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Mersul pe jos 
prin imperii… 

 

 

 

 
 

 

APOSTOLUL PAVEL 

 

 

„Oare Dumnezeu îmi pune la 

încercare credinţa? Poate că da, de aceea 

nu trebuie să mă îndoiesc nicio clipă. M-a 

făcut prizonier al încercărilor, mă ţine 

departe de curentul cel mai puternic al 

marii schimbări pe care Domnul Iisus a 

adus-o omenirii. Sunt în floarea vârstei – 

am trăit treizeci şi trei de ani – şi nu pot 

înţelege de ce Domnul vrea ca aceşti cei 

mai buni ani ai mei să fie irosiţi trudind şi 

slujind doar o mână de convertiţi. Sunt 

gata să urmez cauza lui Iisus”
1
. 

James Cannon în cartea sa intitulată 

simplu - Apostolul Pavel
2
, reţine un fapt de 

                                                 
1
 Pavel din Tars (n. Tars în Cilicia, circa 3-7 d.Hr. 

— d. Roma circa 67) este unul din cei mai 

însemnaţi autori ai cărţilor Noului Testament din 

Biblie. 
2
 James Cannon, Apostolul Pavel, Editura Nemira 

Publishing House, 2010. Traducerea din limba 

engleză Dorina Tătăran. Coperta St. Paul (ulei pe 

viaţă, apostolul scria des, îşi fixa gândurile 

în texte scrise pentru a-şi limpezi gândurile 

pe un drum nou în istoria lumii: 

creştinismul… Credinţa cea nou nu ar fi 

rezistat fără textele scrise, iar scrisul era un 

semn că Dumnezeu îşi alege martori ai 

lucrărilor sale în lume, lumea se modela 

sub ochii celor care înţelegeau că biruinţa 

împotriva răului se făcea prin credinţă şi nu 

prin lege… 

În mod cert, Apostolul Pavel a modelat 

cursul istoriei, poate lumea ar fi fost altfel 

fără lucrarea sa de lider… Era un început 

în primii ani ai creştinismului, un început 

greu… Noile valori puteau ţine în echilibru 

lumea, o lume în cădere din cauza 

păcatului, erorii, a legii care nu mai avea 

efecte pozitive, răul se putea folosi de lege 

ca de o armă, o lege care ar fi avut menirea 

să aducă pacea în lume, dar nu a adus-o 

până la urmă… 

Autorul cărţii a fost un bun angajat 

pentru senatori, a fost asistent în probleme 

de afaceri interne pentru preşedintele 

Americii, a lucrat în anturajul Congresului 

Statelor Unite ale Americii, pentru Casa 

Albă. Mai mult, James Cannon a fost 

editor, jurnalist important, apoi   s-a retras 

din viaţa publică. A început să scrie… 

Evident că a fost în arealul puterii în lumea 

actuală, modernă şi postmodernă… A 

simţit mirosul tare al puterii, jocul dintre 

pace şi război, a înţeles că lumea se poate 

modela spre bine, dar şi că resursele se pot 

risipi dacă nu există un  lider capabil să dea 

direcţia bună…  

Apostolul Pavel a adus valorile 

creştine în lumea occidentală, acestea au 

modelat marile puteri care sunt acum în 

lume, le-a ţinut în prim-planul lumii, lumea 

s-a bazat pe forţa care poate crea echilibru 

între state, pacea era un deziderat uneori 

iluzoriu, este încă şi va fi… Cartea ne dă 

                                                                       
pânză) by Batoni, Pompeo Girolamo (1708-1787) 

Basilidon Park, Berkshire, UK. James Cannon, 

APOSTLE PAUL, 2005, by James Cannon, all 

rights reserved. Prefaţa: Apostolul Pavel, întrebări 

şi răspunsuri, un dialog cu James Cannon. Finalul 

cărţii cuprinde mulţumirile autorului pentru cei 

care l-au ajutat în documentarea riguroasă în 

vederea compunerii cărţii, datate 25 februarie 2005.  

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tars&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cilicia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Roma
http://ro.wikipedia.org/wiki/Noul_Testament
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un mesaj important: liderul trebuie să aibă 

viziune, să aibă idei, un scop bine precizat, 

să fie curajos şi perseverent, să aibă 

capacitatea de a lua decizii la timpul 

potrivit. Paralela lider modern – Apostolul 

Pavel este una evidentă ca semn al faptului 

că o viziune corectă poate aduce 

prosperitate spirituală şi materială… Dar 

viziunea trebuie să devină realitate… Aşa a 

reuşit apostolul… 

Povestea cuprinde pasaje care sunt 

fictive, dar sunt şi pasaje bazate pe scrierile 

din Noul Testament, parte importantă a 

Bibliei actuale.  James Cannon a reuşit să 

păstreze limitele dintre ficţiune, realitate, 

canoanele creştine şi valorile creştine, să 

ne dea cartea care oglindeşte problemele 

importante ale lumii. Ficţiunea este ocazia 

să înţelegem lumea în care a trăit apostolul, 

conflictele sociale şi culturale, să 

înţelegem că valorile tradiţionale din acea 

vreme erau presate de prezenţa armatelor 

romane în universul cunoscută din 

vechime. Ficţiunea este ocazia să vedem 

importanţa eticii greceşti, a educaţiei 

universale profunde, a capacităţii de 

adaptare la noi condiţii sociale, a pasiunii 

de a trăit viaţa până la ultima celulă a 

cărnii, până la sacrificiu. Ficţiunea ne face 

să înţelegem să fără respectul pentru ordine 

şi autoritate nu se pot realiza lucruri 

măreţe, iar lumea romană oferea, prin 

pacea pe care o asigura, aceste posibilităţi, 

era o conjunctură favorabilă pentru viaţă... 

Pax Romana, era o binecuvântare pentru 

omenire, lumea putea crea valori spirituale 

şi materiale, drumurile romane asigurau 

circulaţia oamenilor, a capitalului, a 

ideilor, nu începuse criza în primul secol, 

mai exista şi  pace… 

Datele pe care le deţinem despre 

apostol ne fac să înţelegem să acesta nu s-a 

născut sfânt, dar a devenit sfânt, a fost 

violent la început, fanatic, chiar dur, nu 

preţuia viaţa, i se părea că legea era mai 

importantă decât sufletul omului. Educaţia 

pe care a primit-o la Tars, locul unde s-a 

născut, a fost importantă, era una spirituală 

şi fizică, specifică lumii antice bazată pe 

elenism. Afacerile făceau viaţa mai bună, 

dar condiţiile materiale bune erau ocazia 

de a modela mintea unui om. Apoi şcoala 

evreiască susţinută de Gamaliel la 

Ierusalim l-a modelat pe Saul, cel care va 

devenit Apostolul Pavel, erau studii 

echivalente cu studiile din cele mai 

importante universităţi moderne şi 

postmoderne… Dacă Apostolul Pavel ar fi 

trăit astăzi, faptele sale ar fi devenit mesaje 

de primă importanţă pentru lume, marile 

canale de ştiri ar fi fost ocupate de 

evenimente tainice şi de greu interes, de 

fapte interesante şi esenţiale pentru lumea 

modernă şi postmodernă… 

Cartea este o lecţie despre devenirea 

unui om, o lecţie despre modul în care 

cineva poate să se împlinească ca om după 

regulile lui Dumnezeu, Apostolul Pavel a 

dat lumii ceea ce era de dat, iar lui 

Dumnezeu ceea ce era de dat, este şi va fi a 

lui Dumnezeu într-un efort unic, echilibrat 

până la urmă, cu pasiunea mergând până la 

sacrificiu. El era un om al acţiunii bazat pe 

o viziune corectă!  

Naraţiunea ne redă şi partea mai puţin 

bună a omului Pavel, avea şi laturi 

incomode, era egocentric, privea femeile 

cu alţi ochi decât s-ar aştepta un om 

evlavios, a cunoscut viaţa ca un dar de la 

Dumnezeu, un dar de care nu a fost 

conştient tot timpul. Independenţa sa era 

incomodă pentru mulţi creştini, era 

carismatic şi asta îi dădea putere în raport 

cu alţi lideri sau membrii ai primei biserici 

creştine. Era mândru, chiar orgolios, dar a 

stat în poziţia cea mai bună pentru un 

lider… Evident, independenţa sa era dură, 

aproape de nesuportat pentru cei care au 

fost lângă el, viziunea i-a dat puterea de a 

rămâne într-o relaţie unică, specială, cu 

Dumnezeu… În sufletul lui Pavel s-a dat 

mereu o luptă, lupta dintre rigoare şi viaţa 

trăită prin har… Şi asta a făcut din el unul 

dintre cei mai buni manageri (sau iconom, 

cum scrie în Biblie) al Bisericii din toate 

timpurile, el a dat maximă atenţie 

organizării unei biserici, era practic, realist, 

capabil să se adapteze, chiar această putere 

l-a făcut să fie incomod, noul îl provoca 

până la paroxism…  
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Apostolul Pavel a fost un cuceritor, un 

cuceritor unic, a biruit în lume pentrucă a 

ştiut să atragă orice om, fie bărbat, fie 

femeie la cercul miraculos şi îngust al 

salvării prin vestea bună adusă de Iisus 

oricărui suflet care îl acceptă ca Domn şi 

Mântuitor… Biserica a devenit o forţă de 

ocupaţie, nădejdea, credinţa, dragostea au 

dat putere celor care au intrat în adunarea 

celor care o înţeles, au acceptat şi au trăit o 

viaţă bazată pe valori decisive, printr-o 

idee, ideea de nemurire…  

Drumul lui Saul de la un evreu bigot la 

Apostolul Pavel este unic în istorie, dar a 

stat sub puterea lui Dumnezeu.  

Convertirea lui Saul a fost una 

dramatică şi plină de semnificaţii, viziunea 

avută pe drumul spre Damasc a fost 

importantă, l-a schimbat brutal, aşa cum a 

fost el, pentru totdeauna.  

„Câteva clipe mai târziu, un 

înspăimântător sentiment al morţii pusese 

stăpânire pe Saul şi îl făcu să se oprească. 

Îşi simţea pielea de găină, părul ridicat pe 

ceafă, iar genunchii îi tremurau de frică. În 

momentul acela, cerul explodă într-un 

fulger teribil, mai luminos decât o mie de 

sori, orbitor, cumplit, o strălucire de 

dincolo de lumea cunoscută. Saul se simţea 

ieşit din trup, ridicat, înălţat în timp şi 

spaţiu, ţinut în aer mult timp… Apoi 

începu să cadă…” 

Orbirea care a urmat, relaţia specială, 

spirituală, cu Dumnezeu, lecţia pe care a 

primit-o de la un smerit membru al 

bisericii de atunci, Ananias, a fost plină de 

înţelesuri. Orbirea l-a făcut să înţeleagă… 

Hotărăşte argumentat. Planifică logic. 

Acţionează ordonat.    

O istorie concentrată în destinul unui 

om, o epocă focalizată în epistolele lui 

Pavel, esenţa vieţii într-o definiţie simplă: 

dragostea acoperă totul, poate totul… 

Viaţa apostolului a marcat omenirea 

pentru totdeauna: „Eu, Tertius din 

Macedonia, am fost martor al execuţiei lui 

Pavel. Sabia a căzut repede şi hotărât şi un 

izvor puternic de sânge roşu aprins a ţâşnit 

din gâtul lui, curgând peste pietrele care 

pavau drumul roman. Mulţi dintre adepţii 

lui au venit de departe pentru a-şi înmuia 

poalele hainelor în sângele lui, căci erau 

convinşi că şi cea mai mică picătură avea 

să îl vindece pe cel bolnav, să redea 

vederea celui orb şi să le mântuiască 

sufletele”. – Cap. Din însemnările lui 

Tertius. 

James Cannon a scris această carte în 

stil clasic, fraza clară, expresivă, 

documentată. El a şi fost implicat activ în 

viaţa unei biserici, a înţeles practic ce 

înseamnă o zi cu Dumnezeu: o mie de ani 

trăită în alte locuri…  

Romanul poate fi considerat unul 

dintre cele mai bune romane din literatura 

universală datorită personajului principal: 

Apostolul Pavel. 

Pentru cititorul român romanul rămâne 

unul de interes, scriitorul a înţeles că 

mesajul apostolului este unul universal, iar 

documentarea serioasă, limpezimea 

doctrinelor creştine, desenul armonios al 

valorilor care susţin drama romanului ne 

fac să credem că este accesibil oricui 

doreşte să vadă peste epocă şi mituri ce 

înseamnă salvarea sufletului într-o lume 

agitată, avidă de viitor, dar nu totdeauna 

capabilă să facă şi primul pas pe drumul 

lung al călătoriei cu Dumnezeu… Cartea 

cuprinde numeroase texte pretins scrise de 

Pavel sau de Luca, e o carte care se 

deschide cuvântului scris, manuscriselor 

care conţin semne şi curajul de a formula 

adevărul în cuvinte simple care să fie 

înţelese de orice om. Cartea este povestire, 

eseu, jurnal, cuprinde memorii, studiu 

despre credinţă, monografie, câte ceva din 

toate. James Cannon a reuşit să le îmbine 

armonios, rezultând o frescă realistă reuşită 

a primului secol în care Biserica devenea o 

prezenţă importantă în Imperiu Roman şi 

nu numai. Sunt creionate portretele unor 

personaje care au punctat istoria lumii: 

Barnaba, Gamaliel, Lidia, Caiafa, 

Apostolul Luca, Apostolul Petru, 

Apostolul Iacob, etc. Portretul spiritual a 

lui Iisus domină acţiunea, fondul social, 

motivaţiile oamenilor, destinul 

imperiilor… Scurtul dialog plasat la 

începutul textului cu scriitorul cărţii este 
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relevant pentru cititor, răspunsurile 

înregistrează călătoria spirituală alături de 

un apostol şi munca pe care un om care îl 

caută pe Dumnezeu trebuie să înţeleagă o 

viziune care de multe ori îl depăşeşte… 

Călătoriile lui Saul/Pavel ne duc într-un 

univers complex unde sunt prezente 

secretul, răspântia, ucenicia, judecata, 

drumul spre Damasc, pribegia, vestitor al 

mesajului principal, suferinţa ca forţă de 

modelare a unei personalităţi puternice, 

progresul posibil, campaniile slujitorului; 

eşec, pierderi, certuri, împăcări, puterea de 

a reclădi, prizonier, Roma arde, ultima 

călătorie… Toate aceste călătorii definesc 

drumul spre desăvârşire, unul imposibil 

uneori, greu de egalat pentru multă vreme.  

În capitolul Întoarcerea acasă, 

Saul/Pavel încerca să găsească un răspuns 

simplu la o întrebare fundamentală: De ce 

să îl urmeze oamenii pe Iisus? Răspunsul 

s-a fixat într-un text concis şi exponenţial, 

esenţa lui prinde, printre altele, ceea ce este 

important: „Ca să ne învie credinţa, 

Dumnezeu l-a înarmat pe Iisus cu cea mai 

puternică armă care a existat vreodată: 

adevărul.”   

 

James Cannon a lucrat zece ani la 

această carte…  

E mult, e puţin? Care este unitatea de 

măsură pentru Dumnezeu?  

 

Ianuarie, 2013. 

     

 

 

Căderi în oglinda cerului 

 

 

Aurel Pop
3
 îşi asumă căderile într-o 

lume a căderilor.  

                                                 
3
 Aurel Pop. (n. 22 noiembrie 1949). Cetăţele, jud. 

Maramureş.  Doctorand,  Institutul de Istorie "George 

Bariţiu" al Academiei Române - filiala Cluj-Napoca. 

Redactor-şef al revistei literare "Citadela";  Directorul 

editurii „Citadela”. Membru al Uniunii Scriitorilor din 

România. Taina căderilor, volum în curs de publicare la 

data redactării prezentului text. 

 

Volumul de versuri Taina căderilor
4
, 

aduce imnul celui aplecat în rugăciune… 

Pasionat de literatură, editor, redactor de 

revistă literară, activ în perimetru culturii, 

simte nevoia să strige în pustia căderilor de 

tot felul, să lase un semn pentru cei care 

simt că se întâmplă un eveniment 

important pentru generaţia aceasta. Poetul 

a lucrat asupra volumului de versuri, l-a 

trecut prin mai multe stadii, atent la inima 

cititorului, temător pentru păcatul scrisului 

în cetate, a scrisului ca acid, ca magmă… 

E o distanţare în univers, lumea se 

depărtează de lume, cuvântul cade şi el în 

oameni, greu, picătură de mercur, 

inevitabilă… Este de remarcat faptul că 

poetul îşi asumă căderile, o face cu 

exactitate, cu atenţie. Poate de nesuportat 

este căderea cuvântului, vestită de păsări, 

de cântatul cocoşului, în dimineaţa specială 

a istoriei, de geneza care e prezentă în 

lucruri, în oameni, în poeme… 

Deşi lumea comunică încontinuu, 

mesajul este pierdut în univers, o zbatere, o 

cădere prin mesaj: „Am intrat pe 

Messenger/ Şi-am bârfit/ Cu gura până la 

cer/ Spre infinit” – Bârfă virtuală. 

Alunecarea aceasta pune o presiune pe 

fiinţă, presiune aproape de nesuportat, 

omul pare a găsi locul unde se simte 

protejat: în fenomenul Iisus, în faptele care 

salvează, dau speranţă, aduc iubire, 

magnetul credinţei. Tot mai mult Iisus pare 

locul unde căderea înseamnă altceva, sunt 

simboluri evanghelice în volumul 

autorului, semne biblice, lucrurile care dau 

densitate şi lumină vieţii: crucea, paharul 

cu vin, trădarea, predestinarea. Aurel Pop 

şi-le asumă, le încrustează în poeme, le dă 

echilibru prin taină, prin armonia 

miracolului.  

                                                 
4
 Cărţi publicate: “Pelerinaj de secesiune”- poeme, 

(2004); “Calvarul cuvintelor”- poeme,  (2006); “Sonete 

din regatul disperării” – sonete, (2007); “La hanul 

verbelor” – critică literară, (2008); “Cuvinte dintr-un 

noian de vorbe”- interviuri, (2009);  “Semne dintr-un 

trunchi de cuvânt”- poeme, (2009); „Ion Burnar : schiţă 

monografică” - studiu monograpfic, (2010); “Deschideri 

confesive” – interviuri (2011);  “Eternitate prin poezie” 

– antologie (2012);  “Rezistenţa ţărănească 

anticomunistă din perioada colectivizării în judeţul Satu 

Mare” – studiu istoric, (2012). 
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În lume sărbătorile au ceva straniu, 

lucrurile nu se leagă, e o distanţă între 

colind şi oameni, colindul nu-şi mai are 

sensul într-o lume în care comunicarea e 

fracturată de stările moderne ale societăţii.  

„La porţi bunicii aşteaptă degeaba/ 

Felicitările sunt  trimise  pe net/ Prin cont 

deschis pe facebook/ Pentru toţi cei rămaşi 

acasă un set// E trist, nimic n-a mai rămas/ 

Nici dor de ţară, nici credinţă/ O noaptea 

de Crăciun fără colinzi/ Şi colindători în 

suferinţă/” – Crăciun fără colinzi.  

