea are menirea şi puterea de a-l 
trezi pe om la o realitate uitată, devenită incredibilă, de neconceput: 
învierea trupului omenesc este posibilă! 

Unde este filosoful? Unde este înţeleptul lumii acesteia, ar striga 
psalmistul de demult, ca martor al Învierii Domnului, ironizând pe cei 
care nu puteau concepe un asemenea fenomen, neînţelegând cum 
pătrunsul se poate pătrunde de nepătruns, cum se poate transfigura, cum 
poate deveni ceea ce nu este rămânând însă ceea ce este. 

Cam aşa striga şi marele Ioan Gură de Aur slăvind Învierea lui 
Hristos, tot cu o uşoară ironie în glas: „Unde-ţi este moarte soldul, 
unde-ţi este iadule, biruinţa?!”, ca un ecou al aceleiaşi întrebări a 
Sf.Pavel în prima sa epistolă către Corinteni (15; 55). 



 8 

În al doilea rând Învierea Domnului are menirea de a-l repune pe 
om în adevăratul său context existenţial, şi anume de a-l ajuta să 
descopere şi să înţeleagă că există în structura fiinţei sale o chemare, şi 
încă sfântă, şi că drumul spre ţinta aceasta nu se poate face fără 
debarasarea de balastul trecutului (de aici purificarea), fără ajutorul şi 
bunăvoinţa Celui ce ţine şi rânduieşte toate (de aici rugăciunea), şi fără 
cultivarea esenţială a discernământului pentru a putea distinge 
întunericul de lumină, câtă vreme unii fiind în întuneric se cred înţelepţi 
şi întru lumină (de aici iluminarea). 

În afară de aceste tipuri de drumuri deja menţionate, mai sunt şi 
cele două anunţate de cântarea din Canonul Învierii amintită mai sus: 
„Că din moarte la viaţă şi de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a 
trecut pe noi”. 

Avem aici deci drumul de la moarte la viaţă şi drumul de la 
pământ la cer. Ele se aseamănă, dar se şi deosebesc. Se aseamănă în 
aceea că viaţa pământească este adesea asociată cu moartea, pe când 
viaţa cerească, cu viaţa veşnică. Dar se şi deosebesc în aceea că viaţa 
pământească nu implică întotdeauna şi necesarmente moartea, în sensul 
total al cuvântului. Iată Învierea lui Hristos are loc în viaţa 
pământească, după moartea pământească a trupului. Deci poţi să fii aici 
şi să mori spre Înviere, nu spre moarte. Heideggerianului Sein-zum-
Tode (a fi spre a muri), creştinismul, prin Învierea Domnului în special, 
îi opune sentinţa Sein-zum-Auferstehung (a fi spre a învia). 

Aici este marea schimbare, aici se înnoieşte totul. Acum, după 
Învierea lui Hristos şi întru ea, drumul pământean al omului nu mai 
sfârşeşte în moarte, în înţelegerea ei ca punct terminus, ci sfârşeşte în 
înviere, pământul devenind acum transparent veşniciei şi aceasta este o 
radicală iluminare. Aşa cum cântăm tot în Canonul Paştilor: „Acum 
toate s-au umplut de lumină”; acum, deci după Învierea Domnului. 
Acum înţelegem totul altfel, vedem totul altfel ca şi cum ne-am trezit 
din lumea umbrelor, ieşind la lumină, ca şi cum s-a luat ceaţa de pe 
ochii noştri. 

Al doilea tip de drum menţionat în cântarea de mai sus este cel 
„de pe pământ la cer”. În afară de faptul că sensul expresiilor „de la 
moarte la viaţă”, şi „şi de pe pământ la cer” poate fi asemănător, pentru 
că dacă moartea a fost învinsă şi acum trăim doar sub semnul vieţii, al 
Învierii, deci al cerului; totuşi una este drumul pe pământ, chiar cu 
convingeri schimbate, şi alta e drumul de pe pământ la cer. Expresia 
„de pe pământ la cer” duce cu gândul la înălţarea Domnului cu trupul la 
cer, deci într-o cu totul altă lume, altă dimensiune, şi de asemenea la 
judecata viitoare când trupurile morţilor vor învia şi după judecată 
fiecare va fi plasat într-o dimensiune, alta decât cea fostă pământească. 
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Dacă ne gândim la răsplata celor care au trăit frumos, după 
rânduiala Stăpânului, răsplată numită Împărăţia lui Dumnezeu, potrivit 
chemării, „Veniţi binecuvântaţii Părintelui Meu şi moşteniţi Împărăţia 
care v-a fost gătită vouă de la facerea lumii” (Matei 25, 34-35), atunci 
locul vieţii de veci, unde este şi Hristos Cel înălţat la cer, este altceva 
decât pământul. Dar pe ambele tipuri de drum, potrivit cântării 
comentate, Hristos este Cel care ne conduce. El este Cel ce ne-a 
strămutat sau ne strămută dintr-un loc în altul, dintr-o dimensiune în 
alta, dintr-un mod de a fi în altul. 

* * * 

De aceea, copleşiţi fiind de taina Învierii Domnului nostru şi de 
ceea ce ni se oferă prin ea, nu putem decât să ne înscriem pe noul drum, 
să avansăm pe el mărturisind cu bucurie şi cântând cu mirare cântarea 
de biruinţă: 

„Hristos a înviat din morţi 
Cu moartea pe moarte călcând 
Şi celor din morminte 
Viaţă dăruindu-le”. 

 
Sf.Paşti, 2012 
New York 

 
 
 

TRAIANUS (TRAIAN VASILCĂU) 

Paştele 

Satele plâng în întuneric, mamă, 
Visul plecat e aşteptat la porţi. 
În noaptea asta nimeni să nu doarmă, 
Că Dumnezeu va învia din morţi. 
 
Satele-n zori nu vor avea suspine, 
Vor pune la uscat batiste reci 
Şi te vor aştepta, Iisus, pe Tine, 
Să Te implore, iarăşi, să nu pleci. 
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În cimitire crinii se răscoală 
Asupra Morţii lor în care-au stat, 
Când pruncii luminoşi ca după boală 
Îngână-n cor: ” Christos a  înviat ”. 
 
Bolnavii fi-vor lume vindecată, 
Saloanele o să le-aducă  flori, 
Nu vor mai fi spitale niciodată, 
Doar crize mari de pacienţi în zori. 
 
Cei trişti avea-vor binecuvântatul 
Tain de bucurie, negreşit, 
Şi-l vor  servi Cerescul Fiu şi Tatăl 
Întregii lumi cu gând blagoslovit. 
 
Un înger îmbrăcat în strai de rază 
Cădea-va-n visul  nostru ca un măr, 
Rostindu-ne că Domnul înviază, 
Să-i spunem:” Înviază-ntr-Adevăr!” 
 
 Blajini, părinţii  să împartă pască 
Şi ouă zugrăvite cu mister, 
Ca-n sufletele toate să renască 
Poveştile uimirii, scrise-n cer. 
 
Atunci ai să revii acasă, mamă, 
Se va întoarce tata înapoi 
Şi fi-vom cu surâsul lui de-o seamă, 
Simţind cum urcă Paştele în noi. 
 
Lacrimi vor tresări în amintire, 
Iar sufletul va fi un pom fragil, 
Sub care, turlă albă de iubire, 
Trece Iisus, prin flori, ca un copil. 
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STUDII 

PR. DR. NICOLAE NICOLESCU 

Viaţa cultului şi filosofia lui 

În interiorul cultului ortodox, care are în centru Sfânta Liturghie, se 
descoperă iubirea care înalţă taina persoanei în comuniune. Persoana 
devine întreagă şi urcă prin Harul dumnezeiesc la Iubirea interpersonală 
supremă. Cultul are menirea de a reface tocmai iubirea, ca dar 
dumnezeiesc, de a uni persoana în mod real cu Dumnezeu şi cu semenii. 
Iubirea, ca punte de unire a Ipostasului divin cu firea omenească (Sfântul 
Maxim Mărturisitorul) face din persoanele create, care urcă prin cunoaştere 
spre Dumnezeu, chipuri calde, umane, inimi jertfitoare, pline de dragoste şi 
de bunătate, restaurate, îmbunătăţite duhovniceşte. 

1. Polaritatea actului cultic 

Întreaga existenţă a omului se trăieşte între viaţă şi moarte. 
Existenţa conştientă omenească sub aspectele ei foarte variate se 
regăseşte, se determină şi se întregeşte, apelând la actele cultice. Tot ce 
se află în afara actului de cult formulat de Biserică, toate formele 
ocultice, divinatorii, vrăjitoreşti, sunt înşelări în planul existenţial uman. 
Toate practicile care încearcă o mimare a cultului sau diminuarea 
conţinutului în denominaţiunile de tot felul, sectare, fac să se disperseze 
razele ce pornesc de la centru spre circumferinţă. Revelaţia susţine 
cercurile concentrice în mişcarea de rotaţie spre centru, inelul de 
legătură al lumii spirituale şi materiale (Pavel Florenski, Filosofia 
cultului). Revelaţia este actul prin care Dumnezeu devine „centrul 
întregii existenţe, centrul din care purcede universul şi sfera infinită 
care-l conţine pe acesta ca pe un punct”.1 

Cultul există prin centrul de referinţă – Hristos şi polaritatea spre 
acest centru. Biserica, prin învăţătura şi slujirea ei, constituie temeiul 
prezenţei noastre în faţa Celui care vine spre noi cu lumina necreată, în 
viaţa cultică. Centrul cultului divin este persoana lui Iisus Hristos. 
Toate actele mântuitoare s-au săvârşit “pentru noi şi pentru a noastră 
mântuire”(I Timotei II,4). Suntem chemaţi la conştientizarea pragului 
bisericesc sau a actului liturgic prin care iubirea, substanţa însăşi a 
                                                           
1 Georges Poulet, Metamorfozele cercului, Editura Univers, Bucureşti, 1987 p. 
19, apud. Sandu Frunză, O antropologie mistică,  Ed. Omniscop, Craiova, 
1996, p. 15. 
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dumnezeirii întreit ipostatice, în chenoză trăieşte firea omenească şi 
jertfa supremă prin Fiul, pornind de la Tatăl, în Duhul Sfânt. Actele 
cultice, liturgice, ne privesc şi ne responsabilizează şi constituie însăşi 
viaţa noastră în Hristos. Existenţa noastră se situează într-o polaritate de 
alternativă: a fi în Hristos – Viaţa însăşi, sau a fi în afara Vieţii, în haos, 
în nefiinţare (Pavel Florenski - Terminologia filosofică). 

Indiferenţa multora pentru cele sfinte sau neasumarea rolului de 
participant la misterul cultic determină ca o mare parte dintre persoane 
să fie absente de la agapa harică, frăţească a realei comuniuni cu Hristos 
Domnul. Tot ce se petrece pe pământ are relevanţă în ceruri. Faptele 
semnifică prezenţa actului liturgic asumat, dar niciodată doar în stadiul 
declarativ. Semnul de a fi creştin, de a purta pe Hristos, de a trăi taina 
comuniunii semenului, cere din partea fiecăruia descoperirea unui prag 
de intrare spre lăcaşul bisericesc şi spre simfonia liturgic-sacramentală. 
Pragul poate fi actul prim al con-versiunii, al conştientizării şi 
interiorizării pentru cele sensibile şi spirituale, pentru cele fundamentale 
în existenţă. Practica vieţii bisericeşti clasifică persoanele în: persoane 
ce îşi arată indiferenţa, ridiculizarea şi evidenţierea obtuzităţii faţă de 
rânduielile bisericeşti; altele care au curiozitatea de a intra în sanctuar; 
cele mai multe însă sunt disponibile de a-şi îmbrăca sufletul în lumina 
prezenţei harului dumnezeiesc în viaţa lor, deci sunt credincioşi. Riscul 
de a nu distinge în multitudinea faţetelor omeneşti norma valoric-
duhovnicească a transformării şi a creşterii pe modelul hristic a 
comunităţii, poate să-i confere cultului numai aerul “sărbătoresc”, 
obişnuit şi în rutina platitudinii, să rămână într-o intenţionalitate 
dogmatică şi nu în fermitate cu privire la dogmele Bisericii.2 

Convingerea în cult ţine de fundamentul învăţăturii de credinţă 
neştirbite şi nealterate a Bisericii. Urmărindu-l pe Florenski în lupta cu 
raţionalismul kantian, raţionalism care poartă stindardul întregului 
raţionalism filosofic, mi-am dat seama de urgenţa prezenţei Bisericii în 
dialogul cu filosofii timpului pentru a crea puntea de îmbisericire reală. 

Cultul nu este filosofie, ci filosofia filosofiei şi ştiinţa ştiinţelor. 
Cultul şi filosofia, fundamentul cultic al culturii, filosofia cultului şi 
toate derivatele ce pornesc din cele două trunchiuri sunt datul ontologic 
ce devine intrinsec lor. Răsadurile puse de diverşi filosofi au crescut pe 
o tulpină care s-a crezut pentru o vreme servitoarea teologiei, în Evul 
Mediu, ceea ce ar trebui să fie o onoare pentru filosofie cum încearcă să 
o recalifice Pierre Hadot. Delimitarea este pentru noi clară: cei care au 
gândit cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu; cei care L-au 
amestecat pe Dumnezeu în lucruri efemere, panteizând şi ignorând 
                                                           
2 I. A. Sviridov, “Bogoslovskaia kanţepţia sviaşcenica Pavla Florenskogo”, în 
Jurnal Moskovskoi Patriarhii, 1982, nr. 5, p. 74. 
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principiile divine sau cei care L-au recunoscut ca Atotstăpânitor. L-au 
negat sau L-au afirmat. 

Pe această linie Vladimir Lossky afirmă că: „în versetul al XIV-lea 
din Prologul Evangheliei după Ioan care se referă la Hristos şi la Treime, 
răsună marea certitudine, aceeaşi certitudine pe care tânărul Augustin a 
căutat-o în zadar în metafizica lui Plotin. Cuvântul Trup s-a făcut”.3 

Întruparea şi dezvăluirea Treimii face din teologie act de 
contemplare a lui Dumnezeu însuşi în planul contemplării biblice şi 
patristice în Biserică. În Biserică se trăieşte harul şi plenitudinea 
existenţei, raţiunea de a fi şi sensurile întregii creaţii. 

Părintele Florenski discută filosofie în cunoştinţă de cauză şi o 
smereşte fundamental în raport cu tainele Bisericii, delimitându-se de 
speculaţiile ei. 

2. Omul de ştiinţă Pavel Florenski şi fantasma kantiană a 
siluirii cultului 

Preotul Pavel Florenski afirmă provenienţa terminologiei 
filosofice din terminologia teologică. Terminologia filosofică, practică, 
face începutul istoriei gândirii şi nu este deloc studiată. Florenski 
vorbeşte pentru timpul său de inexistenţa unui dicţionar de istorie a 
termenilor teologici, de lipsa unei  concordanţe la cărţile de cult, de 
lipsa unei traduceri complete a neoplatonicienilor, a lui Aristotel, de 
lipsa unui dicţionar istoric al limbii greceşti şi lista ar putea continua. 

Mitul poate fi considerat un fel de filosofie dar referirea la mitul 
în sine nu explică provenienţa filosofiei. Istoria filosofiei ne duce la 
izvoarele din care descinde ea. Vorbindu-se de esenţa filosofiei se face 
cercetarea histologică a terminologiei ei. Ideile filosofilor prin care se 
aruncă o rază vieţii şi un zâmbet descoperirii face ca sistemul să accepte 
sau să respingă ideile. Cercetătorul crede că a descoperit rădăcinile 
ideii, contemplându-se ideea în ansamblu, cu toate aspectele ei 
nerostite, ambiguităţile, dificultăţile şi contradicţiile ce o învăluie. 
Porţile de penetrare în tainele unui oarecare sistem şi termenii lui se 
descoperă în terminologie. Ea poate fi denaturată de alţi termeni din 
sistemul dat sau de falsificarea termenilor prin care se ajunge la o boală 
a sistemului. Centrul de cristalizare a sistemului sau sistemul dependent 
de centru de referinţă îl constituie sensul. Prin sens se fundamentează, 
se cristalizează personalitatea sistemului ca realitate axiomatică. În mod 
necondiţionat, ieşit din sfera conştiinţei izolate, sensul devine element 

                                                           
3 Vladimir Lossky, Introducere în Teologia Ortodoxă, Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 1993, p. 126. 
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al cultului, defineşte cultul. „Cultul penetrează cu o exactitate 
necruţătoare, distrugând psihologismul şi ajungând până la ’despărţirea 
între suflet şi duh’, la voinţa noastră noumenală, pretinzând de la sine 
însuşi o alegere clară între ’da’ şi ’nu’. Ca o sabie ascuţită cu două 
tăişuri, cultul despică conştiinţa, dă la iveală orice ambiguitate. Să fie 
cuvântul vostru: ’da, da’; ’nu, nu’. Ce este mai mult decât aceasta vine 
de la cel rău (Matei 5,37) – de la cel viclean. Această viclenie nu este în 
sens profund şiretenie: este psihologismul care se străduie să rătăcească 
şi să întunece Adevărul real prefăcându-l într-o visare a noastră. Astfel, 
prin aburul albicios se şterg contururile munţilor înzăpeziţi”.4 Doar 
Sensul întrupat poate cere de la noi un răspuns deplin, sigur în ceea ce 
priveşte existenţa cultului. Cultul este hristocentric. În centrul lui 
penetrează ca nişte raze strălucitoare persoana şi opera lui Iisus Hristos, 
actele mântuitoare săvârşite de Fiul lui Dumnezeu întrupat. Întruparea 
este actul fundamental de întâlnire a lui Dumnezeu cu lumea. Logosul 
divin, pătrunzând în istorie şi născându-se cu trupul din Fecioara Maria, 
dă sens întregii creaţii, istorii şi întregii umanităţi. Toate acestea devin 
evidente în Biserică, în actele cultice. Cultul, în semnificaţia 
sacramentală a slujirii, distinge persoanele în comuniunea cu Persoana 
şi Modelul Suprem, Iisus Hristos Creatorul şi Mântuitorul lumii. Pe 
bună dreptate preotul profesor Dumitru Popescu, vorbind despre 
modernitatea şi secularizarea contemporană spune că „Hristos a 
transformat istoria ciclică a lumii în istorie liniară. Lumea şi omul nu 
mai sunt destinaţi să se scufunde în realitatea impersonală a Marelui 
Tot, ci îşi află împlinirea ultimă ca  ’cer nou şi pământ nou’ la parusia 
Domnului, după învierea morţilor şi judecata universală, la sfârşitul 
veacurilor, în comuniunea desăvârşită şi personală a Sfintei Treimi, 
atunci când Dumnezeu va fi totul în toate”.5 

Semnificaţia lumii şi a omului se dezvăluie în taina Bisericii, pe 
fundamentul revelaţiei în Hristos. Părintele Pavel Florenski contrapune 
întreaga concepţie despre cult cu filosofia lui Kant. Ştim cu toţii că 
filosoful Kant a fost protestant deci a negat cultul din convingere. Pavel 
Florenski aruncă asupra lui Kant şi a sistemului kantian cea mai aspră 
critică. „Nu există sistem mai alunecos şi evaziv, mai ’făţarnic’ şi mai 
’viclean ’ decât filosofia lui Kant. Orice poziţie, termen sau algoritm al 
                                                           
4 Sviaşcenic Pavel Florenski, “Iz bogoslovskogo nasledia. Kul’t i filosofia”, în 
Bogoslovskie trudî, XVII, Moskva, 1977, p. 122. 
5 Preot Prof. Dr. Dumitru Popescu, Misiunea Bisericii faţă de omul modern 
dezrădăcinat, referat ţinut la Atena, între 4-8 mai 2000, în cadrul Conferinţei 
teologice internaţionale: Ortodoxia 2000: Trecut-prezent-viitor. În urma acestui 
referat, preotul profesor Dumitru Popescu a primit mulţumirile deosebite 
(Gramata de mulţumire) din partea P. F. Christodoulos, Întâistătătorul Bisericii 
Greciei, în: “Vestitorul Ortodoxiei”, Anul XII, nr. 250, iulie 2000, p. 5. 
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gândirii nu este nici, ’da’ nici ’nu’. Este ţesut cu totul din contradicţii, 
nu din antinomii, nu din îmbinări ferme de ’da’ şi ’nu’ ci din zâmbete 
enigmatice şi strecurări ambigue printre da şi nu”.6 

Preotul Pavel Florenski loveşte în sistemul kantian în mod 
necruţător. Considerat genialitate a vicleniei, fenomenele (lui Kant) sunt 
manifestări în care nimic nu se manifestă; noumenele nefiind nicidecum 
pătrunse cu mintea. Lucrurile în sine se arată a nu fi tocmai în sine. La fel şi 
intuiţiile pure, infinităţile complete, elementele apriorice. 

Numai cultul exprimă sensul fundamental al existenţei. Cultului 
nu i se poate opune sau interpune ceva aleatoriu omenesc în faţa puterii 
şi fiinţării ce vine de sus. Unică realitate a prezenţei de dincolo de lume, 
cultul dă răspunsul vieţii spirituale în lumina transcendenţei 
dumnezeieşti. Ce folos să trăim în transcendental, dacă ne ţinem însă 
legaţi în lanţurile de dincoace, fără să vedem dincolo în transcendenţa 
absolutului dumnezeiesc prin care se explică toate în raza străvezie a 
Harului şi darurilor Bisericii prin Sfintele Taine? Părintele Florenski îl 
corectează pe Kant în evidenţa sensurilor profunde ale trăirilor 
religioase, proprii Ortodoxiei. 

Filosoful german vrea să demonstreze imposibilitatea cultului în 
construcţia sistemului său de gândire. „Cum şi de ce nu este posibil 
cultul – iată problema primordială a gândirii kantiene”7, conchide 
Părintele Pavel Florenski. 

Axiomatica cultului prin eludare fundamentează sistemul 
filosofic kantian. Conţinutul filosofării, terminologia şi conceptele 
fundamentale se regăsesc dispuse doar în cult. Negându-l se reneagă 
propria gândire. De la cognoscibilul concret, experiabil, fenomenele (în 
receptarea cultică – ritualurile) la incognoscibilul lucrurilor în sine – 
tainele, la noumene, domeniul inaccesibilităţii pentru definirea vieţii – 
cultul are tocmai acest scop să organizeze viaţa într-un plan superior. 
Noumenele nu sunt altceva decât libertatea invadată, scăldată de Harul 
dumnezeiesc (cele două aripi de care vorbeşte Sfântul Maxim 
Mărturisitorul), prin care se trăieşte taina persoanei, profunzimea 
chipului în misterul definirii sale aici pe pământ şi în veşnicie. Tot ce 
nu este participare la Har, la viaţa cultică, deci tot ce ţine de latura 
extracultică este existenţă subumană, inconştientă, supusă stihiilor, 
egoismului, rapacităţii şi morţii. 

Cultul cere o profundă smerire. Hristos Domnul ne-a vorbit şi ne-a 
însărcinat haric tocmai pentru aceasta, să dezvăluim frumuseţea chipului 
persoanei, nu supunându-l la încercări, la privaţiuni; îl supune viaţa din 

                                                           
6 Ibidem. 
7 Sviaşcenik Pavel Florenski, Kul’t i filosofia, Moskva, 1972, p. 124. 
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destul, sub îngăduinţa lui Dumnezeu. Noi avem datoria imperioasă să-l 
salvăm, să-i redăm demnitatea şi nobleţea cea dintâi. Asemenea lui Kant 
noi lovim fără să ne dăm seama în cult şi îl lovim cu nişte arme grele din 
interior şi pentru aceasta vom da socoteală în faţa lui Dumnezeu. Iisus 
Hristos a luat chip de om „pentru ca toţi oamenii să se mântuiască şi la 
cunoştinţa adevărului să vină”(Simbolul niceo-constantinopolitan), iar 
chenoza este îmbrăcarea în smerenie a Celui care cuprinde toate şi ţine 
toate în lumina iubirii şi comuniunii veşnice şi vai de viclenia şi duplicitatea 
celor care continuă opera mântuitoare săvârşită de Fiul lui Dumnezeu în 
trup. Responsabilitatea şi grija slujitorilor Bisericii trebuie să fie enormă 
pentru acest lucru. Să-i redăm cultului transparenţa darurilor necesare prin 
care răzbat clipele sfinte de bucurie pentru sufletele vindecate, iertate, 
pentru lumina şi căldura ochilor recunoscători ai întâlnirii cu Hristos în toţi, 
şi toate. Să eliberăm oamenii de crunta plagă a răzbunărilor, discordiilor şi 
judecăţilor nedrepte. Să suferim în taină pentru inconstanţele de tot felul şi 
eliberarea oamenilor de ele. În viaţa preotului se reconsideră gestul de 
umilinţă plenar pentru a avea îngăduinţa conlucrării cu toţi păstoriţii săi. El 
nu are nimic de ascuns în faţa Arhiereului Hristos care l-a însărcinat cu 
asemenea misiune, iar pe linia sacerdoţiului preoţiei harice, urgent se 
impune revizuirea unităţii în interioritatea actului cultic, faptul de a 
descoperi puntea reală de comunicare între noi, în Hristos. Temeiul este 
interioritatea sacerdoţiului însuşi. 

Revenim la demersul critic pe care Pavel Florenski îl face 
filosofului din Königsberg: imposibilitatea cultului în sistemul de gândire 
kantian. Kant însuşi se foloseşte de aceleaşi repere cultice pentru a desfiinţa 
cultul. Se ajunge la o separare principală şi eternă a sensului şi realităţii, a 
spiritului şi trupului, a adevărului şi puterii în două împărăţii: împărăţia 
adevărurilor subiective şi împărăţia obiectivităţilor extrareale.8 Kant 
desparte domeniul subiectivului în două sub-domenii, numindu-le: 
subiectiv şi obiectiv, deci sistemul său practic nu foloseşte termenul de 
obiectiv în sensul propriu. „Autoizolarea spiritului kantian este 
subiectivitate de la un capăt la altul […]  subiectivitatea îi este necesară 
pentru a-i asigura autonomia. În ce priveşte cultul, Kant urmărea să scape 
de el. Kant însă a demonstrat şi că filosofia nu poate exista decât ca 
filosofie a cultului. El declară sus şi tare că sarcina lui este de a lămuri cum 
este posibilă cunoaşterea, cum este posibilă ştiinţa. Fireşte, însă, că de fapt 
pentru sufletul lui el nu are nevoie de această lămurire, căci el crede în 
ştiinţă ca fiind fundamentală şi necondiţionată în filosofia sa. În taină însă, 
întregul lui sistem nu vorbeşte decât de cult: de imposibilitatea lui”.9 
Considerăm oportun să ne oprim la câteva afirmaţii ale filosofului 
                                                           
8 Ibidem, p. 123. 
9 Ibid., pp. 123-124. 
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Constantin Noica despre Kant. Constantin Noica între anii 1936-1943 ţine 
21 de conferinţe radiofonice. La 21 mai 1942 vorbeşte despre cărţi 
reprezentative, numind Critica raţiunii pure. Remarcile sale sunt, desigur, 
laudative la adresa acestei cărţi, considerată de un contemporan al lui Kant, 
Hamman, o operă mistică după ce o citise de cinci ori, iar Schiller nu o 
înţelegea nici el pe deplin.10 Noica consideră că odată cu această carte, 
filosofia se împarte în două părţi. Critica lui Kant este relativă la orizontul 
de cunoştinţe care fundamentează şi întemeiază întinderea cunoştinţelor. 
Kant ţine lumea pe loc pentru a îndreptăţi, prin ştiinţă, cunoştinţele vechi. 
Un dincoace şi un dincolo, imanentul şi transcendentul, lumea insondabilă 
de dincolo de lucruri şi de dincoace de ele. „Toată filosofia critică a lui 
Kant e filosofia lui dincoace. În timp ce, în linii mari, filosofia dinaintea lui 
tindea către dincolo de experienţă; Kant cercetează ce e dincoace de ea 
[…]. Dincoace de experienţă e spiritul omenesc”.11 

Este adevărat. Se trăieşte omenescul şi experienţa lui, dar dincolo de 
ceea ce este omenesc şi experiabil cu normele de gândire umană este 
transcendenţa absolută dumnezeiască, care dă sens întregii existenţe, văzute şi 
nevăzute, experiabile şi dincolo de ceea ce se experiază, materială şi 
spirituală, efemeră şi veşnică. Planurile se interpenetrează, prin energia divină 
care explică raţionalitatea lumii. Vorbind numai despre cele de dincoace, 
formulând judecăţi sintetice, indiscutabil de valoare în planul gândirii dar, 
considerând că judecata sigură asupra existenţei lui Dumnezeu nu s-a găsit, 
iar judecăţile fizice sau matematice s-au găsit, desigur este o mare impietate 
venită din partea lui Noica. Ce-au descoperit fizicienii şi toţi oamenii de 
ştiinţă decât legile implacabilităţii sădite de Dumnezeu, izvoarele imuabile şi 
raţiunile care conduc la Raţiunea Supremă, Dumnezeu? 

Albert Einstein, autorul teoriei relativităţii, vorbind despre religie şi 
ştiinţă, spune că „singurii oameni adânc religioşi sunt cei mai serioşi dintre 
cercetători”12 şi îi consideră pe Kepler şi Newton cercetători cu o credinţă 
profundă ce au disecat în raţionalitatea alcătuită a lumii, în mecanismul 
cosmic, ceresc al legilor sădite de Dumnezeu.13 Admirator al contemplaţiei 
pure a lui Schopenhauer, a lui Ernst Mach şi Maxwell, Einstein rămâne un 
susţinător al religiozităţii cosmice ce „constituie impulsul cel mai puternic 
şi mai nobil al cercetării ştiinţifice”.14 Filosoful Immanuel Kant, paradoxal, 

                                                           
10 Constantin Noica, 21 de conferinţe radiofonice, 1936-1943, Cărţi 
reprezentative: Critica raţiunii pure, 21 mai 1942, Humanitas, Bucureşti 2000, 
p. 151. 
11 Ibidem, p. 155. 
12 Albert Einstein, Cum văd eu lumea. Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor, 
Ediţia a II-a, Humanitas, Bucureşti, 2000, p. 276. 
13 Ibidem. 
14 Ibid. 
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este considerat de Nikolai Berdiaev „foarte creştin, mai creştin decât Toma 
d’Aquin” 15. Din contra, prin atitudinea sa anticultică el atentează profund 
la datele revelaţiei. 

Profesorul Mircea Flonta, în volumul Filosofia practică a lui 
Kant, volum coordonat împreună cu Hans-Klaus Keul, de la centrul 
Humboldt - Ulm, profesor asociat al universităţii Babeş-Bolyai, pune în 
discuţie ideea kantiană a iluminării, cu un subpunct intitulat: Luminarea 
ca emancipare religioasă. Religia „doar în limitele raţiunii” a lui Kant 
centrată numai pe moralitate, denigrează cultul şi consideră rugăciunea 
„împlinirea unei dorinţe egoiste”16 iar Cuminecarea (Sfânta Taină a 
Euharistiei) „un semn simbolic al unităţii comunităţii morale”, 
respingând-o în calitatea ei de garanţie a mântuirii. Centralitatea 
revelaţiei în cult, persoanei lui Iisus Hristos este deci inexistentă la 
Kant, filosoful religiei şi închinării raţiunii. Progresul raţiunii în 
supoziţiile profesorului Flonta, comentându-l pe Kant, este surprinzător: 
el duce la  „acea luminare care va însemna totdeauna şi emancipare 
religioasă”17 şi citează un text din Kant, într-adevăr foarte aspru, 
referitor la viaţa cultică: „Tot ceea ce omul crede că poate să mai facă 
pentru a fi plăcut lui Dumnezeu în afara unei purtări bune, este doar 
fanatism religios şi un fel de rău de a-L sluji pe Dumnezeu”.18 

Pavel Florenski a fost platonician în sensul deplin al cuvântului. 
Studiile despre cult şi filosofie plasează kantianismul şi platonismul la 
antipozii gândirii umane, asemeni sigiliului şi amprentei sale. Se 
acumulează şi la unul şi la celălalt un şuvoi de gândire care curge în 
direcţii diferite în sistemele pe care le-au creat, influenţa lor fiind 
hotărâtoare asupra întregii filosofii. 