Limbajul e frust, dar adevărul despre 

noi are ceva din marile drame ale lumii, 

fără sărbători lumea e mai săracă, pustie, 

pietrele de aducere aminte au dispărut… 

Poemul este mesajul direct, biruinţa 

asupra vremurilor: “Ascultaţi şi priviţi – l/ 

Acum Judecaţi-mi  poemul/ Oricum/ „ – 

Biruinţa 

Nunta, simbolul bucuriei în lume, e 

atinsă de isterie, isteria lipsei de dragoste, 

în biserică lumea cântă, în umbre ea, 

mireasa, plânge cumva, poetul nu o spune, 

dar se înţelege, miracolul lumii s-a stins…  

În poemul Uite aşa, Aurel Pop prinde 

esenţa noului om, se reia un ritual vechi 

sub alte semne, e o naştere din suferinţă, 

fără durere, oarbă, de parcă oamenii şi-au 

pierdut timpul între două epoci: „Ce n-au 

găsit atunci, ei bine/ acum prinde ecou/ în 

magazinul de la colţ se stă la rând la drog/ 

şi uite aşa se naşte omul nou/ Se simte bine 

în postura de şomer/ sau  în cea de 

pensionar de boală/ dă semne că nu ştie de 

Homer/ şi nici nu-i pasă că  nu are ce să 

pună-n oală/ Mai iese la vecini după-o 

ţigară/ nevasta i-a plecat în vară la căpşuni/ 

seara agaţă o paraşută în gară/ să-şi 

elibereze  trupul de hormone/ trage des 

câte-o beţie/… 

Familia este în cădere, omul apăsat de 

starea de om păcătos, fără viziune, sevele 

s-au scurs în neantul istoriei… 

Pentru toate acestea poetul surprinde 

pedeapsa, e aceeaşi pedeapsă: răstignirea. 

Pedeapsa e triplă, grea, vine din căderile 

vremurilor, din păcat.  

„La margine de drum/ Erau trei cruci/ 

Acum/ Răstignit -  duci/ Crucea poetului/ 

A Cuvântului/ A Poemului/”- Răstignire  

Sunt semnele de sfârşit, apocalipsa 

prezisă, posibilă, exactă, sunt semne, păsări 

cad din cer, dar sfinţii ţin echilibru, 

sfârşitul e potenţat de numărul lor. Aici 

tehnica poetică apelează la hiperbolă, nu 

sunt urgii într-o apocalipsă prezisă, sunt 

mai multe apocalipse într-o urgie văzută, 

durută, scrisă.  

Căderea se datorează trădărilor, e 

ultima Cină, e locul unde trădarea se face 

prin cuvinte, acestea cad în pahare, taina e 

frântă de trădări, de erori, lumea captivă, 

poetul prins într-un vis, încătuşat în vis şi 

vine răspunsul: căderea în Abis… La 

capătul abisului – Dumnezeu!  

Ultimul poem din carte dă titlul acestui 

volum al mirării şi căderii, lucid, poetul 

vede cu ochii inimii vremurile care sunt 

lichide, eşecul ca o pană de pasăre de 

pradă….  

Poemul Taina căderilor are 

paisprezece puncte de sprijin, e zbaterea 

poetului în faţa poeziei şi a eternităţii, 

eliberarea prin cuvinte care i s-au dat prin 

generozitate divină. A ezitat, a refuzat, dar 

cuvintele au curs… Taina e taină doar 

pentru cei neiniţiaţi, pentru cei iniţiaţi în 

luciditatea suferinţei, taina e umbra 

îngerului pe cuvinte rostite ca o invocare a 

cerului. „Scrisu-i povară/ cine vrea/ poate 

să se convingă/ în fiecare zi/ în fiecare 

lună/ în fiecare an/ în fiecare secundă/ 

numai aşa/ se moşteneşte/ eternitatea/ prin 

poezie”./ 

Aurel Pop a învins teama veacului orb 

în care trăieşte doar cu poemele sale, în 

umilinţa scrisului într-o vreme în care 

oamenii nu pare preocupaţi de lecturi 

fundamentale. Volumul are ca motto 

versuri desenate chiar de autor, ca o revoltă 

împotriva falimentului (cuvânt uzual în 

societate):  

            „De-o vreme Dumnezeu face scări 

unii au căzut, alţii se ridică 

după mai multe-ncercări 

eu tac, nimic nu spun ...   de 
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frică” 

Orice poem e o victoriei împotriva 

fricii, orice vers e un pas spre eternitate. Şi 

cine are curajul să ridice piatra împotriva 

scribului, cel care scrie pe o bancă în 

templu…  

Şi dacă fiinţa poetului e templul? 

Despre Aurel Pop au scris mai mulţi 

iubitori de frumos, reţinem ceea ce a prins 

Adrian Botez în textul dedicat lui: 

„Autenticul Poet Aurel Pop este, mai 

curând, poetul surdinelor, puse, cu 

discreţie şi bun-simţ specific ţărănesc-

tradiţional, la <<trompetele>> crizelor de 

emfază - pe care le trăieşte/ doreşte orice 

scriitor. Este, de fapt, poetul <<tăvilor 

pline de cuvinte>>, atât de domestice, 

elegant purtate la cina elegantă (şi 

cuminte!) a Poeziei ... Este, chiar, de multe 

ori, poetul inefabilului fermecător, al 

<<vânzării pe un nor de fum>>, al 

sfătoşeniei, oarecum prozaice, dar 

simpatice, a <<ieşirii din impas cu un sfat 

sau cu o pildă>>, al <<fluturilor gri>>, 

Icari <<moderni>>, dezabuzaţi..., al 

<<vânzării sonetelor la intrare în burg>> şi 

<<stând de pază-n gând la poarta 

melcilor>>".  (prof. dr. Adrian Botez; Un 

poet diafan, cu vocea îngroşată - ... şi cu 

perspective de nebănuit, în revista "Pro-

Saeculum" Focşani, ISSN: 1583-1949, 

Anul VI, nr. 8-9 (40-41), august-

septembrie 2007, pag.64-65). 

Aurel Pop se întoarce în poeme 

precum pasărea călătoare în ţinutul în care 

soarele i-a încălzit aripile… E, poate, 

multă tristeţe în versurile sale, e durere, dar 

o altă carte îi va permite să fie mai fericit, 

orice carte este simetrică cu sine, o carte 

luminoasă în oglinda cerului!  

O aşteptăm ca o continuare, pentrucă 

înălţarea vine ca efect al gravitaţiei 

cuvintelor… 

 

 

Ianuarie, 2013 

 

 

 

 

 
 
REVENIREA 

SONETULUI 
 

 

 

 

Cupe de crin şi ferestre abolite la 

George Holobâcă 

 

 

Poezie clasică intersectată de temele 

moderne, iată poetului în căutarea pietrei 

de aur, aşa poate fi prezentată cartea lui 

George Holobâcă
5
, o carte cu titlu simplu, 

Sonete
6
. Se pare că el a renunţat la moda 

titlurilor şoc, preferând un titlu corect, un 

semnal perfect, poezia se prezintă simplu 

prin jocul rotund în interiorul poemului, 

poezia nu a murit, e aici, lângă mintea 

cititorului, lângă inima celui plecat în 

                                                 
5
 Holobâcă Gheorghe; Pseudonim:George 

Holobâcă  

Născut la poalele Rarăului, în satul Chiril, comuna 

Crucea, judeţul Suceava, în familia de gospodari 

munteni Simion şi Floarea Holobâcă; 

Licenţiat al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-

Napoca, promoţia 1972; 

Profesor de română şi franceză şi director la 

gimnazii şi licee din Vulcan,Lupeni, Brad şi Cluj-

Napoca, actualmente pensionar. 

Activitatea literară şi culturală: 

- colaborator permanent la revista literară 

"Discobolul" de la Alba Iulia, membru al USR din 

2007, filiala Alba-Hunedoara, poet, eseist şi 

traducător de poezie franceză. 

- Cărţi publicate:publicate: 12 prozatori, ed. Dacia, 

Cluj-Napoca, 1988, Via caprelor - proza scurta, Ed. 

Călăuza, Deva 2003, Armura de lut, roman, Ed. 

Călăuza, Deva, 2003, Purgatoriul cocorilor, 

roman,Ed. Călăuza, Deva, 2006, Gloria zăpezii, 

poezie, Ed. Danimar, Deva 2007, Orologii de 

duminica, poezie,2008, Alergarea pe cerc, Ed. 

Napoca Star, Cluj-Napoca, 2012, Sonete, Editura 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012. 

 
6
 George Holobâcă, Sonete, Editura Casa Cărţii de 

Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012. 



8 

 

Hatzegworld- Călătorii literare nr. 3/2013 Page 8 
 

călătoria spre Sine, complicat ritual, 

fulgerat de mistere.  

Poetul rămâne fidel crezului său: 

versul poate aduce puţină muzică în 

sufletul cititorului, poate redesena simetria 

cuvintelor care dau viaţă, este semnul că 

frumuseţea poate fi atinsă.  

Sensibil, George Holobâcă îşi 

desenează sonetele cu gingăşie, cu 

tandreţe, pune misterul florii de crin în 

silabe, sau cheamă păsări roşii pentru 

ochiul celui care doreşte să vadă dincolo de 

orizontul poemului. Autorul prinde ceva 

din deriva omului într-un veac orb, speră 

că îngerii vor plânge, că poetul îşi va regăsi 

mantaua misterioasă şi adevărul va cădea 

răpus    într-o istorie fără vârstă, de aramă. 

Nostalgia paradisului pierdut sau elipse de 

apă, poate cocorii din vise, sau umbra 

macilor pe un poem, sunt toate temele 

preferate ale autorului.       E greu de 

strunit sufletul omului într-o vreme a 

căderilor, într-un veac în care revin marile 

teme ale artei, de la misterele creştine la 

misterele sociale, timpul şi-a pierdut 

dimensiunea, peisajul este acolo în culorile 

despletite, în exploziile lente, în magia 

numerelor sau în sonetul care îşi picură 

aripile de înger peste umbra 

îndrăgostitului.  

George Holobâcă se bate pentru 

fiecare sonet, îl vrea perfect, îl vrea sonor, 

cântec în plină ninsoare, zarea se sparge de 

atâtea întrebări… Cu fiecare sonet se 

descrie o lume mişcată, deformată de 

cuvintele care îi dau viaţă. Cu săbii de foc 

arhanghelii veghează, bântuie flăcări în 

oase, corăbii fără cârmă plutesc stingher, 

se mişcă totul, toate rămân pe loc, somn 

din zăpezi peste plaiuri, corolă de patimi 

tivită în lut, veşti de împăcare vin din cer 

pe pământ… 

Senzaţia că toate sunt sub ochiul atent 

al îngerului păzitor, metaforic notând, este 

redată în sonetul Big brother, fratele mai 

mare atent:  

 
de pretutindeni big brother veghează 

din ochi de peşte şi vârtejuri de vânt 

din verbe mârşave cu guler răsfrânt 

şi genele razna din metastază 

 

ce au cu moartea în secret legământ 

puterea din vârful limbii retează 

voinţa de-a fi din capăt de rază 

şi împotrivirea la real din cuvânt 

 

de neschimbat toţi suntem cu Dumnezeu 

cum negura din seninul din vară 

potcoava de aur din curcubeu 

 

şi roua din nefiinţă avară 

poemul cine-l întocmeşte mereu 

să plimbe stelele-n iarba cea rară 

 

Fiinţa geamănă, fiinţa spirituală, Ova, 

e prezentă, poetul o invocă în poeme, o 

cheamă la marile ritualuri, la taina 

dragostei care depăşeşte întâmplarea 

imediată, vizează lumea eternă, umbrele, 

zeii, martirii, prefigurează învierea… Ova 

e martorul tăcut, martorul care vede viaţa 

din sonete, fiinţă abstractă şi concretă 

totodată, motiv şi argumentul poetului 

îndrăgostit de femeia din sonete… Lumea 

se modelează după arhetipul feminin, 

misterul intră în versuri ca focul în metalul 

topit, nuferii scriu şi-n mâl, zorii aduc 

cântul ciocârliei… Ciclul de sonete eneada 

denotă o întoarcere la misterele evului 

mediu, când sonetul era rugăciune… 

George Holobâcă pune în poeziile sale 

ceva din arta vizuală, culori, forme, teme 

clasice şi teme moderne, perspective 

suprapuse, azi-cândva, momentele nodale 

ale istoriei, cele care prin tensiune lor au 

creat ferestre în lume… 

Mai multe sonete au ca temă fereastra: 

fereastra albă, abolirea ferestrelor, aripi 

moi la ferestre, iar acolo unde motivul 

ferestrei se topeşte, apare icoana, apoi 

tabloul prins în plasa culorilor… Poetul 

dedică poezia sa unor persoane apropiate, 

cele din istoria imediată, cele din istoria 

artei, a literaturii, taina din relaţii vizibile 

sau invizibile, din legături care luminează 

destinul individului. 

Revolta poetului în piaţa centrală a 

istoriei este evidentă: „magnaţii roşii au 

priviri atee/ şi-i scutură din calendare pe 

sfinţi/ nu vor strămoşi nici neam nici fraţi 

nici părinţi/ doar trup de aur în orice idee”/ 

- magnaţii roşii. De reţinut că infirmii îşi 
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aprind cârjele pe altare, ritualul paradisului 

pierdut e perfect, luna iveşte şuie hotare…  

Dragostea este un ritual complicat, 

ceva din evul mediu întunecat, mari 

simboluri cad în sufletele celor care iubesc: 

„noi doi locuim într-o sferă/ călcâi în călcâi 

şi spate în spate/ artere în artere soră şi 

frate/ cu ani rotunzi număraţi câte-o eră”/ - 

culori despletite 

Poet al profunzimilor, ascunzându-se-n 

sonete, căutând un timp absolut în care 

toate se preschimbă în cântec şi ferestrele 

se închid sau se deschid, în spectacolul 

naturii, prin ecouri tainice, prin peisaje de 

mister şi revolte alambicate, George 

Holobâcă s-a mai deschis spre cititor cu o 

carte de versuri în care a pus crezul său: 

poezia e clasică, nu se schimbă, doar 

unghiul din care ne cântărim tristeţile este 

altul, unghiul poate fi modern, ori simbol, 

sau existenţă crudă… El mulţumeşte 

profesorului şi iubitorului de poezie Ovidiu 

Crişan care a făcut posibilă apariţia cărţii, 

probabil cartea are o istorie a ei, specială, 

unică: „pe linii libere vulturii zboară/ pe 

zări scriind cu litere aldine/ porunci ce 

curmă speranţe destine/ şi libertăţi din 

reverii de fiară”/ - linii libere  

 

Volumul debutează cu o scurtă 

prezentare a vieţii şi operei lui George 

Holobâcă, cel îndrăgostit până la sonet de 

frumosul din artă, el face parte din breasla 

tot mai rară a meşteşugarului artist, aplecat 

peste bijuteria sa, învăluită în culori 

absolute… 

 

Februarie, 2013  

 

 
 

 

FOTBALISTUL DIN CANAL 

 

 

Fotbalul este un fenomen social important, 

lumea se mai destinde la un meci, alţii îşi aduc 

aminte de patriotism, alţii se eliberează pe 

stadion de stările negative, alţii o iau razna, se 

bat între ei, se bat cu jandarmii, se bat cu 

fantomele… Devii microbist nesilit de nimeni 

şi de bună voie… 

Mitică Dragomir şi Mircea Sandu, doi 

domni din fotbalul românesc, nu au putut 

rezolva o problemă pe care viaţa le-a pus-o în 

faţă: reducerea numărului de echipe din divizia 

A… Au promis, au fost de acord dar a ieşit 

altfel… Votanţii au stabilit peste capul lor, sau 

nu chiar… 

Reducerea numărului de echipe era 

necesar… Nu există resurse umane, materiale, 

fonduri, stadioane, o bază pentru copii.. S-a 

preferat reducerea… bazei, echipele din 

eşalonul secund… O piramidă cu vârful în 

pământ! 

Oricum, cei doi vor dispărea din fotbalul 

românesc, pe cale naturală, adică se vor retrage 

la pensie, se vor retrage în mănăstire, vor muri 

cândva… Vor veni alţii, din generaţia de aur, 

să repare lucrurile, va fi prea târziu… Avem 

bogaţii şi săracii fotbalului românesc, parcă 

performanţele sunt prea mari faţă de resurse… 

Un campionat cu 12-14 echipe, cu jocuri 

play-off, ar fi dus la un campionat cu 

intensitate mai mare, corectat după resurse şi 

după mărimea patriei dragi… E o problemă de 

politică? Eu zic, nu! Şefii fotbalului le este 

frică, nu pot fundamenta reducerea din punct 

de vedere juridic, organizatoric, economic, nu 

le stă capul la asta, fug de răspundere pur şi 

simplu…  

Din toată această fugă de răspundere vor 

suferi fotbaliştii: nu vor încasa salariile de la 

cluburi, cluburile vor cădea, unii vor părăsi 

aceste clubul ca pe un sereleu oarecare, fără 

procedura insolvenţei, vom avea fotbalişti fără 

viitor, prin canalele din stadioanele patriei… 

Nu vor putea să-şi recupereze banii sub nicio 

formă, vor ajunge rataţi din toate punctele de 

vedere.  Şefii fotbalului vor zâmbi: am făcut 

tot ceea ce era posibil, acum avem şi noi 

afacerile noastre, familiile  noastre, numele 

noastre, stadioanele noastre, nepoţii noştri, ne 

ocupăm de dosarele noastre, de televiziunile 

noastre… Tinerii se vor pierde în mlaştina 

internetului, alergând virtual pe stadioanele cu 

gigabytul la bocanc… 

 

 

12.03.2013 
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 UMOR ŞI 
REZERVAŢII 

 

 

 

 

Canapeaua pentru liniştea domnului 

Matracuciu 

 

 

 

„În zilele noastre, când sinuciderile au 

devenit aproape o modă pentru reducerea 

perioadei de austeritate, a-ţi pune capăt  

zilelor, înseamnă a lăsa în urmă exclamaţii 

de genul: 

- Ai aflat că tâmpitul de 

Matracuciu s-a spânzurat?”  

Acesta este un fragment de la 

începutul romanului Aranka-néni sau 

Canapeaua cu scârţ
7
, pe care Dumitru 

Hurubă, important romancier, îl lansează 

spre cititor. Se pare că autorul a sesizat că 

sinuciderea este astăzi un gest patriotic, 

omul care pleacă lasă în loc un post bun 

pentru un potenţial salariat.  

Umorist de forţă şi culoare, savuros şi 

cu o fantezie bine temperată, Dumitru 

Hurubă pătrunde în mintea cititorului cu o 

fină ironie despre vremea pe care o trăim, 

despre personajele care ne asezonează 

viaţa, despre soarta individului mediu într-

o lume în mişcare, atinsă de umbra 

rezervaţiei de zăpăciţi, tema de bază a 

scriitorului, temă de forţă şi luciditate. 