Fundamentul filosofic, în esenţa lui, ţine de conştientizarea şi 
înţelegerea lumii raţionale, de contemplarea concretă şi trăirea esenţelor 
raţionale. Racordarea lumii raţionale la tainele supracereşti, 
transcendente, de sus se face prin cult. De fapt, cultul este întruparea 
lumii de sus în simbolurile noastre concrete. Pavel Florenski vorbeşte 
despre un punct stabil în noi înşine prin care, conştientizându-l, corelăm 
centrul spiritual al existenţei (al fiinţei) cu libertatea absolută şi trăirea 
noumenalităţii sinelui înaintea feţei Veşniciei. Instabilităţile conştiinţei, 
tulburările ei fac ca acest nucleu al noumenalităţii sinelui nostru să-şi 

                                                           
15 Nikolai Berdiaev, Cunoaşterea de sine, Exerciţiu de autobiografie filosofică, 
Humanitas, Bucureşti 1998, p. 120. 
16 Mircea Flonta, „Ideea kantiană a luminării, Luminarea ca emancipare 
religioasă”,  Studii introductive, p. 258, în: Filosofia practică a lui Kant, 
coordonatori Mircea Flonta şi Hans-Klaus Keul, Polirom, Bucureşti, 2000. 
17 Ibidem, p. 259. 
18 I. Kant, Die Religion…, apud Mircea Flonta, Op. cit. p. 258. 
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piardă punctul de referinţă, ancorarea în transcendent şi spiritual. 
„Condiţia personalităţii este unitatea dintre transcendent şi imanent, 
dintre raţional şi simţual, dintre spiritual şi trupesc. Condiţia 
personalităţii este cultul”.19 De pe acest piedestal valoric duhovnicesc 
Pavel Florenski defineşte cultura. În ansamblul ei cultura nu poate fi 
acceptată integral, ori considerată ca fiind criteriul ultim al oricărei 
valori. „Pentru evaluarea valorilor trebuie să ieşim dincolo de graniţele, 
limitele culturii şi să aflăm criterii transcendente faţă de aceasta”.20 
Altfel, o divinizăm, divinizându-ne şi pe noi înşine ca făuritori şi 
exponenţi ai culturii. Devenind imanentă sieşi, lumea apuseană fără să 
observe a devenit ea însăşi imanentă culturii. 21 Cultura a devenit, 
astfel, autonomă, în raport cu personalitatea umană, autonomă sieşi, 
autonomie ce nu mai constituie substratul unei culturi cu pilonii de 
susţinere în Dumnezeu. Personalitatea umană „a încetat să mai 
strălucească în chip şi prin chip; personalitatea s-a rătăcit în sine, a 
devenit confuză şi împrăştiată. Astfel, a apărut psihologia fără suflet şi 
gnoseologia fără centrul activ al cunoaşterii …Neavând criteriu pentru a 
discerne între necesităţi, omul-dumnezeu nu are nici ’autoconstrângeri’;  
de aceea, din omul-dumnezeu apare, instantaneu, şi chipul fiarei. 22 

Cum se face orientarea în cultură? Conceptul de orientare este 
fundamental în filosofie. Introdus de Kant, conceptul de orientare 
subiectivizează raţiunea atunci când nu există principii obiective pentru 
raţiune. Prezumţia lui Kant vine din voinţa de autonomie, de 
singularizare, de independenţă ontologică. „Nu există Raţiune în afara 
raţiunii, nu există Λογοs, în afara propriului nostru logos”.23 Iată 
prezumţia lui Kant. „Nu există raţiune în afară mine – căci dacă ar fi 
exterioară mie atunci ar fi constrângătoare faţă de mine, m-ar lipsi de 
autonomie. Kant preferă să introducă în raţiunea sa ceea ce este 
subiectiv-aleator numai să nu şi-o supună obiectiv-necesarului. Nu 
raţiunea provine din Adevăr, ci adevărul din raţiune, nu eu sunt în 
Adevăr ci adevărul este în mine”.24 Astfel, eu devin propriul meu 
adevăr, îmi devin propriul meu idol şi criteriu ultim al existenţei. 

Kant, negând cultul, face din el un idol; orientându-se în mod 
negativ faţă de cult, se orientează în mod pozitiv faţă de pseudo-cult, 
având conştiinţa falsităţii lui. Orientarea, din contra, ar trebui să fie 
inversă, adică pozitivă faţă de cult şi negativă faţă de pseudo-cult. 

                                                           
19 Ibidem, p. 127. 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid.,  pp. 127-128. 
23 Ibid., p. 128. 
24 Ibid., p. 131. 
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Credem că nu există în istoria filosofiei contemporane consemnarea 
unui Părinte al Bisericii care să ia în serios responsabilitatea acestei 
probleme. Pavel Florenski, luându-se de piept cu filosoful german, a 
deschis drumul adevăratei orientări, ca piatră unghiulară în descoperirea 
valorilor perene, a valorilor duhovniceşti. Sistemele filosofice se închid şi 
se deschid în funcţie de pespectivele de investigare, devin criticabile şi 
lăudabile. Ele pot să macereze istoria, să  risipească valorile, să distrugă 
entităţile. Lucru de mare importanţă în sistem este orientarea şi ancorarea în 
sensul fundamental, ancorarea în lumina Sensului sistemului veşnic. 
„Sensul Întrupat, Persoana Domnului Iisus Hristos – este adevărata 
orientare a gândirii, caracterul absolut al sensului acestei orientări, realitatea 
absolută a acestei orientări către Cel prin care toate s-au făcut, şi care ne 
garantează puterea şi plenitudinea ei universală. Orice experienţă adevărată 
se bazează pe această orientare. Dacă nu se bazează pe ea este cu adevărat 
şi în mod maximal falsă şi aparentă: ea nu este necesară. Nu pierdem nimic 
dacă ea nu încape în orientarea noastră: nu există. În persoana căreia îi este 
închinat cultul se află extinderea concretă a acestei orientări”.25 

Părintele Pavel Florenski aduce în centrul reflecţiei sale 
referitoare la cult, momentul Sfintei Liturghii: prezenţa pe Sfânta Masă 
a trupului şi sângelui lui Hristos, Euharistia, Cel care se jertfeşte 
pururea pe altar, Mielul înjunghiat înainte de întemeierea lumii, care 
uneşte pe toţi şi toate. Florenski cugetă în contemplaţie la măreţia 
înfricoşătoare a Tainei Tainelor. Acesta este adevăratul loc al axei 
lumii, polul pământului. În jurul lui se mişcă toate şi lumea însăşi iar El 
rămâne nemişcat, în dimensiunea axiologică a determinării întregii 
existenţe şi în fundamentul ei ontologic. „Parcă nu ar avea nimic 
deosebit dar în jurul lui îşi săvârşeşte cursul întregul crug al existenţei. 
Totul este, de fapt, lângă această Părticică din Sfintele Daruri, în jurul ei 
şi pentru ea. Ea este Α şi Ω lumii”.26 

Cultul însuşi – care provine de la cultus şi colere – este o revenire în 
jurul realităţii realităţilor, în jurul Sfintei Sfintelor, Sacra Sacrorum, Taina 
Tainelor, ce constituie punctul absolut al lumii: „Poziţia mea în lume este 
determinată de raportul meu cu această Părticică”,27 determinarea mea 
metafizică, deopotrivă, spaţială şi temporală. 

Nu pot să exist decât raportându-mă la Sensul iubirii absolute care-
mi defineşte unicitatea, chipul de referinţă ca persoană de neînlocuit pe 
acest pământ, iar această raportare o avem faţă de ipostasul dumnezeiesc 
veşnic, care a devenit şi chipul meu uman, chipul frumuseţii absolute. 
Acest lucru ţine de conştientizarea actului suprem în existenţă, de corelarea 
                                                           
25 Ibid. 
26 Ibid., p. 132. 
27 Ibid. 
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cu Logosul lumii. El este ultimul punct de reper în cel mai deplin sens, 
prezenţa Domnului Iisus Hristos cel jertfit şi înviat, în Sfânta Euharistie şi 
raportarea mea la misterul Tainei ca la faptul real şi nemijlocit de punere în 
mişcare a tuturor sensurilor spirituale din om, posibil până la îndumnezeire. 
Toate acestea se întâmplă în planul existenţial-cultic. „Indiferent de gradul 
nostru de conştientizare, spune Florenski, ne folosim de ceea ce ne dă cultul 
şi, dacă am putea în mod practic să ne golim complet conştiinţa de orice 
conţinut cultic, nu numai că ne-am lipsi de valorile spirituale superioare ci, 
pur şi simplu, de conştiinţă … am fi lipsiţi de orice împărtăşire, de orice 
coordonate, de orice varietate şi stabilitate, zăcând în stare de inconştienţă 
absolută, cu adevărat dincolo de conştiinţă, întrucât conştiinţa n-ar avea prin 
ce să ia contact cu ea şi, ca atare, neexistând în ceea ce ne priveşte. Aceasta 
ar fi μη ον (nefiinţa)”. Spaţiul există pentru că există cultul şi raportarea 
raţională în sânul lui. La fel şi timpul. Părintele Florenski vorbeşte despre 
ritmul praznicelor care se desfăşoară în timp şi spaţiu şi raportarea noastră 
la ele ca la focarul de lumină spirituală. Conştientizându-le, viaţa noastră se 
trăieşte în interiorul cultului, altfel se aneantizează totul. „Timpul există 
pentru că există cult. Toate soroacele vremii se ţin pe temeiuri liturgice, iar 
atunci când temeiurile religioase se dezintegrează ’vremea iese din ale 
sale’, după expresia lui Shakespeare. Timpul şi spaţiul sunt produse ale 
cultului. Timpul şi spaţiul sunt conţinute în realitatea cultică şi nu invers. 
Lumea este în cult iar nu cultul în lume”28 Vorbind de timpul şi spaţiul ca 
realităţi spirituale, Părintele Stăniloae aduce în prim planul orientării 
duhovniceşti apelul la iubire al lui Hristos şi răspunsul nostru, depăşirea 
timpului ca durată şi a spaţiului ca distanţă, în iubirea faţă de Dumnezeu şi 
semeni, diminuarea duratei temporale şi copleşirea spaţiului în iubire.29 

Părintele Florenski nu încetează să afirme pe tot parcursul expunerii 
sale referitoare la cult şi filosofie, caracterul elementar şi plat al categoriilor 

                                                           
28 Ibid., pp.133-134. 
29 Preot Prof.  Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol.I, 
pp.172-213. A se vedea următoarea bibliografie referitoare la cult: Preot Prof. 
Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, 
Craiova, 1986, Idem, Transparenţa Bisericii în viaţa sacramentală, în 
“Ortodoxia”, XXII (1970), nr. 4, pp. 501-517, Idem, Icoanele în cultul ortodox 
în “Ortodoxia”, XXX (1978), nr. 3, pp. 475-488, Preot Prof. Spiridon Cândea, 
Cultul creştin şi Unitatea Bisericii lui Hristos în “Ortodoxia”, XV (1963), nr. 3-
4, pp. 473-489, Preot Lector Dumitru Radu, Caracterul eclesiologic al sfintelor 
taine şi problema comuniunii, teză de doctorat, în “Ortodoxia”, XXX (1978), 
nr. 1-2, Preot Aurel Grigoraş, Dogmă şi cult privite interconfesional şi 
problema intercomuniunii, teză de doctorat în “Ortodoxia”, XXIX (1977), nr. 3-
4, pp. 292-498, Sfântul Ioan din Kronştadt, Liturghia Cerul pe Pământ. 
Cugetări mistice despre Biserică şi cultul divin ortodox, trad. Boris Buzilă, 
Studiu introductiv Diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1996. 
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kantiene, deducţia lor dubioasă, forţată şi convenţională, aduncând în 
centrul expunerii categoriile duhovniceşti prin care filosofia creştină se 
fundamentează într-un organism flexibil şi viu şi întru totul organic. 

Filosoful, fără axa fundamentală, Euharistia, entelehia lumii, fără 
axa de coordonare „Crucea lui Hristos, Crucea de Viaţă Făcătoare pe 
care a fost răstignit Domnul”30, din care descind categoriile de gândire  
ale crucilor existenţiale, nu numai că nu mai poate fi numit filosof, dar 
el nici nu mai există.31 

După cum se observă, Părintele Florenski plasează întreaga 
gândire pe fundamentele cultice. Primordialitatea o constituie cultul 
chiar dacă s-au împrumutat anumiţi termeni din filosofie (termenii 
filosofiei platoniciene şi din Aristotel). Filosofia îi folosise mai înainte 
chiar din cult. Terminologia filosofică este dependentă, este tributară 
cultului şi categoriilor religios-mistice, nu numai în plan istoric ci şi în 
esenţă. Acest împrumut şi apoi revenire din şi la matca de origine a 
făcut ca termenii înşişi să fie privaţi de sens, să se devalorizeze, să-şi 
piardă conţinutul duhovnicesc, transcendent. „Împrumutându-şi 
termenii de la religie, filosofia îi rupe de rădăcinile care îi hrăneau, îi 
privează de sens; sărăcind ca sens, ei se devalorizează, pălesc, se 
ofilesc, adesea se denaturează – şi atunci sunt rostiţi parcă în derâdere şi 
încetează de a mai fi utili. Iată de ce formulele şi termenii cultici care 
mustesc de sens sunt greu de tradus, adesea complet intraductibili în 
limba filosofiei, nemărginit mai săracă, falsă şi mutilată pur şi simplu – 
sunt greu chiar de reprodus, pierzându-şi atunci când sunt reproduşi 
toate nuanţele şi pulsaţiile vii. Aceasta este ca şi cum am reda un 
mozaic prin pietre de pavaj sau am executa o simfonie orchestrată cu un  
singur deget la un instrument dezacordat”.32 

În Terminologia filosofică, Părintele Florenski avertizează de 
nefiinţare, haos, gheenă în tot ceea ce este necultic iar filosoful I.Kant 
desfiinţând cultul loveşte în normele gândirii adevărate, în orientarea 
spre gândirea religioasă concretă, care are în centrul ei pe Fiul lui 
Dumnezeu întrupat, lucru pe care l-au făcut şi neokantienii, pozitiviştii, 
filosofia existenţialistă şi filosofia contemporană actuală. 

În virtutea acestei perspective foarte ferme la care ne invită 
teologul Pavel Florenski, se cuvine ca filosofii să reflecteze adânc la 
întoarcerea spre izvoarele revelaţiei divine şi la propria lor îmbisericire. 
 
 

                                                           
30 Pavel Florenski, Op. cit., p. 134. 
31 Ibidem. 
32 Ibid., pp.134-135. 
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DUMITRU ICHIM 

Maria Magdalena 

Nu-şi mai credea nici sieşi însăşi 
c-ar fi a ei. Se ofilise felinarul, 
şi primul gând al Magdalenii a 
mijit tot frică vorbind cu Grădinarul. 
  
O speriase şi vedenia 
cu îngerul văzut şi de femei 
la cumpănirea tot mai greu de îndurat 
  
'' Dar dacă cineva L-o fi furat?'' 
şi-aşa se tânguia spre Grădinar 
crezând că ar avea habar, 
sau poate firul tainei că îl ştie. 
  
Chiar lângă ea era o păpădie 
care de jale 
îşi aruncase lângă cruce 
năframa de petale, 
când Iisus , din spate, a chemat 
'' Marie!'', 
întoarse capul către El, şi fosta floare 
crezând că numele 
pe-al ei l-ar fi strigat, 
cu Magdalena, 
când I-au văzut aureola, 
căzură în genunchi ''Rabuni!'' 
  
De-atunci 
alături de cuvântul sfânt şi păpădia, 
de Paşte, 
îşi aprinde ca în vârf de lumânare, 
rotundă ca argintul luni' 
corola - 
asemeni cu ecoul Lui, când înviat, 
pe cine oare dintre ele -o fi  strigat 
''Maria!'' ? 
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Dar dacă iertării voi fi prea târziu ? 

Că ai trecut prin uşile-ncuiate 
cu ivăr şi clempuţă şi zăvor - 
minune e, dar şi asemănare 
cum bobul trece prin încuietoare, 
cu frică peste prag putreziciunii 
de a fi totul şi apoi nimic. 
Şi iarăşi - 
ca o semnătură-a lunii, 
buchea de aur slovenind 
ca-n stema-mpărătească-a unui spic. 
  
Dar altă întrebare pe mine 
 mă caină 
cu spini subţiri de urzică 
că tot ce respir mi-este frică de frică; 
şi ştiu, dar dacă nu ştiu?, 
dacă la Cina de Taină 
iertării voi fi prea târziu 
şi uşile vor fi încuiate? 
Cine-ar putea să-mi descuie 
uşile? 
Numai Tu ai fi în stare 
să te ridici de la masă... 
  
...dar mâinile Tale 
vor fi prinse în cuie. 
Tâlharul 
clipa-ţi va da-o de-a buţile 
ca să-mi fure şi să-mi apuce 
locul meu râvnit lângă Tine. 
...şi voi rămâne afară, 
nici măcar alături pe cruce. 
 

Epicleză 

Ca unul din pescarii Tăi - aleşii - 
adesea mi se pare  
că sunt chiar printre ei - în mijloc Iisus - 
la Cina cea de Taină 
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când înfloresc din psalmii de cocori 
cireşii. 
  
Deasupra pâinii - flacăra de sus - 
a doua oară se arată Dumnezeu 
''Acesta este Trupul Meu...'' 
Parcă în mine-i tot Ierusalimul, 
aşa cum măzgălit sunt de păcate şi de rău, 
când simt că lângă umăr 
se roagă, în genunchi, şi heruvimul tău. 
Dar tocmai în momentul luminii fără sară, 
mă ispiteşte idiotul gând, nărodul, 
ştiind cât de flămândă e sărăcuţa de afară 
cu care-am cârpit visul şi năvodul 
o viaţă-ntreagă sub măslinul din Scriptură 
Oare Te-ai supăra de-aşi îndrăzni ca să cerşesc 
din Trupul Tău ca să-mi mai dai şi pentru ea 
o fărmătură? 
 

Înălţarea Domnului 

Nici până astăzi nimenea nu ştie 
ce s-a-ntâmplat la Înălţare 
că-apostolii după plecarea Lui, anume, 
se întorceau în lume 
cu ochii lor nuntind de bucurie. 
  
Care-o fi taina 
din sâmburul de fire 
că nu se lasă prinsă 
la pâlpâirea greu spre dumirire? 
Chiar buchile până-n rărunchi mă dor 
Cum? Nimeni nu a plâns? 
Aşi vrea să scap din hamul ce m-a strâns 
cel rău; 
Ce s-a-ntâmplat la despărţitul Tău? 
  
Se spune c-a fost pururi Înălţare 
ca pe ascuns pe Muntele Tabor - 
abisul zămislind genunilor a zbor, 
nu un urcuş printre măslini şi pietre oarbe - 
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ci-un dor ce-n trei lumini te soarbe, 
nedespărţit - întreg în orice parte - 
gustându-i morţii propria ei moarte. 
Erai în toate viitorul fost, 
Potir de Înălţare în ochii lor Te-ai dat. 
  
A mai rămas ceva, întreb ca omul prost, 
ce mie, rătăcitul, ai mai păstrat să-mi dai? 
Nu-i despărţire, totu-i Înălţare - 
Dar numai eu tare-am rămas în urmă 
că nici nu ştiu dacă-am ajuns 
la poala Muntelui Sinai. 
 
 

HORIA ION GROZA 

Seară pe deal… 

 
Şi deodată se despică cerul 
ca un castron 
crăpat albastru 
de poţi vedea 
mersul Iubitei 
coborând sihastru, 
plutit şi înălţat, 
pe tropote de clipe ce se trec, 
ca o hiperbolă tangentă 
la pământul igrèc. 
 
Pasul zilelor şontânc 
când te tot aştept 
şi cel zorit serile, când 
liniştea privirii 
îţi sorb fără de saţiu… 
Se rostogolesc secundele 
ca turme la vale, din Olimp, 
în mister de Cyber-spaţiu 
şi linişti digitale. 
 
Iubirea nu cunoaşte timp. 
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ESEU 

DAN ANGHELESCU 

Artele şi nostalgiile lor către muzică 

Arta sunetelor, fiind de natura şi înălţimile gândului, a avut din 
totdeauna o specială putere de cuprindere şi exprimare a Lumii. Am 
spune, parafrazându-l pe Witgenstein, că din interiorul ei transpare şi ne 
întâmpină tot ceea ce se petrece şi de asemenea tot ceea ce nu se 
petrece. Vorbim prin urmare despre o misterioasă şi veşnic ne-
elucidabilă complementaritate a muzicii cu esenţele şi natura Lumii. S-a 
spus adesea că ea exprimă cea mai volatilă şi spiritualizată voinţă de 
reprezentare a acesteia, eminenţa şi puritatea unei asemenea 
reprezentări fiind datorate distanţei pe care mereu a păstrat-o faţă de 
trivialitatea (substanţială) a contingenţelor, inevitabilă în cazul 
celorlalte forme de limbaj artistic. De unde şi veşnica nostalgie a tuturor 
artelor către condiţia ei serafică, către forţa de veritabil misterium 
fascinans ce o ridică deasupra oricărei obiectualităţi. Cu un poet ca 
Verlaine (écartelé entre le rêve et le réel)1 poezia se va afla între 
primele ce au resimţit o asemenea insaţiabilă nostalgie: De la musique 
avant toute chose,/ Et pour cela préfère l’Impaire,/ Plus vague et plus 
soluble dans l’air,/ Sans rien en lui qui pèse ou qui pose...” 

Însă, ceva mai înainte, Arthur Schopenhauer fusese primul 
gânditor care – situând muzica în afara şi deasupra tuturor celorlalte 
arte – avusese revelaţia existenţei (cei drept difuze) a fascinaţiei pe care 
– din totdeauna – limbajul muzical avea să o exercite asupra celorlalte 
forme de exprimare artistică. Totodată, din perspectiva celui pentru care 
Lumea era «gândită» ca voinţă şi reprezentare (Die Welt als Wille und 
Vorstelung2), arta sunetelor vădea o posesie a unei naturi cu totul 
paradoxale. Ideea de artă nu poate fi înţeleasă decât ca un act de 
reprezentare! Însă, pe de altă parte – tocmai prin caracterul ei specific 
abstract – părea dificil să gândeşti arta fără icoane a muzicii (!) ca 
obiectualizare a unei reprezentări. Căci acestea (reprezentările) conţin 
în subsidiar trimiteri către ceva ce se oferă vederii. Ori, în arta sunetelor 
orice accent deictic (de arătare) părea cu totul exclus. Ulterior însă, în 
veacul XX, aveau să apară discuţii pasionate despre existenţa în 
limbajele artistice a unor frapante sinergii. Se vor utiliza termeni nu 
                                                           
1Michel Barlow, Poesies Verlaine, Hatier, Paris,1982. 
2Arthur Schopenhauer, Lumea ca voinţă şi reprezentare, 1972,  ed. Moldova, 
Iaşi. 
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lipsiţi de o anume ambiguitate: co-respondenţe/ con-sonanţe/ 
interferenţe, termeni ce sugerează – în percepţie – existenţa unor 
similitudini şi suprapuneri de senzaţii survenite din parcurgerea unor 
limbaje artistice total diferite ca natură. 

S-a afirmat că alcătuirile lumii sonore transcend dimensiunea 
vizibilului provocând totuşi apariţii (!)mult mai discrete şi difuze ce se 
revendică aparţinătoare de interioritea noastră. Gilles Deleuze – spre 
exemplu – va vorbi despre peisajul interior al muzicii3!.. Wassily 
Kandinski4 despre văzul spiritual interior..., dar şi despre sunetul 
formei, sau parfumul spiritual al unui triunghi. Este perspectiva din care 
Hans-Georg Gadamer argumenta că fundamentul pe care se sprijină 
toate artele nu este caracterul nemijlocit al datului sensibil, ci un proces 
aparţinând de însăşi formarea intuiţiei al cărei rezultat se conturează 
într-o cognitio imaginativa. 

Încă de la începuturi, atât filosofia cât şi religia ne încredinţau că 
omul trăieşte în Logos, aspect ce instituia în prim plan lingvisticitatea 
fiinţei-noastre-în-lume! Dar şi determinarea faptului că orice exprimare 
constituie (subsidiar) o plasticizare a ceva, având deci o componentă 
deictică (în sensul că arată către ceva anume!), în aşa fel încât să se 
vadă acel ceva!5 (Nu uităm că prin actul intuirii – aşa cum îl înţelegea 
Immanuel Kant – se construieşte ceva, care tinde, prin urmare, să 
stea/să rămână/să adaste un anume răstimp6. (De altfel şi în reflecţia 
transcendentală a lui Fichte respectivul act fusese gândit ca unul de 
privire către ceva anume.) Dar, reîntorcându-ne la arta fără icoane a 
muzicii, multă vreme – falacioasă aparenţă – s-a considerat că aici ideea 
de plasticitate este inutilizabilă, că valorile sonore produc o de-realizare 
a lumii, o estompare şi o disoluţie a obiectualităţii ei. Însă – date fiind 
amintitele discuţii despre frapantele sinergii – s-a convenit că pentru 
reprezentarea Lumii prin limbajul sonor, plasticitatea acestui tip de 
limbaj se manifestă totuşi dar în altfel. Ea nu se mai revendică 
asemenea unui predicat valoric al descrierii, în sensul că vezi lucrurile 
efectiv în faţa ta. Cu toate acestea, reprezentarea nu e mai puţin 
sesizabilă. Prezenţa lumii în muzică este chiar de-ne-contestat 
manifestându-se cu o forţă ne egalabilă în nicio altă formă de limbaj 

                                                           
3 “la musique développe un paysage sonore qui lui est intérieur: c’est Liszt qui a 
imposé cette idée du paysage sonore”. Gilles Deleuze – Conférence sur le temps 
musical- IRCAM- 1978. 
4 Wassily Kandinski, Spiritualul în artă, Traducere şi prefaţă Amelia Pavel, 
Ed.Meridiane, Bucureşti, 1994.  
5 Hans-Georg Gadamer, Actualitatea frumosului, Intuiţie şi plasticitate, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2000. 
6 Immanuel Kant, Critica facultăţii de judecare. 
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artistic, lăsând în urmă chiar o impresie de exorcism. De unde şi 
nedezminţita nostalgie a celorlalte arte către muzică! Referitor la 
pictură, Wassily Kandinski va vorbi despre raporturile de culoare 
apropiindu-le de sonoritatea melodică. Asemănător cu ceea ce se 
petrece în poezie şi aici se presimte, dincolo de puterea obişnuită a 
culorilor, un supra-sens ce tulbură imobilismul univoc al unei simple şi 
palpabile plasticităţi. Pentru Hegel Frumosul era o unitate coincidentă 
ce împacă sensibilul şi ideea, ideea şi fenomenalul, ideea şi apariţia. 
Insă în percepţia hegeliană arta a traversat un ireversibil proces de 
dematerializare prin care arhitectura a cedat locul sculpturii, apoi 
picturii, muzicii şi poeziei, sălaşul imaginii adunându-se din ce mai 
adânc în sufletul omenesc. În cele din urmă, imaginea desăvârşită a 
Divinităţii se închidea în interiorul unui concept (Begriff) care se 
desfăşura în spiritul filosofului ca desfăşurare a Absolutului însuşi 
(Alain Bensacon). 

Încercând să stabilească o ierarhie a artelor, Immanuel Kant 
atribuise poeziei rangul suprem, apreciind că ea determină spiritul să 
considere natura dintr-un punct de vedere pe care aceasta nu-l oferă de 
la sine nici în experienţă, nici simţului, nici intelectului7. Autorul 
Criticii nu observa – se pare – că muzica realiza acelaşi lucru însă într-o 
modalitate cu mult mai profundă şi amplă. Cu toate acestea tocmai 
consideraţiile kantiene îi ofereau lui Jean-François Lyotard posibilitatea 
de a sesiza o tendinţă de muzicalizare în însăşi interiorul conceptului de 
modernitate în artă. Apropiindu-se de acele Idei faţă de care 
reprezentarea devine imposibilă, adică de ceea ce poate fi înţeles, dar nu 
poate fi văzut, Lyotard identifica acolo germenii din care s-a dezvoltat 
estetica picturii şi a artei abstracte. Prin urmare fenomenul de 
muzicalizare a artelor plastice apare ca o convertire a imaginilor în 
vibraţii spirituale ceea ce înseamnă că – prin toate mijloacele – este 
refuzată orice tendinţă de figurare. Frustrarea pe care imaginaţia o 
resimte de câte ori este în situaţia de a se confrunta cu ceea ce este 
imprezentabil, altfel spus cu vidul obiectual al unei abstracţiuni, Kant o 
diagnosticase utilizând termenii de inform, sau absenţă de formă. Din 
această categorie fac parte, spre exemplu, cuvinte cum sunt simplu, 
lume, fenomen, infinit. Acestea nu trimit către un obiect... sensibil şi nu 
reuşesc în fapt să arate despre ce anume vorbesc. Pentru ele nu există o 
reprezentare posibilă: sunt imprezentabile! Reamintind că pentru 
autorul Criticelor celebra poruncă din Exod (2,4) să nu-ţi faci chip 
cioplit! era considerată drept pasajul cel mai sublim din Biblie (ea 
interzicând orice prezentare a Absolutului!), Lyotard identifica acolo 
atât germenii viitoarei estetici a picturii şi artei abstracte...cât şi pe 
                                                           
7 Immanuel Kant, Op. cit. 
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aceea a muzicii, subsidiar făcând o trimitere şi către existenţa unei 
dimensiuni de natură mistică în modul de fiinţare al acestora. (Ştim încă 
de la Hegel că aparenţa artei anunţa prin ea însăşi ceva spiritual şi 
trimite de la sine la acest spiritual). În mod concret un asemenea fapt s-
a ilustrat deplin prin celebrul Pătrat al lui Malevitch ce atestă vocaţia 
pentru sublim evidentă în arta abstractă, artă care se naşte printr-un 
demers de limpede deturnare gândirii către imprezentabil. 

Nostalgia artelor către muzică se dezvăluie aşadar şi ca o 
deschidere către glăsuirile interiorităţii, către acele conţinuturi spirituale 
în raport de care cuvântul exprimărilor comune nu ştie decât să tacă. 
Muzicalizarea imprimă plutiri de supra-discurs, de jubilaţie a spiritului 
dincolo de contingenţele constrângătoare. Persistă în toate acestea o 
vibraţie (oarecum parmenidiană) a totalităţii, dar şi o anume 
ambiguitate.Intermundiile artelor se atrag şi se resping, coexistând 
tocmai de aceea într-o veşnică – dar fascinantă – stare tensivă. 

Dar despre nostalgia artelor către muzică aflăm – înainte de toate 
– de la marii maeştri. Pictorul Paul Klee, deloc întâmplător îndrăgostit 
de Wagner şi Verdi (fiind el însuşi un muzician autentic, chiar violonist 
de performanţă, fapt ce se simte – şi chiar se vede!– din întreaga lui 
creaţie picturală) va spune că arta nu redă vizibilul, ci face vizibil 
tocmai acel ceva ce se refuză vederii. (Paul Klee Confesiuni apud 
Carola Giedion- Welcker.) Wassily Kandinski, preocupat de principiul 
necesităţii interioare în artă...de sunetele culorilor,vedea asociaţii 
sinestezice între culori şi raporturile sonore. El întrezărea 
corespondenţele muzicale ale culorilor instituind termenul de 
orchestraţii cromatice...În tentativa de a stabili apropieri obiective(!?) 
între sunete şi culori, Kandinski implica în actul creaţiei (şi implicit în 
cel al percepţiei) artelor vizuale, forme de experienţă extrase din cultura 
muzicală şi filozofică, forme capabile – considera el – să intermedieze 
dezvăluirea sunetului interior. Se lasă întrevăzute în tentativele sale 
ecouri ale esteticii wagneriene asupra operei totale (Gesamtkunstwerk). 
Urmând aceeaşi ordine de idei nu facem abstracţie de întâmplarea (?!) 
că Arnold Schönberg – creator al dodecafonismului în arta sunetelor – 
s-a manifestat şi ca pictor...Prin urmare n-o să ne mire faptul că tehnica 
componistică a celei de a doua şcoli vieneze (din care face parte alături 
de discipolii săi compozitorii Albanberg şi Webern), impune ca termen 
de specialitate expresia Klangfarbenmelodie ce leagă într-o singură idee 
melodia şi culoarea. Nu mai puţin uimitor apare şi faptul că nici 
filosofia nu a rămas indiferentă în faţa seducţiilor muzicii: Walter 
Biemel – dar şi alţi participanţi la seminariile de la Freiburg – povestesc 
despre întrebarea cu care Heidegger li s-a adresat nu de puţine ori: 
„simţiţi muzica acestui text ?“ 
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Este evident, muzica, la rândul ei, apropiindu-se de celelalte arte 
oferă o deschidere către ţinuturile abia licăritoare ale Fiinţării, acelea 
situate la confluenţa dintre inteligibil şi inefabil. Aşa cum se vede chiar 
din propriile lui notaţii, până şi anti-metafizicul Paul Valéry nu a încetat 
niciodată să viseze la acele ţinuturi spirituale unde:”...l’âme jouit de sa 
lumière sans objet. Son silence et le total de la parole, et la somme de 
nos pouvoirs composent ce repos. Elle se sait éloignée de tous les noms 
et de toutes les formes8.” Valéry este totodată unul dintre cei ce 
ilustrează, în modul cel mai subtil şi complex, insaţiabilele nostalgii 
către muzică ale arhitecturii. În al său Eupalinos edificiile pot chiar să 
cânte, iar un templu – sugerează poetul eseist – reprezintă şi altceva, cu 
mult mai mult decât obiectualitatea în care se conţine prin forma şi 
semnificaţiile în numele cărora a fost creat. Paul Valéry distinge în el 
transfigurările a ceva survenind din mari depărtări de spaţiu şi timp, dar 
– surprinzător – chiar şi imaginea matematică a unei fete din Corint; 
sunt reproduse, spune el, graţia inexplicabilă, armonia de fiinţă 
fermecătoare. Vorbind despre acelaşi templu un personaj din amintitul 
dialog îl asemuieşte cu un cântec nupţial plin de flaute. Dar dincolo de 
toate acestea legătura dintre templu şi muzică configurează, potrivit lui 
Valéry, o divină analogie şi o meditaţie capabilă să atingă chiar 
marginea fiinţei, extrema realitate, prin strania apropiere a formelor 
vizibile de ansamblul efemer al unor sunete succesive, figura venerabilă 
şi graţioasă a monumentelor participând direct la puritatea sunetului 
muzical. Valéry crede că poate auzi cântecul coloanelor şi imaginează, 
în cerul pur, monumentul unei melodii (!), concluzionând că artele 
despre care vorbim (muzica şi arhitectura!) trebuie să zămislească în 
noi nu o poveste, ci acea putere ascunsă care creează toate poveştile. 
Nici pictura, nici poezia, spune el, n-au această virtute. Desigur, 
aserţiunea respectivă conţine un adevăr ce explică – într-o oarecare 
măsură – şi nostalgia cuvintelor către muzică. Încercând să se elibereze 
de apăsătoarele iradiaţii ale obiectualităţii şi să se apropie de natura 
evanescentă a fiindurilor transcendente, cuvintele – în poezie – au 
învăţat să intre în vibraţie cu ritmul structurându-se în discurs potrivit 
cu exigenţele pe care le impune ideea de muzicalitate. Dar şi în celelalte 
arte imponderabila prezenţă a ritmului produce stări de lucruri pline de 
neprevăzut ce se manifestă sub forma acelor situaţii de stranie 
expresivitate pe care – spre exemplu în arhitectură – Le Corbusier le-a 
surprins ca relaţii evident muzicale denumindu-le phénomenes d’espace 
indicible (Le poème de l’angle droit). Fără îndoială, sintagma vădeşte o 

                                                           
8 Paul Valéry, Mélange II: “Sufletul se bucură de lumina sa fără obiect. Tăcerea 
sa şi totalul cuvântului, şi suma puterilor compun această odihnă. Ea se ştie 
departe de orice nume şi de orice formă.” 
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încercare de deschidere a orizonturilor către sublim, aspirând să facă 
vizibil ceva ce se refuză vederii (cum spunea Paul Klee), adică 
substratul secret, evanescent-muzical al raporturilor prin care 
arhitectura, poezia, ori arta abstractă se întâlnesc şi interferează cu 
muzica. Astfel se iluminează existenţa între ele a unei tainice, tensive şi 
niciodată contrazise proximităţi: aceea pe care Valéry o exprima printr-
o excepţională intuiţie concentrată într-un vers unic ce îşi găseşte 
reverberaţiile în oricare dintre amintitele arte: hésitation prolongée entre 
le son et le sens?... 
 
 

HORIA ION GROZA 

Poate… 

Lui Paul Emanuel 
 
“Fiecare seară 
poate fi asemenea fugii 
într-un Egipet imposibil”,  
ca liniştea timpului 
încremenit în piramide 
ca absolutul sufletelor noastre  
pe care briza de seară 
îl plimbă uşor pe obraz 
cu pulberea spulberată a deşertului.  
 
”Ochiul magic al Lunii 
poate sângera în 
buzunarul nostru lăuntric”,  
luminându-ne patimile lihnite 
retrase în vizuini adânci 
să-şi lingă rănile adunate 
de pe lungi, prăfoase drumuri 
înainte de a se contamina 
de rubeola sfinxului 
de decojiri în scări. 
 
Fiecare seară 
poate fi deschiderea unei frânturi de cer  
sau o amintire a fostelor noastre sângerări... 
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VLADIMIR UDRESCU 

orbita melancoliei 

cândva 
în după-amiaza de secol 
agăţat de şirul de cocori 
ai orfismului 
licărea a gnoză şi vorbeai 
despre teoria musonului 
din arhipelagul 
cu languste de cositor 
deasupra dimineţii 
firele de nisip răsfrângând 
tropii de umbră din parc 
 

o clipă ai crezut că adevărul 
se face ghem în memoria 
de borangic şi hurmuz 
de aici se zăreşte doar 
orbita melancoliei 
 

dar slava există o dată cu 
soarele de alabastru 
crucificat asemeni unui pinguin 
democrat 
luciul de spadă reflectă 
frageda moarte a clorofilei 
din sacristii 
 

respiri ca un edict 
în vreme de ciumă 
dascălii de rebeliune mai zic 
că tot ceea ce ştii 
îndrăgeşte fuga din dogmă 
 

iar fraza cu togă de scaieţi 
îngână micul 
infern al elocinţei 
aşa cum mai petreci 
în hlamida graiului voltaic 
 

cu văzul scurtat 
nu mai cunoşti chipul enigmei 

memento 

nu-ţi aminteşti nimic 
 

noaptea aceea din sud s-a 
scurs 
în zgura din memoria 
cu filamente stercorare 
 

şi iată ce vede taliarhul 
 

într-un lanţ verbal se leagănă 
desţărarea iluziilor 
răsura-nflorită a doua oară 
pe lângă lacra utopiei 
cum aţipeşte 
şi pelerinii lângă un stog 
de manuscrise ajunşi 
la gurile fluviului de aur 
 

lucrurile se hârjonesc acum 
planctonul în delir 
negura pe ţarini 
e un senin de care atârnă 
făptura unui zeu nemilos 
şi cormorani ai simţurilor 
pretutindeni 
aşteptând calvarul 
 

din strofele de iederă ale frazei
răzbate micul infern 
ceea ce spuneai se risipise 
deja în vânt 
nu putem inventa răul 
ai zis 
 

un lujer metec răsărea 
fără înţeles 
în utopia sufletelor moarte 
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GELLU DORIAN 

Pustia 

(fragment) 
 
Unde inima mea bate, locuieşte un vultur bolnav, 
seara şuieră în sângele lui vântul, 
ziua îl bat ploile reci peste nisip, 
înăuntru nu este nimeni, ochii îi sunt seci, două scoruşe în aerul gol, 
acolo nimeni nu se închină, trupul de tablă scârţii sec, 
din mâini i se scurg valuri de ceaţă, din ceaţă se iveşte un cer 
plumburiu, 
degetele i se fac pene, penele solzi, 
solzii lucesc ca nişte bănuţi, în cuşcă o floare sângerează, 
nimeni n-o udă, 
lumea crede că va muri, în timp ce ea se mută în mine 
şi-şi face peşteră acolo, din ce în ce mai întinsă şi plină de umbre 
pe care nu le lasă nimeni, pietrele macină tot timpul, 
morar din gura căruia ies sunete care cresc până la asurzire: 
 
1. nici liniştea nu se face cuib în care singurătatea lasă ouă 
pe care doar cerul le cloceşte, 
nici zgomotul, nici furia, 
doar o aripă bate în ochii stinşi, iar gura celui mut grăieşte prin lume 
în urechile celor surzi, 
 
viaţa este o cârpă în mâna bucătăreselor, pe care o storc odată pe an 
când se fac sloiuri de gheaţă-n ferestre, 
iar morţii se răsucesc în mormânt ca-n somn pruncii care-şi caută ţâţa 
sfârtecată de mâna bărbatului beat, 
 
nici pielea mea pusă la zvântat pe trupul femeilor care m-au părăsit 
nu se mai face buburuze, 
stă ca un cearşaf boţit pe un pat din care nu se mai trezeşte nimeni, 
nici sângele meu n-o mai îmbujorează, 
el stă în vene ca uleiul în candelele neaprinse, 
zugrăvite rugăciuni prin biserici, 
greşeli uitate în ţeasta popilor avari, glăsuite încet în judecata lui 
Dumnezeu, 
 
nimic nu mai e aici, 
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varul orb, surd, 
casa pustie, leagănul gol, 
sărbători fără suflet, 
magi obosiţi în icoane, 
 
nici liniştea nu mai face zgomot, colcăie într-o pernă dospită, 
la uscat pe garduri de spini, cârpe stoarse după ani de zădărnicie 
prin zoaiele lumii, 
 
nici pielea mea nu mai e pe mine, alunecat într-un trup de necunoscut, 
gros ca un aluat gata de copt, 
îmi stă sângele-n vene - 
o să-l bea moartea în cârciuma ei veşnic deschisă, 
i-i sete mereu. 
 
2. ne trezim, 
ne privim ochi în ochi prin oglinda în care disperarea colcăie 
în fiecare şi nu e decât aici, în lanul întins dintre mine şi sticlă, 
celălalt pare liniştit, 
sub genele lui nu mai sunt eu, 
sub genele mele stă el, orb ca o cârtiţă prin aerul sterp – 
 
pot număra până la trei, 
pot număra până la o mie, 
pot număra încontinuu, 
nimic nu se mai întâmplă, 
doar afară bat în acoperişuri ceruri multiple 
ca între palme aerul făcut franjuri, 
pe patul întins se fac riduri, presiunea tavanului taie vidul 
din care muşc numai eu, celălalt mimează doar gustul amar 
al următoarei secunde: 
fă ochii mari, mi se pare a spune, 
ochii mei mari se cufundă în ochii mei mari, 
nimic mai fals, 
nimic mai neadevărat; 
 
pot privi o dată, 
pot privi de trei ori, 
pot privi de o mie de ori, 
pot privi încontinuu ca într-o carceră deţinutul al cărui cer 
i se termină în suflet, 
acolo bat mii de tobe, afară nu se aude nimic, 
afară e linişte, 
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iar în linişte nu se vede nici aerul gol dintre pleoape, 
nici paravanul de sticlă după care îmi place să mă ascund: 
când eram mic îmi era la îndemână să mă arunc în cer ca într-o vizuină 
din care ieşeam bătrân, furios ca un fumător la capătul ultimei ţigări; 
erai atunci, 
eşti unde sunt eu acum unde eram eu atunci – 
 
pot întreba încontinuu, 
pot pune o mie de întrebări, 
pot pune trei întrebări, 
pot pune ultima întrebare şi sparge oglinda din care să dispar, 
dar nu e nimeni aici, 
dincolo nu e nimeni, 
se lasă în ochi zorii de zi, ca-n hublouri răsăritul înghiţit de apus: 
 
acum taci, aşa cum tac printre cioburi irişii din care 
încerc să adun pustia. 
 
3. nu ţipă nimeni în urechile mele, 
între ele e un zgomot în creştere, cascade adânci în vreme de iarnă 
când se deschid albumele pline de fotografii 
iar apele dau afară ca norii dintre aripile îngerilor pe care 
nu i-a văzut nimeni – 
eu pot spune cu mâna pe inimă că, ieşind din casa mea ca dintr-un 
deşert 
beduinul în oaza morgana, am văzut 
cum pluteau toate lucrurile peste mine, 
am simţit cum se furişau toate nimicurile de care nu aveam nevoie 
în ochii mei 
abia iviţi din dosul inimii în care am stat bolnav mai multe vieţi la rând – 
 
dar aiureli s-au mai spus – 
 
în urechile mele se aud aceste vorbe din care mă recompun, 
aşa cum fac mâinile când adună totul într-un nimic 
căruia-i dau drumul în lume 
şi lumea se strânge în jurul lui, se ceartă, 
îl face de neatins, până când, scos din acel ţipăt, 
se surpă între urechile mele, din care fug acum, 
disperat, oriunde, numai în mine, nu – 
 
nu ţipă nimeni, 
deşi nimic nu se mai aude, 
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nimic nu se mai strigă, 
un şir lung de oameni se aşează obosiţi în trupul meu rămas singur 
la marginea lumii din care toţi fug 
să se regăsească într-o viaţă de care iarăşi să nu aibă habar. 
 
4. într-o astfel de prăpastie înfloreşte o floare zidită, 
nimeni nu a văzut-o vreodată, 
toţi se închină în faţa oglinzilor şi cred că din acea lume 
răsare chipul din faţa lor, 
în acea prăpastie alunecăm, unii înfloresc pe loc, 
faţa le devine icoană, 
alţii nu ajung niciodată la capăt, plutesc aşa la nesfârşit, 
ei sunt cei care ţin locul viu, disperarea continuă, 
iar când este linişte pe umerii lor stă cerul 
oglindit şi el, 
aşa cum se întâmplă când te trezeşti, 
te priveşti în ochi şi nu mai ştii cine eşti, 
 
dar nu e deloc adevărat ce se spune despre acel loc pustiu, 
cine vrea să-l vadă, ochi peste ochi, se uită în el, 
tace şi astfel bănuieşte ceea ce poate fi 
pe mai departe, 
 
la fel de bine, ca nicăieri, la fel de rău, ca peste tot. 
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CASSIAN MARIA SPIRIDON 

Pe mări 

pe mări sau pe oceane 
în larg sau lângă ţărmuri 
vapoarele sunt însoţite 
de pescăruşi în stoluri 
– flămânde păsări 
după peştii traşi în vertij 
de rotitoarele elice – 
cu ţipete scurte/ ascuţite 
prind în cioc plevuşca ameţită 
 
pe valuri duc oameni 
şi duc mărfuri 
în nepăsare  
de armada zburătoare 
la vreme când Soarele  
e Lună roşă 
şi ziua încă n-a plecat 
 
din mal în mal 
pe necuprinsa apă 
se mişcă pescăruşii 
pe crestele de val/ în oboseală/ 
se culcă spre odihnă 
 
un ochi din ceruri 
pe toate le veghează 
cu sau fără merit 
şi peşti şi păsări 
lighioanele mulţime 
dar cine iubirea ne veghează 
între atâtea fiinţe mişcătoare 
pe punţi de lemn/  
de fier şi de pământ 
sau de azur 
unde e întronată Păzitoarea 
 

– să înţelegem îndestul 
cât de fragile-s toate – 
cum ne mutăm din lumea asta 
în lumea care vine 
precum un feribot de pe acest 
tărâm 
pe altul 
împinşi de vânt 
la fel ca floarea de sămânţă 
a păpădiei 
ca sporii/ ca achenele cu aripi 
lăsând o urmă 
precum o aripă în aer 
sau un peşte în Ocean 
rămâne doar iubirea 
doar dragostea lui Eu şi Tu 
pe scara suitoare 
 
vin în şirag 
în rânduri strânse 
după plevuşca ameţită 
păsările mării 
ele cunosc sfârşitul 
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EMINESCIANA 

CONF. UNIV. DR. AUREL M. CAZACU 

Eminescu în apărarea lui Titu Maiorescu 

Titu Maiorescu s-a dovedit, în întreaga sa activitate, desfăşurată 
pe tărâmul culturii, învăţământului şi politicii, o personalitate viguroasă, 
cu vocaţie de îndrumător. 

Deprins să iubească adevărul „în tot timpul, sub toate 
împrejurările şi pentru toate rezultatele lui”1, deprins a socoti că „tot ce 
e de valoare trebuie să fie gândit şi săvârşit în mod original”2 în orice 
ţară, mai ales într-o ţară ca a noastră, nevoită să se iniţieze în cultura 
superioară occidentală, Titu Maiorescu n-a acceptat pe mulţi dintre 
înaintaşii şi contemporanii săi. 

Necruţătorul său spirit critic, incomod, uneori rigid, nu-i oferă 
posibilitatea să-şi exprime prea des aprecieri şi judecăţi favorabile 
despre autori români. Mai mult, nici lucrările de logică originale ale 
foştilor săi studenţi nu intră, de regulă, în sfera lui de interes. Cu 
siguranţă, Maiorescu şi-a creat destule inamiciţii şi datorită darului său 
oratoric, darul pe care grecii antici îl considera, pe drept cuvânt, ca unul 
dintre cele mai puternice mijloace de stăpânire a sufletelor. În acest 
sens, evocarea acestei calităţi de către un alt mare orator – Barbu Şt. 
Delavrancea, este elocventă pentru conturarea personalităţii sale: 

„Subiectul, adversar sau idee, e strâns ca într-un cleşte. Legătura 
se face cuvânt de cuvânt, frază de frază, period de period, parte de 
parte, până încheie, şi încheierea se impune, solemn şi energic, oricărui 
minţi, amicului şi inamicului. Orice discurs al lui este un silogism. 
Comparaţiile, fulgere, ironia, una din cele mai uzuale modalităţi 
întrebuinţate de orator, fier roşu: sfârâie pe unde trece. Maiorescu nu 
desemnează cu creta sau cu cărbunele, ci sapă; nu-şi exercită abilitatea 
la suprafaţă, ci sfredeleşte sufletul; nu gâdilă numi urechea maselor, ci 
le strânge ca pe o pastă moale, le modelează şi-şi imprimă formele 
cugetării sale, totdeauna surprinzătoare prin curajul senin cu care le 
expune şi prin noutatea pe care totdeauna le-o dă.”3 
                                                           
1 Titu Maiorescu, „Logica”, în Scrieri de logică, Ediţie îngrijită de Alexandru 
Surdu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988, p. 276. 
2 Titu Maiorescu, Însemnări zilnice, vol. I, Editura Librăriei Socec, Bucureşti, 
1937, p. 201 – însemnare „Bucureşti. Dec. 1872”. 
3 Delavrancea, Oratorul Titu Maiorescu, în Opere, vol. 5, Editura Minerva, 
Bucureşti, 1969, pp. 463-464. 
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Nu întâmplător, apariţia în 1876 a manualului de Logică,4 a 
declanşat una dintre răsunătoarele polemici din presa vremii, cu ecou 
până în zilele noastre. Mult discutata şi disputata problemă consta în 
identificarea izvoarelor teoretice care au stimulat sau modelat 
înfăptuirea Logicii. O caracteristică a contemporanilor lui Maiorescu, 
de la inamicii săi politici până la foştii studenţi, este aceea că analiza 
critică a influenţelor şi a valorii manualului de Logică nu se disociază 
de receptarea contradictorie a viguroasei lui personalităţi. 

Iniţiatorul răsunătoarei polemici este un oarecare George Zotu, 
profesor de limbă greacă la Seminarul Central şi autorul unui manual de 
citire greacă. Personalitate mediocră, de vreme ce-şi trece titlul de 
doctor în locul numelui – dr. Zotu – când îşi semnează articolele. El era 
doar vârful de lance al antijunimiştilor, al intelectualilor de orientare 
liberală şi al celorlalţi adversari, neîmpăcaţi cu personalitatea complexă 
şi poziţia de lider câştigată de Titu Maiorescu în lumea culturii şi 
politicii româneşti. Să nu uităm că acest atac era îndreptat împotriva 
unui fost ministru al Instrucţiunii Publice (1874-1876), fost rector al 
Universităţii din Iaşi, întemeietorul şi diriguitorul societăţii literare 
Junimea (din 1863), a revistei Convorbiri literare (din 1867), 
conservator ca orientare politică şi polemist de renume. 

Faptul că G. Zotu publică în Columna lui Traian (aflat sub 
direcţiunea lui B. P. Haşdeu) în nr. 6 şi 7 iunie-iulie 1877, o recenzie 
intitulată Tit. Maiorescu. Logica. Partea I: Logica elementară5 şi 
reprodusă la scurt timp, aproape simultan în alte două ziare inamice ale 
timpului – Presa,6 director V. Boerescu şi Telegraful,7 director I. C. 
Fundescu – clarifică ceea ce se urmărea prin acest atac concentrat: 
discreditarea lui Titu Maiorescu şi nu dispută ştiinţifică loială. 

G. Zotu susţine în mod tendenţios că publicarea de către Titu 
Maiorescu a acestei lucrări constituie „cea mai mare greşală”, pentru 
faptul că oferă un text pe baza căruia se puteau judeca cunoştinţele sale 
filosofice, „mai contestabile decât elocinţa d-sale”. Deşi insinuant nu 
foloseşte termenul de plagiat, G. Zotu găseşte că Maiorescu urmase 
servil în lucrarea sa, logica filosofului englez J. St. Mill, Sistem de 
logică deductivă şi inductivă. Învinuirea se referea la paragraful II al 
Logicii lui Maiorescu, unde sunt traduse câteva propoziţii referitoare la 

                                                           
4 Titu Maiorescu, „Logica. Partea I: Logica elementară”, Editura Socec, 
Bucureşti, 1876. 
5 Dr. Zotu, „Tit. Maiorescu. Logica. Partea I: Logica elementară”, în Columna 
lui Traian”, VIII, iunie-iulie, nr. 6-7/1877, pp. 293-298. 
6 Dr. Zotu, „Logica lui Tit. Maiorescu”, în Presa, X, nr. 156, 4 august 1877, p. 3. 
7 Dr. Zotu, „Logica lui Titu Maiorescu”, în Telegraful, VII, nr. 1595, 5 august 
1877, pp. 2-3. 
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definiţia logicii, tezele privind tema şi utilitatea logicii, precum şi alte 
câteva obiecţii existente la Mill, fără să se arate şi sursa din care au fost 
luate. Pentru a-şi susţine ideea de plagiat, G. Zotu citează în paralel cele 
două lucrări, din care rezultă chiar similitudinea punctuaţiei: 

„Arătând această perfectă consonanţă ad literam între Titu 
Maiorescu şi Mill, noi am fost dispuşi a explica printr-o întâlnire de idei 
a două genie, dacă nu ne-ar fi cam greu a înţelege o asemenea întâlnire, 
chiar în cuvinte, chiar în puncte şi virgule.” 

Apoi polemistul nostru constată caracterul eclectic, 
contradictoriu, nelogic al lucrării, prin faptul că autorul Logicii îl 
părăseşte pe J. St. Mill şi se orientează neloial spre concepţia lui 
Herbart şi şcoala lui: 

„După ce d-sa în introducere şi-a dat silinţa de a se pune în cea 
mai strânsă armonie cu Mill, îndată după terminarea introducerii, lasă 
pe Mill la o parte şi urmează altor autori, de astă dată germani, mai ales 
din şcoala lui Herbart. Această infidelitate către Mill, n-a putut rămânea 
nepedepsită. Teoriile susţinute de Mill şi adoptate de Maiorescu în 
introducere, fiind contrare celorlalte teorii împrumutate de d. Maiorescu 
de la alţii, Logica d-sale a dobândit un caracter foarte nelogic.” 

Totul provine din faptul că Mill – continuă polemistul de ocazie 
– „caută a fi pe cât se poate consecvent în tot opul său, pe când d. 
Maiorescu admite în cartea sa felurite idei eterogene, fără a observa 
contradicţiunea în care stau unele cu altele.” 

Referindu-se, printre altele, şi la noţiune, G. Zotu remarcă aici 
contradicţii şi chiar confuzii: „Astfel, într-una şi aceeaşi pagină vedem: 
d-intâi, o definiţiune încurcată şi neexactă; apoi un exemplu care nu 
este la locul său şi în fine o conclusiune trasă din aer.” 

Nici Apendicele bibliografic al lucrării nu scapă criticii, 
deoarece ar fi trebuit să cuprindă nu o înşiruire de „simple titluri”, ci un 
îndrumător în problemele controversate din logică. În concluzie, 
neconcordanţa între expunere şi introducere, fac din lucrare un 
„mozaic” de idei, ce trădează „lipsa de proprie cugetare”. 

Era de aşteptat ca Titu Maiorescu, redutabil polemist, să-şi apere 
lucrarea şi onoarea. Dar Maiorescu s-a remarcat printr-o lungă şi 
indiferentă tăcere. 

Acestei recenzii îi răspunde, în schimb, Mihai Eminescu în 
Convorbiri literare (XI, nr. 5, 1 aug. 1877, p. 199-200), un răspuns 
scurt – O recenziune8– care pare a fi rezultatul unui răspuns mai amplu, 

                                                           
8 M. Eminescu, „O recenziune”, în Opere, vol. IX, Editura Academiei R.S.R., 
Bucureşti, 1980, p. 409. 



 42 

dar refuzat de directorul I. Negruzzi9 care evită implicarea revistei într-
o polemică cu implicaţii politice. 

Răspunsul lui Eminescu este admirabil prin conciziune şi 
precizie, arătând că Logica lui Titu Maiorescu „este cea mai bună 
scriere în această materie care-au apărut vreodată în limba 
românească”. Poetul consideră că obiecţiile critice ale lui G. Zotu sunt 
„insinuaţiuni” şi „apucături neleale”, care privesc nu atât manualul de 
logică sau ştiinţa autorului, cât mai ales caracterul, personalitatea lui, 
deoarece J. St. Mill figurează „între autorii întrebuinţaţi la lucrarea 
manualului de logică”. Această scurtă replică este reprodusă sub titlul 
Notiţe literare10 în ziarul Timpul la 11 august 1877, probabil ca reacţie 
la apariţia în 4 august, în Presa, apoi în 5 august, în Telegraful, a 
atacului lansat de G. Zotu. 

Amplul răspuns la obiecţiile lui G. Zotu nu se lasă aşteptat. În 
Curierul de Iaşi, la 12 august 1877, Eminescu publică Observaţii 
critice,11 reprodus şi pentru publicul bucureştean în ziarul Timpul,12 la 
6, 7 şi 8 septembrie 1877. Poetul orientează polemica cu G. Zotu în 
direcţia denunţării metodei folosite de acesta, metodă care, utilizată şi 
în presă, nu contribuie la luminarea publicului şi alimentează patimile 
politice. Stratagema constă în suspiciunea, afişată de la început, faţă de 
cunoştinţele filosofice ale lui Maiorescu, fără a face dovada temeiniciei lor. 

„Recenziunea merită atenţie – scrie Eminescu – din punctul de 
vedere al observaţiilor ad personam ….Toate aceste bănuieli, aserţiunea 
că publicarea manualului e cea mai mare greşeală a d-lui Maiorescu şi 
siguranţa că şi-ar pierde admiratorii, toate aceste, puse la locul pe care-l 
ocupă (la începutul recenziunii), devin o stratagemă. O fină, deşi 
vulgară stratagemă, pentru a înscena o petitio principii, pentru a câştiga 
prin subrepţiune unul din raţiunile concluziei. Când începi a suspiciona 
pe om înainte de a fi dovedit ceva contra lui, uneşti deja cu ideea ce se 
creează în capul cetitorului un predicat în defavorul lui, încât concluzia 
ţi-i cu mult mai uşoară. Această suspicionare anticipată e foarte 
obicinuită în jurnalele politice, a căror misiune se-nţelege că nu e 
luminarea publicului, ci escitarea patimilor lui, dar în discuţii ştiinţifice 
n-are ce căuta.”13 

                                                           
9 D. Vatamaniuc, „Comentarii la O recenziune”, în M. Eminescu, Opere, vol. 
IX, 1980, p. 765. 
10 M. Eminescu, „Notiţe literare”, în Timpul, II, nr. 182, 11 august 1877, p. 3. 
11 M. Eminescu, „Observaţii critice”, în Curierul de Iaşi, X, nr. 57, 12 august 
1877, pp. 2-3. 
12 M. Eminescu, „Observaţii critice”, în Timpul, II, nr. 203 din 6 sept., p. 2, nr. 
204 din 7 sept., pp. 2-3, nr. 205 din 8 sept. 1877, p. 3. 
13 M. Eminescu, „Observaţii critice”, în Opere, vol. IX, 1980, pp. 414-415. 
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Trecând la argumentările ad rem, poetul arată că textele 
incriminate de plagiat sunt de fapt citate „în mod cinstit în apendice 
între manualele întrebuinţate şi pentru manualul nostru”. În opoziţie cu 
sensul negativ conferit de către G. Zotu noţiunii de „rezumat” (noţiune 
utilizată de T. Maiorescu în prefaţă la Logica sa, când se referă la 
rezumatul prelegerilor ţinute în curs de aproape zece ani la 
Universitatea din Iaşi), M. Eminescu invocă atât experienţa sa (perioada 
studiilor universitare), cât şi exemplul lui I. Kant, care îşi rezumă în 
lucrarea Logik, publicată la Königsberg în 1801, prelegerile sale 
susţinute la Universitate timp de două decenii. (În realitate compendiul 
de logică a fost întocmit de Gottlob Benjamin Jäsche, un fost student al 
filosofului german, căruia i-a pus la dispoziţie propriul manuscris al 
cursurilor). 

Eminescu stăruie apoi asupra observaţiei făcută de G. Zotu după 
care Maiorescu, folosind drept călăuză unii autori germani, după ce s-a 
condus de senzualismul lui J. St. Mill, ar fi dat prin aceasta un caracter 
„nelogic” Logicei sale. Este adevărat că teoria lui Mill este senzualistă. 
Ea a fost însă formulată mult înaintea lui de către Epicur, şi s-ar 
materializa prin expresia: nihil est in intellectu quod, non prius fuerit in 
sensu (nimic nu este în minte care să nu fi fost mai întâi în simţuri), pe 
care o urmează şi Maiorescu, dar cu restricţiunea lui Leibniz: nihil est 
in intellectu quod, non prius fuerit in sensu, nisi intellectus ipse (nimic 
nu e în minte care să nu fi fost mai întâi în simţuri, decât mintea însăşi). 
Restricţiunea nisi intellectus ipse a fost acceptată şi de I. Kant. Prin 
urmare nu există nici o contradicţie în gândirea lui Maiorescu. 
Dimpotrivă, consecvenţa lui Maiorescu constă tocmai în aceea că nu 
admite senzualismul ca „sistem”. 

„Deci într-o cestiune atât de fundamentală – arată Eminescu – d. 
Maiorescu poate fi mult şi bine în contradicţiune cu Mill, fără de-a fi 
însă ”în contradicţiune cu d. Maiorescu din Introducere”, precum 
susţine recenzentul.”14 

În recenzia sa, G. Zotu consideră drept contraziceri încă două 
propoziţii despre noţiuni, însă identificate în locuri diferite: 
„reprezentări relative la acelaşi obiect” şi „reprezentări asupra aceluiaşi 
fel de obiecte”. Prima propoziţie este după Eminescu „în cazul cel mai 
rău un lapsus calami – o greşeală de condei”, pe când „a doua e cea 
adevărată ”, dar este de apreciat că autorul Logicii se corectează pe 
parcursul expunerii. Însăşi obiecţia lui G. Zotu, că Logica lui Maiorescu 
include numeroase contraziceri, ceea ce este o dovadă de neştiinţă, este 
respinsă de Eminescu, prin invocarea numelui lui Kant „care se 

                                                           
14 Ibidem, p. 416. 
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contrazice câteodată, care dă câte două definiţii despre un lucru din care 
nici una nu-i bună, ba se exclud”, dar nimeni nu i-a pus la îndoială 
cunoştinţele filosofice. Concluzia lui Eminescu este pertinentă, ceea ce 
ar fi trebuit să-l reducă la tăcere pe mediocrul polemist: 

„Ştiinţă poate câştiga oricine voieşte, judecată nu. Judecata e un 
dar preţios al naturii, care se găseşte în porţiune mică la orice om, dar 
încăpătoare şi clară numai la aristocraţia spirituală, pe care natura au 
semănat-o cu multă zgârcenie pe faţa pământului. Şi această aristocraţie 
e şicanată în republica literelor, ca şi aristocraţia numelui istoric în 
republica cetăţenilor. În amândouă republicile mediocritatea (din 
invidie şi din simţământul nimicniciei sale) va bănui capetele pe care nu 
va putea sau nu va voi să le înţeleagă. Şi un asemenea cap cu judecată 
vastă şi limpede este într-adevăr autorul manualului de logică, din care 
cauză republica literelor române e pe cât se poate în contra lui. 
Insinuări, buiguiri confuze despre cosmopolitism, bănuieli de neştiinţă, 
acuzări de plagiat, toate aceste se aruncă asupra unui spirit care în fiece 
şir e de transparenţa cristalului şi nu lasă nimănuia îndoieli asupra 
celora ce voia să zică.”15 

G. Zotu răspunde totuşi recenziei lui Eminescu. În răspunsul său, 
Critici literare,16 publicat în Presa din 14 august 1877, G. Zotu arată că 
se aştepta ca „amicii” lui Maiorescu să intervină în apărarea sa. Apoi 
reiterează şi amplifică obiecţia de plagiat. Nu numai textele logicianului 
englez Mill sunt preluate ad litteram, dar şi ale logicienilor germani, 
ilustrând cu definiţia „silogismului hipotetic” (paragraful 34 din Logica 
lui Maiorescu), preluată din lucrarea lui Friedrich Adolph 
Trendelenburg, Logische Untersuchungen. 