Personajul principal Matracuciu 

Emilian (Miluţ), umil angajat la o 

întreprindere importantă, locuind în 

Bucureşti, trebuie să fie detaşat în Munţii 

Apuseni, la compania cu renume 

Anonimul SA, o catastrofă pentru un 

bucureştean legat de mediul său. Aventura 

se declanşează cu intensitatea interesul 

democratic şi privat, la această mişcare în 

peisajul patriei participă şi colegii, mai ales 

                                                 
7
 Dumitru Hurubă, Aranka-néni sau Canapeaua cu 

scârţ, roman, Editura Limes, Floreşti-Cluj, 2012. 

colegul matrice pentru aceste vremuri, 

Figheşanu. 

Miluţ Matracuciu locuieşte, culmea, în 

capitala ţării, Bucureşti, la Aranka-néni, o 

femeie tipic ardeleancă de naţionalitate 

maghiară, cu ticuri, vorbe şi privire de 

husar, aparent rece şi corectă, o antiteză 

satirică demnă de news alert... 

Cuplul acesta, dinamizat de prezenţa 

lui Figheşanu, dau culoare povestirii, 

personajele participă voioase la viaţa lor de 

zi cu zi, abordând tragediile minore în 

gamă majoră, prilej pentru scriitor să pună 

în lumină „cultura” la zi a celui rătăcit în 

tranziţie. Sunt împinse spre  mişcare 

evenimente umoristice, tipicuri, vorbe, 

motive, argumente, tragedii şi comedii 

specifice epocii de tranziţie de la 

comunism la capitalism. Diletantismul, 

cultura de mahala şi balcon, şmecheria de 

piaţa de legume şi nealimentare, cuvintele 

spuse fără control, automatismele acide, 

ratarea pe post de victorie, toate sunt bine 

redate de Dumitru Hurubă. 

Remarcabilă creionarea femeii, 

Aranka-néni, unguroaică cu dichis, formată 

parcă în spiritul catolic rigid, grijulie şi 

atentă la detaliu şi soluţie salvatoare, 

vorbind într-o limbă specială, specifică 

zonei Ardealului, cu expresii maghiare şi 

valori româneşti, toate bine închegate în 

dialog, povestire, poantă.  

Canapeaua cu scârţ, e mobilierul de 

serviciu, martoră la cele mai profunde 

reflecţii intelectual-fracturiste ale 

cetăţeanului Matracuciu. Întotdeauna scârţ-

ul canapelei a fost motiv de profundă 

filozofie asupra vieţii, argumentul suprem, 

motivul pentru care personajul intră în 

transa necesară existenţei suprarealiste din 

provizorat. 

 
„Stând întins pe 

Canapea, între două 

scârţâituri, reflectez… 

Ei,da, îmi face 

Canapeaua asta 

scârţăitoare şi afurisită: 

mă obligă să reflectez, 

să despic firul, să acuz 

oamenii nevinovaţi, 

cum ar fi, culmea!, 
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şeful instituţiei, 

ministrul, şeful statului, 

pentru necazurile mele, 

respectiv azvârlirea 

într-un post în cine ştie 

ce sătuc uitat de 

societate, de Guvern şi 

de autorii actuali de 

ghiduri economico-

practice şi turistice, pe 

lângă care romanele 

science fiction sunt 

nişte texte fără cap şi 

coadă, chiar anodine”.   

 

 

Aranka-néni, e proprietăreasa lui 

Matracuciu, participă activ la viaţa acestuia, 

ca  orice proprietăreasă, are soluţii pentru un 

burlac stând cu stabilă chirie, e grijulie ca o 

femeie matură, căsătorită şi botezată în 

biserică.   

„Cred că se observă bine: eu mă înţeleg 

cu Aranka-néni într-un dialect româno-

maghiar perfect. Ca să nu spun cât de 

armonios comunicăm când ajungem la 

capitolul literatură, domeniu în care 

proprietăreasa mea este profund şi 

iremediabil îndrăgostită”.  

Savuroasă scena în care femeia recită 

„Luceafărul”, poemul poetului Mihai 

Eminescu, dialectul este perfect, de fapt 

autorul punând în centrul povestirii 

superficialitatea unor persoane pentru care 

cultura a devenit o limbă străină şi în  fapt şi 

în ipoteză sociologică. 

Dumitru Hurubă surprinde foarte bine 

atmosfera dintr-o întreprindere de stat, unde 

cutuma socială lucrează până la paroxism în 

ce priveşte incultura. Iată un anunţ de 

societate: „Cine mai aruncă în veceu ceva, 

chiar şi hârtie igienică folosită, va fi aspru 

pedepsit! Conducerea.”    

Relaţiile interumane sunt văzute cu 

luciditate şi rigoare, cu o umbră de umor: 

„…am bârfit cu grijă să nu ne scape nimeni, 

începând de la directorul-manager, care îşi 

înşeală nevasta cu secretara, conform 

tradiţiei româneşti, şi terminând cu portarul 

care fură conştiincios hârtie pentru 

imprimantă crezând că e hârtie igienică…” 

Lui Hurubă nu-i scapă nici 

superficialitatea religioasă a individului în 

căutarea eternităţii, preotul neserios şi în 

căutare de „miracole” financiare este bine 

creionat, pendulând între incultură şi 

şmecherie, cu scene de un umor greu de 

egalat în literatura română actuală… 

 
„Calendarul 

ortodox? Îmi 

convine! Mi l-am şi 

imaginat o clipă: 

plin de sărbători, cu 

cruce roşie, cu 

cruce neagră… 

Cred că, din punct 

de vedere al 

Calendarului, 

suntem cel mai 

creştin şi mai 

religios popor de 

pe glob. Ideal ar fi, 

ca la fiecare două 

zile, să fie câte o 

sâmbătă urmată de 

duminică, astfel ca 

românii, 

demonstrând lumii 

că sunt un popor 

vesel căruia nu-i 

pasă de sutele de 

taxe, tarife şi 

preţuri aruncate pe 

capul 

contribuabililor”. 

 

Figheşanu e un personaj-coleg special, 

aflat în relaţii speciale cu şefa lui, pregătit 

să participe la momente romantice şi 

intime cu orice colegă, având soluţii 

perfecte pentru alţii, e prezent în viaţa lui 

Matracuciu ca un catalizator ce pune în 

mişcare reacţiile sociale, prin aluzii, 

incultură şi superficialitate. El ştie ceea ce 

alţii nu pot să ajungă şi să prindă… 

Numele personajelor sunt atent alese 

de Dumitru Hurubă, o tehnică specifică în 

scrierile umoristice, menite să atragă 

atenţia supra dimensiunii sociale a 

catastrofei culturale şi să aducă un zâmbet 

pe buzele cititorului atras de povestirea 

hazlie, de fraza cu tâlc şi trimitere 

specifică, de cuvintele spuse inconştient de 

personaje, convinse că au ceva important 

de zis! Chiar şi numele companiei 

naţionale este unul bine pus în operă, 

Anonimul SA, o ironie potrivită pentru că 



12 

 

Hatzegworld- Călătorii literare nr. 3/2013 Page 12 
 

orice întreprindere pe acţiuni e definită ca 

anonimă, dar tautologia e bine poziţionată 

în roman pentru că, se ştie, orice afacere 

este controlată de cineva care bine 

cunoscut, deşi el se vrea anonimul om de 

afaceri cu integritate şi generozitate 

politică, iată doi termeni bine garnisiţi 

pentru epoca pe care o trăim…  

Umoristul lasă înadins ca eroii 

romanului să amestece fără logică lucruri 

de nimic cu teme importante ale 

civilizaţiei, într-un ghiveci ultra-progresist 

şi sumar… Cuvinte ca matrice, dex, 

Afrodita, Pytia, Badea Cârţan, google, 

anticariat, spici, stenbai, sandvici, okei, 

Socrate, se alătură altei grupe de cuvinte, 

uşor elastice în minte personajelor: bojoci, 

euroi, boşorog, hârtie igienică, siviul, 

ciocoflender, ţuică de Turţ, organ de 

ordine, iţari, hingher cu licenţă, rahitici, 

naşpa… 

Scriitorul are simţul umorului şi firul 

povestirii trimite spre lumea de dincolo de 

poveste, de societatea în dizolvare 

spirituală, incapabilă să asimileze noul val 

de valori, valori care copleşeşte generaţii 

de români în căutarea fericirii de fiecare zi. 

Romanul are un final surpriză, pus în 

scenă de Dumitru Hurubă cu arta 

„umorului serios”, sănătos, care trezeşte 

mintea de pe urmă a cititorului în căutarea 

personajelor ideale care întârzie în 

provincia de serviciu… 

Aranka-néni poate fi proprietăreasă, 

femeie în casă, soră, mamă, este o 

enciclopedie volantă, personificarea soţiei 

puse la dispoziţie de UE, uniune menită să 

ofere în mod democratic şi fără deosebire 

de naţionalitate, neveste românilor aflaţi în 

tranziţie şi în căutare de fericire pierdută în 

economia de piaţă… 

Iar Canapeaua se erijează în personaj 

principal, pe post de psiholog, preot, 

confident, terapeut… Scârţâitul este noul 

limbaj, dacă lucrurile nu merg, scârţâie…  

Cum vede lumea pe Miluţ Matracuciu? 

Băiatul lui Matracuciu, cel care a 

terminat facultatea pe bază de viţel, curcan, 

porc, un prăpădit, cu mintea focalizată pe 

prostii, înjură, te temi să stai lângă el din 

cauza Prealuminatului… o înjurătură ţinea 

nouă-zece minute… dar nu în Bucureşti, 

încă!   

În vremuri curajoase, Dumitru Hurubă 

ne oferă un roman în care umorul este de 

bun simţ, mijloc prin care el aduce 

cititorului argumente pentru o viaţă 

liniştită, până la urmă în Munţii Apuseni 

nu-i aşa de rău, păcat că nimeni nu ştie 

numărul la telefonul lui Avram Iancu (ca 

să cităm în stil hurubian, despre asta este 

chestia zilei)…  

 

 

Martie, 2013. 
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POEZIA 
 

 

Poemul se naşte în ieslea durerii… 

 

 

Trăim un moment prielnic pentru 

literatura română. Poezia bună răzbate, 

ajunge până la inima cititorului, se scriu 

romane cu o abnegaţie remarcabilă, poate 

critica rămâne cumva în urmă, e depăşită 

de fenomen, de avalanşa textelor, de 

prezenţa scriitorilor cu personalitate, de 

interesele specifice într-o economie de 

piaţă, unde editurile trebuie să facă faţă 

concurenţei. În acest areal spiritual sunt 

poeţi discreţi care îşi trăiesc viaţa şi opera 

încrustată în timpul ce li  s-a dat cu 

intensitate şi demnitate. Ei radiază lumina 

discretă a versului luminat, scris fără 

compromisuri. Nicolae Crepcia
8
 este un 

astfel de poet, legat de natură, de poezie, 

de stările de graţie, trăind într-o relaţie 

specială cu îngerul său. Rupt cumva de 

frenezia realităţii imediate, trăind simplu la 

                                                 
8
 Nicolae Crepcea, scriitor român, membru al 

Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii scriitorilor din 

România, i s-a acordat premiul pentru poezie pentru 

anii 2009, 2010, etc. Locuieşte la Brotuna, judeţul 

Hunedoara, aproape de Brad. Autor a mai multor 

volume de poezie şi proză. Pe umărul lui Rimbaud, 

poezii, Editura Călăuza, Deva, 1996. Între iarnă şi 

somn, poezii, Editura Călăuza, Deva, 1998. 

Îngenuncheat în lacrimă, poezii, Editura Corvin, 

Deva, 2000. Elegii provinciale, poezii, Editura 

Biblio 4 You, Deva, 2004. Scrisorile de la Brotuna, 

poezii, Editura Danimar, Deva, 2004. Durerea ca 

fericire, poezii, Editura Danimar, Deva, 2005. 

Halucinaţiile unui hoinar, poezii, Editura Danimar, 

Deva, 2005. În intimitatea frigului, Editura 

Danimar, Deva, 2006. Cântec în grădina iubirii, 

poezii, Editura Danimar, Deva, 2007. Iarba verde 

de acasă, poezii, Editura Călăuza v.b., Deva, 2008. 

Mierlă cântând, poezii, Editura Gligor Haşa, Deva, 

2010. Poezii de spus la gura sobei, poezii, Editura 

Gligor Haşa, 2010.Spovedaniile Iancului, poezii, 

Editura Gligor Haşa, Deva, 2011. Mesagerul, 

proză, Editura Dacia XXII, 2011. Au scris despre 

cărţile sale: Dumitru Hurubă, Ladisalu Daradici, 

Eugen Evu, Ioan Evu, Constantin Stancu, Gligor 

Haşa… 

Brotuna, în Munţii Apuseni, scriindu-şi 

elegiile provinciale cu demnitate, trimiţând 

epistole din satul său de munte către lume 

sub forma unor poeme cu fosfor, crezând 

în intimitate frigului, în iarba verde de 

acasă, în mierla care cântă, atent la 

spovedaniile Iancului, Nicolae Crepcia 

rămâne îngenuncheat într-o lacrimă.  

Volumul de versuri intitulat 

semnificativ Strigătul care se vede
9
 este 

semnul maturizării profunde şi acceptarea 

destinului aşa cum l-a primit, pentru un 

singur motiv: durerea poate fi aureola 

fericirii într-o lume a intereselor care 

macină planeta. 

Această izolare naturală are avantajele 

ei: poezia respiră prin fiecare vers. Are şi 

dezavantaje, mai ales imediate, dacă nu te 

agiţi în mediu informatic, poţi fi uitat de 

criticul de serviciu. Pe termen lung, 

izolarea venită simplu, ca o scrisoare din 

Brotuna, potenţează demersul poetului în 

patria sa... 

Titlul poemului este dat de un poem 

limpede precum cerul în munţii Apuseni: 

„Ceea ce Dumnezeu/ nu a spus/ a lăsat să 

rostească/ poetul// Strigăt care se vede/ 

până dincolo/ de marginea timpului// 

Înălţându-se/ multiplicat/ din flacără în 

flacără/”… Poetul preia mesajul divin şi îl 

scrie, asta prin îngăduinţă tot divină şi 

acest lucru pare a intra în eternitate cu 

puterea cuvântului de a arde în memoria 

lumii şi nu numai.  

Poetul e strigătul care se vede…  

Lumea a fost creată prin cuvânt, poetul 

pare a fi disperarea unui Dumnezeu care 

mereu este refuzat de oameni. Temele lui 

Nicolae Crepcea sunt simple dar nu 

simpliste, ţin de matrice, de modularea 

lumii prin vers…  

Citind poemele acestea clare şi pure 

redescoperi taina pe care poezia o pulsează 

în lume: există o lacrimă a lui Dumnezeu 

niciodată plânsă, drumul luminii se urcă în 

genunchi, visul e o carte în mişcare, 

poemul luminii se scrie singur, crengile 

                                                 
9
 Nicolea Crepcea, Strigătul care se vede, poezii, 

Editura ORTOPEDIA – Deva, 2012. 

Tehnoredactare şi coperta: Noemi Maria Holtzer.  
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amiros a păsări, poemele ajută soarele să 

răsară, starea naturală a universului este o 

stare poetică, poetul bea apă din palma lui 

Dumnezeu…  

Lumea nu este atentă la cântecul 

poetului, pare indiferentă, dar vine o vreme 

când poezia lipseşte din contabilitatea 

frustă a lumii, ceva s-a pierdut definitiv… 

„Ca roua/ de pe iarba primăverii/ îi spăl 

poeziei picioarele/ ca să umble prin lume/ 

curată şi proaspătă// Şi în piept/ îi aşez/ 

propria-mi inimă/. Acesta este scopul 

poeziei care trăieşte prin sângele propriu, 

să umble prin lume curată şi proaspătă, 

stări pe care lumea le-a pierdut (definitiv, 

se pare). Demersul poetului este unul 

apostolic, singurătatea poetului la Brotuna 

este un argument pentru puterea poetului 

de a fi strigătul care se vede în cetate, e 

un răspuns la necesitatea omului în mişcare 

pe marile bulevarde. 

Poemele au ceva din înţelepciunea de 

început a lumii, poetul are curajul să 

rămână în raiul pierdut pentru totdeauna, să 

îşi asume responsabilităţile pe care aleşii 

de toate felurile, de toate culorile şi de 

toate eşecurile nu şi le mai asumă. Oare au 

dispărut apostolii care aduc acel mesaj de 

puritate şi putere menit să schimbe omul 

obosit de erorile proprii? Putem reţine 

câteva gânduri: urletul politicii isterice care 

simte apropierea orgasmului, omul căzut 

din rai consideră că Dumnezeu există prin 

bunăvoinţa oamenilor, fiecare ramură are o 

corespondentă în rădăcină pentru a fi 

susţinută, centru pământului există deşi nu 

se vede, logosul e darul pe care l-am 

primit, viitorul este pipăibil, e un loc unde 

zeii se duc să moară… „Nu viaţa/ ci 

miracolul naşterii// Nu iubirea/ ci 

înţelegerea ei// Nu poezia/ ci scrierea ei// 

Şi nu moartea/ ci frica de moarte//” 

Poezia aceasta limpede aduce cu 

fiecare vers stări intense, rezultate din 

relaţia intimă dintre poet şi istoria imediată 

care se scrie instantaneu de Dumnezeu cu 

fiecare anotimp, cu fiecare plantă, cu 

fiecare gest, cu fiecare spaimă, cu fiecare 

întrebare. Poemele se nasc din prezentul 

continuu, fără intermediari de prisos, fără 

agenţi de vânzări care să strige după 

sfinţenie: la marginea ploii se pot culege 

ghebe, simplu; paşii vântului pe acoperiş; 

există o dată fixă în univers în care frigul 

strânge inima poetului, e patrusprezece 

octombrie, ziua în care a căzut guvernul 

(cine îşi mai aminteşte, e real?), e ziua în 

care mama a tăiat cocoşul iar sângele lui 

este un argument pentru netimp, în acea zi 

se pot aduce lemne de foc şi pacea îţi intră 

în oase… E o zi ruptă din şirul anonim al 

vremurilor… Poetul demonstrează că ziua 

e specială pentru că intră în poem, iar 

poemul îi dă personalitate...  

În unele poezii discursul se lungeşte, 

cumva se diluează, dar toate au 

însemnătatea lor în economia volumului, 

se leagă prin stare, prin idee, prin durere…  

Singurătatea se personalizează în felul 

acesta, capătă dimensiuni certe…  

Poezia lui Crepcea e una originală, 

fiorul stării poetice se simte şi revigorează 

discursul poetic în literatura actuală 

marcată de experienţe, de preluări, de 

scheme academice, de stil şi metastil, 

limbaj şi metalimbaj. Poetul s-a reîntors la 

matca poeziei: simplitate, densitate, 

tensiune poetică dintre a exista şi a pierde 

totul, acceptarea lui Dumnezeu ca un dat 

necesar, adevărul care înfloreşte în 

cuvintele artistului. Poeziile sunt scrise 

fără semne de punctuaţie, nu au titlu, vin 

dintr-un manuscris vechi, descoperit doar 

de Nicolae Crepcea, metafora este 

descătuşată, sensul se coagulează simplu… 

Credinţa sa este una implicită,  nu 

explicită, motivele creştine sunt asumate 

discret şi atent, chiar riguros, până la 

durere, până la lacrimă... Nimic strident, 

strigătul străbate munţii, toamna, arborii 

însinguraţi… 

„Răsărită-i steaua// Pe razele ei/ 

coboară îngerii// Undeva/ în ieslea durerii/ 

se naşte poemul// Găsi-l vor oare//”  

 

 

Decembrie, 2012.    
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Floarea de crin din poeme… 

 

 

Editura „Amurg sentimental” ne 

propune un volum de versuri semnat de 

Miron Ţic
10

, volumul poartă un titlu 

semnificativ şi duios: Când ne ucide 

floarea de crin
11

. Pentru Miron Ţic poezia 

este rugăciune, poveste neterminată, 

bucuria rătăcirii prin pădurea de metafore, 

epistolă pentru iubită, monografia unei 

secunde. Autorul nu-şi ascunde bucuria 

întâlnirii cu miracolul poeziei care 

înnebuneşte lucrurile şi le dă o altă 

dimensiune. Ajuns la vârsta la care poezia 

este un joc pe marginea eternităţii, Miron 

Ţic simte primejdia din cuvintele tăcute, 

cuvintele au ceva discret care atrage 

moartea prin frumuseţe, pot fi cuvinte care 

induc somnul prin metafore, care te 

leagănă printre consoane şi vocale.  