Aceasta explică de ce Eminescu revine cu încă o notă17 în 
Convorbiri literare (1 septembrie 1877), precizând că numai atunci se 
poate vorbi de plagiatul cuiva, când acesta ar lua „ideile sau formularea 
lor de la un autor fără a-l cita nicăieri”; când însă, ca în cazul lui 
Maiorescu, autorii folosiţi sunt citaţi de nenumărate ori, obiecţia nu se 
susţine. De pildă – completează Eminescu – „cercetările logice ale lui 
Trendelenburg sunt citate o dată ca op întreg întrebuinţat, de patru ori 
cu indicaţii speciale; Logica lui Mill asemenea o dată ca op întreg 
întrebuinţat, de şase ori cu indicaţii speciale”. Ambele opuri sunt citate 
de 12 ori „pentru un text de 40 paragrafi, pe 50 de file” (după prima 
ediţie a Logicii maioresciene, cu 110 pagini – n.n.). Dacă se insistă 
totuşi pe obiecţia de plagiat, G. Zotu părăseşte observaţiile ad rem, 
                                                           
15 Ibid., p. 418. 
16 Dr. Zotu, „Critici literare”, în Presa, X, 14 august 1877, p. 3. 
17 M. Eminescu, „Încă o dată recenziunea Logicii lui Maiorescu”, în Convorbiri 
literare, XI, nr. 6, 1 sept. 1877, pp. 238-240. 
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substituindu-le cu cele ad personam. De pildă, discuţia termenului 
mediu este dezvoltată de autorul Logicei după Trendelenburg, capitolul 
al XVIII-lea din Cercetările logice. Maiorescu a citat însă de două ori 
acest capitol în apendice. Iar dovadă peremptorie că observaţiile lui 
Zotu nu sunt ad rem o găsim în împrejurarea că recenzentul nu acceptă 
că autorului Logicei i-a rămas în minte în mod neintenţionat o idee a lui 
Trendelenburg (cazul silogismelor ipotetice), pe care însă a 
„întrebuinţat-o mai bine, mai limpede, mai cu temei de cum s-au 
întrebuinţat Trendelenburg pe el însuşi”. 

Intenţia „de a lua fără a pomeni” şi care implică voinţa de a 
plagia, adaugă Eminescu, nu este specifică autorului Logicei, ci, cel 
mult, vina ar fi de atribuit memoriei: „La idei care ni se comunică în 
mod foarte abstract pierdem adesea conştiinţa originei lor, şi numai la 
acelea care ni se dau în mod intuitiv, oarecum plastic, printr-o imagine, 
ne aducem mai întotdeauna aminte şi de cel ce ni le-au comunicat… 
Dacă acesta este un plagiat, atunci tot ce gândeşte vreun om în lume e 
asemenea un plagiat, căci toţi nu facem decât a gândi până la capăt ceea 
ce altul au gândit în mod embrionar.”18 

Preluând citate din Prefaţa autorului Logicii, Eminescu 
concluzionează că citatele lui Maiorescu „nici nu sunt scrise ca să arate 
care autori anume au servit la compilarea cărţii sale (căci orice carte de 
şcoală secundară e cu atât mai bună cu cât este un compilat mai bine 
aranjat al formulărilor celor mai exacte şi mai limpezi din ştiinţa 
respectivă).”19 

Polemica în jurul Logicii maioresciene este continuată de G. 
Zotu cu un nou articol, intitulat Critice literare,20 pe care îl publică în 
Presa, la 16 septembrie 1877. Convins că articolele din Convorbiri 
literare şi Curierul de Iaşi aparţineau la două persoane diferite, adoptă 
în răspunsul său o atitudine diferenţiată, de respect pentru unul, şi de 
prea mare îndrăzneală pentru celălalt, M. Eminescu. Ca ecou al 
polemicii iscate, Zotu oferă lui Eminescu următoarea lămurire, cu un 
aer academic nedisimulat: „Dar trebuie să ştie d. Eminescu că acel 
rezumat al prelegerilor lui Kant nici nu este scris şi publicat de Kant, ci 
este o prelucrare făcută de G. B. Jäsche, publicată în anul 1800.”21 

Despre această „lămurire”, M. Eminescu pomeneşte în 
scrisoarea sa din 20 septembrie 1877, trimisă lui I. Slavici, din Iaşi: „Îţi 
scriu în grabă că editorul logicii lui Kant se cheamă G. B. Jäsche, nu 
Fäsche cum stă în Presa. Logica aceea nu e bună nici măcar pentru 
                                                           
18 M. Eminescu, „Opere”, vol. IX, 1980, pp. 423-424. 
19 Idem, p. 423. 
20 Dr. Zotu, „Critice literare”, în Presa, nr. 188, 16 septembrie 1877, p. 2. 
21 Idem. 
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începători, căci ceea ce-i original în ea nu-i bun, ce-i bun nu-i original. 
Jäsche a fost un elev al lui Kant şi ca filosof, semikantian. Apropos de 
Trendelenburg şi Maiorescu. Deosebirea între pasagele citate de mine 
în Convorbiri e foarte mare. ”Cea mai naltă abstracţiune a intuiţiunii” a 
lui Tr. este ”esse” copulativ, verbul auxiliar, nu ”existere” a lui 
Maiorescu. Trend. recunoaşte asemenea existenţa unor silogisme 
ipotetice. Maiorescu le preface pe acestea pur şi simplu în silogisme 
categorice. Eu am închipuit următoarele silogisme spre a arăta 
deosebirea: Dacă este seminarul din Bucureşti, este d. Zotu. Însă 
seminarul din Bucureşti este şi cea mai naltă abstracţiune a intuiţiunii. 
Deci D. Zotu este cea mai naltă abstracţiune a intiuţiunii. Categoric însă 
astfel: D. Zotu este o dependenţă a seminarului din Bucureşti. 
Seminarul există în realitate. Deci D. Zotu există în realitate.”22 

Scrisoarea cuprinde şi câteva pasaje în care poetul îşi exprimă 
îndoiala că izbutise să înlăture toate obiecţiile critice cu privire la 
Logica lui Maiorescu: „Nu ştiu dacă Maiorescu a fost mulţumit sau nu 
cu anticriticele mele. Sunt scrise în grabă şi nu prea sunt de seamă, dar 
n-am ce-i face”. Este expresia unei anumite insatisfacţii. Deoarece Titu 
Maiorescu n-a intervenit în polemică, o parte din vină o poartă probabil 
şi autorul manualului de Logică. 

Slavici deja îşi făcuse prezenţa în polemică prin reproducerea 
articolului lui Eminescu, Observaţiuni critice în ziarul bucureştean 
Timpul din 6, 7 şi 8 septembrie 1877. Nepregătit îndeajuns să discute 
probleme de logică îi cere poetului unele informaţii, ale căror 
răspunsuri le întâlnim în scrisoarea mai sus amintită. 

Polemica în jurul Logicii lui Maiorescu se încheie cu articolul lui 
I. Slavici, Bietul Dr. Zotu,23 publicat în ziarul Timpul la 23 şi 25 
septembrie 1877 şi semnat Tanda. Prozatorul aduce laude lui Eminescu 
pentru apărarea manualului de Logică, însă crede că i s-a acordat lui G. 
Zotu prea mare importanţă. Ioan Slavici îşi dă toată silinţa, printr-un 
discurs tăios, de o mare duritate, să demonteze încercarea de denigrare a 
lui Maiorescu, deoarece nu Logica lui era vizată, ci „omul care a scris-o 
şi, drept vorbind, nici de om nu e vorba, ci de puterea cu care stăpâneşte 
alte puteri.”24 

Decupând fiecare intervenţie a lui G. Zotu şi analizând-o ad 
absurdum, prozatorul reuşeşte nu numai reducerea la tăcere a „criticului 
improvizat” şi prea „îndrăzneţ” în urma replicilor lui Eminescu, ci şi 
                                                           
22 M. Eminescu, apud E. Lovinescu, „T. Maiorescu şi contemporanii lui”, 
Editura Minerva, Bucureşti, 1974, p. 149. 
23 I. Slavici, „Bietul Dr. Zotu”, în Opere, Vol. X, Editura Minerva, Bucureşti, 
1981, pp. 97-108. 
24 I. Slavici, „Opere”, vol. X, 1981, p. 99. 
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construirea pas cu pas a unui portret caricatural al celui care se visează 
alăturat unui Urechiă, Haşdeu şi Boierescu, care intraseră anterior în 
polemică literară cu Titu Maiorescu. 

Apariţia manualului de Logică pentru licee nu este o dovadă de 
neştiinţă, de ignoranţă, după cum susţine G. Zotu, de vreme ce nu s-a 
găsit un profesor de liceu care să scrie o logică pentru licee: „O logică 
pentru universitate, câtă vreme nu avem una pentru licee, ar fi o 
panglică. D. Maiorescu a scris dar cartea, de care înainte de toate ”avem 
trebuinţă”. Ca profesor la universitate, s-a încredinţat că elevii îi vin de 
prin licee fără de pregătire pentru studiile filosofice; Logica are scopul 
de a face cu putinţă ca tinerii să nu mai treacă la universitate fără de 
pregătirile neapărat trebuincioase; prin această carte profesorul de la 
universitate voia să-şi creeze un auditoriu, cu care să se poată înţelege şi 
să se scutească de sarcina unui profesor de liceu.”25 

Iar compilaţiile din autori străini şi bănuiala de plagiat de care se 
face vinovat autorul Logicii, continuă Slavici, evidenţiază lipsa de 
dibăcie cu care criticul improvizat îşi face meseria: „Pentru a scrie 
”Logica” d-nul Maiorescu a citit tot ce s-a scris mai bine la englezi, 
germani şi francezi în materie de logică, a adunat ce îi părea bun la un 
loc şi astfel a rezultat o carte şcolară. Precum vedem dar, voind a 
discuta ştiinţa, d. dr. Zotu pune în evidenţă tocmai erudiţiunea autorului 
”Logicii” …înţelegem ca cineva să plagieze pe un autor puţin cunoscut 
…[dar nu] pe un autor de talia lui Mill pe care toată lumea îl citeşte şi 
pe care însuşi îl citează de zece ori.” 

Slavici recunoaşte că manualul reproduce pe Mill ad litteram 
fără ca autorul să fie citat, dar aceasta nu înseamnă plagiat, doar că 
ideile nu sunt falsificate: „Tocmai din cuvânt în cuvânt trebuie să fie 
reprodus, deoarece o definiţiune, dacă e bună, numai cu aceleaşi cuvinte 
poate să fie împărtăşită.”26 Apoi constată că întregul paragraf 23 e 
reprodus ad litteram după Mill, dar argumentează că Logica lui 
Maiorescu nu-i decât un manual, o carte pentru şcolile secundare, o 
carte care cuprinde părerile pe care toţi, ori cei mai mulţi logicieni le 
admit, nu o lucrare originală. De altfel, rostul notiţelor bibliografice de 
la sfârşitul Logicii este de a cita izvoarele şi controversele, punându-l pe 
profesor în poziţia de a se pronunţa el însuşi în chestiune. Citarea într-
un manual are rostul de a lămuri chestiunile din text, iar acolo unde sunt 
destul de lămurite „citaţiunea, devenind de prisos, nu ar fi decât o 
panglică.”27 

                                                           
25 Ibidem, p. 101. 
26 Ibid., p. 102. 
27 Ibid., p. 103. 
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Dacă autorul emite şi o părere proprie, el este dator a se cita şi pe 
sine însuşi. Este cazul paragrafului 34, unde la nota de la pagina 80, 
autorul Logicii se pronunţă asupra silogismelor ipotetice cu numai doi 
termeni aparenţi, şi despre care spune că „nu am găsit-o în vreo altă 
carte”28, trimiţând la Drobisch şi Twesten. Deoarece Zotu consideră că 
paragraful 34 este un plagiat din Trendelenburg, I. Slavici reiterează 
distincţia, pe care o făcuse şi Eminescu, între abstractul esse a lui 
Trendelenberg şi realul existere al lui Maiorescu. Cât despre aşa-zisa 
îngrămădire de contraziceri de care dă dovadă autorul Logicii, printre 
care şi aceea despre noţiune, ca şi îndrăzneţul atac asupra lui Eminescu 
care a admis în apărarea lui Maiorescu când greşeli de memorie, când 
lapsus calami, dar care nu reprezintă decât deosebita lui „putere de 
judecată”, prozatorul o consideră o cursă, în care „stupidul” şi 
„perfidul” dr. Zotu s-a lăsat să fie prins. Apariţia articolelor lui Zotu în 
Columna lui Traian (director B. P. Haşdeu) şi reproduse în Presa şi 
Telegraful, cu orientare liberală şi adversare ale politicii conservatoare 
a lui Maiorescu, denotă existenţa unui scenariu ce nu exclude anumite 
interese: 

„Şi dacă ne-am dat silinţă a duce pe d. Dr. Zotu ad absurdum, – 
conchide I. Slavici – silinţa nu a fost de dragul d-lui dr. Zotu, ci de 
dragul acelora care stau în dosul său…..Căci pe d. Dr. Zotu îl înţelegem 
foarte bine: el ştie ce face şi foarte puţin îi pasă de ocara pe care o pate. 
Nu înţelegem însă redacţia ziarului Pressa; cu tulumbele nu se ia 
Plevna! Nu! Cât e lumea! Dacă nu aveţi tunuri Krupp, apoi şedeţi 
frumos acasă…..Cât apoi pentru oamenii cu veleităţi critice, ca d. Dr. 
Zotu, îl sfătuim ca înainte de a-şi vârî mâna în coşniţa cu albine să bage 
bine seama, ca nu cumva să le pară rău în urmă.”29 

Nu există nici o informaţie despre părerea lui Maiorescu. Marele 
polemist a lăsat rezolvarea bănuielii de plagiat pe seama altora. Nu a 
fost primul caz. A mai existat unul de plagiat după Vischer ridicat de 
Aron Densuşeanu. În ambele cazuri Maiorescu s-a arătat un „clasic”, 
după cum apreciază E. Lovinescu30, întrucât a clarificat şi personalizat 
materialele împrumutate într-o organizare proprie. 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Titu Maiorescu, „Logica. Partea I: Logica elementară”, Editura Socec, 
Bucureşti, 1876, p. 80. 
29 I. Slavici, „Bietul Dr. Zotu”, în Opere, vol. X, 1981, p. 108. 
30 E. Lovinescu,  „T. Maiorescu”, Editura Minerva, Bucureşti, 1972. 
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FLORENTIN POPESCU 

Să vrei 

să vrei o zare să ajungi mereu 
şi-o viaţă-ntreagă să-ţi ciopleşti la vis 
şi-nvins să te întorci cu greu 
când vântu-n pânze ţi-e deplin închis 
 
când aripi largi te zmulg pe-o altă zare 
cu braţul tău şi îţi veghezi cuvântul, 
s-arunci din tine umbrele în mare 
şi beat de zbor să nu îţi uiţi pământul 
 
să vrei să îţi trădezi culoarea 
când strigăte ţi-au ispitit dreptatea 
şi după-o noapte să te-nvingă marea 
să simţi sub pasul tău înmugurind cetatea; 
 
un dans imens ni se roteşte-n trupuri, 
prelung se-aude o furtună-n ele 
în noi e-un tulbure de foc şi de-nceputuri 
şi păsări mari ni se lovesc de stele... 

Copilul cu porumbelul rănit 

„mai bine-aş aprinde o frunză 
să-i desenez drumul, să zboare!“ 
zise băiatul 
pe când eu auzeam fâlfâitul de aripi 
închipuit de stoluri în inima lui 
şi era seară 
 
un tren îndepărtat fluiera undeva 
scuturându-şi ecoul de roate-n văzduh 
ca o pasăre-obosită şi mare 
colbul ei de pe aripi 
şi era seară 
 
„mai bine-aş rămâne aici 
să-i desenez drumul, să zboare!“ 
zise băiatul; 
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eu eram aerul 
încă nebătut de-aripa aceea, 
eram cerul 
încă neştiut de pasărea-aceea 
şi neliniştea se făcuse cât marea 
 
„mai bine-aş aprinde o frunză 
să-i desenez drumul, să zboare!“ 
zise băiatul 
şi era singur 
şi era seară 

Elegia cailor pierduţi (I) 

şi se face c-ascultăm în vise 
trist şi dureros şi mustrător 
cum e goana mânjilor ucisă, 
cum ne ceartă caii-n graiul lor 
 
fii de iarbă, singuri în cetate 
pustiiţi, prin vis ne-ntoarcem în copii 
şi se face că-i gonim pe înserate 
şi se face că sunt caii vii 
 
sunet lung ne lunecă prin lege 
- tropotul şi coamele-n alai 
şi se face că pământul plânge 
într-un dor nepotolit de cai 
 
şi se face, se mai face că-n cetate 
adăstând câmpiile cât zarea 
dau năvală-n noi ca o dreptate 
caii dăruindu-ne iertarea 
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PROZĂ 

EUGEN EVU  

Jurnalul cuvintelor cheie 

Se dedică pr. poet Theodor Damian 
 

Motto: „ într-o zi vom fi vizibili”( un poet). 
 
Nadirul antitezelor, încă din  dimineaţa homerică a gândirii ce 

transferă visare în raţiune, homerice… acel prag latent al verticalei 
luciferice.  

Omul alchemic, transmutativ, din Athanor-ul gnosticilor, 
prefigura omul bio-chimic actual, cu nimbul său de mister resorbit din 
vizibil, sau voalat de paranoia organicului… 

Omul ( auto) creator aşadar creativ ( imitatio Dei) – nu începe 
nimic, el va continua mereu ceea ce au început predecesorii, dacă nu Unul 
divin, ce îşi multiplică ipostazele fractaleice, în opera vie şi cea nevie. 

A re- creea, este traumatic, aşa cum naşterea „ în chinuri”, 
legiferată de Creator pentru femeie ( Genesa) . Creatorul operează în 
virtual, iar procesul acestui perpetuum mobile pare a fi o remanenţă „ 
telepatică” a „ treimei de zeu”, invocată în Enuma Eliş, Ghilgameş, ş.a. 

Spiritul este corelativ raţionalului. Gândirea care înalţă este 
poezică, ( creativă- poieion) - a trezirii şi afectelor ce se armonizează în 
real ( existenţă) cu pozitivitatea. Avem un binom şi un catalizator ce 
repotentează fiinţa spre a „ funcţiona” şi a se re-conştientiza sieşi. 

* 
Metaforele sunt „ magice”, ele sunt flăcările de lumină rece, 

spectrală, ale comorilor ascunse în siturile memoriei ancestrale. Marea 
poezie este cea a marii clarităţi vizionare, atunci poetul este al 
clarviziunii, este profetic şi vindecător prin rostire. 

 Atenţie, însă: scrierea e mută, act superem al singurătăţii 
imanente...iar comunicarea- cumunecarea elevată este potentată de 
voce- vibraţie sonoră, deci este incantatorie. 

Ab origine, această rostire oraculară a avut rolul divinatoriu, al 
descântecului, al mantrelor, al practicării taumaturgiei, pentru lecuire 
psihologic vorbind. 

Explozia virtuaslului informaticii, electronicii, produce un salt 
uriaş pentru omul anamnezic, omul care îşi „ aduce aminte” că este 
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dimeniunea proprie, entitatea în care se „ agită” duhul, spritul, fiinţa. 
Informatizarea e aidom,a unui „ regn virtual”, în care se prefigurează – 
proiectat şi re- proiectat în Real, omul originar. Astfel acela redevine. „ 
Eshe asher eshe”...Remember. 

* 
A reînţelege teoria Avestei, a sistemului mazdeo- zoroastric, 

liturgic, aici, în chiar explozia electronicii...Poetul este omul elegiac 
prin presimţurile sale acceleratoare de cogito în virtualitatea gândului 
transmisibil prin cuvinte. Alchemia textului reface srtucturile continuu 
aslatate de iraţional,la „ mările somnului”, pe plajele Visului...Visele 
filtrează, refac structurile fisurate în Real, e în noi un principiu re- 
ordonator, care ne  recalibrează spre a nu înnebuni, a  nu  ne  înrăi  
(defecta, strica, aplatiza). Visul pare a fi un program de autoreglare al 
raţiunii. Este! 

* 
Ce sunt cuvintele, sistemele lingvistice, dacă nu seminţe? 

Alchemia poeziei este arta de a plasticiza şi face analogiile, aidoma 
interconexiunilor neuronale pe scoarţa cerebrală...Vezi I Q-urile 
indivizilor. 

* 
Angelicul de care vorbeşte poetul mistic Reiner Maria Rilke, nu 

este al îngerilor creştinismului, nici cel invocat de „nebunul” 
Hoelderlin. Eminescu nu e departe: „Eu nu cred nici în Jehovah/ Nici în 
Budha Saparhuni”. 

* 
Beţia mistică a fost studiată de Jung. Efectele psihedelice, 

stimulii unei stări „ divinatorii”, smirna, tămâia, busuiocul, dar şi apa – 
recte substanţa primordială din care a ieşit animalul, în zona gazoasă : 
atmosfera. Foarte multe practici ale anticilor precreştini, au fost preluate 
de creştinism, sincretismele sunt motoarele acestui transfer de 
cunoaştere bătrână, în cea relevată ştiinţific. 

* 
Rilke : „îngerul de care vorbesc, Pământul, nu are altă ieşire, 

decât aceea de a se face nevăzut; în interiorul nostru”. 
* 

Ce a vrut să ne spună despre Om, cel care a scris : „ Într-o zi 
vom fi vizibili”? 

* 
Gândirea ta poetică, este comoara unui orb. Dar şi marea iubire, 

oricum, tragică, prin aceea că dăruie preaplin, sacrifică, însă nu ia în 
stăpânire. 

* 
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Inocenţa nepierdută ( paradisiacă), este obsesia din mitul 
Fecioarei. Cum să înţelegi raţional sintagma „ pururea vergină”, 
devreme ce prin naştere, Maria a fost deflorată anatomic zicând, de cel 
născut ? Suntem în capcana unei semiotici paradoxale. 

* 
Cred că neutrino, particula supraliminică, ubicuă, care a spart 

teoria lui Einstein recent, este cea prin care Duhul- Emanaţia divinităţii 
în cosmos, coboară întru a reînălţa. 

De aici la utopia (?) călătoriei în timp, suntem aproape de a 
înţelege şi eventual suporta misterul care suntem, vom fi ? 

* 
Infirmităţile organice pot fi ogive spre ao altă cunoaştere de sine, 

memoria este trasncedentală şi transmutabilă, devenitoare. Cosmos este 
implicit comunicare, universal interconection, poate pluri-universal. 
Neutrinii sugerează o stare androginică. 

* 
Iris sau unda supersonică, par a fi acelaşi lucru. Zeiui de ieri sunt 

numele energiilor de azi, reînţelese, eventual captate şi conrolate de 
omul actual. 

* 
Metaforele sunt voalurile zeiţelor, pe care le ţes doar marii, aleşii 

artişti. Primejdia celor mari este de a fi cuprinşi de starea de umilinţă a 
conştiinţei ( înfricoşate de necunoscutul morţii zilnice) – dar şia 
propriei puteri dobândite: „ mi-e teamă de puterea mea”, este animalic, 
nu spiritual, superior. 

* 
Limbajul poetic: cristalele care curg, apele şi contemplaţia 

luciului, la pragul de jos al Nopţii. 
* 

Relaţia dintre soare şi planete este cea dintre magneţi. 
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MARIANA FLOAREA 

Iezii Isarului 

lui Th.D. 
Iezii Isarului 
saltă mai vesel 
ca niciodat 
Isarul pe care 
atât 
l-ai cântat 
îţi murmură în auz: 
--Meine Liebe! 
Şi tu îi răspunzi… 
 
Atunci un înger 
cu mers şchiopătat 
apare: 
te ia de mână, 
îţi vorbeşte rar, 
eşti mic, frisonezi, 
ca-n delirul febrei de pojar 
ţi-arată un semn 
vezi, 
acesta e semnul Isar: 
o cumpănă de ape 
deschizându-se toate. 
Apoi 
te duci, iei şi bei 
afli că e aşa cum ştiai 
pantha rei… 
Ci Isarul învolburat 
a început să cânte, 
dirijat 
de îngerul trist, 
cu mers şchiopătat, 
„cântecul pe care 
niciodată nu l-a cântat”. 
Iar poemul acesta 
singur s-a scris, 
jumătate trezie, 
jumătate vis 
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nu atât de frumos 
cum pe Isar în jos, 
suferind Hristos, 
pe Isar în sus , 
vai, plângând Iisus. 
 
Si-un gand trimis 
cu acelaşi nor, 
ce te umbrea cu-ngrijorare: 
că ai să te înneci 
intrând cu totul 
în apele lui, 
învolburate 
şi reci. 
 
Apoi, pentru o clipă 
tu vei privi cerul, 
cu un aer, de tot visător. 
 
Şi soarele va răsări iar, 
de după norul care, 
se va uni cu alt nor. 
 
Pe Isar in jos 
Cand nu poti sa adormi 
citesti poezii 
sau 
spui o rugaciune 
din cartea pe care o stii 
si astepti sa fii 
leganat în lanul cu flori azurii. 
Dar lanul se face mai mare, 
în loc să te legene, 
te strânge, te doare; 
citeşti mai departe, 
găseşti altă stare. 
Atunci un înger 
cu mers şchiopătat 
îţi-apare:. 
te ia de mână, 
îţi vorbeşte rar, 
eşti mic, frisonezi, 
ca-n delirul febrei de pojar 
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ţi-arată un semn : vezi, 
acesta e semnul Isar! 
Şi pe dată înţelegi: 
e-o cumpănă de ape 
şi se deschid toate, 
te duci, iei şi bei , 
afli că e aşa cum ştiai - pantha rei, 
totul curge şi se duce, 
timpul, Isarul şi poezia. 
Ci Isarul învolburat 
a început să cânte, 
dirijat de îngerul trist, 
cu mers şchiopătat, 
„cântecul pe care niciodată nu l-a cântat”. 
Iar poemul acesta, singur s-a scris, 
jumătate trezie, jumătate vis, 
ci nu atât de frumos cum pe Isar în jos, 
suferind Hristos, 
pe Isar în sus ,vai, plângând Iisus. 
 
 
 

 



 57

GEORGE PRECUP 

O altă artă a fugii 

S-au scorojit tristeţile vecine cuarţului dând de întreg 
veghea a prins cheag şoptitor 
aliniate pe cingători s-au topit peceţile şi-n ea am intrat ca într-
o Americă 
înmulţind foşnetul alunecarea de curbe 
de smirnă n-am, devenit şi ecou. 
 
Femeie pe lângă care cădeau mări se topeau mărgăritare 
lămâiul plăcându-i mai mult decât ieri 
eu scriam cu cretă de aur 
simţind logosul ca un început de lapte. 
 
Dimineaţă să fie. 
 
Dar ea în străinătatea ei plecând 
şi cât voiam să îmbătrânească în carnea mea 
să mă pătrundă mireasma părului de miere ascunsă 
să rămânem fără porunci. 
 
În risipă stau combinaţiile, catifeaua încifrată, splendoarea 
apusă 
lumile verzi întorcându-se în rai 
în risipă mătasea bogată ce coace şi crapă. 
 
Ce să fie această mână care mă scrie ca un fur 
sufletul pe care calcă nimicul 
cum să cunoşti omul, dacă nu cunoşti părţile din care e alcătuit 
întregul 
cum cel care scrie îşi are geamănul ce nu moare cu el 
omul, care se dezbracă după moarte de riduri. 
 
Dar lucrurile în colţuri înverzite, cum să le văd 
dacă nu o mai văd pe ea, pierdută în volte. 
 
În aşteptare stă inima mea pe ape plutind 
cum pietrele mov 
dar lumea, din nou, va începe. 



 58 

Canope 

Deasupra va apărea steaua Canope dintr-o menghină stelară 
se va lumina de ziuă în marginile ei 
în rest va fi seară ca scoasă din minţi 
cum pe scoarţa de copac, triumfătoare 
 
Se va pune arşiţă pe noi 
curgând nobil şi de neînchipuit, steaua Canope. 
 
Nici cât încapă într-un sâmbure nu va sta locului, nici în coajă 
Vântul solar începând să ţipe cum mâinile noastre. 
 
Se vor mai lumina odată marginile ei 
în rest va fi seară scoasă in minţi aproape neomenească 
 
şi va curge doar pentru noi, steaua Canope. 

Fraţi de cruce 

Îşi simte trupul suspendat şi nesigur 
dacă l-ai împinge cu un deget s-ar clătina cum o trestie, 
oglinda nu-i poartă extazul lăsându-l unui spaţiu cu vinele 
coapte. 
 
Nimeni, locul nu-i ştie. 
 
Uneori, pleacă din el purtându-şi mireasma 
de-l  simţim într-o lumină alunecoasă ce devine mai aspră. 
 
Alteori, el şi trupul sunt una 
o brumă roşie îl străbate ca un eter răcoros ce se pune pe 
lucruri. 
 
Mai are un suflet, 
o tartă luminoasă cu care încălzeşte canarii 
cât despre tăietura în care s-au făcut fraţi de cruce, trupul şi 
sufletul lui 
nimeni locul nu-i ştie. 
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JURNAL 

TIMOTEI URSU 

Tanti Tincuţa 

(Capitol din volumul de amintiri Pasamite: Jurnal, în curs de apariţie) 
 
…E seara zilei de 17 mai 2006. 
Mă  întorc  spre  Bucureşti, cu  trenul, de  la  Baia  Mare după ce 

am pus  din  nou  de  mămăligă  pentru  recuperarea  proprietăţii noastre  
de-acolo. Sunt în compartimentul vagonului de dormit, întins în patul 
de jos. Am plătit “single”: ce să fac, nu pot dormi cu altul împuţindu-se 
în aceeaşi cuşetă cu mine. Pe măsură ce trece vremea descopăr tot mai 
mult că sunt un teribil egocentrist. (Dacă, doamne-fereşte, aş ajunge la 
puşcărie, cu certitudine aş deveni criminal: abia acolo). 

…Valijoara, atârnată în plasa cea mai de sus, s-a scuturat 
zgâlţâită de hâţânarea dâmboviţeană a rapidului; şi reportofonul (cel cu 
care ziceam să înregistrez ce am de făcut, şi mai ales tot ce fac) a căzut, 
m-a pocnit în umăr, de parc-ar fi spus: hei, ai uitat de tot de mine?!… 

…Proprietatea asta e o superbă şi tandră vilă cu trei nivele, cu 
pavilion în curte, cu grădină largă de (foşti) meri, în cartierul select - cel 
de Nord, de către Dealul Florilor. Vila asta, a noastră, acum suntem pe 
cale - cu frate-meu de la Cluj - să o revendicăm ca moştenire de familie. 
Este casa naţionalizată de Partidul Comunist, prin 1950, în marea Luare 
cu Japca din România. Pe când avea cinci dormitoare, tot atâtea 
sufragerii, trei băi, încă alte şi alte încăperi, - o vilă cu adevărat 
spaţioasă - a devenit sediu al Partitudului Comunist şi, în cele din urmă, 
faimoasa “Casă a Pionierilor din Baia Mare”. 

În 1947 a fost singura dată când am locuit acolo. Vila era pe 
atunci închiriată de bunica mea unei rude care ne-a primit, totuşi, pe 
Mama şi pe cei doi puştani, pentru vreo două săptămâni de vacanţă. 
Aveam opt ani, muşcam unul din cele patru-cinci mere încercate pe 
rând, prindeam raci cu mâna sub pietrele pârâului care curgea dinspre 
Dealul Florilor, mă dădeam în vânt după Marika (fata pistruiată a 
vecinului) şi mă strecuram pe sub gardul sfârtecat al terenului de fotbal 
din apropiere să prind şi să şutez mingile din spatele porţilor. Înaintea 
teribilei ploi “de-o săptămână” (ploua şi pe-atunci, ce ne tot mirăm!) 
când singurul lucru mai acătării pe care l-am făcut a fost să coborâm în 
mina de aur de la Baia Mare (frig şi întuneric, şi oameni cu faţa tuciurie 
de praf, explicându-i mamei mele, pe ungureşte, cât l-au iubit ei pe tatăl 
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ei, Paly Ur adică: “Domnul Paul”…). După ce-am ieşit din mină - şi în 
drum spre casă - în ziua aia, am dispărut (o fi fost un protest 
subconştient împotriva hidosului tărâm subpământean?!) M-au găsit - 
căutându-mă cu vecinii şi cu poliţia - după miezul nopţii, în vârf de 
Dealul Florilor. 