                                                 
10

 Miron Ţic, scriitor român, poet, prozator, 

eseist. A fost premiat pentru poezie şi pentru întreaga 

operă. Debut literar: La editura Eminescu în cadrul unui 

volum colectiv de debut cu poezie în anul l973. Este 

membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-

Hunedoara. Membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti 

din România, Filiala Deva. 

Volume publicate: "Miracolul Zăpezilor", 

poezii, l979; ,,Lumini hunedorene",proză, editura Facla, 

l989; "Invitaţie la dragoste", poezii, l994; "Regina 

nopţii", proză, 2000; "Monografia satului Boz”, 2003; 

"Cocorii razelor de  soare"; "100 de tablete literare", 

proză, 2004; "Schiţă de monografie într-o carte de suflet", 

2004; "Îmbrăţişaţi pe iarbă,"poezii, 2005; "Cronica  de la 

Ilia Mureşană", monografie, 2005; "Planeta iubiri", 

poezii, 2005; "Somnul din noaptea de marţi, proză, 2006; 

"Credinţă şi biserică", proză, 2006; "Aşezări neuitate", 

proză, 2007; "Confesiuni despre viaţa şi opera fratelui 

meu", proză, 2007; "S.O.S. - Salvaţi basmele", teatru, 

2007; "Lecturi despre cărţile confraţilor mei", critică 

literară, 2008; "Sufletul bolnav de  carte", critică literară, 

2008; "Funigei luaţi de vânt", poezii, 2008; "Îmbrăţişaţi 

pe iarbă", poezii, ediţia a II-a, 2009; "Poeme de şapte 

zile", poezii, 2008; "Corespondenţă - Scrisori cu aer de  

lumină şi amurg", proză, 2009; "Neliniştea înfloririi", 

poezii, 2010; etc. 

Cetăţean de onoare a două localităţi: Brănişca, comuna 

unde s-a născut şi Ilia, localitate care l-a adoptat şi unde  

trăieşte de peste 40 de ani. 
11 Miron Ţic, Când ne ucide floarea de crin, poezii, 

Editura „Amurg sentimental” - Bucureşti, 2012. Cuvânt 

înainte de Ion Machidon. 

Crinul – frumuseţea din metaforă.  

Parfumul florii de crin – moartea 

regilor în pădurea imponderabilă şi urcarea 

în cetatea zeilor, lin şi majestuos.   

Poetul îşi organizează zicerea în trei 

lumi poetice:  

 

 Frumuseţea ploii. 

 Tainele unei dimineţi.  

 Locul unde toate se nasc din 

toate. 

 

Titlurile sunt semnificative, există o 

frumuseţe care ne scapă, lichidă, dimineaţa 

poate aduce un alt miracol, există un loc 

unde lumea se deschide, îşi etalează 

mişcarea printre îngeri.  

În poezia din volum se simte o linişte 

care vine din împăcarea poetului cu 

frumuseţea posibilă care i s-a dat, el nu mai 

speră în alte călătorii prin ţara metaforei, 

metafora este în parfumul florii de crin, 

acceptă floarea, acceptă agresiunea latentă 

şi tandră din mireasma florii de crin… 

Miron Ţică şi păstrează temele, 

elementele care compun peisajul poetic, 

ideile care lasă urme în memorie, el scrie 

un jurnal liric atent, pare a se concentra pe 

sentimentele eterne care dansează într-o zi 

anonimă. Până la urmă ziua îşi recapătă 

echilibru cu fiecare vers, poetul se 

regăseşte în fiecare poem, lumea este mai 

frumoasă cu un crin regal… Poezia lasă un 

parfum aparte: lumina discretă a lumii, 

păpădia, emoţia ca o albă catedrală, 

frumuseţea din fiecare lucru, singurătatea, 

timpul care lasă urme, nopţile tot mai 

lungi, gândurile care au umbre mari, 

icoana, visul, fructul necules, salcâmii 

înfloriţi, iubirea ca un miracol, rodul 

timpului, crucea din zori… Legătura 

poetului cu natura este evidentă, este un 

cerşetor care doreşte raiul pierdut, se simte 

în siguranţă în prezenţa unui crin, doreşte o 

pâine făcută de mama, pâinea vieţii, din 

grâul care dă putere… 

Aventura zilnică printre crini sfârşeşte 

într-o noapte albastră, unică: „Noapte în 

care tu încerci să te sinucizi/ cu săruturile 

mele cu miros de crin/ Noapte albastră. 
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Până la sfârşit te ating şi te văd/ Cum te 

ridici din ierburile neadormite/”…- Noapte 

albastră. 

Dorinţa după raiul pierdut este una 

intensă, poetul simte marele dezechilibru: 

„Tu auzi/ Şi vezi timpul oprit/ La poarta 

Paradisului./ Nu mai e altul,/ Poemul cel 

nou/ Îl scrie pământul.”  - Ca un vis. 

Regretul altui timp, poate a tinereţii, se 

simte în poeme: „Vreau să dezgrop/ Din 

tăcerea ce creşte în mine/ Frumuseţea 

ploii…/ „ – Frumuseţea ploii. 

Memoria pare să refuze scurgerea 

timpului, iedera acoperă jumătate din viaţă, 

o umbră fuge de poet, toate devin amintiri, 

melancolii în lacrimi, iar „Arşiţa verii/ 

Încearcă să sfâşie umilinţa lumii.” (Alerg 

între două umbre). 

În poezia lui Miron Ţic imaginile, 

metaforele, au ceva din lentoarea 

parfumului florii de crin,  curg singure, 

natural, discret, o umbră umblă în vârful 

picioarelor. Dinamica jurnalului liric 

însufleţeşte poezia, îi dă valoare de cântec 

blând, de romanţă din care au fugit iluziile. 

E nevoie de gânduri mare pentru o viaţă 

densă: „Să rămânem cu faţa către stradă/ 

Să recunoaştem femeia ce-am îmbrăcat-o-n 

metafore./” – Arşi de gânduri mari.  

Balada se aude încet: ar putea ninge 

ca-n antichitate, timpul ar putea fi 

metafizic, pe umeri poetul poartă o lume, 

iarba ne intră-n privire, plimbarea pe 

cărarea cu iarbă tânără pare secretul 

omului, imaginea adoarme în lumina unor 

lumânări, nisipul sub tălpi parcă ia foc, o 

metaforă trece prin sânge tulburându-l 

frumos, oglinzi viscolite de somn, în urma 

noastră universul curge din ce în ce mai 

repede, lumina doarme în mâinile 

poeziei… 

Miron Ţic s-a grăbit cu fiecare poem, a 

neglijat discursul poetic, versul se 

destramă sub greutatea zicerii, deşi este în 

căutarea liniştii din poeme, jurnalul liric se 

scrie în grabă, cioburile versetelor scapă 

din cenzura poetului. Unele fraze par cam 

lungi, îşi caută echilibru, altele şi-au 

pierdut puterea, poetul iubeşte poezia ca un 

loc unde se poate refugia de o lume în  

mişcare, este preocupat de a lăsa un mesaj 

important pentru nepoţica sa Daciana 

Ilinca Anastasia: lumea poate fi mai 

frumoasă cu un poem.  

Volumul are o prefaţă scrisă de Ion 

Machidon, editorul scrie despre poezia lui 

Miron Ţic cu înţelegere: „… nu trebuie să 

uităm şi poetul este om cu toate împlinirile 

şi defectele sale. Acesta are ceva în plus 

decât omul obişnuit: har literar, talent, 

chemare către cuvântul scris, sau oricum ai 

vrea să zici.” 

Putem reţine crezul poetului: „După ce 

am scris acest poem,/ credeam că toată 

lumea este a mea./ - Crez. 

 

Decembrie 2012 

 

 

Liniştea lumii, căutarea cerului la 

Adrian Botez… 
 

Liniştea lumii
12

 este un titlu neobişnuit 

pentru Adrian Botez
13

, spirit tumultuos, 

energic şi revoltat pentru mersul spre haos 

a lumii în care trăieşte, o lume care a uitat 

valorile curate ale creştinismului, o lume a 

căderii în gol… E un popas în mişcarea 

sufletului spre infinitul spre care tânjeşte 

poetul, oprirea care se regăseşte în psalm, 

pentru că există psalmi în care apare brusc 

acest semn – oprire! Cuvintele se prefac în 

peisaj, în cântec, în imn, în vis, în speranţă, 

                                                 
12

 Adrian Botez, Liniştea lumii, Editura „Dacia 

XXI” – Cluj-Napoca, 2011, versuri, Colecţia Poezie 

şi muzică creştină. Cartea apărută în colaborare cu 

Primăria Gura Humorului. 
13

 Scriitor român, autorul cărţilor:  1-Jurnal din 

marea temniţă interioară (Axa-Botoşani, 1998); 2-

Rog inorog (Salonul literar-Focşani, 1998); 3-

Povestea unui colecţionar de audienţe (Corgal 

Press-Bacău, 2003); 4- Epopeea Atlantică (Corgal 

Press-Bacău, 2003); 5- Eu, barbarul (Casa 

Scriitorilor-Bacău, 2005); 6- Crezuri creştine - 70 de 

sonete cruciate; Van Gogh – perioada Borinage 

(tumorile artei), Casa Scriitorilor, Bacău, 2005. 7-

Nu mai ridicaţi din umeri! (Ed. Rafet, Rm. Sărat, 

2007); 8-În contra demenţei de astăzi în cultura 

română (Ed. ProPlumb, Bacău, 2008); 9-Aici –  la-

ntâlnirea tuturor câinilor, Ed. Rafet, Rm. Sărat, 

2009., etc. 
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dar sunt acolo, cu adevărul lui Dumnezeu 

în consoane sau vocale… 

Adrian Botez este un scriitor aplecat 

spre rânduială, îşi organizează volumele în 

cicluri care să reziste, anotimpuri ale 

poeziei, iată că şi acest volum are mai 

multe părţi, legate între ele, simbolice, cu 

deschidere spre vibraţiile lumii: 

Cartea I: LINIŞTEA LUMII; 

Cartea a II-a: VÂRTEJURI; 

Cartea a III-a: DINCOLO DE 

ZARE. 

Volumul mai cuprinde OPINII 

CRITICE şi PERSONALITATE ŞI 

OPERĂ, toate legate de mesajul poeziei 

lui Adrian Botez, aducând explicaţii, 

argumente, texte, pretexte şi bucuria 

lecturii şi a scrisului. 

Un volum complex în care autorul 

pune accentul pe valorile creştine, pe 

mărturia lui Dumnezeu în lume, pe 

rezistenţa creştinului, pe revelaţia 

personală, particulară, pe literatura ca 

şoaptă în cetate, şoaptă care pentru alţii, 

necunoscători, pare ţipăt, ţipătul zimţat de 

la miezul nopţii… 

Brusc în poezia lui Adrian Botez apar 

temele care pot aduce liniştea unui suflet 

care tânjeşte să vadă dincolo de zare, prins 

în vârtejurile lumii, în valurile care zguduie 

lumea şi timpul în care trăim pentru a 

produce netimp! 

Aşteptând florile, mântuirea, zăpezile, 

primăvara, sărbători de primăvară, 

metamorfozele, Visul Grădinii sunt 

elemente ale aşezării lumii în matca 

iniţială, cele care susţin posibilitatea 

existenţei ca realitate prin cuvinte, în 

Cuvânt. Dar lumea e prinsă în tentaculele 

aruncate de tsunami în această parte de 

univers pentru că apar umbrele: 

singurătatea de acasă, instabilitatea, 

vremuri fără ceas, jocul leprei în lume, 

spasmul cosmic, paştele orbilor (!!), 

conversaţii cu un asasin. Dar speranţa se 

coagulează în posibilitatea vederii cu inima 

dincolo de zare: iubirea ca valoare, Hristos 

ca stâncă în vârtejurile lumii, mustrarea 

Domnului, supraidentitatea.  Pendulând 

între poezia lirică a lui Octavian Goga, 

între cuvintele potrivite ale lui Arghezi sau 

metafora lui Nichita Stănescu, volumul lui 

Adrian Botez este unul al căutării 

echilibrelor posibile într-o lume care şi-a 

pierdut orizontul, iar oprirea pare o 

soluţie… 

Autorul, într-un moment de împăcare 

cu sine, dedică volumul soţiei, Elena, ca 

semn al reîntoarcerii în matricea familiei… 

Prezenţa Grădinii în construcţia 

volumului este tânjirea poetului după raiul 

pierdut, dar posibil a fi visat, gândit, trăit 

prin imnul dedicat munţilor, anotimpului, 

florilor… 

Îngerii sunt bolnavi de roua dimineţii, 

iar Hristos visează într-o stea, raiul e 

aproape şi totul e promisiune sau clipă 

captată de poet în poemele sale. Dumnezeu 

cu barba în palme priveşte dincolo de 

orizontul mării, apa botezului curge spre 

noi rădăcini, trupul poate fi de rază, 

animale ucise de prea multă blândeţe… 

Prezenţa lui Hristos în peisajul lumii, 

Duhul Sfânt mişcând poemul: „a fâlfâit 

Duhul Sfânt peste mine/de-am simţit - …o, 

în sfârşit – că e bine…!/ nu există frică-nici 

moarte: să ştii//numai om Dumnezeu vrea 

ca iarăşi să fii/…va trimite - la tine – alai 

cu făclii:/povesti-vei – tihnit – ce durere-i 

în glii…/” – A TRECUT DUHUL SFÂNT. 

Atâta linişte declanşează delirul în 

primăvară, ca posibilitate a salvării: „o 

Doamne – Ţi-i deschis comoara-

n/ceruri/nu se mai văd arhanghelii la 

creneluri:/nu merit izbăvirea – dar mă simt 

izbăvit/în tot arde frăţia – deşi toţi m-au 

hulit!” – DELIR DE PRIMĂVARĂ. 

Dar luciditatea poetului îl prinde în 

oglinda ei: partea corectă câştigă din ce în 

ce mai rar, trebuie să se schimbe ceva în 

lume din temelii, demnitatea umană a  

pierdut ritmul în faţa vârtejurilor de toate 

felurile… (Balada şi rugăciunea lui Joan 

Sala I Ferrer Serrallonga). Dumnezeu 

poate să mântuiască, Dreptatea e mireasa 

de taină a lui Hristos, crima e legea celui 

tare, Hristos lăcrimează pe frunţile noastre 

uscate. Paralela bine-rău demonstrează că 

răul poate fi învins prin binele pe care 

omul îl poate face în lumina divină, e o 
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baladă a celui care tânjeşte după reformă, 

după schimbarea  cea mare, după liniştea 

lumii care poate da roade în fiinţele 

noastre. Poetul e neîndurător cu negustorii 

burtoşi care au scos lumea la mezat, e 

prezent şi şmecherul cu aureolă în buzunar, 

patronul de stele,  paiaţele lumii. Privind 

din perspectivă divină, Adrian Botez vede 

clar nevoia lumii după Dreptatea lui 

Dumnezeu pentru că dreptatea oamenilor 

nu mai are efect, dreptatea oamenilor s-a 

stins pe un munte care s-a topit.  

Străinătatea de acasă pare semnul 

depărtării de sine, pierderea identităţii, 

câinele mort în şanţ, copaci scheletici care 

cerşesc milă într-un secol al maşinăriilor 

de toate felurile care imprimă viteză 

fenomenelor, e un „suflu al aroganţei”! 

Metaforele poetului sunt sugestive: 

spinările cerului se ating, se freacă una de 

alta, masa la care scrie are mereu alte 

dimensiuni, nici un lucru nu e la locul lui! 

Luciditatea se mişcă în liniştea lumii, 

spiritul omului atras de miracole, de 

mântuire lucrează prin cuvinte, prin 

rugăciune, prin apropieri… Sunt vremuri 

fără ceas: „păsări vremuiesc cu glasuri 

sure/vremea nu mai ştie cum să fie/vântul 

bate parcă stă să-njure/ o lume lividă – 

vineţie/” sau „ Dumnezeul lumii e 

cenuşă/n-a lăsat pe nicăieri vreo uşă/” – 

VREMURI FĂRĂ CEAS. 

Sfârşitul de vremuri fără de timp se 

vădesc prin prezenţa păsării cenuşii care îl 

priveşte pe poet în ochi, e moartea care are 

îndrăzneala să arunce fulgere cenuşii într-o 

lumea a culorilor căzute din curcubeu şi 

este o dungă, fizic, inexplicabilă, căderea 

perspectivelor, orizontul care s-a topit în 

moarte. 

Poate că imaginea cea mai dură şi care 

depăşeşte durerea fizică e prezenţa fiinţei 

alunecate în moartea cea de toate zilele: 

„trag după mine un cadavru,- salturi/nu mă 

trezesc – nu ştiu unde să-l ascund:/nu-s 

vinovat – ci blestemat de–nalturi…/şi 

lepra-ncape-n timpul tot mai scund/. – 

ADVERSARUL. 

Speranţa, însă, e după zare, acolo în 

aproapele din inimă: „aerisind luminile în 

păsări/ne sprijinim de cer spre-a trece-n 

linişti:/acolo nu-s recolte şi nici mirişti/ 

doar cântec de incendii hialine/”- ACOLO.  

Dincolo de zare e un pisc de 

rugăciune, un munte care se poate urca 

prin stăruinţă sau încăpăţânare, munţii dau 

argumente pentru o altă viaţă, curg pâraiele 

din cer, muntele visa un om… E, desigur, 

Muntele Dreptăţii lui Dumnezeu! 

Muntele acesta a fost văzut de proorocul 

Isaia (vezi Biblia), a fost urcat de Iisus, e 

motivul poemelor lui Adrian Botez care 

topeşte după considerente divine într-o 

lume în faliment.  

Natura e parte a speranţei, natura e 

parte a creaţiei şi puterii lui Dumnezeu de 

a reforma cele văzute: verdele plin al 

grădinilor, albastru sever al cerului, 

grădina, boarea din grădină, păsările cântă 

prin copacii din rai, lumina cerului, mările 

lumii, porţi enigmatice, cirezile faptelor, 

ploaia de rouă ca o ploaie spirituală, aer 

sfânt, o lume proaspătă ce trimite la un alt 

cer şi un alt pământ din Apocalipsa (vezi 

Biblia).  