Dealul ăsta începea să urce, practic, din grădinile vecinilor; iar pe 
culme, - pe culme era o livadă de castani dulci. (Castanee prăjiteee, 
castaneleee prajiteee! - la Timişoara trebuia să plăteşti două monede pentru 
trei-patru castane şi alea mucegăite; aici erau colea, în pomi. Gratis. Ba şi 
sub pomi. Le rodeau veveriţele). Iar eu – crezându-mă pe atunci priceput 
hoţ de castane… dar să lăsăm ce credem şi să revenim la fapte. 

…Vila a construit-o, prin 1926, Paul Herţeg, bunicul dinspre 
mamă, fost inginer şef al minelor de aur de la Baia Mare şi Baia Sprie. 
Nu l-am cunoscut altfel decât printr-o fotografie, păstrată de bunică-
mea, adică Buna, cum îi spuneam noi toţi. O fotografie cu ramă subţire, 
de argint, atârnată lângă crucea lui Hristos, deasupra noptierei ei, la 
Cluj: un nenea cam chel, acolo; şi care privea destul de pe deasupra 
noastră zâmbind oficial către un viitor care avea să-l lase-n urmă. A fost 
şi a rămas “bunicul nostru necunoscut”. Doar pomenit. A murit pe 
neaşteptatelea prin 1928, dintr-o pleurizie, lăsând pe umerii soţiei sale o 
serie de datorii încă neplătite şi care au apăsat într-atât asupra văduvei 
încât fata mai mare, Magdalena (viitoarea mea mamă) a trebuit la 16 ani 
să se angajeze secretară la primărie, ca să uşureze balanţa de plăţi a 
familiei: Buna era doar “casnică” prin intangibila tradiţie ardelenească a 
familei ei, Fărcaş... 

Ştiu doar că Bunicul Paul fusese nepotul preotului unit Herţa de 
prin Tămaia, Satu-Mare, o ramură zice-se dinspre familia lui Petru 
Maior; şi că, pentru a urma Institutul Minier de la Budapesta (Ardealul 
era pe atunci încă parte a Imperiului Habsburgo-Maghiar) a trebuit să-şi 
maghiarizeze numele în Hercegh; (incaltea taică-meu, Nicolae Ursu din 
Şanoviţa bănăţeană - zona era pe-atunci parte a aceluiaşi Imperiu - a 
fost, cât-de-cât mai norocos: certificatul lui de elev la liceul din 
“Lugozs” - Lugoj, îl identifica drept… Urszu Miklos; dar, oricum, slavă 
domnului: Ursu!…) 

Aveam să aflu că Paul Hercegh, mai apoi semnând oficial în 
Transilvania Românească Paul Herţeg, a fost unul din membrii 
marcanţi ai ceea ce galeriile de artă de la Budapesta numeau “Şcoala de 
la Baia Mare”; de pictură vorbesc, evident. Drept care am început să mă 
uit mai cu luare aminte la cele trei-patru picturi “ de familie”, păstrate 
cu religiozitate de Mama, la noi la Timişoara, în camera copiilor: 
Dealul Florilor la apus, Ţiganca Roja şi încă vreo două… Lucru de 
mirare: când - după vreo patru decenii, în 1989 - am început, brusc, să 
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pictez - în Port Jefferson – am avut strania senzaţie că “îmi poartă 
altcineva penelul”; apoi am descoperit că în cele mai izbutite picturi ale 
mele o anume tentă impresionistă aduce uimitor cu tuşa autorului 
(practic autorul necunoscut mie, şi care nu m-a atras niciodată, al 
Dealului Florilor, al Ţigăncii Rosza, al... ). 

Cine mai ştie ce va descoperi viitorul despre cum mânuim 
penelurile…? 

Şi-apoi, nu e lucru de mirare cât de “productiv” mă trezesc că 
sunt acum, când ciudat, foarte ciudat: toate-mi merg ca ceasul în 
recuperarea moştenirii rămase nouă de la acel bunic (necunoscut) al 
nostru: Paul Herţeg?… 

Fie-i ţărâna uşoară! 
Dacă tot mi-a căzut reportofonul pe piept (mare cât două cutii de 

chibrituri), hai să mă scol, să mă duc la fereastră; las’ c-oi dormi mai 
încolo; ce-are aface că n-am dormit noaptea trecută. O fi vreun semn?.. 
Numai că asta îmi dă o stranie toropeală. Iacă, fuge trenul; de fapt fuge 
viaţa prin fereastră ca printr-un ecran, de la dreapta spre stânga. Suntem 
pe undeva pe la Beclean, poate către Dej. Uite, în două decenii de topire 
mi s-a înceţoşat geografia, nu mai ştiu care-i mai întâi: Becleanul, 
Dejul?.... Se tot împing către noi, molcom, dealuri blânde, unele 
bucurate cu pâlcuri de pădure. Cu certitudine cam de pe-aici au hăulit 
ei, în istorie, Dacii Liberi: 

 ... Ia-că-tă-l- că vine-amuuu, 
Uhăi-baaaa-dge, uhăi-tuuu!!! 
Călare-pă-Vânătuuu, 
Tulai-Doamne, tulai-tuuu!!!... 
Multe dealuri sunt pleşuve (ca Dealul Florilor din Baia Mare; or 

fi având pe culme şi castani-dulci !?). Pleşuve, dar se ţin de umeri unul 
într-altul, ca nişte prieteni ieşind de la crâşmă prin ieşirea din dos. Ei 
bine, soarele apune sângeriu dincolo de culmea violetă a dealurilor. 
Culmile - zimţând orizontul şi pierzându-se către niciunde. În 
altundeva. Într-al altcuiva. 

...Dar aici mai către trenuri, mai către lume, coamele dealurilor 
rămân luminate vioriu, ca şi cum le-ar stăpâni vreun gând pătimaş. Din 
subsuorile lor se ridică fantome, fuioare de ceaţă alburie. Sau poate mai 
degrabă albăstruie, spre înălţimi, în contrast uluitor cu cerul de asprimea 
focului. În zare suspină abia auzit crestele unor munţi fugiţi de milenii (să 
fie ai Ţibleşului?!) - ferindu-se ruşinaţi după câţiva norişori prelungi şi suri; 
dar - ia să mai lăsăm naibii metaforiseala, suntem oameni în toată firea: să 
revenim, domnilor, la realitate; la realitate aşa cum e ea!.. 

...Îmi amintesc, deci, că mă întorc dintr-o Baia Mare, unde – de 
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pe strada Petöfy Sandor nr. 8 ( fostă Florilor nr.3 înaintea plantării 
acolo a unui impresionant parc public), - vasăzică: tocmai mă-ntorc 
dinspre proprietatea cu meri încărcaţi de rod. Printre ei şi printre fuioare 
albăstrii, parcă aud râsul zglobiu al fetiţei de cinci-şase anişori, sortită 
să rămână brusc, inexplicabil şi nedrept: orfană. Şi glasul ferm, chiar 
aspru, al Magdalenei (ulterior maică-mea şi-a păstrat, slavă domnului, 
tonul ăsta ferm şi aspru!). 

Magdalena era sora ei în vârstă de vreo doisprezece-treisprezece 
ani, prin urmare “mult mai mare”, care se simte răspunzătoare pentru 
năzbâtiile Tincuţei… O cheamă sever la cină pe Tincuţa cea mică... 
Acum-imediat! I-me-diat!... (Am crescut şi eu cu tonul ăsta). 

Şi uite aşa, mi se fofilează pe ecranul ferestrei Tanti Tincuţa, 
Dumnezeu s-o odihnească în locuri line şi cu verdeaţă cât-cuprinde (şi 
mai ales fără detergenţi dătători de alergie, blestemul anilor din urmă ai 
Tincuţei la impactul cu o lume care n-o mai dorea şi pe care, de 
necrezut, n-o mai dorea nici ea, de multişor..!). 

Deşi născut fiind eu în pragul năvalei naziste către Est, perioada 
asta dinainte de Războiul Al Doilea o cunosc doar din cărţi şi din 
povestirile altora. Cert e că, rămasă văduvă şi datornică, bunică-mea 
Irina cu cele două fete minore s-au mutat la Cluj, dând în chirie – ca să 
aibă din ce trăi – vila masivă de la Baia Mare. La Cluj se afla mama ei, 
bătrâna Fărcaş, (ăsteia noi chiar îi spuneam, distinctiv: Bunica, deşi era 
de fapt străbunica, adică bunica mamei noastre). 

Bunica locuia undeva la marginea cartierului Andrei Mureşanu, 
colţ cu şoseaua spre Turda. Ea era cea pe al cărei soţ - preot unit, adică 
român “grecocatolic” - honvezii cică l-au ucis aruncându-l într-o hazna, 
sub cuvânt că e “ periculos român-naţionalist”. 

Nu fusese. Nu fusese decât un om blând, incapabil să protesteze. 
Dar nici să accepte. 
…Fetele decedatului Paul Herţeg şi ale Irinei au urmat la Cluj 

(cu greu-de- mărturisite eforturi financiare) Conservatorul. Cel de 
muzică. Magdalena pedagogia, Tincuţa –după patru-cinci ani – pianul. 

Pe bătrână (“Bunica” lor) am apucat şi eu s-o cunosc când ne-a 
dus mama într-o “vizită în străinătate” (din Timişoara românească în 
Clujul maghiar) în 1943; a bătrână avea nişte “cartofi” în cap; nişte 
formaţii dermatologice de care eu o trăgeam, amuzat că plânge 
încetişor, spunând ardeleneşte: Ioi, mă dore, tu!.. Mă dore, copile, 
‘stâmpără-te!… 

...Acolo, la Conservator, maică-mii i-a fost să-l întâlnească pe 
bănăţeanul Laie (Nicolae Ursu, absolvent de “Drept” dar şi de 
“Muzicologie”) cu care avea să facă trainică gospodărie pe-o viaţă şi 
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dinspre care m-am iţit şi eu, precedat de frate-meu. Tot acolo, la 
Conservator l-a cunoscut Tincuţa pe unul, Ion Pulca - sau cam aşa ceva 
- un nume total confuz, nepotrivit cu talentul deosebit şi viitorul de 
strălucit tenor al fercheşului student clujean. Hotărând el că trebuie să 
pătrundă prin viaţă spre culmi fixate de Destin, şi-a schimbat numele, 
inspirat, în Ion Dacian, (devenind ulterior viitoarea mare stea a operetei 
româneşti). Chit că era pe prag de logodnă cu Tincuţa – (vezi, orfanele 
au prostul obicei de a se îndrăgosti complet atunci când se îndrăgostesc; 
ferească-ne sfântul de orfane!) - Ion i-a explicat printre multiple lacrimi, 
nu mai puţin înlăcrămatei sale iubite, că el trebuie să sacrifice totul, 
inclusiv renunţând la sine însuşi, pentru a-şi… urma chemarea: şi – dus 
a fost, uitând rapid, pe seama Destinului, romanţul cutremurător de la 
Cluj: o vocaliză pierdută în neant...! 

Părinţii mei au rămas în relaţii civilizate cu fosta “iubire dintâi şi 
ultima” a Tincuţei, convinşi cu înţelepciune că o fi fost ea prima, dar 
nici pomeneală - ultima. Şi nici n-a fost. Natura umană e mare meşteră: 
organismele tinere cicatrizează prompt. 

I-a fost dat să se lecuiască după nici vreo doi ani. Iar cel care a 
lecuit-o,  era chiar  ...  doctor;  şi  tânăr  şi  frumos. Ba, chiar  chipeş din  
cale-afară, tot bulevardul întorcea capul după el!.. 

Oleş, tandrul şi arătosul Oleş se trăgea dintr-o străveche spiţă 
nobilă poloneză, scăpătată şi românizată undeva prin Bucovina; şi a 
venit la Cluj să urmeze faimoasa facultate de medicină de aici. Cânta, 
din famlie, foarte bine la pian. Tincuţa - ca să vezi întâmplare! - era 
absolventă de “pian”, la Conservator. Intr-o seară au cîntat “Eine Kleine 
Nachtmusick”, la patru mâini, la o petrecere studenţească. (Nimic mai 
periculos decât a doua dragoste din viaţă, cea care - deşi are 
avertismentul celei anterioare - trece dincolo de noi înşine. Mai ales 
dacă trece prin pian). Necunoscute sunt căile vieţii: aşa i-au căzut lui 
Oleş tandrii lui ochi pe trista şi bine alcătuita mignonă Tincuţa (aveam 
să mă conving eu însumi despre această alcătuire când, prin 1950 sau 
1951, puştan de unşpe’ ani şi zăcând acasă după operaţia de amigdalită, 
trăgeam cu ochiul către fereastra în care se reflecta terasa “zăvorâtă”, 
terasa în care Tanti Tincuţa - complet neştiutoare de păcătoşenia 
nepotului - făcea nudism…). 

...Oamenilor, în general vorbind, le plac frumoşii: aşa se face că 
toată floarea Clujului, atunci: prin 1938, a salutat cu publică simpatie marea 
iubire dintre studenţii proaspăt absolvenţi Tincuţa şi Oleş. O iubire care nu 
putea plana, în mod firesc, decât în căsnicie: el douăzeci-şi şapte, ea 
douăzeci-şi-trei, strălucitori ca florile de cireş promiţând rod îndesat. 

Mai puţin nefirescul. 
Războiul. 
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1941. Au venit “în refugiu” degrabă, la Timişoara, unde era 
familia noastră căci Clujul încăpuse pe mâna honvezilor. Erau de-acum 
de trei ani împreună şi ar fi fost timpul să se fi luat cu acte, zicea lumea. 
Eram prea mic ca să mi-l amintesc acum pe Oleş, cel de atunci; dar 
exista în “camera Tincuţei” fotografia unui domn care râdea şi râdea, de 
ziceai  că-l  auzi  şi  privind  fotografia  invers, din  spate (şi mărturisesc  
c-am încercat şi că aşa era!); aveam să aflu mai apoi că ăsta, ăsta era 
Oleş. Foarte-foarte simpatic. Foarte fain. Foarte “noi”. Socotit, pe drept 
cuvânt, membru al familiei. 

…Erau pregătiţi de căsătorie, dar a venit ordinul de înrolare şi... 
Oleş a oprit formele matrimoniale sub cuvânt că, dacă-i este scris să nu 
se mai întoarcă, cică să nu lase în urmă o văduvă. Concentrat, a fost 
trimis pe front. Medic militar în prima linie, în Basarabia. Apoi – triplu 
decorat şi citat prin ordin de front ca “erou” - a ajuns la Odesa; şi, într-
un final, (dar ce final!) a ajuns la Stalingrad. Cum mă întorc de aici, 
dragostea mea, sensul vieţii mele, cum ne căsătorim: nu mai amânăm 
nici o oră! scria el în ultima lui scrisoare. 

Şi a fost chiar ultima. 
Apoi nu s-a mai aflat nimic; nu ştiam nici noi, nici familia lui de 

la Iaşi, dacă e viu sau mort. Până peste câţiva ani, prin 1950, când cică a 
venit o carte-poştală, scrisă în ruseşte, dintr-un lagăr de dincolo de 
Urali, spre Siberia. Acolo fuseseră “internaţi” prizonierii români care au 
refuzat înrolarea în celebra divizie pro-sovietică Tudor Vladimirescu. 
Mă şi lăudasem la şcoala primară că am “un unchi prizonier la ruşi”. 
Drept pedeapsă, taică-meu mi-a aruncat în Bega undiţa (şi era din fibră 
de bambus autentic, am dat pe ea douăsprezece chiftele, ce să mai 
vorbim…!). 

Tincuţa nu mai era o fetişcană, ba nici măcar o “domniţă”: trecea 
acum de treizeci de ani, era o apreciată profesoară de pian la Timişoara, 
purta – potrivit modei – fuste lungi, peste genunchi, plisate; o pălărioară 
peste un coc cochet; mergea la plajă şi la tenis, se machia şi se îmbrăca 
destul de elegant; dar a refuzat cu încăpăţânare, călugăreşte, solicitarea 
oricui  din  cohorta  de curtezani  care, după  război, voiau cu orice chip  
să-şi “refacă viaţa”. In pofida oricăror sfaturi şi îndemnuri, ea credea 
orbeşte în întoarcerea lui Oleş. 

Oleş “al ei”! 
...Prima veste că e în viaţă, acolo unde se părea c-ar fi fost, a 

declanşat o mare sărbătoare familială. Cu ţuică, cu pogăcele rumenite, 
cu veselie, cu prieteni. Cu să dea Dumnezeu!... 

Apoi a urmat aşteptarea. 
…În 1956, absolvind eu şcoala generală în celebrele două 
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promoţii după model rusesc cu “doar zece clase”, eram de-acum student 
la Cluj, în primul an de facultate. Zor-nevoie sosesc acolo, în 
primăvară, maică-mea însoţită de Tincuţa; se închid în bucătărioara 
jumătăţii de apartament în care locuia bunică-mea (Buna), şuşotesc ele 
preţ de vreo oră, apoi mama mă anunţă brusc: plecăm la… Iaşi. În chiar 
seara aceea. Doar ea şi cu mine. La zece şi jumătate trebuie să fim la 
gară, să prindem acceleratul de Iaşi. 

Eu locuiam la căminul Universităţii. Timp doar cît să mă reped 
şi să-mi iau canadiana. Şi buletinul de identitate. Şi o pungă de plastic, 
pe cap; era o primăvară ploioasă. 

De ce mergem la Iaşi? 
- Pentru că… a venit Oleş, din prizonierat!... 
Şi cum Buna mi-a răspuns cam tăios n-am mai întrebat de ce să 

mă duc eu la Iaşi şi nu Tincuţa: mai că înţelesesem. Eu – ca bodyguard, 
călătoria nocturnă pe atunci, mai ales pentru femei, era deadreptul 
periculoasă. Ceva – un ceva nu foarte bine! – trebuie să se fi întâmplat 
acolo, la Iaşi; şi nu era foarte de nasul meu să fiu pus la curent înainte 
de vreme. 

Vestea era uluitoare. Te pomeneşti – mă gândeam – că Oleş s-a 
întors gata însurat?!… Poate şi cu copii? Dac-ar fi fost aşa, la ce naiba 
să cheltuim banii de tren până la Iaşi şi înapoi? 

Nu, precis nu era asta. Atunci de ce nu se bucură şi ele,- că-mi 
voi revedea “unchiul”?! 

Am ajuns înainte de prânz, obosiţi şi nedormiţi, la familia sorei lui 
Oleş; aveam bilete de întoarcere pentru aceeaşi seară, spre Cluj. Foarte 
tânărul student filolog din mine, aflat pentru prima oară în Iaşul lui 
Eminescu, a întins-o englezeşte, după-amiază, să vadă faimosul Tei… 

Când am revenit, în încăperea întunecată (nu ştiu de ce, dar nu 
aprinseseră lumina; şi parcă la Iaşi venea seara mai repede) erau acum 
patru; aşezaţi ciudat, în câte-un unghi de cameră, care pe-un scaun, care 
pe colţul dormezei: mama, sora lui Oleş, mama acestuia: o bătrânică 
care şi-a ţinut mai tot timpul chipul în batistă, sughiţând şi suflându-şi 
nasul. Şi, proiectată pe albastrul ferestrei, silueta înecată în fum de 
ţigară, oarecum frântă, a unui bărbat: Oleş. 

- ...He-he-he… Vot tebiá!… - (a hârâit vocea lui, venită parcă de 
dincolo de fereastră)  Ci baiat mari te-ai facut tu; ci ai criescut tu, 
Timi!… 

Evident, când el a plecat, eu aveam doi ani. Cum era să rămân 
mic?!). Vocea lui semăna izbitor cu cea a soldaţilor ruşi care, la 
Timişoara – unde încă aveau o garnizoană - se chinuiau să pară 
oarecum simpatici învăţînd câteva cuvinte în româneşte. 
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Mama a aprins lumina: ca să mă vadă. Ca să se laude cu mine. 
Silueta lui Oleş, agitând braţele, s-a ferit ca de o explozie.  El… nu mai 
suportă lumina! Lumina asta e prea tari, pentru dânsul… – a scâncit 
maică-sa. Ca să-l scuze. 

Omul din faţa mea era un bătrân slăbănog, adus de spate, cu 
părul alb. 

Imbrăcat cu un pantalon mototolit, ca de căpătat, fără curea şi cu 
pieptul costeliv ascuns într-un maieu militar, verzui, decolorat. Pe 
obrazul drept, de la tâmplă până la mandibulă avea o cicatrice adâncă 
pe care încerca s-o ascundă cu palma, sub cuvânt că-şi freacă urechea 
cu degetele. Ii tremura, într-un rictus nervos, buza de jos, privindu-
mă.… ..Păi, Timi e şi boxer, are şi meciuri acuma, nouă nu ne place; 
dar aşa-i el, el face ce vrea… Tocmai termină anul întâi, la Cluj…, a 
murmurat, ca să zică ceva, maică-mea. 

Pauza lungă a fost sfâşiată de ţâşnirea cucului obraznic, din 
pendulă: cu-cu, cu-cu!… Si toţi, fără sens, am început să râdem.  Uite 
că s-a făcut opt; şi nici n-aţi… chiar n-aţi mâncat nimic… a şoptit sora 
lui Oleş. 

Aşa era. Şi nici n-am mai mâncat. 
- …Şi celă… celălalt?! - a întrebat Oleş, după un timp, nesigur 

dacă-şi mai aduce bine aminte. 
- Lucian? – s-a grăbit maică-mea să lege un aparent dialog - 

..Lucian e în anul doi. El a rămas acasă, la noi, la Timişoara, student la 
Politehnică… Mai ţii minte Timişoara…? 

A urmat încă o pauză până ce fostul Oleş a răspuns, ca un ecou, 
aproape şoptit: …Păi, da… Vezi, vezi cum trece..? Oi, oi - cum trece, el, 
timpul aiesta…?!… 

…Am găsit bilete numai la Clasa III –a. Pe-atunci trenul avea la noi 
trei clase; vorba glumei, câte avea şi prim-secretarul PMR de la Raion. 

În compartiment, pe o bancă se tolănise un ceferist care mirosea 
cumplit a motorină; în colţul celeilalte banchete se făcuse ghem un 
tânăr care voia să pară că doarme…Fumaseră temeinic în 
compartiment, înaintea venirii noastre, iar fereastra n-o deschiseseră; se 
făcuse frig la Iaşi, în acel martie. Abia pe culoarul trenului, privind 
amândoi în noapte cum se topesc ultimele luminiţe ale oraşului, am 
întrebat-o eu, pe mama, -  ..De ce?! 

Mama a răspuns târziu, sec, metalic, parcă cu vocea altcuiva: 
- Pentru că … nu mai e bărbat. Aşa zice el. Că l-au nenorocit acolo. 
Asta-i tot ce-am vorbit în vizita noastră la Iaşi. 
…Tincuţa nu s-a mai căsătorit. In doi-trei ani, parcă era o alta: se 

îngrăşase, au început să-i mijească şi fire de mustaţă. Nu se mai ruja, 
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dar curând a trebuit să-şi vopsească părul, că încărunţise şi-i era ruşine 
de studenţi. Oricum, părul creştea, şi porţiunile vopsite pluteau 
neliniştite deasupra unei ceţe albe. A început să nu-i mai pese. Se ducea 
de trei ori pe săptămână la biserică şi revenea întotdeauna palidă, cu 
ochii înroşiţi, pretinzând că a tras-o curentul… A început să se vaiete de 
alergie: Din pricina detergenţilor ăştia în-gro-zi-tori !…; şi asta a 
devenit o veritabilă obsesie care s-a accentuat cu timpul. Apoi s-a 
mutat, cu Buna, la Cluj; obţinuse angajarea la Conservator, ca lector la 
clasa de pian-corepetiţie. Scurtă vreme, până la pensionare. 

Apoi a înmormântat-o pe Buna. Până la sfârşit. 
Iar pe Tincuţa a îngropat-o maică-mea, sora ei mai mare, în 

cimitirul acoperit de urzici, din Cluj. N-aţi văzut de când sunteţi asemenea 
urzici: decât poate la film, în jungla Amazonului. Pe placa de piatră scrie, 
modest: prof. Ecaterina Herţeg, - şi nimic despre cum a traversat ea, 
degeaba, o viaţă din care a înţeles tot mai puţin şi mai puţin. 

(Oricum, nimeni n-a mai auzit-o cântând, vreodată, “Eine Kleine 
Nachtmusik”!..). 

...Acum am să opresc, însă, reportofonul. N-am să reascult ce am 
imprimat. Poate mâine, poimâine. Altădată. Acum, deşi nu-mi vine, 
trebuie să mă odihnesc. Sunt în vagonul de dormit, unde călătorii 
cumpără bilet pentru – se presupune – a dormi. Trebuie să dorm. Sau să 
mă fac că dorm. Ce naiba, am plătit o grămadă de bani pentru cuşeta 
asta “single”! Dimineaţă, la Bucureşti am o groază de lucruri de făcut. 
O nouă groază de lucruri. 

…Rapidul ăsta al nostru a înţepenit pur şi simplu, în noapte, într-
o gară pustie. Parcă a nimănui. 

Probabil aşteaptăm să treacă acceleratul care vine din partea 
cealaltă. Pe peronul din partea către care priveşte compartimentul meu 
moţăie atârnat de stâlp, stingher, un singur bec luminând pentru nimeni. 
În rest, întuneric. 

Habar n-am în ce staţie suntem, aşa, în cremeniţi. Cineva, 
altcineva, ne conduce. Conform “Mersului Trenurilor”. 

Peste câteva minute se aude apropierea celuilalt. Trece cu viteză, 
clănţănind fioros, fulgerând din ferestrele la care nu mai apuci să vezi 
chiar pe nimeni. După ce-a trecut, fluierăm scurt, înăbuşit, doar un icnet 
- şi plecăm mai departe. 

Probabil vreun personal aşteaptă, încremenit şi el în noapte pe-un 
peron paralel, trecerea noastră. Apoi se urneşte şi el, în direcţie opusă. 

Aşa, aşteptându-ne unul pe altul, să trecem: să nu ne ciocnim. 
Nici măcar noaptea. 
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IULIANA PALODA - POPESCU 

Iisus este singur 

Cu fruntea plecată spre câmpul pustiu, 
Cu braţele aripi spre Cer, cum îl ştiu, 
Iisus este singur în lanul de grâu!... 

 
Prin noapte visează, ori plânge pe Cruce, 
Din rănile-i grele curg lacrimi şi sânge, 
Iar Maica Fecioară în suflet le strânge 

 
Şi le-mpleteşte-n cunună de spice!... 
Când lanul dospeşte o pâine mai dulce, 
M-apropii de Domnul cel singur al meu 

 
Şi-L văd cum pogoară de sus, de pe Cruce, 
Aşează Potirul în sufletu-mi greu 
Şi-mi pune pe creştet lumina din spice!... 

Noaptea de-Apoi 

Doamne, e noaptea de-Apoi 
în lumea pustie!... 

 
Lupii în haită urlând prada-ncolţită 
zoresc, prada din vis, aurie!... 

 
Nici un Înger nu vine din Cer, 
nici un Înger de peste câmpie!... 

 
Lupii de fum într-un cerc se rotesc, 
se prefac într-o flacără vie, 

 
Focul irumpe în dinţii de fiară, 
gheara inima prăzii sfâşie!... 

 
Nici un Înger nu vine din Cer, 
nici un Înger de peste câmpie!... 

 
Iarna-şi închide pleoapele reci 
îngropându-ne în veşnicie!... 
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Manuel1 

I 
 
Manuel era fratele neştiut 
însă eu îndelung l-am chemat, 
până când, într-o zi, 
m-a auzit Îngerul!... 
 
II 
 
Erai ales Manuel, 
Domnul te zidise aşa, 
nimic nu era împotriva 
inimii Sale!... 
În timp ce culegeai flori 
şi ni le aşezai pe pleoape, 
să nu deschidem ochii 
peste umbra ce voia 
să ne-ngroape, 
eu încercam să înduplec Îngerii, 
aşezându-mi visul în Ceruri, 
pe ape, 
unde Pasărea-suflet venea 
şi punându-ne aripi, 
ne ducea peste lume, departe!... 
 
III 
 
Totul era scris - 
eu aici, tu dincolo, 
încercam să închidem porţile 
şi cu lacăte mari le-ncuiam, 
să nu ajungă la noi 
cei ce ne vânau inima!... 
 
IV 
 
Târziu, 
am aflat că te-au prins 
şi te-au înfăşat în pânzele morţii - 

                                                           
1 Manuel - Sfânt Martir, de sabie s-a săvârşit, în 30 octombrie. 



 70 

bănuiam cum te durea sângele 
şi-aş fi vrut să înlătur 
văl după văl, 
însă teama de moarte 
m-a oprit să încerc ceva!... 
 
V 
 
Ne-am privit îndelung 
şi nu am văzut nici o lacrimă 
în ochii tăi 
ce mă opreau să trec pragul 
şi îmi spuneau 
că totul va lua sfârşit, 
în timp ce zidul creştea, 
frate al meu, 
închizându-ne 
în cetatea fără de nume!... 

Pasăre cu aripi de mătase 

Manuel, 
În albastrul de ziuă 
inimile noastre au rămas la fel - 
câmpuri deschise legănând macii!... 
 
Scriu pe aer şi încă mai sper 
ochii tăi să-mi citească din Cer 
cuvintele-aprinse!... 
 
Îngerul meu îmi deschide palma 
şi îmi aşează-n ea 
o pasăre cu aripi de mătase 
apoi, îmi porunceşte s-o învăţ să fie, 
 
în timp ce palma se închide-ncet 
şi se preface-n poezie!... 
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NICHOLAS BUDA 

Eterna Poezie 

Răspântii de ceruri 
veghează lumina 
se-adună cioburi 
din stele 
netezind drumul poeziei 
spre nefiinţă. 

Frântura de cer 

Un colţ dintr-o stea 
mi-a căzut în palmă 
într-un amurg de noapte 
plângea topindu-se încet 
în jarul de lumini 
ce-i mistuia fiinţa 
cădere de luceafăr din înalt 
cădere dintre aştrii 
palmele mele ardeau în ele 
frântură de rai 
şi glasuri de îngeri căzuţi 
se mistuia pământul 
apa 
aerul 
lumina 
universul 
e oare Doamne grabă 
să-ncepi din nou 
cu Ziua-ntâi? 
mai lasă-mă să simt 
jăratecul din cer 
ce moare-ncet în palma mea. 

Vraja toamnei 

Atingerea toamnei 
oraşul meu adoptiv de pe Hudson 
trăieşte 
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îngropat în frunze ruginii 
copacii vii din asfaltul măcinat 
copacii din stradă 
barometre învechite ale naturii 
explozie de pasteluri invadează retina 
fug ca un hoţ ce-i fură naturii culoarea 
şi ţi-o aşează pe şevaletul 
sufletului 
pentru a picta mai târziu 
amintirile pierdute. 

Acasă 

Stropii de rouă 
căzuţi ca nişte lacrimi 
faţa întunecată a nopţii 
oglindeşte firavă prima geană 
de lumină 
cerurile se deschid purpurii 
se urcă dangăt de clopot 
născut din turla de cărămidă roşie 
căptuşită cu bucăţi de scândură putredă 
a bisericuţei din deal 
prin turlă şuieră vântul a pustiu 
biserica e goală 
au mai rămas doar sfinţii din icoane 
ce-o sprijină ca să nu cadă 
în altar arde încă 
tămâie 
şi din pereţi se mai aud litanii murmurate 
preotu-i dus de mult 
dar umbra lui încă mai dăinuie 
şi vine-n zori de zi 
asemeni stropilor de rouă 
s-aducă jertfa ruptă din prescura norilor 
ce bine este Doamne 
acasă. 
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INTERVIU 

VLADIMIR WERTSMAN 

Celebrating the 55th anniversary of professional 
writing: an interview with author Vladimir F. 
Wertsman 

by Lyn Miller-Lachmann 
 

Romanian born Vladimir F. Wertsman is a well known, 
mutilingual author of  twenty noted reference books, and ofabout 200 
relevant articles, book reviews, and annotated bibliographies focusing 
on various American ethnic groups, library, language, and philatelic 
topics. He served as consultant for the Harvard Encyclopedia of 
American Ethnic Groups (Harvard Press,1980), his articles were 
featured in the Encyclopedia of New York City  (Yale University 
Press,1995), and in the Gale Encyclopedia of Multicultural America 
(Gale/Thompson, 2000 and 2005). He has been a frequent contributor 
of essays and book reviews to Multicultural Review and is a recepient 
of several professional awards and diplomas of merit. His biography is 
included in the current and several previous editions of Who's Who in 
America and of Contemporary Authors. Currently, he is Chair of 
Publishing and Multicultural Materials Committee, Emie Round Table, 
American Library Association, and a member of the Group of 
Romanian American Writers in New York. Knowing Vladimir and his 
professional achievements for several decades, I recently had an 
opportunity to interview him, and am pleased to share with our readers 
the following recorded dialog: 

LM: Let's start with with Romania, your land of origin; can you 
show us briefly your educational and professional background, when and 
why did you leave Romania, and what did you do in the United States? 

VW: I am a graduate magna cum laude from the Romanian Law 
School of the University "A.I.Cuza" in Iasi, and worked as a judge (civil 
and criminal cases) at lower and appellate courts. I left Romania in 1967, 
being disenchanted with the Ceausescu regime, and started a new 
professional chapter in the newly adopted country. I studied English at New 
York University (evening and Saturday courses), working during the day as 
a clerical worker at a bank, and completed a Master's degree in Library 
Science at Columbia University in 1969. During the next 25 years, I served 
as Senior Librarian at New York Public Library (Donnell Library, World 
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Languages Collection, and Mid-Manhattan Library, Job Information 
Center), and previously at the Brooklyn Public Library (Science Division, 
Central Library, as well as branch manager of two units). I enjoyed 
working with adult readers of various social strata, using my knowledge of 
languages to better understand newly arrived immigrants, and helping them 
to adjust in America. At the same time, I learned a lot from patrons, their 
needs, their questions, and from suggestions by colleagues; this is how I got 
inspiration to write books and other materials, and progressed as an author. 

LM: So what was the main topic of your first books? 
VW: The answer is very simple: these were books about 

Romanian Americans. I realized, while studying at Columbia 
University and in conversations with people from other walks of life, 
that Americans knew very little about Romania, and even less about 
Romanian Americans. Moreover, many questioned me only if I was 
born in Transylvania, and if I know something about Dracula (the main 
character of the novel with the same name by Bram Stoker). This is 
why my first book was titled The Romanians in America 1748-1974: A 
Cronology & Fact Book, (Oceana, 1975). It included a short chronology 
of main events, historical doocuments, the Romanians in New York 
City, Romanian communities in USA, organizations, art collections, the 
Romanian alphabet, proverbs, cooking recipes, statistical tables, 
bibliographies. The second book was The Romanians in America and 
Canada: A Guide to Information Sources,  (Gale, 1980). The text was 
on a higher academic level, it described Romanian Americans reflected 
in general reference books, humanities, social sciences, history and 
related studies, pure and applied sciences, as well as various directories 
(organizations, churches, periodicals, publishing houses, museums, and 
offered a list of Romanian communities in various states). 

LM: Did you publish additional books on Romanian Americans? 
VW: New research materials enabled me to publish Romanians 

in the United States and Canada: A Guide to Ancestry and Heritage 
Research (Heritage Quest, 2002). It consisted of a broad introductory 
essay on Romanian Americans, general resources in USA, Romanian 
American resources, Romanian Canadian resources, minority 
immigrants from Romania, resources in Romania and other countries, 
maps, flags, dictionaries, illustrations. The following volume was 
Salute to the Romanian Jews in America and Canada 1850-2010: 
History, Achievements  and  Biographies  (XLibris, 2010),  presenting a 
mini-chronology of important events in Romania and in USA & 
Canada, group achievements (organizations, synagogues, theater, film, 
restaurants), historical documents, plus over 300 biographies of noted 
people in various walks of life. 
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LM: What other American ethnic groups were covered in your 
writings? 

VW: As Chair of Publishing and Multicultural Materials 
Committee for several years, having working knowledge of Slavic and 
Romance languages, I expanded my sphere of research and published, 
via Oceana publishing house, The Ukrainians in America  1608-1975: A 
Chronology & Fact Book, 1976; The Russians  in America, 1727-1976: 
A Chronology & Fact Book 1976: The Armenians in America, 1618-
1976: A Chronology & Fact Book, 1978. Later I  published What’s 
Cooking in Multicultural America: An Annotated Bibliographic Guide 
to Over Four Hundred Ethnic Cuisines (Scarecrow Press, 1976).   
Multicultural Review published my articles on Georgian Americans 
(December 1995), Belarusan Americans (June 2000), Slavic Americans 
(December 2002), Hispanic Americans (June 2003), Arab Americans 
(Winter 2008), plus several dozens of book reviews regarding 
Christians, Jews, and Moslems in America. Booklist (1983-2002) 
published my annotated bibliographies on Czech, German, Polish, 
Romanian, Russian, and Ukrainian books. 

LM: Can you give us a few examples of reference books with 
different topics? 

VW: I would like to mention first The Librarian’s Companion: 
A Handbook of Thousands of Facts and Figures on 
Libraries/Librarians, Books/Newspapers, Publishers/Booksellers,  
Greenwood Press, 1987 (second enlarged edition in 1996). The book 
was very successful not only in USA and Canada, but also in several 
countries abroad. It described library and publishing information of all 
countries in the world, noted librarians past and present, quotations 
about books, libraries and librarians, newspapers, libraries and 
librarians on postal stamps around the world, librarian's Latin 
expressions, librarian's job finding sources. Another successful volume 
was Career Opportunities for Bilinguals and Multilinguals: A 
Directory of Resources in Education, Employment, and Business, 
Scarecrow Press, 1991 (second edition in 1994), with thousands of 
annotated items, colleges, universities, libraries, book sellers for 
learning over 300 foreign langauges as well as government, non-profit, 
private and networking organizations interested in hiring people with 
foreign language skills. A third item of interest was New York, the City 
in More than 500 Memorable Quotations: From More than 500 
Authors (American and Foreign) and More than 500 Refference 
Sources (Scarecrow Press, 1997), with quoatations pulled from sources 
ranging between 16th and 20th centuries, illustrating New York's 
positive and negative aspects in the opinions of so many generations. 
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LM: Did you publish in Romania before and after immigration 
to America ? 

VW: Actually, I started writing in 1956, when I practiced law 
(judgeship) in Romanian courts. I published 21 articles (2 in 1956, 2 
in 1957, 2 in 1958, 1 in 1959, 4 in 1960, 2 in 1961, 1 in 1962, 2 in 
1963, 1 in 1964,, 3 in 1965, 1 in 1966) with critical comments and 
interpretations regarding criminal and civil law implementation by 
various courts. These articles were published in two law journals: 
Legalitatea Populara (Popular Legality) issued by the Ministry of 
Justice, the Attorney General, and the Supreme Court of Romania, 
and Justitia Noua (New Justice) issued by the Romanian Lawyers 
Association. During my visit in Romania in 1988, an interview with 
professor Gheorghe Florescu about Romanian Americans was 
published in Convorbiri Literares (Literary Conversations), October 
1998, nr. 10(34), pp. 4-5. Prior to that, I published "The Necessity of 
a Comprehensive Reference Work on the Romanians in the United 
States and Canada" in Transylvanian Review, Cluj, vol. IV, nr. 2 
Summer 1996, pp. 143-49. Later, another article "Romanian 
Americans: A Brief Background Information" was published in the 
Romanian Journal of  Internal Affairs, vol. IX, 2003, pp. 209-302, by 
the Romanian Institute of International Studies "Nicolae Titulescu", 
Bucharest. 

LM: Today, I am your interviewer for MCR, shortly after you 
interviewed me for the past issue of MCR. Did you have other 
experiences in the capacity of interviewer or interviewee in the past ? 

VW: Of course, yes. Let me give you just recent examples as 
interviewer for MCR. In the summer 2008 issue, there is my interview 
with Fulbright scholar Tekle Tepoyan, an Armenian woman from 
Russia, on her library and writing experiences in her native land and in 
America. In the 2010 summer  issue, you  find  my  interview with Iraqi 
American Saad Abulhab, Director of Technology at the William and 
Anita Newman Library, Baruch College, on his professional 
accomplishments, including writings. As for interviewee, let me quote 
examples with the newspaper Daily News (July 23, 1999 issue, p. 20, 
and January 23, 2006 issue, p. 20). In the first case, I spoke about the 
difference between the fictional Dracula in Bram Stoker's novel, and 
the historical Vlad the Impaler, Romanian prince, nicknamed Dracula 
for his cruelty. In my second interview, I focused on noted historical 
figures (novelists, poets, musicians, politicians, popes and others) who 
also worked as librarians sometimes in their lives, and were honored on 
postal stamps around the world, based on my MCR articles (winter 
2005, and spring 2006 issues). 
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LM: What can you tell us about your awards and other 
professional acknowledgement ? 

VW: I received numerous, but within the limits of space for this 
interview, I am going to give some examples: Delta Tau Kapa, 
International Social Science Honor Society (1975), The American 
Society of Writers Award for distinguished literary achievement (1975), 
Yeshiva University of New York, Certificate of Merit for assistance 
rendered toward recognition and fostering the langauges of America 
(1981), the David Cohen/Emiert Multicultural Award in recognition of 
work to promote and increase the understanding of multiculturalism in 
North American libraries (2001), Honorary Diploma "Nicolae 
Titulescu", Association of International Law and International 
Relations, Bucharest, for scholarly contributions regarding the 
Romanian community of America (2005 and 2009). 

LM: Finally, how were your books and other writings regarded 
by library colleagues and library press? 

VW: I think the best response is illustrated by an old English 
proverb: "The proof of the pudding is in its eating". 

Instead of various quotations, it's enough just to mention that my 
books are listed in the catalogs of national, academic, special or public 
libraries in the following countries: Andorra, Australia, Belarus, Bosnia 
and Herzegovina, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Great 
Britain, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Luxemburg, 
Netherlands, New Zealand, Philippines, Romania, Russia, Serbia, 
Slovenia, Ukraine, United States. 

LM: Would you like to add some thoughts as we are 
approaching the end of this intervie ? 

VW: As a book lover since early school days, I view my new 
professions in America - librarian and author - as twin brothers, two 
happy companions who inspired and supplemented each other. Being 
an ethnic and multilingual American, I have devoted my writings to 
various American ethnic groups and languages in view of the fact that 
America is by its very nature of historical formation and development a 
multiethnic, multicultural, multiracial, and multilingual society. And if 
variety is the spice of life, then American ethno-linguistic and cultural 
mosaique is certainly the spice of our society!. 

LM: Thank you kindly for sharing your time and interesting 
facets of your librarinship & writing experiences for over five decades. 
I wish you goodluck in your future endeavors. 
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MARIN MOSCU 

Dorinţa 

Ia-ne, Doamne, banii de sub ochi 
s-avem lumină, nu înşelăciune 
şi-n locul lor mai pune un ceaun 
cu mămăligă fiartă la tăciune 
 

Adună, Tu, copiii de pe stradă 
la strachina cu lapte şi cu terci 
şi sloboade, Doamne, fericirea 
şi bunătatea, zâmbetul în veci. 
 

Că noi, românii, am ştiut ce-i criza 
am fost uitaţi de toate şi de toţi 
de n-am avut noi ce mânca, ştii bine 
ne-am ostoit şi nu ne-am făcut hoţi 
 

Deşi am fost secaţi la suflet şi la trup 
tu rănile ne-ai oblojit în taină 
şi noi urmându-te, pe Tine, am învins 
croind credinţei românească haină 
 

Sub haine de import s-ascund satrapii 
lumina lor, ni-i întuneric nouă 
şi nu-i blestem c-au bani de-nşelăciune, 
ci că mocirle fac din lacrimă şi rouă 
 

Ia-ne, Doamne, bani, promisiune 
c-am duce-o mult mai bine dacă-avem 
mai puţine drepturi decât alţii 
terfelindu-ne în sânge şi-n blestem 
 

Ia-ne, Doamne, grija cea de mâine 
fă românul vajnic pe pământ străbun 
să deschidă ochii, inima să-i fie 
dârză-n măreţia oricărui cătun 
 

Nu ne cotropească nimeni cu minciuna 
cu vopsele fade şi putrede poveşti 
dă-ne, Doamne, minte să avem lumină 
Şi sub raza ei dorinţele să creşti! 
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UNIVERSALIA 

DAVID PAULOVICH ESCALONA s-a născut 
la 26 de octombrie 1944 în Havana, Cuba. 
Economist, poet, scriitor, diplomat. A 
publicat în limba spaniolă cărţile de poveşti 
Mundo de Fantasía I, II, III şi Deseo de 
Navidad, cartea de poveşti şi poeme, Sueño 
de Amor, şi cartea de poezie: Desde el 
Corazón de Europa. A publicat versiunile în 
limba cehă a volumelor de poezie Por 
Primera y Cien Veces şi La Huella de la 
Vida, şi în limba slovacă a volumului de 
poezie Corazón de Hombre, şi a cărţii de poveşti Los Amigos debajo de la 
mata de plátano. Poeme şi povestiri i-au fost publicate în reviste literare din 
Panama, şi în traduceri în Cehia, România şi Rusia. A primit 4 medalii 
acordate de către Consiliul de Stat din Cuba. Uniunea Europeană a Artelor 
i-a acordat Premiul de Poezie. Asociaţia Scriitorilor din Slovacia i-a oferit 
Medalia de Onoare. Este membru al Asociaţiei Naţionale a Economiştilor 
din Cuba, membru al Uniunii Naţionale a Scriitorilor şi Artiştilor din Cuba, 
membru de onoare al Asociaţiei Scriitorilor cehi, Membru de onoare al 
Asociaţiei Artiştilor Konfese, din Cehia. 
 

Ce sper de la viaţă? 

 
Să-mi dea înapoi visele mele, 
să transforme dorinţele mele în realitate 
să întoarcă roata timpului înapoi 
pentru ca totul să înceapă de la început. 
 
Să nu se mai întoarcă momentele rele, 
ca falşii prieteni să dispară, 
ca aceia care într-o zi au plecat, să se întoarcă, 
ca sănătatea pierdută să se recupereze. 
 
Să mă umple de iubire de sus până jos, 
să nu se stingă pasiunea sufletului, sau a buzelor 
ca să port mereu pe cineva în gândurile mele 
şi să fie lângă mine noapte de noapte. 
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Nu aştept nimic mai mult, doar aceste lucruri 
pe care le-am numit ani şi ani vise sau dorinţe, 
dintre care unele s-au împlinit iar altele nu, 
ce pot să mai cer dacă a rămas atât de puţin timp. 

Marele gol 

 
Atunci când zboară speranţele 
şi se destramă visele, 
rămâne sufletul gol, 
trist, sărac, rece, singur. 
 
Se simte un mare gol 
ca şi cum totul ar fi plecat 
şi a rămas doar corpul, 
oase acoperite cu piele. 
 
Nu mai sunt idei, nici durere, 
nici raţionamente, nici planuri, 
e acea senzaţie inutilă a neantului, 
a inerţiei, cea fără motiv. 
 
Corpul necesită repaus, 
mintea o linişte deplină, 
este întoarcerea la germene, la pântec, 
pentru a fi resuscitat sau a se naşte. 

 
Prezentare şi traducere de Elena Liliana Popescu 
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HANS UWE HAUS 

Palm Sunday 

Nothing out there in the dark vast 

Largely silent 
Under pressure 
No credit guarantee 
Decision to grant 
It was taken 
Caretaker 
At the time 
Flexible and adaptive 
Vibrant but 
Death does not require any loan 
The rest split equally 
Act as guarantor 
Extended by  
Risk factors and forecasts 
 
Since the burning bush  
Passage measures are 
Out of sight sculpted 
Hidebound the light  
To direct the apostate  
Beware 
Of the scribes for it 
Will come as a snare 
On all those who dwell but 
The death are raised 
Elbowing each other 
To be the first  
On the face of  
The whole earth  
  
Eyes for they see 
Ears for they hear 
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Apocryphal out look 

Forget the past 
The hold-up in progress 
Almost next door blood-shot 
Red azaleas don’t 
Dig up the past 
Dwell on the past you 
Won’t see flames salt 
Is its bones poison of asps  
Under their lips 
Wet snow and mud for viewing  
On cold dark days back home tomorrow 
 
They spoke their word 
But you will lose both eyes 
 
Their feet are 
Swift to shed blood 
Beckett 
 
Reluctant heart it tacked 
Toward no one place in particular  
Self entombment triumphs 
Abandoned and more flexible 
Measures introduced sticking 
To the plan scrutinize 
Their every action angst  
Expected to trigger   
Decay of a living being 
Encounter the market 
Worries that the serpents 
Are coming that they will 
Crush margins rock-hard  
Remediable circumstance 
 
What is more  
They seem not  
To like themselves very much. 
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MARIANA BRĂESCU 

I Remember and Imagine 

- enchanted stories - 
 
I am afraid of falling asleep because in my dreams I am invaded 

by a world which, for sure, I know from somewhere. 
There in the room decorated with thick scarlet plush curtains 

there is this little girl. A nacreous standing lamp with a gilded glass 
beads lamp-shade on top is spreading its diffused light on the pages of 
the book she is reading. And, of course, there is always this woman in 
black. 

My mother doesn’t look like her. She is not too tall, she is not 
dark-skinned, she does not have a chignon either. Nor does she wear 
black gowns. The only color she dresses herself in is blue, a clear blue 
like a serene summer day. 

How about the little girl? The little girl is me. 
 
Heaven Lost 
I lived in heaven. There was a warm, perfumed and fresh 

atmosphere in there. Adults were calling it the green house or the hot 
house, but I knew this was heaven. I had heard some things about it. 
But I had also heard a lot more about hell either… Bent on a book, all 
children were pressing against one another and among their heads, 
united together like the petals of a corolla, I could see this dreadful 
picture: a poor defenseless naked man thrust into a cauldron which was 
surrounded by huge blazes. A frightful big-horned and long-tailed bad 
creature, was taking the entrails out of a wretched man’s belly and his 
deed was making him dance for joy. 

Everybody was looking at it in a deep silence but nobody was 
shocked. Only that I could not help but shouting: 

Why?! 
Devils. This happens to all those who go to hell. 
To hell?! And why do they have to go there?! 
It was beyond my power to understand how someone could go to 

hell, which was a sort of a steam, black and full of cruel things bath. 
They sinned. He or she who has committed sins goes to hell 

when passing away. 



 84 

So that was it. It means that when you die, which is very bad, on 
top of that devils too, have to cut you in small pieces. 

Yes, but they will kill him one more time, if they prick him with 
the pitchfork in the paunch. Why does nobody do something to take him 
out? Why nobody helps him? … 

What sort of a book was this? What kind of a world was that? … 
However, hell has its own agents on earth, too. They take 

possession of a weak person, of a deserted house and live in there. I 
happened to know two such houses like that. Devils would live in an 
unhindered way in those human beings and also in those houses. These 
were weak people and devils would do anything they wanted with 
them. They were so weak that they did not know what was happening 
to them. Every night and especially in the night, they would notice their 
fingers would get thinner, dry and longer, their nails would become 
sharp and curved, a hairy tail which had to be well guarded would move 
at their back, while the horns had to be hidden under their fur cap or the 
head kerchief. The person’s heart was lost. He or she would stand at the 
corner of the street, luring other weak or strong souls. It depended if 
you were good and right and faithful, if you did not forget to make the 
sign of the holy cross and were afraid of doing bad things, if you were 
passing by devil not being touched by him. And devil was so angry that 
he might even burst with anger. Devil would be extremely happy if, 
however, you were passing by after having told a lie, or thinking of 
cheating, or thinking of putting to shame, or being drunk. You already 
belonged to him! I happened to know two such cases. In those houses 
the sign of the holy cross was never made, the entrance door was not 
directed to the East and the sun or the moon were not allowed to 
penetrate, the windows were completely covered in summer or in 
winter, day and night. From the house there would be heard even out in 
the street, some heavy tread or some exaggerated yelling that you 
would wear into your bones for the next days, like a knife made of ice. 
But the best you could do was to make the sign of the holy cross. You 
would make it in a hidden manner, or with your tongue, or better in 
your mind. And there was nothing wrong devils could do to you. But do 
you know when a house is inhabited by devils? In the morning of the 
New Year’s Eve. Long before dawn, children were going in bands from 
one house to the other. Long you live, and long you bloom, like an 
apple, like a pear... And, in the morning, yards were all full of 
blooming clean corn, a red and shiny grain – the sign of a good year to 
come. Only in the houses inhabited by devils nobody was able to see 
anything at all, because had a child with good intentions got lost, devils 
would not dare get out and reward the wish with nuts, with ring-shaped 
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loafs, with a few coins, with apples because devil fears most a good 
deed. And so, unrewarded, the wish withdrew somewhere in the 
beginnings, while the red and shiny seed corn was crying in the snow 
being left untouched until it got suddenly rotten and turned immediately 
into ashes. How could you not tell the houses which were inhabited by 
devils? 

If you knew the devils! … Until then, nobody had told me 
anything about death. 

 
English version by Muguraş Maria Petrescu 
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ŞTEFAN A. BANARU 

Near the Eye of the Sky 

I'm staying fully awake 
near the eye of the sky 
and I'm waiting for you. 
Oh, how heavy's the evening falling over my shoulders - 
Blue bird! 
 
Look, the sun bumped into the mountains 
reddening its forehead 
and now the shaken sky 
astoundingly revolves, as a circus cupola 
adorned with stars 
 
Wile the air 
falls down over me 
to burry me with blue shards, 
to bury my thouhts vibrating 
as swords while taken out of their sheaths 
 
I'm staying awake 
near the eye of the sky 
and I listen to the drooping willows 
growing over my shoulders... 

Empty Pedestal 

How sad are statues in winter 
stooping with snows, 
how sad are their unholy eyes 
which had never wept, 
how sad is eternity 
cut in stones! 
 
... I void this 
crossless cemetery, 
the wind may scatter 
its nows from my empty pedestal. 
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Metamorphoses 

I was once hurt by the missing poplar leaves 
Now their cruel green steals my light. 
 
I once used to run after grass rabbits 
Now I run away of their tousled wolf back. 
 
The stars used to gild with silver my forehead 
Now they sense my blood 
Like lynxes in the mountains. 
 
I used to embrace water as a fugitive lover 
Now I hide from rain 
From its hot bullets 
 
How there used to once burn your heart's hearth... 
Now its fire flickers with soft sorrow flames. 
 

The Nails 

He was going astray, 
His body deserted by the soul 
as a broken amphore, 
afraid 
that He was no longer hurt 
by the nails from His hands 
and legs... 
 
 

English version by Dan Brudaşcu 
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MARIN MOSCU 

Credinţa stătătoare 

Chemarea sângelui persistă-m ecou  
Hristos ne-aduce zâmbete de Paşte 
restitui clipa vechiului în nou 
în ordinea luminii ce se naşte 
 
Apele au strigăt, mugurii la fel 
Pasărea de lut se-nvârte în nou salt 
Puncte cardinale îşi întind drapel 
Peste-orice dorinţă dusă către-nalt 
 
Este greu eternul, greu şi răstignitul 
întru şlefuirea visului de om 
însă e temeinic şi-aproape infinitul 
care sângerează-n florile din pom 
 
Chemarea sângelui e tril de ciocârlie 
din durerea care prin durere-i soare 
restituie, Hristoase, nădejdile din cuie 
bătute-n hematia credinţei stătătoare. 
 

Foame de libertate 

Foamea de libertate, de libertate 
împrăştie cuvinte murmurate 
sufletul meu are cuvinte-ntrupate 
venite din morminte-mpuşcate 
 
Ochi arzători au pântec de toamnă 
în bezmetica urmă de paşi desemnaţi 
vulgară femeia cu nume de doamnă 
îşi pune în coasă mii de talanţi 
 
Lumea se împarte-ntre viaţă şi ştreang 
foamea de liberate-i pierdută în sânge 
stăpâni de morminte îşi caută steag 
poetul viaţa-n cuvinte o strânge 
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GHEORGHE MIHAIL 

Spânzurată de cornul de lună 

Prietenului meu, Mihai Pînzaru PIM 
 
Spânzurată de cornul lunii 
inima mea răsună 
în van: 
Pim-bang, Pim-bang!… 
Pim, Pim … Pim-bang!… 
 
Sonurile inimii se revarsă 
noapte de noapte 
pe razele lunii: 
Pim-bang, Pim-bang!… 
Pim, Pim … Pim-bang!… 
 
Şi toate ecourile coboară 
scurgându-se în humă: 
Yin, Yin, Yin!… 
Yang, Yang, Yang!… 

Din ochi până la talpă 

Plâng într-o poziţie schimonosită 
de plâns 
abandonându-mă lui până în zori 
până la cer 
iar lacrimile-mi se scurg, cristaline 
şiroaie pe trup 
din ochi până sub talpă… 
 
Îngheţate sunt bocnă 
ţurţuri 
dar trupul, încălzit de suflet, 
topeşte răceala din cristalele lor, 
redându-le naturii, fluide… 
 
 
Risipa, reîntrupându-se 
în mine 
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în lumea de suspine care mă-mpresoară 
gâlgâie sangvinic, din rană 
prefirându-se 
prin simpla moarte comună 
spre marea de suflete universală… 
 
După clipa aceea 
răscruce a viului se desface 
risipindu-se ca o negare supremă… 

O plângere străveche 

Viaţa mea este o lungă poveste 
o plângere străveche 
despre ducerea la pierzanie 
de către un hapsân uriaş, 
a unui ostrov 
departe, inimaginabil de departe… 
Izolat, fără nici un liman 
şi fără vedere faţă către faţă… 
Şi aşa, pe insula aceea 
să nu se simtă nici o mişcare 
şi nici să nu se audă 
tic-tacul tristeţilor umane… 
 
Iar faţa mea şiroind de plângerea lor, 
Străveche 
Se tânguie lumii în van… 
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ISTORIE 

GEORGE LIVIU TELEOACĂ 

Restituiri în anul dragonului 

Anul 2012 este considerat Anul Dragonului şi, ca atare, reprezintă 
un foarte bun prilej spre a ne reaminti că Dragonul, nu are nimic în 
comun cu fiara apolcaliptică, imaginată în secolul XIII de iresponsabilul 
dominican Voragine1, care a pângărit, prin minciună, iconografia 
Sfântului Gheorghe, ci reprezintă acel semn hieroglific, născut odată cu 
Tradiţia Primordială, pentru a exprima numele Unicului Ziditor, 
Dumnezeul monoteismului funciar2. Ca simbol al puterii cerului, 
Dragonul este considerat, în continuare, un semn de foarte bun augur, atât 
în China, cât şi în Ţara Galilor, unde welsh-ii l-au înscris pe drapelul lor 
naţional, chiar dacă timpul a modificat semnificaţia sa iniţială.  

Pentru recuperarea semnificaţiei originare s-au imaginat 
explicaţi şi s-au depus eforturi, dar numai aportul masiv de informaţie, 
din ultima vreme, a îngăduit acea tratare care să depăşească fisurile 
încercărilor de până acum. În aceste noi condiţii de documentare, 
căutările mele m-au condus la concordanţa deplină dintre rezultatul 
decriptării imaginilor, obţinut prin utilizarea unei analogii adecvate 
Dragonului, şi rezultatul la care am ajuns prin interpretarea lingvistică a 
numerosului grup de teonime asociate cu Vârcolacul, fiecare din cele 
două abordări conducând la una şi 
aceeaşi sintagmă3. Dar, această 
concordanţă, plasată la intersecţia 
a două căi de investigare, total 
diferite, reprezintă, chiar şi pentru 
spiritele cele mai exigente, 
dovada faptului că mi-a fost dat 
să găsesc citirea corectă şi, astfel, 
definitivă a multimilenarului 
semn. 

Numită, destul de târziu, 
Draco sau Dragon, hieroglifa a 
fost creată pentru a exprima 
sintagma Volco-Blac, şi 
reprezintă cea mai veche 
modalitate de a consemna 
sintagma teonimică arhetipală. 
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Prin faptul că semnifică Numele Celui Prea Înalt, această 
hieroglifă, modelată ca un stindard, a şi devenit acel semn de mare 
prestigiu, sub care s-a derulat istoria, din Persia până în Bretania, timp 
de peste 2500 de ani, aşa după cum a constatat, Institutul American 
pentru Drapelele Lumii, condus de Whitney Smith, autorul primului 
mare tratat de vexilologie, Flags Throug the Ages and Across the 
World, publicat, în anul 1975 (scanarea este preluată din ediţia în limba 
franceză4), la o jumătate de veac după ce V. Pârvan menţionase în 
Getica, prima atestare a Dragonului, găsită pe stela funerară a lui 
Nabkadnezar, anterioară anului 1120 î.d.H5 

Prestigiosul institut de cercetare a drapelelor a reuşit să pună în 
evidenţă echivalenţa diferitelor forme de reprezentare ale Dragonului, 
precum şi masiva lui prezenţă în timp şi în spaţiu, dar fără să fi ajuns la 
semnificaţia sa. Cercetătorii institutului, asemenea celor din întreaga 
lume, nu sesizaseră faptul esenţial că, în scena cu numărul XXIV de pe 
Columna lui Traian6, imaginea lui Jupiter şi imaginea Dragonului cu 
cap de lup au fost plasate, în mod intenţionat, faţă către faţă cu o tratare 
plastică identică, pentru a reprezenta, prin gestica unui dialog înscris în 
piatră, faptul că cele două chipuri au aceeaşi semnificaţie. 
 

 
 

Acest tandem de necontestat al echivalenţei lor, relevă, în văzul 
lumii întregi şi cu autoritatea impunătoare a Columnei imperiale, că şi 
Stindardul Dacic este semn religios, având prestigiul său pe măsura 
celui de care se bucura zeul suprem al panteonului roman7. În acest fel, 
realizatorii şi beneficiarii Columnei au înscris, în marmură, importanta 
semnificaţie religioasă a Stindardului Dacic cu cap de lup, la care 
ajunsesem pe alte două căi. 

Dar prin larga sa răspândire, în spaţiu şi în timp, el devenise 
Dragonul lumii întregi, ceea ce a impus şi verificarea originii sale. În 
acest scop am aplicat metoda bazată pe analogia lingvistică teonim-
toponim, utilizată frecvent de savanţii domeniului8, după ce a fost 
dezvoltată de Georges Dumézil9, iar rezultatele au confirmat că 
denumirea „Stindardul Dacic” este corectă, întrucât hieroglifa aceasta s-
a născut pe pământul României şi în limba românilor, numiţi, iniţial, 
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rămări, aşa cum ne numesc şi azi albanezii, cu această formă rotacizată, 
care reprezintă cea mai arhaică flexiune a indo-europenismului10, 
flexiune apărută cu cel puţin un mileniu înainte de fundarea Romei 
Antice.  

În existenţa sa, multimilenară după cum o atestată figurinele 
umane cu cap de lup din civilizaţia Vinča11 (mil.V î.d.H..), arhaica 
sintagmă teonimică Volco-Blac, s-a răspândit în aproape toată lumea 
sub forma unui mare număr de variante. Forma Velc-Velc justifică, atât 
numele de Velchanos, cât şi originea valahică, care i-au fost atribuite lui 
Zeus, din momentul naşterii sale mistice, într-o peşteră de pe muntele 
Ida, odată cu debutul celebrei civilizaţii minoice, în secolul XXVII 
î.d.H.  

Aşadar, Zeus Velchanos a pătruns în civilizaţia insulei Creta ca 
zeu pre-helenic, aşa după cum, tot pre-helenic a pătruns şi Zeus 
Pelasgius, la care se rugau aheii lui Homer în Iliada (XVI, 226). Având 
în vedere aceste dovezi, epitetul Velchanos, atribuit lui Zeus, trebuie 
considerat prima atestare istorică pentru apariţia şi dăinuirea cuvântului 
valac în teritoriile balcanice, acolo unde, după încă două milenii şi 
jumătate, adică, în epoca elenistică (323-31 î.d.H.), mai continua să se 
desfăşoare festivalul cretan, numit Velchania, în onoarea puternicul 
Zeus Velchanos12.  Aici, trebuie menţionat faptul, că şi numele 
arhaicului zeu, Vulcanus, din Peninsula Italică, devenit ulterior zeu al 
focului purificator sau al meşterilor fierari, reclamă aceeaşi origine 
valahică. 

Dar fertila şi bogata vale a Dunării de Jos, numită, în Cartea 
Cărţilor, Ţara Ha-Vilah (Fc. 2, 11-12), adică Valahia, continua să 
reverse, asupra Peninsulei Balcanice, noi şi noi valuri de valahi, numiţi 
în formă prescurtată ahi, respectiv ahei. Aheii care s-au stabilit în Atica 
şi în Corint au venerat acelaşi mare zeu valahic al spaţiului de origine, 
dar pentru a-l invoca printr-o sintagmă nouă, impusă de noua lor patrie, 
l-au redenumit Zeus Meilichios, urmând universala descendenţă 
fonetică V(B)→M, frecventă, mai ales, în dialectele tracice, după cum a 
arătat Paul Kretschmer, specialist în limbi pre-helenice.  