Despre sine Adrian Botez mărturiseşte: 

„n-am fost bun - nici/rău: un oarece/ om// 

am văzut ape-n amurg/ le-am înfruntat – 

am văzut/ munţi în răsărit – şi/ m-am 

înălţat/” – MĂRTURIA LUI DISMAS.  

În ultimul poem al cărţii care poartă un 

titlu frust şi mărturisitor – C.V. DE 

CIOBAN AL CERURULUI, autorul se 

vrea un biruitor, un luptător, unul care ştie 

sensul bătăliei spirituale şi care are 

argumente la înaintaşii săi, purificaţi de un 

foc divin. Se poate observa şi o anumită 

oboseală la poet, viaţa e un joc în care 

energiile se strivesc, se duc: „Doamne – 

stinge-mă undeva/între ape mari – cu 

ţărmuri ameţitor/depărtate – ţărmuri pline 

de/ lacrimi”. – DOR DE STINGERE.  

Dar lumea tânjeşte după liniştea dintâi, 

e o lume în care Paştele s-a modernizat, 

care vrea altceva dar nu găseşte: „nu-L mai 

plânge – astăzi – nimeni pe Hristos/ nimeni 

nu-i mai simte dorul Lui de noi/ Crucea-I 

grea n-o îndurăm – direct – pe os/ nici 

hidosu-i strigăt – horcăind în toi/ … 

nevinovată carne să înghită/ în vina lui 
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mereu deschisă-i poftă/ oricine-i pregătit – 

smerit – să mintă/ să cumpere privata lui 

Golgotă…/  - MODERNIZAREA 

PAŞTELUI.  

Poet incomod, dar pregătit să se ierte 

pe sine şi să-şi recunoască limitele, Adrian 

Botez recunoaşte că nu poate evada din 

această lume în care îşi cântă şi cântă 

nedesăvârşirea ca etapă spre omul de 

dincolo de zare. Versurile sunt dure, 

cuvinte aparent nepoetice strivesc corola 

poemelor şi aduc mirare cititorului clasic 

de poezie, dar cel care citeşte Scriptura ştie 

că sunt acolo cuvinte mult mai dure şi că 

Dumnezeu vrea să ne recunoaştem 

ticăloşia.  

Stilul său pendulează între clasic şi 

modern, virgulele sunt înlocuite de linia 

care desparte cuvintele, ideile capătă astfel 

putere, versurile sunt sentinţe pentru 

cititor, uneori cuvintele curg simplu, 

cadenţat, alteori se caută complicat şi 

simbolic, e un simbolism creştin, cu 

pecetea lui Hristos, vocalele strigă, 

consoanele caută liniştea nopţii, vechi linii 

alte literaturii române se regăsesc în 

scrierile acestea tulburate de vis şi dorinţe 

neîmplinite, lumea se deschide în faţa 

poeziei ca o carte a Privirii Extatice… 

Poate că poetul ar trebui să-şi cenzureze 

uneori discursul liric pentru a lăsa aurul din 

gând să iasă la suprafaţă prin versul 

cercetat de şapte ori… 

Luminiţa Aldea scria despre Adrian 

Botez: „Întâmplarea a făcut să citesc 

poezie scrisă de domnul Adrian Botez şi să 

exclam fericită: Iată Poetul!… Tema 

dominant-esenţială a poeziei domnului 

Adrian Botez este credinţa – raportare la 

divinitate. Toate celelalte teme pălesc sau 

sunt mici, prin comparaţie cu tumultul şi 

vibraţia înălţător – sfâşietoare a cutării 

căii spre Cer.” – Luminiţa Aldea, Cornul 

Luncii/Suceava – Scrisul ca destin. 

 

 

Aprilie, 2012.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Adrian Botez 
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DICTATURA REALULUI 
 

 

 

 

 

 

 

Dictatura realismului absolut la Daniel Pişcu 

 

 

Un vis, un gând, poate obsesie la Daniel Pişcu
1
 în anii studenţiei. Prin romanul său de frontieră, 

Daniel Pişcu ne propune Cel mai mare roman al tuturor timpurilor
2
. E titlu, dar e şi speranţă, e un ţel 

şi rezistenţă, totodată…  

Romanul a fost scris în anii studenţiei, înainte de 1989, autorul a fost student la litere, a studiat 

literatura română, literatura universală, a studiat viaţa ca un salt spre altceva, i-a studiat pe colegii care 

aveau potenţialul să modeleze literatura română, s-a studiat pe sine. Era vreme cunoaşterii…  

Firul roşu din roman e unul simplu: autorul povesteşte în amănunt, fără a pune la bătaie fantezia 

în mod explicit, viaţa din acea vreme a studentului care speră să devină persoană emblemă a societăţii.  

Scrierea romanului s-a făcut zilnic între cursuri, studiu, iubire, coadă la cantina studenţească, 

călătorii cu autovehiculul de transport public, cu stresul fiecărui examen, cu năzuinţa de a sparge 

limitele impuse de sistem persoanelor care doreau să pună un semn vremurilor în care s-au trezit 

trăind.  

Titlul e unul sfidător la adresa sistemului social din acea vreme: romancierul nu avea liber de la 

partid să scrie un astfel de roman.  

Curajul studentului era unul atipic, declara în public faptul că scrie la un astfel de roman. 

Profesorii aveau reacţii timide, colegii îşi scriau operele, transpirau la examene şi vorbeau ironic la 

adresa operelor capitale ale literaturii. Ei erau chemaţi de focul generaţiei lor să redescopere limitele 

literaturii, era o chemare invizibilă, dar evidentă. Deşi condiţiile materiale şi administrative erau de 

obşte pentru studentul român în acea vreme, argumentele teoretice era evidente: se studia cu seriozitate 

opera marilor scriitori universali, cărţile artiştilor români, poeţii erau cunoscuţi din revistele literare şi 

din viaţa boemă pe care o trăiau. Viaţa boemă era emblema rezistenţei la munca forţată din acea 

vreme… 

Daniel Pişcu a crezut în demersul său, a făcut aplicaţia cu talent, tenacitate, inconştienţă. El rezista 

prin scris. S-a format ca om scriind. A depăşit barierele impuse de regimul comunist. A legat prin 

acţiunea sa literatura bună a timpurilor care au fost înainte de generaţia sa, de literatura bună a celor 

inspiraţi şi, uneori, geniali.  

Boema este simbolizată prin pofta de fumat. Trupul este biciuit de senzaţia savurării unei ţigări, 

studentul român pare a spune: „Dau Premiul Nobel pentru o ţigară”! Agresiunea asupra simţurilor este 

un surogat la agresiune propagandei comuniste din acea vreme, aceasta din urmă era o agresiune 

asupra persoanei. Daniel Pişcu pare indiferent la aspectul social, se concentrează pe viaţa sa, fără prea 

multe comentarii, dar asta spune totul: rezist prin artă! Prin inteligenţă era sfidată organizarea socială 

                                                 
1 Daniel Pişcu, n. 1954, poet român, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Braşov, a absolvit Facultatea de Limba şi literatura română, 

secţia română – franceză, în cadrul Universităţii din Bucureşti, între anii1975 – 1979.  

Autor al cărţilor: debut în volumul de poeme Aide-mémoire, Ed. Litera, Bucureşti, 1989; Scrisorile de acasă, poeme, Ed. Vlasie, Piteşti, 
1995; Titlul poemului este aforism, poeme, Ed. Axa, Botoşani, 1997; Mă chemau păsările, roman, Ed. Augusta, Timişoara, 2000; Game, 

poeme, Ed. Aula, Braşov, 2002; Cel mai mare roman al tuturor timpurilor, Ed. Aula, Braşov, 2002; A venit un iepuraş (Azi Isus a înviat), 

Ed. Augusta, Timişoara, 2003, carte pentru copii; " Jucătorul de cărţi", poeme, Ed. Vinea, Bucureşti, 2006. 
A debutat în revista Amfiteatru în  anul 1978 .A fost membru al "Cenaclului de luni" (1977-1983). A debutat în volum în anul 1989, cu 

"Aide-memoire", Ed. Litera, Bucureşti. Colaborează cu poezie, proză, eseuri și articole de critică literară în reviste literare: România literară, 
Timpul, Interval, Convorbiri literare, Vatra, Bucovina literară, Euphorion, Poesis, Contrapunct, Familia etc. 

 
 
2 Daniel Pişcu, Cel mai mare roman al tuturor timpurilor, Editura „Aula”, Braşov, 2002, colecţia „Frontiera”, coordonată de Alexandru 

Muşina. A absolvit liceul teoretic la Haţeg în anul 1973, coleg cu scriitorul Constantin Stancu. Ţinând realismul romanului său, Daniel Pişcu 
a făcut menţiuni despre colegii de liceu de la Haţeg.   
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http://ro.wikipedia.org/wiki/1989
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http://ro.wikipedia.org/wiki/Boto%C8%99ani
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bazată pe directive, plan, muncă patriotică, angajamente… Inteligenţa nu părea a face parte din grupa 

„materiilor prime” în acea perioadă socială din România…  

Romanul are calitatea de a prezenta un film realist al vremurilor care au fost în ţară. Aduce în 

prim plan personalităţi ale literaturii române actuale care atunci erau onorabili studenţi cerşind o 

cartelă la cantina studenţilor, vânând o ţigară, organizând o întâlnire cu o prietenă, boemi într-un bar 

de zi cu oferta limitată, prezenţi la examenele de an, absolvind facultatea cu note mari. Era marii 

nebuni ai literaturii: ei puteau să scrie cele mai mari opere cu uşurinţă şi detentă.  

„Toate personajele trebuie să le reliefez bine. Fiecare cu caracterul său: Al. M.: savant, boem; 

R.B: bun lingvist, uneori vulgar, bonom de multe ori; I.S.: inteligent, spiritual; R.I.: dă rar pe acasă, 

dar e băiat bun. Poate îl bag pe Cherciu cu obsesia lui pentru „igienă” şi dorinţa sa de a dormi la 

timp… Păcat că ideea de a scrie această „schiţă” mi-a venit doar acum, spre sesiune, şi nu prea am 

timp s-o fac cât mai reală. Să nu uit discuţiile de la masă (pariul cu Iulică, că voi agăţa o fată… în 

cantină) etc.”    

Sunt personaje care trăiesc live, sunt online cu epoca lor şi cu ei însăşi, fac efortul de a ieşi din 

timpul lor gri şi a marca istoria literară, conştienţi sau nu: Ion Stratan, Alexandru Muşina, Romulus 

Bucur, Florin Iaru, Radu Călin Cristea
3
…   

Sunt creionaţi profesori de excepţie de la facultate, se reţin până şi numerele de autobuz, de 

tramvai sau mici reclame mai puţin prezente în viaţa capitalei în anii şaptezeci-optzeci. Bucureştiul nu 

avea nevoie de reclame atunci… 

De remarcat dialogul dintre personajele ireal de reale, active şi stresate, inteligente şi talentate, 

avide de cultură şi de vicii necesare sau închipuite, apoi enumerarea unor opere literare de excepţie sau 

a unor mari scriitori, acestea fac din roman un script (film) care şi-a depăşit epoca, lumea seamănă 

mai mult cu studenţii de la literatură decât cu viaţa de zi cu zi din acea vreme. Pişcu o ştia, a acceptat 

aventura. Este chiar el personaj, un personaj care scrie un roman în care poate include pe oricine, e 

dictatura democraţiei absolute la care numai un poet ar fi putut visa. 

„Eu: Nu mi-e frică de examene pentru că am idealul romanului meu. 

Stratan: Eu îţi scriu postfaţa. 

Eu: Nu mai ai ce scrie pentru că voi fi şi critic… 

Stratan: Şi autocritic…”  

Dialogurile dintre studenţi demonstrează potenţialul acestora în faţa viitorului, sau efortul de a 

căuta formula potrivită pentru operele lor aflate în proiect permanent, ştiau că pot fi scriitori, dar nu au 

aveau tot timpul la dispoziţie, sistemul era potrivnic, cenzura era pe faţă, toată lumea ştia... 

„D.: Zi-i, zi-i, Sandule, eu notez totul. 

Al-M.: Tu vrei să spui tot la Agie!... 

D.: La Agenţie, la Agigea, agea miilor… 

Al. M.: Taci odată! Taci odată! 

D.: Zi, Sandule, zi, eu notez totul. 

I.S.: (după ce spune ceva în stilul-i caracteristic, pe care nu l-am reţinut, relativ la metoda mea, a 

lui D): Închideţi lumina! 

R.I.: Lăsaţi băiatul în pace să scrie. Aşa se face literatură…” 

De remarcat acea replică: închideţi lumina! Replică aproape de realitatea imediată. Înainte de anul 

1989, în România, se închidea… pe bune! Acum această replică ar trece neobservată, atunci te costa 

chiar facultatea… 

Daniel Pişcu scrie frust, nu adaugă la script fapte sau vorbe care nu s-au spus, pare a fi de un 

realism dus la extrem, e un stil exemplar care demontează că este un original până la capăt, dar simte 

marea temă a vieţii, pune ureche la pulsul epocii, priveşte spre timpul care va veni. Acest lucru se 

sesizează din cuvinte, din replici, din boli, din foamea cea de toate zilele care a dat un impuls 

extraordinar multor studenţi.  

A fost altceva, era o afacere privată într-o lume care nega afacerea. Detaliul merge până la limită: 

manuscrisul romanului a fost dactilografiat în 9 august 1997, în bucătărie, ora 18,00, Braşov, în 

                                                 
3 „Mă sprijin de bustul lui Eminescu. Îmi zic in gând: „Ajuta-mă, Eminescule, ca, daca nu o sa pot scrie o poezie buna despre tot ceea ce vad 
eu aici, sa scriu măcar o schiţa, o nuvela si memoria sa nu-mi joace feste in lipsa unui aparat „memorial minune". De trei ori mă rog in gând 

in acest fel la Eminescu al cărui chip încurajator e sculptat pe un soclu, in spatele meu, tangent la el, trece domnul Nicolae Manolescu, in 

costumul lui kaki. Îmi place costumul. Îmi place si omul, deşi nu-l cunosc încă decât de la TV. Dar îmi amintesc ca alaltăieri i-am dat buna 
ziua si mi-a răspuns”. 
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apartamentul său de profesor de la etaj, semn că studentul a reuşit să treacă marele test al vieţii, dar nu 

a renunţat la filmul necesar într-o lume în mişcare, pregătită mereu să citească cel mai mare roman al 

tuturor timpurilor. Sau să-l refuze, ori să-l cenzureze… 

 

 

Noiembrie, 2012. 

 

 

 

 

 

Joc de înger şi copil  
 

 

 

Joc de înger şi copil
4
 este o carte în care muzica şi culoarea valsează discret peste 

anotimpuri. Daniela Ghigeanu rămâne constantă crezului său şi stârneşte pe cei mici la visare 

şi joc, la cântec de iarnă şi miracol de iarnă, îi cheamă la colind şi le arată frumuseţea ascunsă 

a lumii, ori taina dintr-o sămânţă. Deşi volumul este unul destinat copiilor, temele, ideile, 

colindul se pot aplica şi oamenilor mari. Vin clipe în care aşteptăm sărbătorile de iarnă sau 

primăvara, ori colindătorii sau ninsorile eterne. 

Citind poeziile descoperi delicateţea copilăriei, tandreţea florilor, muzica din cuvinte care 

se leagă prin mii de secrete… 

Îngânarea ciocârliei, frica puiului de rândunică, noapte cioplită din fulgii de nea, zbor cu 

aripi de nea, norii care înşiră un semn de întrebare, culesul strugurilor în vie prin jocul 

luminii, cocorii speriaţi de vântul alungat de ploi, liniştea care coboară în sate cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă repetând miracolul naşterii Mântuitorului, sania de argint pe care soseşte 

în fiecare an Moş Crăciun, jocul stelelor pe cer în gerul de decembrie, un om de zăpadă trist, 

dorul de iarnă, toate par a fi dor de mireasă îmbrăcată în alb; învierea dintr-o sămânţă, un pui 

de pasăre albastră stingher într-o lume unde pădurile îşi adună averea din tăceri… 

Iată, câteva din lecţiile, din ideile care sunt încrustate în aceste poezii scrise în stil clasic, 

amintind de poezia lui Coşbuc sau de poezia populară dar făcând un salt prin anotimpurile 

lumii… 

Prin ceea ce scrie, Daniela Ghigeanu se bazează pe înţelepciunea copiilor venind cumva 

din înţelepciunea de la început de lume. Ea nu ezită să le prezinte celor mici acel colţ de 

univers în care se păstrează frumuseţea creaţiei şi muzica stelelor. E muzica dintâi care ne 

aduce aminte de facerea lumii, de naşterea Mântuitorului ca un eveniment unic în istorie şi de 

amintirea raiului precum în ultima poezie din volum, Grădina sibiană.  

Deşi pare un joc, poeta ia în serios jocul, privind cumva spre viitor, spre posibilitatea 

oamenilor de a se eschiva de păcat şi uitare...  

Miracolul vieţii e prins într-o sămânţă: „Coace-te-ai, sămânţă dulce,/ Fă o poamă 

fermecată/ Să te-anin în ram de cetini,/ Să te leagăn încântată…// Strop atins de duhul vieţii,/ 

Sfânta mea sămânţă vie,/ Ce miracol, ce blândeţe/ A putut să te învie!” – Sămânţa.  

Familia muzicală pare familia divină, fiecare instrument are personalitatea lui curgând din 

personalitatea omului care l-a creat imitând muzica îngerilor: „Sus, pe coama unui munte,/ 

                                                 
4
 Daniela Ghigeanu, Joc de înger şi copil, Editura Reîntregirea, Alba-Iulia, 2011. Coperta şi ilustraţiile Daniela Ghigeanu, carte finanţată de 

Consiliul Judeţean Alba. Poezii pentru copii, cu o prefaţă de Delia Brătuianu, Biblioteca „Astra” Sibiu. Daniela Ghigeanu este membru al 

Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România. Cartea a fost premiată de Filiala Uniunii Scriitorilor din România la secţiunea 

Literatura pentru copii pentru cărţile apărute în anul 2011 la festivitatea din 17 noiembrie 2012, juriul format din Aurel Pantea – preşedinte, 
Cornel Nistea şi Mircea Stâncel, membri.  
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Buciumul suflă cu dor;/ Eu cânt turmelor mărunte,/ Lângă pietre şi izvor!” – Familia 

muzicală. 

Grădina sibiană aduce cumva a rai din care copiii au fost izgoniţi de viaţă, e locul pierdut 

al copilăriei, locul unde fluturii se aleargă, mereu copilăroşi, locul unde copiii ascundeau 

fructele în sân şi leagănul copilăriei pendula între o lume şi alta…   

În acest joc de înger şi copil e o taină, taina celor care stau în partea frumoasă a 

universului, se lasă legănaţi de braţele nevăzute ale lui Dumnezeu, e comunitatea celor care 

nu şi-au pierdut copilăria… 

Chiar şi omul de zăpadă are personalitatea lui, e personajul principal în teatrul iernii, cel 

care cheamă la joacă, dornic de compania copiilor, a motanului jucăuş, pregătit să-nveţe 

bunele maniere de la copiii cuminţi… 

Preluând imaginea mirifică a copilăriei chiar din versurile cărţii, putem face observaţia 

necesară: să nu ne pierdem copilăria şi să rămânem mai frumoşi, având romanţe pe buze... 