Cinstirea lui Zeus Velchanos, redenumit Zeus Meilichios în 
Atica şi în Corint, a lăsat vestigii, unele foarte vechi. Printre ele şi 
arhaicul aerolit piramidal13, din vremea pietrei nefinisate, adorat ca 
întruchipare a lui Zeus Meilichios şi, separat, un altar consacrat acestui 
zeu, pe malul râului atic, Kephisos, din vremea legendară a lui Tezeu14, 
vestigii care au mai putut fi văzute, şi în secolul II î.d.H., de meticulosul 
geograf Pausanias. Provenită din anul 417 î.d.H.., a mai fost 
inventariată şi statuia, în marmură albă, a lui Zeus Meilichios, 
comandată sculptorului Policlet, pentru a purifica locul, unde demosul 
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dezlănţuit al Argosului a ucis contingentul celor o mie de persoane 
înarmate15.  

Cu o existenţă îndelungată, prelungindu-se din secolul VI î.d.H. 
până în epoca romană, a fost venerată, în Istmul de Corint, zeitatea 
Melikertes16, care reconfirmă importanţa omniprezentei structuri tracice 
de consoane MLC, evidentă într-un mare număr de teonime. Aria lor de 
răspândire o jalonează foarte bine Herodot, care, în sud, a vizitat la Tyr, 
în Fenicia (a se înţelege Felicia, adică Valacia) – Libanul de azi – 
templul din secolul XXVII î.d.H. consacrat zeului Milk-Qart 
Thassianul, identificat cu Hercule, iar în nord, a văzut templul de 
origine al Thassianului, din insula tracică Thassos, aflată cu bogatele 
sale mine de aur la vărsarea în Marea Egee a râului bulgăresc Mesta17.  

Or, în acest larg areal tracic, dominat de la nord la sud, de 
teonimele care s-au constituit pe clasica structură de consoane MLC, a 
apărut, în mod firesc, şi teonimul Zamolxe. Forma originară Za-Molc-
Se devine de necontestat, dacă avem în vedere faptul că Za-Molxis şi 
Ge-Beleisis sunt cele două nume, care au coexistat pentru una şi aceeaşi 
mare zeitate a geto-dacilor, după cum ţine să precizeze Herodot18. Dată 
fiind transformarea legică B→M, trecerea numelui Beleisis, în varianta 
sa Meleisis, se regăseşte, în mod obligatoriu, numai în forma Za-Molxe, 
de la care au derivat toate celelalte forme. 

Din nefericire, mai mulţi autori de prestigiu au ignorat caracterul 
legic al treceri B→M, lăsând în urma lor numeroase polemici, care 
încurcă drumurile lumii spre adevărurile sale fundamentale.  

Cu o neglijenţă similară, a fost citit şi numele lui Ge-Beleisis, în 
manuscrisele lui Herodot. Unii dintre autori au considerat că iniţiala 
teonimului ar reprezenta fonemul G, iar alţii au crezut că aceeaşi literă 
ar indica fonemul N, de unde şi multa pierdere de timp cu comentariile 
unei posibile antinomii de tip fârtat-nefârtat.  

În fond, cele două moduri de citire erau mult prea diferite, pentru 
a nu se bănui că litera respectivă trebuia citită din altă perspectivă, adică 
din perspectiva ioniană, obligatorie pentru originalul operei lui Herodot, 
original care era ionian. Or, specific pentru alfabetul ionian de pe coasta 
de vest a Asiei Mici, acolo unde a trăit Herodot, la Halicarnas, până la 
vârsta de 37 de ani, este litera digama pamphilică, care coincide prin 
formă cu iniţiala scrisă a presupusului Gebeleisis din originalul, 
redactat în dialect ionian.  

Citită, cel mai adesea prin fonemul F, litera digama reprezintă în 
dialectul ionian fonemul V sau B. Aşadar, numele înscris de Herodot 
pentru zeul getic se citeşte Be-Beleisis, teonim susţinut pe deplin de 
hidronimul Vi-Vlăsul (Βυβλεσις rostit azi Βυβασσιης)19. Pentru că dacii 
şi geţii vorbeau aceeaşi limbă, Be-Beleisis este teonim geto-dac, iar ca 
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formă prescurtată a sintagmei teonimice Be(leisis)-Beleisis, se 
dovedeşte a fi identic cu sintagma teonimică arhetipală Vilah-Vilah. 
Faptul acesta este esenţial şi justifică pe deplin ideea că geto-daci au 
fost monoteişti în calitate de adoratori ai Unicului Zeu Arhetipal, 
desemnat prin sintagma teonimică arhetipală, pe care tot ei au creat-o. 
În secolul V î.d.H., Herodot arăta fără echivoc că: „După câte ştiu eu 
din cele auzite la Dodona, înainte vreme pelasgii aduceau tot felul de 
jertfe, înălţând rugi zeilor, fără însă să-i dea vreunuia dintre ei porecle şi 
nume, deoarece nu auziseră încă de ele.”20. Or, fără de porecle şi fără de 
nume, pelasgii21, un alt etnonim generic pentru triburile trace, nu şi-L 
puteau imagina decât pe Unicul Zeu Arhetipal. Aşadar, aveau un singur 
zeu, deci erau monoteişti. 

Pe temeiul faptului că, până în epoca creştină, orice conducător 
de neamuri era considerat Dominus et Deus, adică Stăpân şi Dumnezeu, 
cu înţelesul că stăpânul este ca un dumnezeu pentru supuşii săi, numele 
Unicului Zeu Getic, Be-Beleisis, poate fi considerat matrice pentru 
apelativul „basileu”, apelativ arhaic, care a făcut carieră parcurgând 
drumul de la înţelesul de conducător tribal pre-homeric, la cel de 
împărat al Imperiului Bizantin.  

După cum bine se ştie, însă, cuvintele se nasc din cuvinte prin 
metaforizare, iar cuvintele noi sunt receptate tot ca metafore, motive 
pentru care cuvântul cel nou referitor la stăpân trebuia să etaleze, în 
mod vizibil, încă din momentul conceperii lui, dubla sa legătură, de 
înţeles şi de formă, cu cuvântul entităţii supreme de la care a provenit. 
Pentru cazul de faţă, cele două cerinţe au fost soluţionate simultan prin 
inversarea vizibilă a celui de al doilea termen al sintagmei iniţiale Be-
Beleis, ceea ce a condus la forma Be-sieleB. Procedeul se întâlneşte 
frecvent şi este denumit anagramare. Dar B=V, fapt pentru care 
cuvântul nou format devine Ba-sileV, respectiv Basilevs. 

Pe crestele Carpaţilor, acolo unde îşi aveau sălaşul marii preoţi-regi 
ai geto-dacilor, s-a preferat forma cu B final, Be-seleB, rostită sonor Ba-
saraB, adică apelativul originar pentru Sarabii şi Basarabii noştri.  

Privită din larga perspectivă indo-europeană, formarea unor 
cuvinte ca: Voi-Vod (cuvânt geto-dac22, înrudit cu teonimul Wai[de]-
Wut23) Volh-V (şaman rus), Vesco-Vo, devenit Posco-Po şi episcop sau 
bishop, Chlodo-Vech zis Clovis, dar şi BurVista (Vol-Vlista) sau 
Decebal (Dece-Val) … etc., referitoare la instituţia conducătorului sau 
la nume de conducători, se explică firesc ca metafore pornind de la 
prolifica sintagmă teonimică arhetipală Vilah-Vilah sau Valac-Valac, 
creată de marea civilizaţie a vlahilor [numiţi şi volsgi sau pelasgi] în 
legătură cu ideea de râu, râu care în matricea noastră armânească se 
exprimă prin cuvântul Avlake, aflat în uz şi astăzi.  
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Fiindcă, spre deosebire de fiinţa umană, râul este atotputernic, 
atoatedătător şi etern, ca şi un dumnezeu, ideea de dumnezeire s-a putut 
exprima prin sintagma Avlake-Avlake, respectiv Volko-Blake, redată 
iniţial prin hieroglifa numită Stindardul Dacic şi ulterior Draco sau, în 
ultima vreme, Dragon.  

În legătură cu marea importanţă a Dragonului, creat pentru a 
reprezenta sintagma teonimică arhetipală Volko-Blake, vom mai arăta 
că primul nume al lui Herakles, Hercle la etrusci, a fost Alkaios24, care 
este tot un Volko, dar fără V, adică un Olkoios. Pentru alte 
denominaţiuni Olkoios devine Lokoios, de unde şi epitetele arhaice: 
Lykaios pentru Zeus şi Lykios pentru Apollon, mereu însoţit de corbul, 
a cărui unică menire, în simbolistică, a fost să reprezinte culoarea 
neagră, culoare denumită Black în epoca arhaică, iar ulterior λυγαιος–
întunecat, în limba greacă. Aşadar, în simbolistică, Volc-ul, adică 
Lupul, dar şi Black-ul, adică Negrul, tot pe Vlahi, zişi şi Blaki, îi 
reprezintă. Când vorbitorii sau scribii au renunţat, din comoditate, la 
prima literă au apărut epitetele Lykaios sau Lugaios.  

Un „Lugaios” este şi zeul celtic Lugh25, la origine tot un (B)Lach, 
cu numele provenind de la aceeaşi unică sintagmă teonimică arhetipală, 
motiv pentru care a şi păstrat negrul corb, adică semnul pentru Black, în 
reprezentarea sa. Dincolo de orice alte explicaţii improvizate cu naivitate, 

zeităţile-lup sau însoţite de culoarea 
neagră, îşi afirmă filiaţia lor cu 
Stindardul Dacic, numit azi şi 
Dragon. În general, teonimele provin 
din teonime. 

Aşadar, să primim cu 
încredere, ca pe un bun spiritual 
comun, restituirile Noului An 2012, 
aflat sub patronajul Dragonului de 
Apă, a cărui moderaţie ne invită la o 
largă implicare pentru a recepta critic 
noile soluţionări, pe care nu ni le 
impune, ci ni le oferă, pornind de la 
nepieritoarele repere arhaice cu 
atestare certă: avlake (balaha, în 
sanscrită), Ha-Vilah, Velchanos, 
Vulcanos, Valac-Hilyah (în Rig-
Veda) sau Walh-ala, Volsgi (munţi în 
Laţiu, zişi Vosgi în Alsacia sau Basci 
în Spania). 
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STEFAN DORU DĂNCUŞ 

Zgomotul străzii 

 
Ţipete fardează veşteda ninsoare 
kilometrul arde lângă tâmpla mea 
văduve biserici fac înviorare 
migrează bocancii spre camera ta 
 
Mă despart de tine ca de-o notă dată 
unei serpentine care m-a furat 
ghilotina nopţii zace iodizată 
de un gât celebru – social bronzat  
 
Norii fac varice – mergem la culcare 
tâmple corodate ne vor tapiţa 
cred că-ţi vor apare riduri pe mirare 
de-atâtea foraje prin viaţa ta 
 
Tu care eşti vastă ca un sanatoriu 
fă-mi cadou o iarnă-n ţara de ciment 
pana de păcate ninsă-n purgatoriu 
un amurg, sa-mi fie înger permanent 
 
Astfel voi fi baltic traversat de sare 
universul cred că transpirat va fi 
şi gustând această clasică sudoare 
te-oi concepe iarăşi şi te voi iubi 
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LUCIAN GRUIA 

Catedrala cu o mie de turle 

Din cuvinte grele, de gresie şi ardezie, 
şlefuite cu memoria mea abrazivă, 
legate cu mortarul rugilor ardente, 
văruite cu îndurerată speranţă, 
am înălţat de-a lungul întregii mele vieţi, 
o catedrală imensă, cu o mie de turle. 
Am construit câte o turlă 
pentru fiecare membru al familiei mele, 
pentru fiecare dintre neamuri/rude, 
cunoscuţi ori prieteni, iubite ori prietene platonice 
(aşa devin toate relaţiile cu o femeie, 
după o anumită vârstă), 
ca Dumnezeu să vină în catedrala mea 
şi să-i mântuiască. 
Am mai ridicat câteva cupole 
şi pentru morţii familiei mele 
ca Atotputernicul să-i odihnească în pace, 
în vecii vecilor, ori până la învierea 
care o fi să vie, dacă o să fie. 
 
Pentru fiul meu, Emil, elev la liceu, 
am construit un turn mai zvelt şi mai vesel, 
ca Mântuitorul să-i lumineze mintea întunecată, 
să nu mai mintă, să-şi astâmpere teribilismele neghioabe 
şi să se pună cu burta pe carte 
că-l ia mama – dracului (Doamne iartă-mă!) 
 
Soţiei mele Maria i-am făcut un turn mai larg, 
să aibă linişte sufletească, după muncă epuizantă 
de evidenţă contabilă la cincizeci de firme 
şi atâtea necazuri năstruşnice provocate 
de copilul nostru, de mine şi de toţi cei pe care 
i-a ajutat şi care, drept urmare au dezamăgit-o. 
 
Socrilor mei de la ţară, Ilinca şi Constantin, 
le-am ridicat un turn uşor, din chirpici, 
din pământ frământat cu balegă de vacă, 
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rugându-mă ca Dumnezeu să le dea sănătate maximă 
şi bătrâneţe uşoară, îndelungată, îndestulată, 
înaripată, după cum merită. 
 
Mamei mele, Livia, i-am zidit un turn gros, din bazalt, 
ca să ne aştepte mereu în poarta casei, 
atunci când venim în concediu 
iar tatălui meu decedat, plecat în lumea cealaltă desculţ, 
pentru că ne-am trezit cu pantofii în mână 
după ce se bătuse deja sicriul în cuie, 
unul scund, boltit ogival, pentru odihna veşnică. 
Pentru că îi plăceau femeile, i-am pus o floare în mână. 
 
Fratelui meu, Marin, unul spiralat să-i călăuzească inspiraţia 
pentru tablourile sale peisagiste 
şi Cel de sus să-l ajute să le vândă bine 
ca să-şi poată întreţine familia. 
 
Fiicei sale, Ana-Maria, unul crenelat, 
ca Dumnezeu să-i aducă un soţ bun 
(alungându-i prietenul bătrân) 
şi ca să ducă stindardul picturii cât mai sus; 
soţiei sale, Monica, cea depresivă, 
un turn etanş, pentru linişte sufletească. 
 
Cumnatei mele, sora soţiei (care o-ntoarce 
cu vârsta ca la Ploieşti), 
un turnuleţ cu 33 de rânduri de trepte 
ca să rămână ca la 33 de ani cum îi place să zică 
de vreo 10 ani încoace; 
cumnatului, unul în formă de litruţă de ţuică, 
să-i astâmpere setea, să nu-l mai doară spatele 
şi să i se vindece hemoroizii; 
iar nepoţilor mei Tiberiu şi Claudia, 
câte unul în formă de hard-disk, 
ca să înveţe la fel de bine şi mai departe 
şi să realizeze multe lucruri frumoase în viaţă. 
 
Naşilor noştri, Laur şi Lucia, un turn pătrat, 
să le dea sănătate stabilă şi să-şi vadă băieţii 
aranjaţi la casele lor, în Canada, unde cred că 
limbă oficială va deveni, în curând, româna, 
urmată de engleză şi de franceză. 
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Unchiului Sandi, fratele mamei şi mătuşii Erna, 
părinţii noştri spirituali, un turn în formă de carte, 
ca Dumnezeu să le asigure bătrâneţi liniştite, 
cu sănătate maximă şi necazuri minime, 
iar unchiului în continuare succese literare, 
putere de muncă pentru a continua „Biblia familiei”, 
ajunsă la volumul al treilea. Aleluia! 
 
Prietenilor mei scriitori: 
- brîncuşiologilor: Ion Pogorilovschi, Nina Stănculescu, 
Sorana Georgescu-Gorjan, Doina Lemny, Zenovie Cârlugea, 
Constantin Zărnescu şi celorlalţi 
pe care nu-i mai numesc – 
le-am conferit câte un turn în formă de Coloană infinită; 
 
poeţilor: Cezar Ivănescu, George Vulturescu, Daniel Corbu, 
Cassian Maria-Spiridon, Rodian Drăgoi, Radu Cange, 
George Bocşa, Gabriel Stănescu, Victor Sterom, 
Florin Dochia, George Lixandru, Ioan Vintilă Fintiş, 
Ion Cristofor, Petre Got, Adriana Petri, Sabin Bodea 
şi celorlalţi - câtă frunză şi iarbă –, 
câte un turn în formă de pasăre măiastră; 
prozatorilor: Constantin Stan, Mihai Antonescu, 
Emanoil Toma, Bogdan Stoicescu 
şi altora care nu-mi vin acum în minte, 
câte un turn de cetate medievală cum e construcţia epică 
fortificată ; 
criticilor literari pe care nu risc să-i pomenesc, 
dar nu i-am uitat - iartă-le Doamne orgoliile nemăsurate 
şi ambiţiile deşarte şi dă-le succese literare 
(nu mai mari decât ale mele) –, 
câte un turn în formă de suliţă; 
savantului logician şi astrofizician, din Dej, Leon Birnbaum, 
i-am edificar un turn în formă de sticlă pentru coniac Vasconi, 
licoare fină cu care ne serveşte când îl vizităm acasă; 
scriitorilor dejeni: Ştefan Mihuţ, Magdalena Vaida, 
Ion Poenaru, Gheorghe Maxim, cu care mă întâlnesc 
la cofetăria „Lemnul verde”, când vin acasă în concediu – 
câte un turn în formă de halbă pentru bere, 
cu pai întrânsa (cum bea Poenaru să nu-şi murdărească 
mustaţa). 
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Sculptorului Eugen Petri i-am turnat un turn în formă de daltă 
ca să modeleze dangăte de clopote în cer; 
 
Pe colegii mei de pescuit din copilărie şi adolescenţă: 
Pop Dorin, Nelu Paşca, Oros Doru, etc., 
i-am procopsit cu câte un turn în formă de barca, aidoma celei 
din care pescuiam pe râul Someş; 
 
Foştilor colegi de clasă de la liceu 
şi foştilor profesori care ne-au băgat pe toţi la facultate, 
le-am confecţionat un turn ca un fagure de miere. 
 
Pe colegii de serviciu, chiar şi pe cei care mă bârfesc, 
i-am blagoslovit cu câte un turn în formă de carceră, 
cu geamuri zăbrelite (totuşi, mă rog pentru ei 
să nu-i lovească restructurările) 
 
Câinelui meu lup, Azor, un turn în formă de os enorm 
iar peştilor prinşi în râuri şi lacuri, unul în formă 
de juvelnic din aur. 
 
Brunetei Gabriela, pentru care tremuram până la destrămare, 
i-am hărăzit un turn zvelt, alb şi crenelat ca o rochie de 
mireasă; 
Pentru hrăpăreaţa Mary – mulţumesc Doamne că m-ai scăpat 
de ea – 
ducă-se cu bicicleta şi cu schiurile mele cu tot! – 
un buncăr cu gratii, înconjurat cu sârmă ghimpată. 
 
Pentru Manuela, care m-a drogat cu misterul ei, 
am turnat un turn în forma unei flori roşii, de mac, 
iar Cameliei, cu sufletul în formă de lebădă 
şi părul cânepiu (pe care aş vrea să i-l răscolesc şi reaşez 
cu furcile degetelor mele), i-am înălţat un turn 
din lespezi de lumină. 
 
Şi, în sfârşit în exteriorul catedralei, am amenajat 
o parcare imensă şi două locuri pentru aprins lumânări: 
una pentru morţi, alta pentru vii efemeri. 
 
Când totul a fost gata m-am plimbat prin catedrala mea 
imensă de la un turn la altul, uneori nici nu mai ştiam care al 
cui era. 
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Şi am aşteptat patruzeci de zile fără să mănânc; 
am băut doar apă minerală Borsec – 
„regina apelor minerale” 
şi Dumnezeu nu mi s-a arătat. 
Tot timpul vremea era mohorâtă, 
norii se îmbârligau printre turnurile mele, 
ca nişte ştergare printre 
mâini spălate de credinţă, 
uscându-se la jarul rugăciunilor. 
 
În a patruzecea zi mi-a căzut fisa: 
”Prostule! Ce egoist ai fost!” 
Am închiriat un buldozer şi am dărâmat catedrala. 
Turlele cădeau ca popicele lovite de bila mâniei. 
Ştiam ce trebuie să fac. Din fiecare turn am luat 
câte o piatră şi am ridicat o bisericuţă modestă, 
cu un singur turn, pentru toată lumea. 
Am lucrat pe brânci, cu degetele însângerate, 
şase zile şi şase nopţi iar într-a şaptea m-am odihnit. 
Am lăsat bolta deschisă spre cer, 
fără să aşez ultima piatră. 
Şi m-am întins pe jos să mă odihnesc, privind cerul, 
care, după atâtea zile înnorate, s-a înseninat. 
Şi s-a făcut lumină în biserica mea mică, 
şi încotro se ducea lumina, 
biserica se făcea tot mai mare. 
 
Şi au început să vină o mulţime de oameni, 
nevoiaşi ori mai bogaţi, de toate naţiile, de toate vârstele 
şi biserica se făcea tot mai încăpătoare. 
Prin turla deschisă a pătruns, în dimineaţa celei de-a şaptea zi, 
un porumbel cu un pai pentru cuib în plisc. 
Am surâs şi am adormit. 
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BAKI YMERI 

Poemul ascuns 

Tăcerea 
Unei rugăciuni păgâne, 
Refrenul unui cântec de neuitat 
Al rătăcitorului suflet, 
Le-am descifrat într-o dimineaţă 
În caligramele 
De pe papirusul pielii tale. 
Temătoare, te-ai grăbi să ascunzi 
Poemul acela 
Pe care n-am cum să-l mai uit. 

Atelier de boier 

Lumea răsare din haos, 
Umbrele prind să se joace cu noi, 
Faptele se spală între ele 
Iar eu 
Trăiesc într-o casă plină de carii 
Unde numai rumeguşul amintirilor 
Străluceşte ca-n filme. 

Cutremur 

Tremură pământul 
De tremurul sânilor tăi 
Nu vezi! 
Înainte de cutremur 
Doar cai verzi pe pereţi 
Sunt cei înaintea cărora 
Nici o alta nu-i ca ea 
Cea sub care pământul 
Se cutremură 
De tremurul sânilor săi 
Gată să-ţi tragă o golăneală 
Înainte de a vdedea 
Cai verzi pe pereţi. 

Portocală 

Lumea nebună cere plăcere 
Noaptea e darul cel dulce – 
Ziua rămâne pentru leneşi 
O coajă de portocală 
Purtând 
O nevăzută mireasmă. 

Păcatul 

Pentru demoni 
Înşelăciunea este artă 
În temniţa păcatului tău 
Se stinge orice divinitate 
Viaţa rămâne tristă şi lungă 
Lucrurile nu se împacă-ntre ele 
Şi tot ce rămâne nu-i altceva 
Decât sfânta mare neruşinare 
Care ne soarbe. 

Zona de foc 

Barbatul este un geniu 
Femeia este un înger 
Al sentimentelor încurcate 
În zona de foc... 
Cântecul lor cucereşte sufletul 
 
Adevărul este un vultur care  

zboară 
Din glorie în virtute 
Minciuna este o cioară care  

cârâie 
Zburând în spaţiul infidelităţii... 
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OPINII 

MIHAELA MALEA STROE 

Plaivasul sau tastatura? 

O să încep printr-o mărturisire fără ocolişuri: prefer, cu 
siguranţă, să scriu de mână, nu sunt deloc o prietenă a calculatorului, în 
care văd un rău „necesar”, inevitabil prin însăşi iminenţa evoluţiei 
tehnologice. Cred că inapetenţa mea la „ultimele răgnete” ale 
tehnologiei vine din structura lăuntrică. 

Înainte de a dezvolta subiectul, aş aminti ce spunea N. Crainic: 
„Civilizaţia e tehnica vieţii materiale a omenirii. Tehnica vieţii 
sufleteşti constituie cultura unui neam. […]. Civilizaţia uniformizează, 
cultura diferenţiază”. 

Scrisul de mână este, negreşit, o achiziţie culturală, cizelată în 
vreme, scrisul la maşină ori la calculator este o achiziţie a civilizaţiei. 
Prima ţine de o trudă creatoare milenară, cu valenţe artistice, litera 
însemnând un „desen” al sunetului, cu preocupări privind 
înfrumuseţarea scrisului (în prezent, orele de caligrafie au fost eliminate 
din programa şcolară!). A doua ţine de progresul tehnic, de ceva ce este 
făcut, nu... născut. Scrisul de mână diferenţiază, scrisul la maşină şi, 
mai abitir, cel la calculator – uniformizează. Poate un psiholog ar 
conchide că am un ego prea puternic, care refuză să se tocească/ să se 
lase tocit. Un preot poate ar spune că sunt trufaşă? Habar n-am. Oricum, 
cred că Dumnezeu ne-a creat să fim unicate, iar când peste intenţia 
divină trece compresorul civilizaţiei şi ne aplatizează, îmi displace 
profund, „măcar să zică cine ce-a zice”, vorba lui Creangă. 

Când scriu de mână, sunt o persoană. Scrisul – frumos, urât, 
ordonat, dezordonat, înclinat la stânga, la dreapta, apăsat, de parcă ar 
vrea să străpungă pagina sau, dimpotrivă, diafan, de parcă stă să zboare 
din aşternutul de hârtie, lizibil sau mai puţin lizibil, cu litere mai răzleţe 
sau mai adunate – mă reprezintă numai pe mine. Este A.D.N.-ul meu 
cultural. Un bun grafolog mă poate oricând identifica după scris – chiar 
şi dacă, voit, îmi „prefac” scrisul – pe mine anume, dintr-un milion de 
persoane. Şi nu doar ca nume este capabil să mă identifice, îmi poate 
alcătui, după scris, fără să mă vadă vreodată la faţă, o schiţă de protret 
moral, comportamental, psihologic. Litera pe care o scriu de mână este 
semn particular, dobândeşte sau exteriorizează, exprimă ceva din rostul 
meu, din esenţa mea de fiinţă unică şi tainică, din respiraţia duhului, 
harului dăruit de Cel de Sus. 
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Când scriu la maşină sau la calculator sunt un individ. Nu scriu, 
în sensul propriu al cuvântului, ci sunt un utilizator identic altor 
milioane de utilizatori ai „cuceririlor tehnice” în materie de scris. De 
identificat, pot fi identificat din masa mare de utilizatori (în cazul în 
care, să zicem, aş înfige prea tare tăişul cuvântului în coasta puternicilor 
zilei şi aş deveni incomod, indezirabil), dar nu prin ceea ce mă 
reprezintă personal, ci prin caracteristicile maşinăriei al cărei 
posesor/utilizator mă aflu. Se ştie că, înainte de 1989, în acest scop, 
maşinile de scris erau înseriate şi înregistrate la securitate. La fel, acum, 
specialiştii I.T. pot identifica individul „scriitor” după criterii specifice 
(I.D., cuvinte-cheie, locaţia calculatorului şi alte date, tipice lumii 
virtuale, pe care nu le cunosc şi nici nu ţin morţiş, ba nu ţin deloc să le 
descopăr). 

La maşină/calculator, nu mai desenez litera, o tastez. Pac, 
butonul! Şi, iaca, maşinăria „ştampilează” citeţ litera de tipar, de-a gata, 
pe pagina de hârtie reală sau virtuală. Iute, comod, eficient. Nu-i nevoie 
decât de un deget (am văzut pe unii care scriu cu un singur deget la 
calculator cu o viteză uimitoare). 

Dar scrisul ăsta e otova. Al tuturor şi al nimănui. Nu-i vorbă, 
calculatorul oferă o serie de opţiuni „şmechere” (font, size, bold, italic, 
underline, color... etc.), o aşa-zisă „varietate”. Dar este aceeaşi serie 
pentru toţi utilizatorii. În aceste condiţii, este şi probabil, şi posibil ca 
zece, o sută, o mie, zece mii, o sută de mii dintre utilizatorii de pe 
planetă să aibă simultan aceeaşi opţiune, să scrie absolut la fel: în arial 
16, sau în calibri 12, sau în times new roman 14 etc. Un copil de 6-7 ani 
care trimite un e-mail lui Moş Crăciun, poate avea absolut acelaşi scris 
cu un adolescent care corespondează electronic cu iubita, cu un medic 
care trimite o scrisoare medicală sau cu un bătrân care-şi scrie la 
calculator memoriile. 

Nu se mai văd, din scris, ezitarea începătorului care abia învaţă 
literele, emoţia îndrăgostitului care se străduieşte să caligrafieze ca să 
placă iubitei, siguranţa specialistului sau litera tremurată a celui ce 
retrăieşte, scriind, momente existenţiale fundamentale. Nu mai 
transpare nimic, scrisul e uniform, plat, depersonalizat, înstrăinat. 

Cum pot fi entuziasmată de, prietenă cu, fascinată de o maşinărie 
ale cărei performanţe şi „avantaje” îmi agresează şi-mi sărăceşte tacit 
fiinţa? O pot folosi, constrânsă de împrejurări, pot accepta că oferă nişte 
facilităţi, dar exclusiv în gama „când nu mă enervează, mă lasă rece”. 
N-o pot diviniza, cum li se întâmplă unora. Inspiraţia mea de scriitor, 
cât o fi ea de măruntă, e direct conectată la, chiar dependentă de 
manuscris, de aceea întâi scriu de mână ce am de scris, apoi – treacă de 
la mine! – transcriu la calculator, că aşa se cere acum pe la edituri şi 
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redacţii de revistă, ca să se înlesnească munca celor de acolo. Iar asta 
mi se pare corect. 

Manuscrisul presupune efort şi participare afectivă. În orice 
formă s-ar afla – că e scrijelit în piatră, că e „pictat” efemer cu un vârf 
de băţ pe nisipul unei plaje sau pe stratul proaspăt de zăpadă, că e săpat 
„cu unghia pe tencuială” cum ar spune Arghezi, că e încropit cu pana, 
cu tocul, cu pixul, cu briceagul, pe papirus, pe hârtie, pe scoarţă de 
copac – e firesc, natural, fiinţial, are darul de a te menţine într-o stare de 
trezvie. Scrisul la maşină/calculator este – cel puţin pentru mine – 
„vrăjeală” şi „butonare”, mecanism „civilizator” şi, cumva indirect, 
îndemn la lenevire şi comoditate nu doar fizică. „Avantajele” pe care 
mi le oferă, se traduc, până la urmă, în planul meu existenţial, într-un 
fel de devenire regresivă: din persoană unică, în individ expropriat de 
personalitate, de unicitate, standardizat. Mutilat după măsura patului lui 
Procust. 

Îmi amintesc promoţiile de elevi de acum 20-25 de ani. Cei mai 
buni dintre ei erau în stare să scrie de mână, în trei ore de examen de 
bacalaureat, la literatura română, câte 16-17 pagini A4. Şi nu scriau 
nimicuri. Seriile mai noi, care au crescut cu P.C.-ul în casă şi în clasă, 
sunt incapabili să ia notiţe, scriu încet, pocit, se cunoaşte că n-au făcut, 
la timpul potrivit, în clasele primare, caligrafie (ca exerciţiu nu tocmai 
uşor de estetică, de răbdare, de cizelare, de autocontrol, dar şi de 
aprofundare a unei prime, elementare, deprinderi culturale) şi că i-a 
înrobit „butonatul” la calculator. Chiar şi celor buni, acum li se pare 
enorm, îi îngrozeşte dacă li se pretinde ca, tot în trei ore de examen de 
bacalaureat, să elaboreze un text de 3-4 pagini scrise de mână. În 
general, au devenit superficiali, comozi, repeziţi, irascibili, nu se pot 
concentra, nu au coerenţă. Sigur, calculatorul nu este singura cauză a 
acestei „mutaţii” suferite de recentele promoţii, dar este una dintre cele 
cu mare impact. În curând n-o să mai înţeleagă nimic din rostul 
scrisului de mână, ba o să li se pară incomod, indescifrabil şi inutil. 

Şi încă ceva. Am avut ocazia, acum câţiva ani, să răsfoiesc 
dosarul de la CNSAS al unui deţinut politic de prin anii ’50, de la prima 
la ultima declaraţie scrisă a „duşmanului de clasă”, pe parcursul 
procesului şi al perioadei de detenţie. Declaraţiile erau, după cum 
reieşea din text, scrise „de bună voie” şi nimic din conţinutul lor nu 
trăda faptul că omul ar fi fost supus vreunor torturi fizice sau psihice. 
Dar mi-a atras atenţia scrisul, m-a frapat „evoluţia” lui: la început 
ordonat, aproape frumos, uşor de citit, apoi, pe măsură ce treceau lunile 
de arest, din ce în ce mai dezlânat, cu litere tot mai strâmbe, chinuite, 
„suferinde” pentru ca, în final, să fie aproape ilizibil, cu rânduri 
ezitante, şerpuitoare, când mai apropiate, când mai depărtate, deşi era, 
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fără îndoială, grafia aceleiaşi persoane. Scrisul de mână a devenit 
mărturia nerostită a chinurilor la care a fost supusă fiinţa aceea ca să 
scrie declaraţiile cum doreau torţionarii, a devenit, dincolo de cuvinte, 
expresia suferinţei prin care a trecut. Dacă declaraţiile ar fi fost scrise la 
maşină, mesajul „nonverbal” şi dovada subtilă a suferinţei celui vinovat 
de „delict de gândire” s-ar fi pierdut instantaneu, ar fi fost de nedesluşit. 
Detaliul cred că este relevant. 