 „E veştedă pădurea de mesteceni,/ Se oglindesc în apă plopii gemeni,/ O luntre îşi îngână 

iar romanţa,/ Îşi ţese văluri gingaşe speranţa…/” – Observaţie.   

Titlul volumului are o clară trimitere spre altceva: jocul e al copilului, e jocul îngerului, 

poeta foloseşte singularul, individualizând posibilitatea relaţiei dintre om şi cer, dintre copil şi 

îngerul său care îşi desface aripile în gerul sărbătorilor de iarnă…     

Prin acest volum dedicat copiilor Daniela Ghigeanu redă speranţa şi celor mari: raiul e 

locul unde ne putem reîntoarce…  

 

Decembrie, 2012. 
 

 

 

SIMFONIA APELOR… 
 
 
 
 
 
Maria, viaţa ta e o flacără…5, un titlu de nuvelă mlădios ca o ramură de salcie pe malul Mureşului. 

Ladislau Daradici, prins între vis şi realitate ne prezintă o poveste simplă dintr-un sat de lângă râu, cu 
personaje emblemă, cu tragedii personale, pe un fond de ape mari… 

În satul blând apare potopul, lângă sărăcia materială se adaugă tragedia, dezastrul. Lumea se contractă 
şi cade în sine: familia, preotul, soldaţii, nebunul satului, violonistul, înecaţii şi copilul-scriitor. Apele pun o 
presiune grea peste destinele oamenilor. Salvarea vine din metafora vieţii. Morţii curg pe Mureş, copacii 
plâng, tinerii se iubesc în corturi improvizate. Autorul lasă povestirea să vălurească, aparent, în mod clasic, 
are poftă de a povesti, apoi inserează în pânza scrierii textele copilului care scrie, se eliberează de copilărie, 
de tragedie, de moartea care năvăleşte. Textele copilului sunt fragede, completează filmul cuvintelor, dar 
pătrund în intimitatea tragediei, povestirea se continuă molcom prin povestea acestui personaj-autor-
inocent, vorbind ca bătrânii mucaliţi,  fără cenzură şi inhibiţii. Ladislau Daradici e atent la tragedie, dar 
vede eliberarea. Ostaşii dau o mână de ajutor sătenilor, ei se luptă cu apele, cu firea lor fragilă şi derutantă. 
Se moare în timp de pace, din cauza revărsărilor de ape. Inundaţiile violente aduc moartea, dar par şi 
judecată şi pedeapsa lui Dumnezeu, natura mişcă lumile în nuvela lui Daradici. Cei bătrâni au nostalgii 
legate de Mureş, cei tineri au energii nebănuite, copilul-scriitor primeşte un impuls irezistibil, el scrie ca o 
revărsare de ape, Dumnezeu  îi pune în minte cuvinte pe care nu le înţelege, îl face pe copil să vadă 
realitatea dură: violul, moartea, înecaţii, laşitatea umană, imposibila iubire lângă ape, doar lipire trupească la 
fel de compensatorie ca apa tulbure… 

„Gândindu-se la Mureşul care a fost şi la cel care este, bătrânului îi venea 
să plângă. Generaţii întregi de oameni şi-au bătut joc de râu, încât i-a ajuns şi 

                                                 
5 Ladislau Daradici, Maria, viaţa ta e o flacără… (nuvelă), Editura Casa cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca,2010. 



24 

 

Hatzegworld – Călătorii literare  nr. 3/2013 Page 24 
 

lui, nemaiputând răbda, răzbunându-şi păsările ucise şi peştii otrăviţi, inundând 
casele oamenilor şi înecându-le copiii, exilându-i pe coline, lăsându-i pradă 
frigului şi umezelii, înfometaţi şi cu suflete frânte.”   

- iată judecată, regula de aur a violenţei umane asupra naturii, Dumnezeu nu mai 
suportă… 

Cel mai bătrân bărbat din sat moare, invazia apelor îl cheamă la altă viaţă, pe malul altui râu, moare un 
simbol al vieţii. Copilul-scriitor, Iulius, vede lumea cu ochii profetului, aproape, puterile sale sunt 
miraculoase în ciuda limbajului frust, insuficient. În mod evident copilul este un „alter ego” al scriitorului 
matur, care depune efortul să-şi păstreze inocenţa iniţială pentru a dinamiza povestirea. 

„Toţi munţii ăştia de la Metaliferi îs plini de radiatoare de-ale de uraniu de 

stai cu curu pe un bolovan d-acesta ş-apoi te miri că nu mai poţi avea copii şi 
nu ţi se mai scoală şi te faci fosforescent de parc-ai înghiţit un pumn de 

licurici.” –  
iată, ochii inocenţi văd tragedia şi durerea pământului atins de păcatele oamenilor.  
Iulius face parte dintr-o familie grea, tatăl îşi creşte copiii, băieţi şi fete, mama s-a dus luată de alte ape, 

scriitorul se revoltă, scrie şi echilibrează durerile. 
Manole, un alt personaj, bolnav, şofer în echipele de salvarea sinistraţilor, aduce acea notă aspră de 

viaţă, fără fantezie, fără deschidere, doar realitate brută, brutalizantă. Alături de soţia sa, Lia,  formează un 
cuplu al deznădejdii, incapabil să înţeleagă, dar camionul său salvează oameni, salvează copii, el, personajul 
anost, se sacrifică necondiţionat, este arcul care împinge maşinăria lumii.   

În textura povestirii se împletesc alte povestiri, alte tragedii, unii le văd, le înţeleg, alţii îşi caută 
destinul umed în vremuri grele. Daradici are talentul de a prinde esenţa la limita dintre imaginar şi real, 
lumea se construieşte din posibil şi iluzoriu, din moartea şi viaţă… 

Iulius are secretele lui, scrisul acoperă aceste mici acte de bravadă, ca furtul portofelului de la militarul 
aflat în echipa salvatorilor, ori observaţiile personale despre personajele din satul inundat, aşa cum le ştia 
din viaţa obişnuită şi acum presaţi de mama moarte. 

„Cred că eu, Iulius-pană-de-vultur, sunt cel mai bogat şi cel mai sănătos 
sinistrat din epoca-de-aur a lui Ceauşescu. Dar nu ştiu ce să fac cu banii. Că îi 
cheltui pe toţi şi unde? I-am ascuns în cimitir, de am numărat mormintele să nu 
greşesc: de la stânga şi dreapta, de jos în sus, exact al zecelea mormânt.”  

În faţa potopului, Dumnezeu răspunde în felul său, apele aduc în sat cadavrul unui artist, violonist, 
rătăcit în România inundată, venit acolo să aducă puţină frumuseţe şi bucurie, apele îl împing la mal cu un 
mesaj, la gâtul lui, un medalion scris, ca o pecete: Maria, viaţa ta e o flacără… 

Este mesajul speranţei, lumea se descătuşează în prezenţa muzicii, artistul este instrumentul care poate 
aduce iubirea adevărată.  

Povestirea merită citită, are simbolurile ei, mesajul direct şi indirect, temele se salvează din imaginarul 
clădit pe memoria faptelor exacte, prinse de autor în decursul vieţii, satul i-a oferit material suficient pentru 
o saga adevărată, chiar dacă este în miniatură în această nuvelă, dar faptele sunt dense, ca apa, ca nămolul, 
ca moartea… De remarcat existenţa oamenilor într-o lume din care Dumnezeu s-a retras, ei nu-l simt, îi 
cheamă orbeşte, fără noimă, sursa vieţii lor pare obturată, dar Dumnezeu are soluţiile sale, pare să spună 
Daradici… 

Faptele bizare marchează povestirea: Lia are un mieluţ, înlocuitor al copilului care s-a dus, tinerii 
satului sunt cruzi cu animalele atinse de soartă, nu înţeleg că aceste blânde făpturi îi însoţesc cu mesajele 
lor, cu sinceritatea lor, sora lui Iulius suferă o tragedie, este violată de un militar, tatăl fetei săvârşeşte 
crima, ca răzbunare, ca pedeapsă, imitând natura imediată, Iulius, pentru a se salva, intră în familia lui 
Manole, bătrânii satului nu mai înţeleg lumea, cei de la oraş sunt departe de tragedia celor din satul 
inundat… 

„Părintele improviză o scurtă slujbă ca mortul să nu plece neblagoslovit 
la drum, cine ştie ce avea să-l aştepte acolo, în oraşul îndepărtat şi nepăsător. 
Când omul ajunge la morgă, nu mai poate spera la nimic bun. Acolo îl taie şi 
îl golesc de creier şi de inimă; oare cum poţi scoate inima dintr-un om?” 

Personajele nuvelei nu auziseră de Simfonia spaniolă semnată de Lalo, era mesajul adresat lor, un mesaj 
cifrat în limbajul artei, dar pertinent, artistul adus de ape, înecat de apele mari, Sarinski, un polonez, era 
cheia, viaţa e o flacără, iubirea e soluţia, apele pot fi învinse… 

Personajele captate de un destin umed nu înţeleg, Iulius scrie şi redă sensul: 
„…Că vedeţi acum nimeni nu mai zice nimic. Toţi tac şi toţi îşi văd de 

treabă şi Manole nu mai vine şi nimeni nu are poftă de nimic iar apele cresc tot 
cresc şi nu vor să se mai oprească şi ploaia asta afurisită a început din nou de 
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parcă s-ar pişa careva de sus în jos tot timpul toarnă şi apa ne ustură pielea şi 
ochii şi sufletul şi-s amărât acum şi nu mai scriu că-mi vine să plec dar unde să 
mă duc că n-am pe nimeni…” 

Deşi textul băiatului-scriitor nu are reguli în aparenţă, limbajul este brutal şi necizelat, el ne transmite 
adevărurile lumii, în mijlocul apelor mari omul este singur, apele sunt acide, totul are un sens în textul 
aparent lipsit de sens, povestirea unui copil imatur, dar care a asistat la dramele vieţii: dragostea, violul, 
moartea, boala spirituală şi trupească, secretele muzicii, secretele personale puse într-un cimitir, în pericol 
de a fi inundat, până şi morţii nu scapă, dar orice poveste are soluţiile ei, în cazul de faţă: Simfonia 
spaniolă… 6  

 
 
Martie 2012 
 
 

 
PORTRET 
 

 

 

 

 

 Literatura între istorie, mit şi dramă la Gligor Haşa 

 

 

Scriitorul Radu Igna este un atent observator al vieţii literare din judeţul Hunedoara. Cum 

Gligor Haşa, important scriitor şi el, a împlinit la începutul anului 2013, 75 de ani, Radu Igna 

nu a ratat ocazia să analizeze omul şi opera, să scrie despre sărbătorit cu exactitate şi 

obiectivitate, să adune date, informaţii, texte, să rememoreze, să fixeze aceşti ani în note 

literare şi să ne propună o plachetă întitulată simplu şi exact: Gligor Haşa, omul şi opera
7
. 

Anii care au trecut, nu puţini, au alunecat în opera lui Gligor Haşa, iar Radu Igna a 

abordat tema din mai multe puncte de vedere: povestiri, legende, romane, eseu, poezie, teatru, 

jurnalism, lucrări didactice, monografii, dicţionare… Enumerarea genurilor spune totul despre 

scriitorul aflat la vârsta maturităţii depline. Placheta ne prezintă nu numai opera, ne prezintă şi 

omul, se pune în evidenţă legătura dintre om şi operă, subliniindu-se contopirea celor două 

zone, cuvintele având ceva din dârzenia scriitorului, din aplecarea sa pentru prezenţa în cetate. 

Radu Igna l-a cunoscut şi îl cunoaşte pe Haşa, într-un fel sunt din aceeaşi generaţie, au 

scris şi publicat cam în aceeaşi perioadă. Profesor şi el, Radu Igna a înţeles bine opera, s-a 

străduit să pătrundă tainele firii umane, să realizeze dimensiunea personalităţii sărbătoritului.  

În prefaţa plachetei, Dumitru Hurubă, care a ţinut să aibă un cuvânt de început, notează: 

„Aceste câteva rânduri referitoare la unul dintre cei mai importanţi romancieri istorici 

contemporani, nu pot fi încheiate fără a mai sublinia că Gligor Haşa a rămas, după mulţi ani, o 

                                                 
6 „Édouard Victor Antoine Lalo (n. 27 ianuarie 1823, Lille - d. 22 aprilie 1892, Paris) a fost un compozitor francez de origine spaniolă. 

A studiat, cu începere din anul 1833, la Conservatorul din Lille, vioara, violoncelul și compoziția. În 1839 se mută la Paris. Creația sa a 

cuprins opere, simfonii, concerte pentru vioară și violoncel. 
Edouard Lalo era cunoscut în epocă mai mult ca violonist. Compune mai mult pentru instrumentul al cărui interpret este: concerte pentru 

vioară și orchestră, simfonia spaniolă și fantezii instrumentale, dar și melodii pentru voce și pian, chiar și opere. Totodată, mai 
scrie pentru vioară și un concert rus. Celebru este și concertul pentru violoncel, cu o melodică de tip spaniol. 
Este înmormântat la Paris, în cimitirul Père Lachaise”. – Sursa de dicţionar: Wikipedia. 

 
7
 Radu Igna, Gligor Haşa, omul şi opera, aniversara 75, Editura „Gligor Haşa”, Deva, 2013. Gligor Haşa, 

scriitor român, membru al Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, născut la 02 ianuarie 

1938 în satul Tău, comuna Roşia de Secaş, judeţul Alba.   

http://ro.wikipedia.org/wiki/27_ianuarie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1823
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lille
http://ro.wikipedia.org/wiki/22_aprilie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1892
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fran%C8%9Ba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lille
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vioar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Violoncel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Oper%C4%83_(gen_muzical)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Simfonie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pian
http://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitirul_P%C3%A8re-Lachaise
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prezenţă extrem de activă şi de inteligentă în domeniul literaturii, culturii în general, domeniu 

în care intră şi perioada sa de dascăl. A rămas notorie exclamaţia plină de năduf, probabil, a 

unui elev – ar fi minunat să fie adevărată! – cum că: 

Greu ne-a fost cu Sinan-Paşa/ Dar mai greu cu Gligor Haşa”!... 

Ioan Sebastian Bara, managerul general al Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” 

Hunedoara-Deva, are, de asemenea, câteva cuvinte de început despre veteranul scriitorilor 

hunedoreni, reţinând că: „A vorbi despre Gligor Haşa nu e uşor, personalitatea lui complexă 

este un univers care se cere explorat, descifrat şi înţeles, sufletul lui are dârzenia dacilor pe 

care îi iubeşte atât de mult şi a căror istorie o cunoaşte cum puţini o cunosc”. 

Radu Igna transmite cititorului, dar şi istoricului literar, un mesaj esenţial: Gligor Haşa 

este un important om de cultură, în această zonă se va ţine seama de contribuţia sa la 

menţinerea vie a naraţiunii despre neamului românesc, cu bune şi rele, cu simboluri şi 

trimiteri, cu extremele istorice, cu lansarea în lume a luceafărului, Mihai Eminescu… 

Despre povestirile sărbătoritului aflăm că acţiunea acestora începe lin, apoi ritmul creşte, 

propunând soluţii neaşteptate. Filmul povestirii se petrece în Retezat, munţii constituind un 

argument pentru aerul tare al înălţimilor spirituale. Fantezia dinamizează şi mai mult acţiunea, 

prezenţa femeii în inima evenimentelor aduce o stare de fascinaţie şi vibraţie aparte.  

Gligor Haşa s-a ocupat şi de legendele românilor pentru că veteranul a înţeles importanţa 

literaturii populare, Legendele populare, fiind cartea care fixează câteva fapte istorice în viaţa 

românilor. Decebal pare a fi personajul principal pe care acestea îl propulsează spre cititorul 

tânăr avid, de mister şi frumuseţe… 

Unele legende par a fi tratate de filozofie unde memoria lumii se pliază pe dorinţa omului 

de a atinge nemurirea, de a ne prezenta neamuri în schimbare, de a ne propune miracolul ca 

un fapt de viaţă, tinereţea fiind modalitatea de a potenţa atingerea cerului… 

În romanele sale Gligor Haşa evocă istoria românilor, istoria acestei părţi de continent, 

Radu Igna simte importanţa lor pentru literatura română pentru că sunt unice şi pentru că ne 

atrag prin temele eterne ale poporului: rezistenţa în timp, lupta pentru supravieţuire, drama 

care schimbă vremurile… Dacii par a fi mereu în mişcare între o lume şi alta, imperiile 

trebuie să ţină cont de tărâmul unde locuiau ei, unde locuiesc, încă, personaje vii ce animă 

scena istoriei… 

În romanul Răbdarea pietrelor, cenzura comunistă a eliminat 100 de pagini de carte, 

istoria are teme extreme, se pare, iar Haşa a înţeles mişcarea personajelor ca pe un motiv de a 

trezi mintea celor dornici să afle adevărul. 

Radu Igna scriind despre eseistica bătrânului scrib nu poate să nu ne atragă atenţia asupra 

ideilor incomode pe care le regăsim în texte: enigmele fac parte din viaţa românilor, adevărata 

capitală a Daciei a fost la Haţeg, la Săcel au existat dinozauri, există personaje misterioase în 

istorie care schimbă regulile normale, iar aurul dacic provocă miracol şi blestem… 

Gligor Haşa a scris despre Eminescu, cronicarul Radu Igna reţine pasiunea lui pentru 

enigma Eminescu, acest munte fără poteci din literatura română şi ne îndeamnă să apreciem 

aprofundarea scrisului la români, pasiunea pentru lecturi serioase, dorul după alte lumi…  

Poetul pare a fi eroul din cărţile scrise de Haşa, poetul e prezent prin stare, prin versuri, 

prin cântec, prin idee, prin patriotism, poezia este spovedania necesară într-o lume a 

contrariilor… 

Jurnalistul este un personaj special la veteranul scriitor, incomod, pasionat după 

evenimente importante, atent la viaţa cetăţii, acid în expresie, de neuitat pentru adversari… 

Radu Igna ţine să ne semnaleze talentul de profesor al scribului, atent la educarea pentru 

lectura serioasă la tinerii elevi, aflaţi în formare… 

Placheta merită citită, ne prezintă personajul principal Gligor Haşa alergând spre un 

munte care nu-şi arată potecile…, scrisul său pare să se răzbune pe temele sale…  
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Lista cărţilor publicate din anul 1973 până în anul 2013 e lungă, un  raft de bibliotecă, 

suntem plimbaţi de la Ţara Haţegului la Zarand, de la Decebal la Eminescu, din realitate în 

mitologie, de la istorie adevărată la parodii, de la manual la articolul de ziar, de la munte la 

Mureş, de la curaj la iubire… Doar câteva titluri din lista alcătuită de Radu Igna: Comoara lui 

Decebal, Septembrie cu măşti, Răzbunarea gemenilor, Biciul lui Dumnezeu, Haţeg - 

adevărata Sarmizegetusa, Dicţionar mitologic carpato-danubian-pontic… 

A existat timp în netimpul trăit de Gligor Haşa?     

Autorul plachetei înserează numeroase comentarii despre scriitorul sărbătorit scrise de 

personalităţi ale literaturii şi culturii române: Valeriu Cristea, Radu Ciobanu, Dumitru 

Hurubă, Radu Igna, Maria Toma, Cornel Nistea, Constantin Stancu, Mircea Sântimbreanu, 

Petru Poantă, Ion Popa, Eugen Evu… 

Placheta lui Radu Igna completează consemnările Bibliotecii Judeţene „Ovid 

Densuşianu”, care, la 11 ianuarie 2013, i-a dedicat un jurnal aniversar emoţionant la Deva, în 

prezenţa cititorilor săi, a scriitorilor, a prietenilor şi adversarilor, a femeilor care l-au admirat 

şi a foştilor elevi… 

 

29.01.2013    

 
 

 

 

 
Poemul minim 

 
       Octavian Doclin priveşte dincolo de orizontul posibil al poemului, dincolo de cuvinte, 
încearcă să atingă acea stare de sus care coexistă cu starea de jos din scriere, e o temă 
profundă pe care orice poet serios şi matur şi-o pune. Când arzi pe pământ, cenuşa va fi 
pusă în urna cerului, jertfa necesară poartă un final spiritual care trece de hotarele ştiute şi 
neştiute, de ştiinţa despărţirilor. 
Urna e pregătită, focul arde mâna care scrie, trupul poate lăsa urme în eternitate.  

Volumul de versuri URNA CERULUI scris de poet şi publicat la Editura „ANTHROPOS - 
2008„ este un volum intens, versurile par puţine, aproape schiţate, dar bogate în sensuri, în 
trimiteri spirituale care desenează viitorul pornind de la trăirile prezente, sau de la amintirile 
intense care pun o pecete pe fiinţa omului singur în faţa universului văzut şi nevăzut. 
       Cuvântul este strigat de poet ca un prieten, poemul e o fiinţă care îşi asigură drepturile 
de a vieţui în mod independent, cere poetului energia de a vieţui împreună, în simbioză, 
inclusiv în spaţiul dintre cuvintele versurilor. Este un lan de cuvinte care dă ţinută solemnă 
poetului în căutarea poemei sale, e un stindard sub care luptă cel care trăieşte în spaţiul 
misterios al poemului, ca mod de exprimare a celor divine. Dimensiunile vieţii sunt altele în 
prezenţa poemului care a fost prins în plasa vieţii, poemul poate fi un templu în care ritualul 
existenţei dă sens vieţii pe pământ, în trupul fragil, supus strigătului care nu ajunge la cer. 
        Smerit, Octavian Doclin invocă acel poem minim care să-l consolideze în existenţă, 
dincolo de suferinţele care vin ca o sărbătoare în ariditatea vieţii, în bolile ei neştiute. Poemul 
minim este o temă profundă, a celui flămând după Dumnezeu, după viaţă, după frumos: „Şi 
văd peste umbră/ - umbră divină -/ din departe-n aproape/ din aproape-n departe/ ( sfîrşit şi 
început deodată )/ cum un copil în primul său vis /” 
         Există un adevăr absolut care trece peste adevărul nostru intim, dar totul durează o 
clipă şi dacă nu eşti atent cerul se închide la loc: „Lângă aceste două limite/ ale absolutului/ 
nu există adevăruri/ lângă care poţi să stai/” 
        Pe cale vieţii, poetul şi cuvântul nescris, o experienţă de viitor: „Trec unul pe lângă 
celălalt/ singur unul însingurat altul/ copil şi imatur laolaltă poetul şi cuvântul/ nescris. / „ 
Poate că soluţia ar fi întoarcerea la timpul de început, dar cine poate trece de naştere înainte 
de muri? 
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Sunt teme tulburătoare, poemele cer cititorului maturitate spirituală, presupun anumite 
experienţe din partea iubitorului de poezie, scrisul lui Octavian Doclin nu este unul gratuit, 
majoritatea poemelor au fost scrise în Biserică, o Biserică parcă absolută, dincolo de 
ritualurile proprii, sub presiunea unei stări de har, unice, cuvintele care au poposit în mintea 
poetului s-au ţesut în poeme. 
Poetul pare zgârcit cu versurile, cu acele cuvinte care intră în carnea poemului, dar nu este 
aşa, el este reticent la inutilitatea cuvintelor goale, se apără de năvala de cuvinte din lumea 
de astăzi care par a nu spune mai nimic, e doar zgomot, muget, animalul social nu e 
conştient de urna care există în cer, pregătită pentru cenuşa celor care vor arde, celor prinşi 
în plasa paingului. 
         Din poziţia sa spirituală Octavian Doclin vede poemul altfel, poemul pare că s-a născut 
din poemă, din ceva mult mai înalt, temele povestirilor eterne din Scriptură se transferă în 
temele poeziei sale, e un curaj spiritual riscant, dar plin de suferinţă şi satisfacţie, e drumul 
spre cunoaştere prin poezie: „…din Urna Cerului arderea de tot/ a cuvintelor mute şi totuşi 
din cenuşa lor/ vor rodi seminţele leneşe/ cuvintele ucigaşe ale poemului”. 
        E o spaimă la poet cauzată de tăcerea cuvintelor care nu pot deveni poem, dar 
totdeauna este un alt început, flacăra care a atins fiinţa poetului dă naştere la noi sensuri. În 
acest demers autorul depune efortul de a rămâne lucid, de a nu arde brusc şi fără ieşire la 
cer: „Hei tu cuvîntule/ intră înapoi în cuvînt/ aşa cum tu ai ieşit poemule din poem/ pe tine 
dragostea mea/ poema mea/ te voi renaşte/ în memoria ta/ tot astfel cum/ paingul/ îşi reface 
pînza”. 
Sunt unele versuri care aduc ceva din frumuseţea poeziei psalm, veche şi rezistentă la 
modele trecătoare ale experienţelor literare, a poeziei care trăieşte prin sine: „…Nu-ţi vor 
strivi în spaţiul dintre cuvinte/ demnitatea/ poetule of poetule/…” sau „priveşte poetul viaţa lui/ 
( prin lacrima de pe obrazul mamei în / rugăciune )”. 
Aceste versuri atrag atenţia asupra şansei poeziei de a purifica existenţa noastră: „…aşa 
cum roua din Urna Cerului/ s-aşterne acoperă şi îngheaţă/ banalitatea supunerii vieţii/ în 
poemul ce va să fie/ scris”.  
Sunt şi versuri care ne aduc aminte de fragilitatea vieţii noastre: „Porunceşte timpului/ să 
stea atunci/ cînd tremură frunza plopului/ dacă poţi”. 
        Renunţarea poetului la semnele de punctuaţie, la virgule, ori la punct, la logica din 
versul alb, sunt semne că trebuie să fim atenţi la poezia din poem, la versul care exprimă 
ceva adânc, e o stare a lucidităţii care ia locul certitudinii în incertitudine. Datarea poemelor, 
ori stabilirea locului unde au venit la poet, sau preluarea rigorii logicii Biblice în literatură, ca 
transfer de autoritate spirituală şi puritate, ori numirea persoanelor care au intrat în ţesătura 
poemelor, ne focalizează atenţia spre evenimentele spirituale care au marcat existenţa 
autorului în mod important: „… iar în faţa ta/ stă Urna Cerului/ aşteptând să ţi se deschidă/ 
cum o altă Mare Roşie.  ( 29. Sfârşit de poem )” 
 
09.05.2013 
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DRAGOSTEA, DRAGOSTEA… 
 

Coperta: Editura CronoLogia 

 

 
 

 

Scrisori de dragoste în răcoarea dimineţii… 
 

 

Lörinczi Francisc-Mihai şi Lorinczi Maria-Daniela abordează, în volumul de poezii 

Michelangelice. Scrisori de dragoste, Editura „CronoLogia” – Sibiu, 2012, tema profundă a 

relaţiei dintre bărbat şi femeie, ca persoane complementare una alteia, prin lentila iubirii. 

Volumul are doi autori, o singură stare.  

Acest joc, deasupra deasuprelor, este unul care sparge gheaţa timpului. Poemele se atrag, 

se cheamă, se resping, se caută, sunt pereche şi formează întregul. Ele urmează modelul celor 

doi, amprenta umană se vede în versuri, poemele devin fiinţe vii, iubirea celor doi le-a dat 

viaţă. 

Ei nu experimentează, ei trăiesc poezia cu sinceritate, ca un fapt de viaţă, depăşind 

motivaţia literară. Există multă sinceritate în versuri, atracţia fizică este depăşită de tensiunea 

spirituală a regăsirii fiinţei în cealaltă fiinţă pereche. 

Titlul este semnificativ, aminteşte de Michelangelo Buonarroti şi sonetele sale de 

dragoste, de secretul relaţiei care sparge tiparele, însă cartea de faţă e mai degrabă o epistolă 

despre dragostea naturală dintre el şi ea, tensiunea rămâne ca o aură din care picură lumini. 

Din acest motiv, aparent banal, volumul de versuri are o valoare importantă, pune balanţă 

normalul ca normal într-o lume în derivă.  

Francisc-Mihai şi Maria-Daniela au un motto profund, preluat din Cântarea Cântărilor 

(Biblia), ca semn că tema este esenţială şi jocul lor a fost luat în serios. Probabil că în poezii 

au fost prinse stări unice, stări care i-au marcat pe cei doi (în prezent sunt căsătoriţi, sunt 

scriitori cu opera în plină expansiune, formând o familie solidă).  

Poeziile sunt în oglindă, pe două coloane, fiecare vers ar putea continua cu versul din 

poezia imagine, se oglindesc în argintul cuvintelor atinse de brumele înalte ale dragostei. 
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Există aici un simbolism care duce la valorile creştine, în Templul de la Ierusalim existau 

două coloane, nu aveau un rol arhitectonic, ele reprezentau frumuseţea lui Dumnezeu. Există 

o ţintă înaltă în poezii, arcuită peste sufletele celor doi, bolta unică a îndrăgostiţilor, care 

depăşeşte timpul special pe care l-au primit în dar. Ei îşi aleg peisajul liric cu atenţie, natura 

face parte din cuvinte, anotimpurile dau ritm poemelor, culorile profunzime, rugăciunea 

rotunjeşte mesajul, miresmele se leagă în simfonie, îngerii ating cu aripi de argint vorbele, 

semnele, dansul de dragoste dinamizează mesajul de dragoste, ei speră la o perfecţiune visată, 

îşi duc povara iubirii cu demnitate, se simte liniştea stelelor în vocale, grădina este prezentă 

simbolic, raiul e mai aproape decât se crede… 

Mihai începe dansul cuvintelor: „De-ş scrie acum/ aş face-o/ cu toate miresmele deodată” 

– Maria-Daniela răspunde: „Sunt ceea ce îţi doreşti – Întrebări ale cerului/ căzând cascade”. 

Din această paradigmă a dragostei, cititorul simte pulsaţia fiinţei sunt boltă: este chemat 

pământul ca martor la dragostea dintre el şi ea, gânduri care străbat arborii, poate sunt aripi, 

seara picură linişte, cerul ca o rană deasupra omului copleşit de sentimente, ea aşteaptă 

Grădinarul care poate culege petalele, coborâre în înălţime, sensuri schimbate, frumosul se 

adună pe roua sufletului, este un cer de înaltă lumină din miresme – toate trimit spre naivitatea 

artistului copleşit de frumosul din lume, o poveste spirituală din care cei doi nu pot evada. E 

aici un tablou asumat de un  pictor naiv, inundat de culori şi forme speciale, marcând esenţele. 

Totul devine serios, în final, are loc descoperirea cuvintelor scrise în cer, cu foc: 

„Călătoresc/ cu Dumnezeu/ ascultând ploaia” (Maria-Daniela). Ori alte semne: „Te regăsesc/ 

şi în cafeaua/ pe care o sorb” (Francisc-Mihai). 

În acest joc reţinem:  

El: „În braţele tale/ sunt/ acasă.” 

Ea: „Cu picurii luminii/ te îmbrăţişez,/ prinţ al luminii”. 

Cei doi au reuşit să prindă misterul dragostei în scrisorile lor. Deşi sunt aproape, 

comunicarea se face prin distanţarea în mijloacele literare, ei tind spre infinit apropiindu-se, se 

încăpăţânează să trăiască eternitatea unei clipe.  

„Stau la masă/ cu Dumnezeu/ şi privim ploaia” – spune el… 

„Călătoresc/ cu Dumnezeu/ ascultând ploaia” – respiră ea… 

„Zborul ne aparţine./Aripile sunt în noi” – constată el… 

„Aş vrea/ să pot găsi/ cuvinte/ însă ele s-au închis/ în necuvinte” – şopteşte ea… 

Michelangelo s-a regăsit în opera sa completă: sculptor, arhitect, pictor, scriitor, 

gânditor… Cei doi fac din cartea lor un loc unde se vede arhitectura dragostei, tavanul pictat 

al cerului în luna mai, sonetul care arcuieşte pereţii cetăţii, desenul fin al fluturelui pe un gând 

de fericire, lumea care redescoperă nunta, locul unde se întâlnesc cele de sus cu cele de jos. Ei 

nu ascund miracolul iubirii care vine din iubirea lui Dumnezeu  pentru creaţia Sa… 

Concluzia lor: „Ascult glasul vântului/ şi privesc cerul” – în balans cu el, ea ştie: „Cerul 

mi te-a dăruit”. 

Stilul este cel al renaşterii, autorii au avut curajul să ne prezinte frumuseţea dragostei 

văzută prin ochii lui Dumnezeu, s-au reîntors la cântarea cântărilor prin răcoarea dimineţii… 

Nu au greşit, dragostea acoperă toate, chiar şi imperfecţiunile noastre, uneori… 

 

 

Sfârşit de mai, 2013…           
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Sosita vremea…  

 

 

 

 

 

 

Plouă peste cetate cu armurile lichide 
ale soldaţilor căzuţi cândva,  
pe malul Dunării, ori în Retezat, 
a venit vremea, deci... 
 
Şterge-ţi apa curată de pe obraz,  
aş putea să te sărut cu gândurile lor nerostite, 
cu obsesiile lor,  
a venit, deci, vremea... 
 
Sfetnicul împăratului îşi pregătea discursul 
pe o vreme ca asta,  
se simţea mai liber pe vreme de ploaie,  
 
A venit vremea,  
peste cetate,  
cetatea zidită pe umbrela ta de femeie singură,  
de aceea, şterge-ţi stropii de ploaie de pe obraz,  
urmele toamnei care rezistă cu  
imaginea aceea de demult,  
cu şoaptele lor, cu lacrimile noastre... 

 
Constantin Stancu 
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Între politică şi insolvenţă – CFR Marfă 

 

 

Cazul CFR Marfă reflectă o situaţie care tinde să devină cronică în România, 

starea economiei, a companiilor la care statul este acţionar, proprietar prin 

ministerele de resort.  

Politicienii au o problema mare, vorbesc despre privatizare, în speţă despre 

cea a CFR Marfă, dar pe lângă! Realitatea este dură, suntem în plin război 

economic. Un debitor ca CFR nu se mai afla sub controlul statului, ci al 

creditorilor, ca atare ei DECID. Restul este propaganda pe numele companiei, 

fara taxe de publicitate. Informaţiile apărute în presă sunt interesante şi merită 

analizate. Băncile nu si-au dat acordul pentru vânzarea acțiunilor, ca atare ei 

controlează afacerea, au si ei clienți din domeniu pe care i-ar vrea ca acționari la 

CFR. Aceștia ar da bani putini ca oricum sunt pe o mana cu băncile creditoare. 

Gruia Stoica - GFR vrea sa deţină controlul pieței in Romania, se baga la 

licitație, e o lupta pe piața, dura. Cat despre viza Consiliului Concurenţei 

necesară în noul context, trebuia acordată companiei, indiferent de acționar, fie 

el statul sau un alt acționar. Nu s-a cerut viza concurentei pentru ca statul se 

considera mai acționar ca alte entităţi. Statul ar trebui sa solicite viza, chiar din 

1991 trebuia sa o aibă, era deja companie… Ca atare politrucii nu au treaba cu 

CFR Marfă, ei vorbesc-vorbesc… Păreri, fara acoperire.  

Singura soluție este insolventa, plan de reorganizare sub controlul 

Tribunalului si vânzarea companiei la licitație, fara ca băncile sa mai poată zice 

da ori nu, ele distorsonează piața. Ca atare statul nu mai are controlul asupra 

CFR! Cum ar putea sa vândă ceva ce nu-i mai aparține, pasivul e mai mare decât 

activul!  

Cu cât se va mai amâna procesul de privatizare prin licitaţii controlate de 

statul acţionar, timpul va trece, pasivul va creşte, lichidităţi puţine, companii 

concurente vor creşte pe seama acesteia pentrucă au o altă abordare a pieţei, 

astfel că nu va mai rămânea mare lucru din CFR Marfă, o companie mare. 

Procedurile de licitaţie vor fi prelungite, în această situaţie Gruia Stoica – GFR, 

sau alt operator va încerca să întârzie un control al companiei de stat prin 

acţionar privat, pentru a se consolida pe piaţă. Asta e bătălia, pe pieţe…  

Restul sunt păreri…  

O zi buna politicienilor, oriunde s-ar afla! 
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Poetul  
 
 
 
 
Poetul scrie poesia pe fragila sa piele de poet,  
acesta este pergamentul ascuns in piramide...  
Iubitele ii vor săruta toate poemele,  
iar poetul va deveni umil analfabet undeva pe malul Nilului...  
Oamenii de la baia publica se vor strădui să-i spele trupul de 
poeme,  
când e curat - el tace...  
 
Prinţese vor dori să-si facă mănuşi din pielea poetului,  
dar el se retrage-n cuvânt... 
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ŢARA HAŢEGULUI  
 

Codul secret 
  
  
Există o cale, o singură cale, aşa cum este prezentată în Scriptură, dar această cale pentru români pare de 

multe ori o taină, acolo unde vremurile au trecut ca semn de cercetare. Iisus este acelaşi mereu acelaşi, iar 
românii, creştini prin naştere şi prin har au bucuria de privi spre un „Bizanţ paralel”, aşa cum este descris de 
profesorul Artur Silvestri în cartea sa Arhetipul „călugărilor sciţi”, o scriere în formă de eseuri, adâncă prin 
trecut şi dureros de actuală în imediata apropiere a lumii ca lume, apărută la Editura „Carpathia Press”- 2005. 

Autorul se simte atras în jocul istoriei de-a viaţa şi de-a moartea la români, impulsionat de profunda 
înţelepciune a lui Dumitru Stăniloaie: dincolo de limbile diferite ale oamenilor ESTE lucrarea Duhului Sfânt, care 
ne face universali prin universalitatea lui Iisus, prin limbajul spiritual care arde. 

Ne oprim din goana noastră spre altceva şi descoperim în eseurile acestea că rădăcinile noastre sunt prea 
adânci, cad în pământul vremurilor şi ne ţin cu toată puterea. 

Veşnicia sufletului la români vine de departe, din stratul Cucuteni, din arealul plin de energii subterane 
care ne marchează şi astăzi. 