Pot să scriu, lesne şi iute, direct la calculator, fleacuri: un proces-
verbal de inventariere a mobilierului din sălile de clasă, o statistică a 
notelor la testările iniţiale, un raport de activitate, o cerere de concediu 
legal, o scrisoare oficială, o evidenţă a activităţilor extraşcolare, a 
şedinţelor de catedră şi alte multe hârţoage din specia parazitară şi 
invazivă a birocraţiei cotidiene. Adică, nimic de zis, dau Cezarului ce-i 
al Cezarului! În acest caz, facilităţile oferite de calculator sunt la locul 
lor, sunt necesare şi e singurul context în care prefer, stiloului, tastatura. 

Dar când vine vorba de un poem, un eseu, o pagină de proză sau 
de jurnal, o scrisoare mai de suflet – nu pot să scriu direct la calculator. 
Nu pot să rămân eu aici, în lumea creată de Dumnezeu, iar scrisul să 
mi-l standardizez şi să-l „arunc”, tastând, în lumea virtuală, zămislită de 
intelighenţia omului. Când văd pe monitor litera de tipar, care nu-i 
expresia fiinţei mele, nu e semnul meu, se deschide un hău între mine şi 
ce scriu, un hău care-mi ucide pe loc inspiraţia. Şi-atunci... mă întorc 
bucuroasă la plaivas şi la coala de hârtie, la scrisul de mână, cum m-aş 
întoarce acasă de prin străini. 
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GABRIELA PACHIA TATOMIRESCU 

Plus-minus 

Ce caută prin mareele viselor mele 
aceşti oamenii de carton cu cizme de cauciuc ? 
 
Cine demontează fără preaviz balustradele de jugastru 
dintre infinituri, dintre mori, dintre botezuri ? 
 
Ce tatuaje se-ncăpăţânează caracatiţele plebeiene 
să lase pe şoldurile poemelor mele ? 
 
Câte vântoase hămesite îmi vor sculpta umerii 
până voi curge marmură ? 
 
Câte râşniţe stelare vor mai cerne ţurţuri 
printre razele diapazonului ? 
 
Câte strigăte de leu, câte rânjete de jderi îmi sperie versetele 
până când tătăneasa îşi face efectul ? 
 
Ce femei plus-minus îndrăznesc să tulbure 
Castorii şi Polucşii destinului de fildeş ? 
 
Câte adeverinţe de mamă voi împlânta 
în feroneriile rudimentarilor rechini ? 
 
Câte cuvinte voi mai însămânţa în urechile clăpăuge 
ale ţânţarilor, căpuşelor, penitenţelor, haremelor, carapacelor ? 
 
Câte begonii şi guguştiuci şi prisme voi mai salva 
de securea elegiilor pursânge ? 
 
Câte cule voi mai vărui întru înalţarea bunicilor 
de-a dreapta istoriei ? 
 
Câte fetide laşităţi voi mai arunca în suliţi 
până voi păşi pe cărarea smălţuită-n curcubeu ? 
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Deal-vale 

Nu mai încingem chefuri — 
organigrama ţesălată nu mai permite 
dezlânări, destrăbălări, desinenţe, desţeleniri... 
Strămoşii ne apostrofează — 
semn că n-am fost înţelepţi — 
îşi întorc privirea de la noi 
spre altă uniune tribală 
unde explodează seminţe de calorii 
la fiecare înghiţitură 
şi legumele rodesc lădiţe de zeci de ori pe an, 
iar târgurile se-mpărtăşesc 
cu turtă dulce, trufe, cuişoare şi reni... 
Să-i fie de bine 
şofranului din cozonaci, Borvizului obraznic, 
otavei ipohondre, sfeclei roşii burzuluite, 
leurdei tridimensionale, tulnicului dezbinat, 
cariului înregimentat în grinzile istoriei, 
bălegarului pentru recoltele înalte 
cât calul şi călăreţul... ! 
Să le fie învăţătură de minte 
foilor de ceapă întru vopsirea ouălor, 
piftiilor gânditoare, colţunaşilor de post, 
colindelor, piţărăilor, gonacilor, 
zeilor vindecători dezinfectaţi, 
enzimelor din doctrinele în sevraj, 
proverbelor erbicidate, 
perişoarelor, ciorbelor de potroace... ! 
Surdomuţi, ne ajustăm memoria învolburată, 
istoria răpăitoare, plină de plombe, 
calea ferată şi bicazurile, 
nedumeririle, partiturile, coloraturile, 
mântuirile şi insomniile, 
monogramele de pe cămăşile viselor de export, 
anvergura divinei dicţii deal-vale... 
Marele Pălărier va distribui mintenaş 
cota de neghină pe cap de locuitor... 
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ANIVERSĂRI 

THEODOR DAMIAN 

Vasile Andru - 70 

Viaţa-n cutreier 

„A cutreiera” este un verb interesant. Întâi, că el sugerează 
frumoasa muncă a câmpului, treierul, deci pactul sacru dintre om şi 
natură, munca pentru hrană, hrana pentru supravieţuire. E aici un cerc 
închis, un cerc al desăvârşirii referitor la menirea pe care Dumnezeu a 
dat-o creaţiei şi a sădit-o în ea, interdependenţa fiind baza 
indestructibilă a acesteia. 

Apoi, într-un alt joc al gândului „a cutreiera” ar putea sugera 
treieratul împreună cu altcineva. Unde este însă punctul de întâlnire 
între sensul propriu al verbului şi jocurile amintite? Este aici: 
cutreieratul, care înseamnă umblare, colindare, pelerinaj, are şi el 
menirea lui, are şi el o dimensiune existenţială, implică şi el un proces 
de dependenţă/interdependenţă, de comuniune chiar. 

Vasile Andru este cel ce cutreieră: lumea, viaţa, oamenii, cerul şi 
pământul, sufletele oamenilor mai ales, pătrunsul şi nepătrunsul, taina şi 
desluşirea. Stăpânit de o curiozitate predestinată parcă, el merge din loc 
în loc, punând amprenta pe unde trece, ca atunci când colindând arunci 
sămânţa cântecului tău în sufletele celor ce te ascultă. Amprenta poartă 
numele de Andru, iar sigla ei este semnul Alfa. Începutul. Cu alte 
cuvinte pe unde cutreieră, Andru, ca un angelos, misionar, vestitor, 
deschide noi începuturi. Cam aşa cum spune proverbul japonez: 
„Înaintea mea n-a fost nici un drum; în urma mea rămâne unul”. 

În cutreieratul său, pe care-l săvârşeşte ca pe o slujbă religioasă, 
cu frică şi cu cutremur, veşnic mirat şi cu gratitudine, dar şi cu graţie, 
atent la ritual şi conştientizând momentul, Vasile Andru, nu lasă doar 
amprenta sa, dar şi culege, precum albina, ceea ce este mai frumos din 
ce descoperă pentru a oferi, împrăştia ca semănătorul sămânţa sa, în altă 
parte. 

El îşi îndeplineşte astfel şi o menire mai adâncă, implicată în 
cutreierat, dar mai ales cel de tip Andru, aceea de a fecunda, din nou ca 
albina, elementele simple şi complexe ale vieţii, adică de a aduce taina 
acolo unde nu e, sau nu mai e, pentru că fără taină totul se distruge, dar 
şi de a aduce lumina, desluşirea, limpezirea, liniştea, acolo unde nu e, 
sau nu mai e, pentru că fără lumină şi linişte - isihia, totul se pierde. 
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Ca cel ce cutreieră, Vasile Andru e familiar cu toate pentru că le 
iubeşte pe toate. Unora le e frică să facă un pas mai departe; pentru ei 
depărtarea înseamnă dezrădăcinare, pierdere. Lui Andru nu-i este frică 
pentru că el călătoreşte foarte mult şi adânc în interior mai întâi. De 
interior trebuie să-ţi fie frică cel mai mult. De tine însuţi cel ascuns, la 
pândă. Andru a descoperit pândaciul ascuns, a făcut pace cu el, i s-a 
spovedit, l-a convins că nu are ce pândi pentru că nu are nimic de 
„prins”, şi aşa a dispărut schisma din adânc, aşa s-au liniştit apele, aşa 
s-a instaurat tăcerea, isihia, şi de aici, din acest izvor interior, curajul de 
a străbate, de a spune lucrurilor pe nume, de a se disemina fără a fi 
vreodată epuizat. 

Cucerirea lumii urmează întotdeauna cuceririi de sine. 

* * * 

E un privilegiu să-l cunoşti pe Vasile Andru. Viaţa lui, mai mult 
ca la alţii, e un roman palpitant. Profesor, publicist, scriitor, psiholog, 
psihiatru, teolog, mistic, cetăţean al planetei cu drumuri multiple în 
Noua Zeelandă, India, America de Nord şi de Sud, nu mai vorbim de 
Europa şi România. Cetăţean al spiritualităţii creştine începând de la 
slujbele creştine din Biserică, urcând pe înălţimile Athosului şi revenind 
în templele din sufletele oamenilor, aducându-le cadou din cutreierare, 
învăţătura şi liniştea Sfinţilor Părinţi. Cetăţean, în fine, al ideii de bine 
şi de frumos, spirit calofil şi filocalic totodată, sfinţind lumea din jur cu 
vorba sa dulce şi aşezată, cu zâmbetul dătător de curaj şi nădejde şi cu 
sfatul menit să înfrumuseţeze, să vindece şi să crească. 

Centrele sale de psihoterapie isihastă pe care le-a înfiinţat şi le 
conduce, dar şi cărţile sale sunt atât unelte de lucru, dar şi loc teologic 
unde ceilalţi vin să-L cunoască pe Dumnezeu şi să se descopere pe ei 
înşişi. 

Academic provocator, interdisciplinar prin excelenţă, pedagog 
strălucit, Andru fascinează, mişcă, converteşte. Analiza sa psihologică 
este disecţie la rece a faptului, studiul său de caz este comprehensiv şi 
semnificativ pentru situaţia în cauză, direcţia indicată e clară, fără 
compromisuri şi fără discount. 

Din toată această activitate profesională, dar şi din scrisul său, în 
general, răzbate filonul de aur al misticii şi al învăţăturii de credinţă 
ortodoxe aşa cum au practicat-o şi transmis-o marii Părinţi ai Bisericii 
din veacuri până azi, şi cei ai pustiei, dar care au luat lumea cu ei, şi cei 
ai lumii dar care au luat pustia în suflet. De aceea remediul de bază 
predicat de Andru pentru toate problemele vieţii constă în rugăciunea 
continuă, rugăciunea inimii, oratio mentis, trezvia, ascultarea de 
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duhovnic, Sf.Taine, gândirea pozitivă. 
Conştient de faptul că relele vin din ignoranţă – păcatul e o 

eroare de gândire, spun Sf.Părinţi – Vasile Andru susţine iluminarea 
prin credinţă şi încurajează spre iluminare, dincolo de orice eşec. Cum 
se spune la slujba Sf.Maslu: „De câte ori vei cădea, scoală-te şi te vei 
mântui”. 

* * * 

Vasile Andru este un călător necesar în lumea aceasta. El vine să 
te vadă, pleacă pentru ca să creşti şi iarăşi vine să vadă cum ai crescut. 
El cutreieră şi te cutreieră. Tu eşti parte din menirea implicată în 
cutreierare. El te cutreieră ca şi cum te treieră pentru ca fără împiedicare 
să-ţi îndeplineşti şi tu menirea dată ţie de Dumnezeu. 

La mulţi ani, prietene al oamenilor! 
 

ELENA LILIANA POPESCU 

Când totul se pierde 

Clipa aceea 
Acelaşi peisaj 
când totul se pierde 
Ceasul nu s-a oprit dar orele 
nu se mai văd marcate 
pe cadranul Timpului 
ce stă pe loc, în contemplare. 
 
Perspectiva nu s-a pierdut 
dar obiectele nu se mai văd 
delimitate pe întinderea pură 
a Spaţiului – cel fără de nume. 
 
Viaţa nu s-a sfârşit dar moartea 
nu se mai vede la orizont 
în aşteptarea fiinţei ce se revolta 
cândva, undeva, în ţara uitării... 
 
Totul este la locul său ca altădată 
deşi totul nu mai înseamnă nimic 
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când se pierde în spaţiul fără de timp, 
în timpul fără de spaţiu... 
clipa aceea 
Câteva cuvinte, ţi-ai spus, 
doar câteva cuvinte, şi ai creat 
o întreagă istorie, al cărei prezent 
este deja ieri, aşa cum mâine 
va fi doar trecutul aceluia 
ce-l va lăsa în urmă, pierdut 
pentru totdeauna... 
 
Doar un cuvânt, îţi spui, 
doar un cuvânt, şi te-apropii 
în drumul tău de nebănuitul pas 
spre necunoscut, fără să te sperii 
de gândul acela care eşti şi nu eşti 
tu, de clipa aceea în care poţi să fii 
şi eşti. 
acelaşi peisaj 
Acelaşi peisaj îşi etalează 
răsfrângerile-n marea violetă. 
Pe-acelaşi cer, noi aştri întrupează 
hrănindu-i din lumina Lui secretă. 
 
Pe-acelaşi cer, alţi aştri scânteiază, 
servindu-L prin ardoarea lor secretă. 
Acelaşi peisaj regenerează 
răsfrângerile-n marea violetă. 
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PROZOPOEMA 

IOAN GÂF - DEAC 

Poem apoetic 

Trec zilnic prin curcubeul de argint; culoare nu are, sfârşit de zi 
ce doare dintr-o încredere mereu întoarsă înainte. 

Toţi caută suferinţe netrăite, vinovăţii neîndoite şi credinţa cea 
nedreaptă. 

Se-anunţă vorbirea, înfloreşte orbirea, se restrânge neputinţa în 
energii solide, în sinergii sordide, pe culmi întoarse în subteran. 

Nici o întrebare nu cere, nici o vorbă nu strânge chingi în 
solubile rime. 

Cad literele în cuvinte întoarse. Ocheane retrase rod cergi şi 
albastre coase în ierburi negre, în culori fără răspuns. 

Nu se întrevăd iubiri în întrezăriri, nu sunt cauze în retrageri şi 
nici condiţii de înflorire a lotusului din streaşina lacului incolor. 

Un fel de luptă strictă se exprimă în dezertori, o teamă se 
cuibăreşte în zări de albastru absolut. 

Un paradox al fricii se strânge în uscarea ce caută urcarea în loji 
de flori albastre. 

Vinul din sensul întors în fructul liber se află, în sălbăticia 
întâmplării îndoite. 

Aplecarea înainte, scăderea privirii înapoi, neîmplinirea în 
neputinţă şi dezolarea din noi este un aur fierbinte ce moare în ştiinţă. 

Pe lângă razele ce taie, un vaier de cădere în catifea se aude. Este 
inversă creşterea, zadarnică zicerea, admiraţia chipului căzut în 
întrebare fără răspuns este, tăcerea, petrecerea se vede în ceea ce este 
străpuns. 

Ce poate să facă adâncul în faţa înaltului gând, ce poate să zică 
străinul în spatele Sfântului Sfânt? 

Ce creştere în zicere se face în ţel, în scop de apă şi victorie de 
oţel ruginit? 

Pleacă o vorbă în litera îndoielii, vine o planetă în cauza creşterii 
fără de capăt. 

Trec liniştile liniştite din marile ape cu dublă creştere în corp şi 
suflet, cu triplă vedere spre un infinit aflat aici, aproape, foarte aproape 
de mâna ce scrie acest nepoem. 
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MAIA CRISTEA VIERU 

Binele ce îl sădeşti 

 
Preotului şi scriitorului Theodor Damian 

 
Din panoplia de poveşti 
legende, predici creştineşti 
eu o aleg pe cea mai nobilă şi pură 
poate în ea te recunoşti 
banchizele de gheaţă 
reci împliniri 
nu le-ocoleşti 
şi nu-i tăgadă 
ne înveţi 
prin însăşi comportarea ta 
că sus la porţile cereşti 
din tot ce-n viaţă săvârşeşti 
contează binele ce îl sădeşti. 
Ai reuşit să ne păstrezi 
aproape de credinţă, biserică, 
cultură 
şi tot ce-i valoros şi românesc 
ca noi să nu uităm 
într-o revistă de lumină 
de ani şi ani te-ai străduit 
să consemnezi 
răbojul de cuvinte 
pe care-l luminezi. 

Moment 

Îţi pipăi sufletul 
claviatura lui o intuiesc 
Aud parcă-n andante 
o rugăciune 
cu-ncărcături cereşti 
Pe-aproape simt dogoare 
de sfeşnice fierbinţi 
scapără viu lumini de 
candelabre 
migala firului ţesut în patrafir 
o împletesc cu argintul 
cădelniţii ce-n legănare 
fumegând 
plimbă încet arome 
de vechi răşini orientale
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GALERIA SPIRITUS 

 
  Ruxandra Dumitrescu: Peisaj 
 

 
  Ruxandra Dumitrescu: Poveste 
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PAULINA POPA 

Vieţuiam 

(fragment) 
 
Ca o floare de zăpadă 
în Departele 
ce-mi era tot mai aproape 
sus, pe muntele Psyche 
 
mă căţăram pe stânci 
cu cingătoarea strânsă 
şi picioarele goale 
asemeni căutătorilor de aur 
 
pe vârful strălucitor al gheţii 
totul părea aşa cum îmi imaginasem 
 
mai puţin departele 
care avea trupul perfect 
şi mi se dăruia, mie şi tuturor 
 
nu am şters colbul strălucirii cu palma, 
acolo sus, 
cu buzele l-am şters şi am citit: 
pentru voi sunt pregătite zăpezile 
albul îi orbeşte pe cei nebuni! 
Soarele vostru este albastru 
Ca puiul Psyche... 
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IN MEMORIAM 

THEODOR DAMIAN 

Pr. Constantin Gheorghiu a plecat la Domnul 

Dragă naşule, 
 
Acum vreo 45 de ani în urmă, îţi aminteşti, pe aleile de la 

Seminarul de la Neamţ, era toamnă şi ningea cu puf de plopi. Plecarea 
noastră la 14 ani de-acasă era o dezrădăcinare. Nu ştiam nici noi că 
această plecare era de fapt ca o naştere din nou. Plimbările noastre erau 
o alinare a dorului de casă şi începutul unei prietenii durabile, de o 
viaţă. Tu, mai mare, mă iniţiai în tainele vieţii de seminar, eu pe tine în 
tainele filateliei şi nu mai ştiu ce povesteam în numeroasele noastre 
conversaţii, dar într-o zi tu mi-ai spus că atunci când va fi să mă însor 
îmi vei fi naş. Şi mi-ai devenit cu adevărat părinte spiritual şi frate mai 
mare, fiind lângă mine la bine şi la rău, tot timpul, aşa cum nu cred că 
am avut alt prieten. 

Tu nu m-ai judecat niciodată. Tu m-ai primit, m-ai ascultat şi m-
ai sfătuit. Şi ai suferit împreună cu mine în necaz. Eu te-am avut mereu 
ca pe un model de omenie şi preoţie. Mi-a făcut întotdeauna plăcere să 
călătorim împreună, să vin la tine şi la naşa în vizită, să veniţi voi la 
mine. Bucuriile acestor momente nimeni nu le va lua de la noi. Abia 
aşteptam să vin în vacanţele anuale la tine să văd ce ai mai construit 
prin gospodărie. Ce mândru erai de surprizele pe care mi le făceai! Şi 
aveai şi de ce. Când veneam la tine, aşa de bine şi de îndemânatic era 
totul că voiam ca aceea să fie casa mea. 

Cu aceeaşi generozitate m-ai primit în casa sufletului tău şi 
important e că am simţit aceasta întotdeauna. Aşa se face că depărtarea 
nu ne-a despărţit niciodată. Ba dimpotrivă, depărtarea crea dorul, iar 
dorul comuniunea şi dragostea, acea dragoste care niciodată nu moare. 

Tu ai plecat pe neaşteptate. Eu sunt aici încă, în urma ta. 
Probabil că Dumnezeul nostru pe care tu L-ai slujit cu credinţă 
desăvârşită te-a chemat ca să te scape de vreo suferinţă şi mai mare sau 
pentru ca să mai faci şi acolo, în ceruri, vreo biserică. Ceva ceresc, aşa 
cum sunt lucrurile pe acolo. 

Ştiu că ţi-ar fi plăcut epitaful acesta pe care l-am cules dintr-un 
cimitir: „Nu mă plângeţi că am plecat de la voi; bucuraţi-vă că am fost 
cu voi”. Aşa este. Ne bucurăm printre lacrimi la temporara despărţire 
ştiind că ai fost pentru noi un dar al lui Dumnezeu. Orice dar are scopul, 
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menirea lui. Probabil că tu aici ţi-ai îndeplinit menirea ceva mai repede 
pentru că ai fost foarte sârguincios şi eficient în lucrarea dată ţie de 
Domnul. Ai plecat înainte dar ştiu că te uiţi înapoi cu dragoste. Aceasta 
îmi va face restul drumului de parcurs mai uşor. 

Să te ia Dumnezeu printre sfinţii săi. Şi până ce ne vom întâlni 
din nou,  

Sărut mâna 
Finul Doru. 
 

ELENA PETROŞANU 

In Memoriam: Ioan Rusu 

Cu prilejul concertului dedicat memoriei lui Ioan Rusu am socotit 
nimerit să ne amintim, prin muzică şi prin panoul cu desene din foaierul 
Casei Armatei (Braşov), de cel ce a fost colegul nostru contrabasist, Ioan 
Rusu, care, din păcate, a plecat prea devreme dintre noi. 

S-a născut în Braşov pe 16 decembrie 1939 şi a decedat în data 
de 27 ianuarie 2012. Frecventează şcoala generală la Braşov, urmând 
apoi Seminarul teologic din Cluj-Napoca, pe care îl abandonează în 
favoarea unui liceu teoretic braşovean. Se înscrie la Şcoala Populară de 
Arte din oraşul natal la clasa de pian, studiind timp de cinci ani cu Prof. 
Clara Stromf, luând lecţii şi de acordeon, dirijat coral şi contrabas. Între 
anii 1970 – 1974 este student la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” 
Bucureşti, la clasa de contrabas a Prof. J. Cheptea. Din anul 1975 şi 
până la pensionare, respectiv 24 martie 1995, este membru al Orchestrei 
simfonice a Filarmonicii Braşov. 

Ca instrumentist angajat, ia lecţii de chitară şi pictură – cu Prof. 
Sanda Gheţie. Cântând la patru instrumente (contrabas, pian, acordeon 
şi chitară), foarte modest, cu o cultură enciclopedică fantastică şi cu o 
sensibilitate şi iubire de semeni fără precedent, Ioan Rusu trebuie 
considerat unul dintre cei mai compleţi artişti instrumentişti din Braşov, 
mult apreciat în cercurile muzicienilor saşi de la Biserica Neagră. 

Activitatea sa în domeniul muzical şi al artelor plastice, din 
păcate, nu l-au cruţat de suferinţa trupească, fiind supus de-a lungul 
vieţii la 17 operaţii, caz rar întâlnit în istoria medicinii. 

Talentul pictural, precizia artistică de a reda psihologia 
personajelor, l-au îndemnat să schiţeze, în timpul liber, portrete ale 
colegilor de breaslă într-un mod aparte, realizând astfel un mare număr 
de lucrări care, sperăm, vor fi cuprinse într-un album comemorativ 
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editat de M.N. Rusu, distinsul său frate de la New York.  
Portretele nu sunt denumite, însă surprind ocupaţia celor 

desenaţi: dirijor, violonist, harpist, pianist, cornist, trompetist, ş.a. 
Acestea sunt crochiuri pline de nerv, ce descoperă mişcarea specifică, 
pe care numai un instrumentist reuşeşte să o surprindă cu o astfel de 
acurateţe. Astfel, îl puteţi admira pe maestrul Ilarion Ionescu-Galaţi, 
prezent fie la pupitrul dirijoral, fie în calitate de solist, virtuoz al viorii, 
sau pe dirijorul Cristian Mandeal zâmbind plăcut. O suită de portrete 
este dedicată venerabilului maestru Emanuel Elenescu, în sala de 
concert, în plin proces de creaţie, sau doar plimbându-se agale pe 
stradă. În celelalte schiţe, sunt prezenţi Daisuke Soga (Japonia), 
Ludovic Bács, Dan Grigore sau Wilhelm Berger. 

Trebuie recunoscut faptul că puţini sunt cei care împletesc arta 
sunetelor cu cea portretistică, folosind cu măiestrie cărbunele pentru a 
reda o parte din personalităţile simfonismului românesc. 

Dedicat întru totul artei, mare iubitor de frumos, remarcabilă 
personalitate de cultură cu care Braşovul s-a mândrit ani la rând, creaţia 
plastică a lui Ioan Rusu a fost comentată pertinent de către criticii 
Adrian Silvan Ionescu şi Tudor Octavian în revista Dealul melcilor, nr. 
7 (9), septembrie 2006 şi de Dana Gliga în Gazeta de Transilvania, 
miercuri, 5 iulie 2006. De asemenea a colaborat cu portrete la 
Almanahul Coresi ’86, din Braşov şi sporadic, la presa româno-
americană.. 

Creştin milostiv, a ajutat fără preget pe cei greu încercaţi de 
soartă, pe cei bătrâni şi bolnavi. 

Dumnezeu să-l odihnească! 
 
P.S. Familia M.N.Rusu – Daniela Mariano, din New York, Livia 

Rusu, Mariano şi Manuela Hornack, nepoate, ing. Adrian Burticel din 
Germania, şi rudele Cornelia Mitrache, Mihaela Mitrache-Mavrodin, 
din Hamburg, mulţumesc din inimă domnului Liviu Mateş, directorul 
Filarmonicii din Braşov, lui Florin Ionescu-Galaţi, solist-concertist, 
vioară, Elena Petroşanu, Nadia Paraschiv, violoncelistă, Lacrima 
Stănescu, violonistă, Andreea Creţul şi Cecilia Şincai pentru contribuţia 
sufletească adusă la realizarea concertului comemorativ dedicat lui Ioan 
Rusu. 
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SILVIA ANDRU 

Înţelepciune spre 40 de ani 

 
Viaţa mă instruieşte mereu 
cu duritatea unui caporal arogant. 
Pe câmpul ei de instrucţie. 
Duc relaxat negocieri cu haotice emoţii, 
Cu copilăria prea matur trăită 
şi fantasmele unor părinţi 
Care, îmbătrânind, nici nu devin copii… 
Stau să însăilez petece de emoţii, 
Sa adun bucăţile spirale de ADN 
Ale celor din jur si de-aiurea. 
Din când în când mă opresc 
Si contemplu din ochiul lui Dhanvantari 
Binele ce-l urzirăm omenirii 
Si cutremurul fin care-i urmează! 
 
Astfel, mă uit spre mine de azi şi de peste un secol, 
Mă vad părinte prematur al unei omeniri infantile, 
Veşnic îndatorată cu nefericirile şi strălucirile 
Acestei rase care-şi ignoră neantul şi mântuirea. 
Şi suport să mă înţelepţesc iarăşi, spre 40 de ani. 
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CĂRŢI SOSITE 

THEODOR DAMIAN 

George Filip, Privind de aici spre dincolo 

Dum spiro spero, sau dum spiro canto sau dum spiro scribo. 
Acesta este George Filip. El este un poet al speranţei, chiar 

atunci când în notă tristă deplânge starea de decădere a lumii, cum 
însuşi mărturiseşte în multe din poeziile sale (de exemplu în poemul 
„Eu n-am cules” din volumul Şi toamna vine…, Ed.Destine, Canada şi 
Sitech, Craiova, 2010, 180 pp). Când iubeşti lumea, chiar criticând 
unele din păcatele ei, atunci speri în mai bine. Poetul este un îndrăgostit 
incurabil de lume şi viaţă fără ca aspectul metafizic să lipsească din 
poezie. 

Cine-l cunoaşte personal îl recunoaşte în poezia sa. Cine-l 
cunoaşte în poezie va realiza când îl va întâlni personal cât de mult 
opera reflectă autorul, căci George Filip este exuberant şi prietenos, 
ironic şi politicos, gata să întindă o mână de ajutor, copilăros şi serios 
totodată. 

Ceea ce face plăcere în lectura poeziei lui este spiritul în care se 
întâlnesc ludicul cu piosul, ataşamentul de cele de aici şi privirea spre 
cele de dincolo. Îţi place poezia lui pentru că te recunoşti în ea, cum zic 
versurile de demult: „M-am regăsit ce dor mi-era de mine/copilul 
visător de altădată”… 

George Filip este un trubadur modern şi sentimental care încântă 
prezentul cu mireasma frumuseţii trecutului. 

IOAN GÂF - DEAC 

Ioan Miclău: Biblioteca românească din Australia.  

Ioan Miclău este un român bihorean, plecat demult în lume, 
statornicit pe emisfera sudică a planetei noastre, în Australia. 

Truditor întru problemele vieţii, mânuitor industrial de oţel 
transformat în grinzi de veşnicie între oameni, scriitor întru ale dorului 
şi arderii distanţelor faţă de neamul şi pământul ţării sale, România, 
Ioan Miclău îşi asumă în faţa numelui său titlul şi profesia de 
„bibliotecar”. Cunosc personal Biblioteca „Mihai Eminescu” aparţinând 
minunatului om român. 
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Sute şi sute de volume în limba română stau la dispoziţia celor 
ce vor să trăiască în substantivele şi verbele limbii noastre. 

Curieratul poştal este suportat direct de către „bibliotecar”, cu 
sincera sa dorinţă de diseminare a cărţilor în rândul comunităţii 
româneşti. 

În completarea bibliotecii sale, Ioan Miclău a scris o carte 
intitulată Frunze de toamnă aurie, tipărită la Editura „Cuget Românesc” 
în anul 2010. 

Acest „român pribeag la marginile lumii” cuprinde în cartea sa 
dedicaţii lirice, versuri de seară, relatează fapte şi aprecieri despre 
oameni şi întâmplări din lumea celor vii şi a celor fără grai. 

Sunt o bucurie întâlnirile cu Ioan Miclău, aflat la vârsta toamnei, 
însă într-o lume de aur, a gândurilor şi traiului frumos, înălţător. 
 

IOAN GÂF - DEAC 

O carte de întrebări tulburătoare 
 
La Editura ASE (Bucureşti, 2010) a apărut o carte deosebită, 

intitulată Criza e în noi, autorii coordonatori ai lucrării fiind profesorii 
universitari Carmen Costea, Constantin Popescu şi Alexandru Taşnadi. 

Carmen Costea este preşedinta organizaţiei Alternative Sciences 
Association şi are preocupări pentru problemele legate de complexitatea 
întregului viu. 

Este o bucurie intelectuală să semnalăm demersurile alternative 
în sfera ştiinţei şi gândirii contemporane, aparţinând unui ilustru corp 
profesoral de la Academia de Studii Economice din Bucureşti. 

În carte se pun întrebări tulburătoare şi se formulează răspunsuri 
pe măsură. 

Responsabilitatea libertăţii de a fi, de la concurenţa dintre 
oameni la competiţia cu noi înşine, criza evoluţiei faţă în faţă cu 
speranţa de mai bine, sunt doar câteva din liniile de interes semnalate în 
carte ca întâmpinare către cititor. 

Binele şi dreptatea se află între crize suprapuse, arată autorii. În 
context, criza din noi poate fi un generator al comportamentului 
anticoncurenţial. Un interes aparte în lucrare se regăseşte în textul care 
tratează noul proiect american în luptă cu criza globală, alături de 
holistica sănătăţii umane din perspectivă istorică. 

Se ajunge la concluzia generală că respiritualizarea  educaţiei 
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este cheia schimbării din interior, întrucât criza este în noi. 
Rămâne să spunem toţi un „da” hotărât vieţii. 
Cartea este un spectacol intelectual minunat, menit să determine 

cititorul „să nu uite” de nevoia permanentă de renaştere. 
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ANUNŢURI 

Biserica noastră: St. George Episcopal Church in Astoria, pe 27 Ave 
cu 14 Street (lângă East River). Slujbele duminicale (Sf. Liturghie) au 
loc la ora 1:30 PM. Mijloace de transport: Metrou N şi W până la staţia 
Astoria Boulevard; bus Q18, Q102 şi Q103. 

 
Programele de Studiu Biblic şi ale Cenaclului literar „Mihai 
Eminescu”se vor desfăşura după următorul orar: 

 
- Studiul Biblic (sunaţi pentru înscriere la 718-626-6013) 

 
- Cenaclul literar: Vinerea la fiecare două săptămâni. Pentru detalii 
sunaţi la 718-626-6013. 
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