Dacă am putea privi sufletul nostru în mişcare pe ceramica veche de Cucuteni poate am fi mai buni. 
Profesorul Artur Silvestri defineşte acest fenomen de strălucire şi de schimbare la faţă „spaţiul fenomenului 
horal” de parcă cei din vechime, adică la 3500 î Hr., intuiau, sau poate că ştiau, că mişcarea este semnul 
creaţiei. 

Timpul misterios a lui Zalmoxis a pregătit vremurile, oamenii şi pământul pentru un creştinism posibil, 
efectele se văd peste ev, ca o mireasmă a unei flori care pare a nu mai fi, dar fiind prin impuls creator. 

Secretul se vede în timp, Eminescu – „lujerul de crin de o uimitoare puritate”. 
Dincolo de toate parcă românii nu au un loc în pământul ţării pentru care au picurat puţină veşnicie. 
Autorul vede în Brâncuşi, la Paris, un călugăr scit, venit în Europa ca să o cutremure prin lecţia dăltuirii 

mineralului cu lumina. 
Pentru a înţelege valul de spiritualitate care a atins şi atinge România este nevoie de „MARELE COD”, sau 

legenda cărţilor arse. 
„Sfânta Scriptură” în limba română, duhul şi adevărul care nu se vede, dar care mişcă vremurile, oamenii, 

puterile pământene şi Cele de Sus, care schimbă totul într-o secundă nevăzută, dar vie precum seva 
transparentă: „Noul Testament de la Bălgrad”;”Biblia de la Bucureşti”; „Psaltirea lui Dosoftei”; „Cazania lui 
Varlaam”, etc., energii care au declanşat şi declanşează lucrarea minunată a lui Dumnezeu cu românii. 

Din perspectiva acestui COD unic, de natură divină, putem înţelege cu adevărat: 

         este aici un spaţiu necontaminat, pe care marile puteri nu-l pot controla prin decrete; 

         fractura timpului dă naştere la rupturi, dar care provoacă reveniri ce nu pot fi controlate; 

         există ceva misterios care dă viaţă, care face rânduială în vreme; 

         apar personalităţi care, prin viaţa lor, marchează Europa, ţintind spre universal; 

         creştinismul în aceste locuri este un exemplu de viaţă pur şi simplu, dincolo de înţelegerea 
noastră şi a vecinilor de pretutindeni; 

         rezistenţa la modele străine, inclusiv la catolicism, cu toate eforturile acestuia, ca semn a 
refuzului intermediarului dintre Dumnezeu şi om; 

         stilul voievodal la români este unul al demnităţii, a vieţii trăite, al exemplului de rezistenţă la 
chemarea străină; 

         imnul ca mod de a lăuda pe Dumnezeu dincolo de vremuri, pentru o eternitate care cutremură 
prin discreţie şi smerenie; 

         tiparul spiritual pe aceste pământuri este unul profund creştin, plin de energii, marcat în veac 
de Constantin Brâncoveanu, ca părinte a unei familii concrete şi trăitoare prin lucrări care dăinuie 
şi care devin altceva pornind de la simplitatea ţăranului român ca matrice, ca sigiliu; 

         piatra este la români lalea, zambilă, bujor, este o piatră cu viaţă; 

         dacă spiritul românesc este mai greu primit altundeva, românul are capacitatea de a înţelege şi 
de prelua valorile acolo unde ele vin de la Dumnezeu, este un fel de compatibilitate cu divinul, 
este semnul că marele COD acţionează în istorie; 
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         limbile străine fundamentale ale umanităţii – greaca, latina, ebraica – sunt asimilate în forme şi 
esenţe de către români, ca efort şi capacitate de adaptare, de rezistenţă la cuceritori; 

         folclorul este mereu descoperit şi redescoperit, este un râu din care rădăcinile primesc viaţă; 

         toleranţa la români este semnul bunătăţii şi blândeţii Mântuitorului primit în inimi; 

         efortul depus de tineri intelectuali prin vremuri, arde sufletele şi inimile, se consumă cu o 
energie care cutremură, mesianică, parcă ar fi mereu aceeaşi tineri care vin prin vremuri să 
mărturisească ; 

         există peste oameni şi peste structuri sociale vremelnice o Românie ideală care ne atrage şi ne 
dă viaţă, un model provocat de marele COD divin care ne cutremură când îl privim de dincolo de 
viaţă şi de moarte; 

         există un univers de simboluri care ne schimbă mereu la faţă prin noutatea veşniciei. 
  
Eseurile adunate de profesorul Artur Silvestri în carte sunt dovada unui efort care copleşeşte, o cercetare 

care arde, o revenire care cheamă, o actualizare a unor teme care cutremură prin arhetip, apoi prin tipar divin. 
Materialul bibliografic este copleşitor, devii mai român după ce ai citit astfel de scriere cu vârful inimii, parcă 
mitul Europa s-a topit, spulberat de un călăreţ misterios ce străbate pământuri. 

Poate că ai putea plânge după ce ai citit, poate te vrei altceva după ce ai înţeles că în vechime episcopul 
Niceta de Remesiana este autorul unui imn de laudă adus lui Dumnezeu, un imn venit de niciunde parcă, dar 
atât de cunoscut şi de intim. Cea ce dăinuie este lauda adusă Creatorului, cu vorba, cu fapta, cu trupul, cu 
sângele, cu apa, cu plânsul... 

Şi Dumnezeu răspunde în felul său, doar cei disponibili înţeleg cu adevărat... 
Artur Silvestri are o legătură strânsă cu eseurile, cu aceste scrieri, în mod permanent, le tratează ca pe 

fiinţe vii, în timp şi în netimp, parcă vrea să scrie mereu peste ceea ce a scris, e o carne a textului care doare. 
Impactul informaţiei, textele vechi citite şi studiate, dar mai ales spiritul care le atinge dincolo de cuvintele 

scrise provoacă în fiinţa autorului o stare specială care se transmite cititorului, este aici un miracol, un curcubeu 
care leagă malurile, care leagă fiinţele fără limitarea inerentă timpului, sau locului, sau fiinţei... 

Citind textele te acoperi de dorul de a fi român, dar totodată de a fi universal prin har, prin impuls divin. 
Înţelegi că fiecare dintre noi trebuie să-şi asume responsabilitatea de a fi etern prin cuvintele risipite de cei de 
dinaintea ta prin istorie... 

Scrierile acestea ne cheamă la tristeţe creatoare, la revelaţie cu întreaga fiinţă, poţi fi slujitor sau principe, 
poţi sta pe iarba, sau poţi să-ţi pui capul pe butucul vremii, cu mirosul sângelui în nări, cu puterea de a încerca 
învierea în dulce cuvânt românesc... 

Dincolo de scrierile rămase ca dovadă a timpului trăit de români aşa cum a fost lăsat de Dumnezeu pentru 
oamenii din aceste locuri, a existat şi un fond de manuscrise care au consemnat pre limba noastră Cuvântul, 
manuscrise care s-au topit prin vreme. Dimitrie Cantemir, aşa cum arată autorul eseurilor, profesorul Artur 
Silvestri, a lansat ipoteza manuscriselor arse, din motivaţii care depăşesc puterea de înţelegere, dar se pare aşa 
a îngăduit Dumnezeu . Privind însă la modul absolut spiritual, Dumnezeu este un foc arzător, iar botezul în 
Hristos este unul cu Duhul şi Foc. Arderea manuscriselor din motive de religie şi nu de credinţă propriu-zis, ca 
efect al aplicării limbii slavone într-un spaţiu latin şi ca refuz a misionarismului eronat catolic, relevă un aspect 
interesant al lucrării Creatorului cu oamenii. Apostolul Pavel a fost ales ca „vas” de lucru pentru Evanghelie. 
Hristos Iisus ESTE expresia întrupării Cuvântului, ca Fiu de Dumnezeu. După Iisus mulţi alţii SUNT „vase” de 
lucru pentru Dumnezeu. Ceea ce se poate observa este că Evanghelia se scrie în fiinţa umană, este un transfer 
de scriere de pe tăblii de piatră, de pe papirus, de pe lut, în inima omului - direct. 

Din acest punct de vedere românii pot considera că sunt purtători de CUVÂNT, sunt purtătorii CODULUI, a 
semnificaţiei adevărate. Ca purtători, au harul de a MĂRTURISI... 

Chiar autorul cărţii, plecând de la ipoteza manuscriselor arse, a trăit experienţa aceasta tristă în anul 1989, 
cu ultimul eseu, o experienţă vie, transformatoare, ca o schimbare la faţă. Poate că fără experienţa aceasta 
Artur Silvestri ar fi trăit altfel starea de mărturisire... 

  
Lângă Dumnezeu trebuie să rămânem şi când nu-L înţelegem... 
  
  
  
Constantin Stancu 
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Istoria de Haţeg 
 
 
Haţegul este o poveste care incită. Locul are ceva din mirajul 

cetăţilor în care s-a întâmplat ceva esenţial. Uneori au lipsit 
cronicarii, alteori vremurile au fost complicate, au venit timpuri în 
care memoria s-a topit în faptele oamenilor.  

Iancu Badiu îşi continuă monografia despre Haţeg şi Ţara 
Haţegului cu o nouă carte, Oraşul Haţeg în perioada interbelică 1914-
1944,ediţie apărută la Editura Karina, 2013. Timpul este un criteriu 
care marchează această monografie după cum a conceput autorul 
descrierea, dar mai important în carte sunt oamenii. Ei au pus ceva 
din lumina lor în locul numit Haţeg, au scris, uneori cu viaţa, o istorie 
specială, Istoria de Haţeg.  

Cartea ne introduce direct în istorie, fără ezitări: „1 Decembrie 1918 
a fost ziua în care, prin hotărârea Marii Adunări Naţionale de la Alba 
Iulia, se unea Transilvania cu patria-mumă şi în felul acesta se încheia 
un proces îndelungat prin care românii, aruncaţi de vicisitudinile 
istoriei în trei imperii diferite, şi-au cucerit prin luptă libertatea şi 
apoi s-au unit într-un stat naţional unitar, regatul României”. Prin 
aceste cuvinte autorul ne transmite puterea pe care o iradiază 
perioada analizată în vieţile românilor care acum sunt martori şi 
urmaşi ai celor care au luptat pentru unitatea naţiunii române. 

În carte sunt înserate biografiile unor personalităţi care au pus 
semne de carte în istoria specială din acest ţinut. Viaţa lor spune 
multe, viaţa lor este oglinda în care ne privim în acelaşi ACUM.  

Iancu Badiu este la cea de a doua carte despre Haţeg, prima carte, 
care a avut un impact interesant din punctul de vedere al unui 
locuitor din oraş, a fost: Oraşul Haţeg în regimul comunist 1944-1965, 
Studiu monografic, Editura „Astra” - Deva, 2012, 374 pagini. Cartea a 
fost lansată în cadrul festivalului „Zilele oraşului Haţeg, 24-26 august 
2012” la simpozionul cultural din data de 25 august 2012 în prezenţa 
primarului oraşului Haţeg Goia Marcel Adrian, a domnului Viorel 
Demian, viceprimar, persoane care au sprijinit apariţia cărţii. 

Noua carte despre această zonă abordează o perioadă grea din 
istoria României şi, implicit, din cea a locului. După atâţia ani mai 
sunt semne şi oameni despre care s-a scris, s-a vorbit, s-a comentat, 
arhivele rezistă...  

Iancu Badiu prinde atent prezenţa Regelui Mihai, pe atunci 
Voievod, în Ţara Haţegului. Sunt date fruste, dar relevante: Biserica 
din Densuş, Biserica Reformată din Sântămăria-Orlea, Mănăstirea 
Prislop, satul Băuţari, Sarmizegetusa, apoi Petroşani… Voievodul a 
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urcat spre Baleia, o zonă însemnată din Muntele Retezat, a servit o 
masă ciobănească tradiţională: mămăligă cu brânză şi ceapă. Era anul 
1935 şi lumea se schimba cu brutalitate, dar Haţegul era un loc în care 
înflorea lumina. Trenul regal a poposit în Gara Haţeg, a fost 
întâmpinat de oamenii locului, semnul legăturii cu oraşul a fost un 
buchet de flori. Regele Mihai a mai fost la Haţeg în anul 1940, apoi a 
revăzut locul în anul 1976. 

În carte sunt notate atent călătoriile lui Nicolae Iorga în Ţara 
Haţegului, atunci oraşul avea 3000 de locuitori. Prezenţa marelui om 
de cultură a lăsat amintiri care reverberează şi în prezent, el a 
străbătut această ţară în ţară cu birja, a consemnat evenimente, locuri, 
oameni, a remarcat la Biserica din Densuş inscripţiile bine păstrate. 
La Sarmizegetusa Nicolae Iorga a reţinut pecetea de mărire a 
neamului românesc, locul unde ardea şi arde flacăra de piatră a 
civilizaţiei romane, prezenţă care a schimbat fundamental locul 
românilor în vremurile dintre vremuri. Cărturarul a deplâns în anul 
1923 modul în care era administrată mărturia despre o lume care a 
fost în antichitate în acest ţinut. Cărturarul a revenit în Ţara 
Haţegului în anul 1940, a călătorit prin zonă ca un cuceritor, 
fotografiile sale din acea perioadă sunt şi acum păstrate în casele 
oamenilor. 

Iancu Badiu lasă însemnări importante şi despre oamenii locului 
precum familia Popovici, un împătimit după cultură, participant activ 
la evenimentele care au animat lumea oraşului. Membrii familiei 
Popovici au participat activ la evenimentele şi faptele care au 
precedat Marea Adunare de la Alba Iulia din 1918 şi apoi la 
evenimentul care a marcat istoria românilor. 

Mai sunt enumeraţi oameni din Haţeg, ei au lăsat semne despre 
istoria văzută şi nevăzută a ţinutului, ecoul răzbate din ceea ce a fost, e 
un ecou al unui ţipăt ferm în netimp. 

De remarcat notele despre Familia Kendeffy, una dintre cele mai 
bogate familii din România în perioada dintre cele două războaie 
mondiale, cu impact în cele două lumi din această parte a Europei, 
atât în România cât şi în Ungaria. O familie cu o istorie tensionată, cu 
oameni care au fost emoţionaţi de viaţa la castelul din Sântămăria-
Orlea, o lume care a apus, dar care lasă lumini şi umbre în ţinut, o 
familie cu blazon. 

Cartea lui Iancu Badiu, Oraşul Haţeg în perioada interbelică, 
fotografiază Marea Unire la Haţeg, oraşul în perioada Primului 
război mondial, participarea haţeganilor la Marea Adunare de la 
Alba-Iulia, constituirea administraţiei române în Haţeg, are curajul 
de a aborda viaţa politică între cele două războaie, cu evenimentele de 
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la alegerile care aveau loc în zonă, pune o pată de culoare pe 
activitatea partidelor, pe democraţia care fierbea în epocă, pe 
nesfârşita luptă pentru putere.  

Iancu Badiu abordează fenomene care sunt greu de înţeles astăzi, în 
contextul actual, dar care au însemnat zile şi nopţi de tragedie sau 
durere, de zbucium sau rătăcire. Sunt captate fapte despre Mişcarea 
Legionară în oraş, despre administraţia din acea perioadă, chiar 
rebeliunea legionară, apoi cartea urmează firul istoriei fixând 
localitatea în timpul prăbuşirii graniţelor ţării, cu refugiaţi din nordul 
Transilvaniei, din Basarabia, din Bucovina la Haţeg. O lume în 
mişcare, fotografii mişcate, inimi mişcate, lumea ca tragedie.  

Un episod important din istoria Haţegului este perioada din timpul 
guvernării mareşalului Antonescu, apoi războiul, marele război cu 
tragedii şi schimbări brutale. 

Iancu Badiu este atent la ceea ce a însemnat viaţa pentru locuitorii 
din aşezarea aceasta românească: agricultura, meşteşugurile, 
comerţul, instituţiile financiare, cultura, învăţământul, punctează 
întreprinderile care au marcat familiile haţeganilor: cooperativa 
„Ţara Haţegului”, Uzina Electrică, Fabrica de Marmeladă, hotelurile, 
pensiunile, este atent la modul în care se transmitea o meserie de la o 
generaţie la alta, pragmatismul celor din oraş, truda lor, speranţa lor 
după o viaţa mai bună, experienţele care i-au marcat.  

Privind atent în vreme, constatăm că între anii 1914-1944 au existat 
ziare, reviste, funcţiona un cinematograf, era un cor renumit, o casă 
de cultură, biblioteci, era activă Astra cu despărţământul ei de la 
Haţeg, dar lumea a fost zguduită şi de evenimente neaşteptate precum 
arenda forţată, viaţa tensionată de la judecătorie, prezenţa 
Batalionului 10 Vânători de Munte, ca stare între război şi pace, ori 
fenomenul acordării cetăţeniei române evreilor din Haţeg, apoi 
exproprierea lor, deportările. 

Iancu Badiu lasă note importante despre învăţământul haţegan 
interbelic, de la şcoala elementară şi grădiniţă la renumita Şcoală de 
Comerţ „Ion I C. Brătianu”, locul unde s-au format importante 
conştiinţe româneşti, demonstrând importanţa învăţământului în viaţa 
oamenilor, trezirea prin studiu aplicat şi prin testul de stres la care au 
fost supuşi haţeganii de viaţa dură a vremurilor. 

Monografia se completează cu numeroase anexe preluate din 
arhivele oficiale. Acestea  aduc argumente viabile despre perioada 
istorică prezentată în carte cu pasiune de Iancu Badiu. Există un 
indice de nume şi locuri, scurtă istorie despre oameni care au trăit în 
Ţara Haţegului sau au fost legaţi de oraş într-un fel sau altul. Puncte 
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în cartea istoriei, dar linia dreaptă se forma din numeroase puncte 
necesare… 

Probabil că această scriere va incita unele reacţii, unele nuanţate şi 
de interesele prezentului, a eternului prezent care ne modelează 
viitorul şi ating umbele trecutului. Anexele susţin faptele, 
evenimentele, stările, bucuriile şi trădările care au fost şi, probabil, vor 
mai fi.  

Citind cartea cititorii vor redescoperi o lume preocupată de 
existenţa zilnică, pasionată de cultură, creând un univers românesc 
special la Haţeg, oameni bogaţi, pasionaţi de politică sau de viaţa din 
Europa acelor ani, oameni umili, meşteşugari care au dus faima 
oraşului departe, ţărani păstrând tradiţia satului în Ţara Haţegului, 
cerşetori sau generali. Perioada istorică analizată e complexă, dar 
acolo ne găsim rădăcinile care ne susţin prin vreme şi pasiunea pentru 
o lume mai bună, care a rezistat prin mândria de a fi haţegan, 
indiferent de naţionalitate, stare socială, religie, capacitate de 
suferinţă. 

Cu nostalgie vom descoperi că în anul 1936 la Haţeg au rulat filmele 
„Rapsodia dragostei”, „Infanteriul iubeşte”, „Ştrengarul”, „Femeia fără 
suflet”, „Nebunia bancară”. 

La 26 martie 1940 corespondenţilor ziarelor li se aduce la cunoştinţă 
că a fost constituit la primărie un serviciu de presă care avea menirea 
de a verifica materialele care urmau să fie trimise la destinaţie, 
conform unui ordin ministerial. 

În anul 1942 terenul sportiv a fost solicitat a fi utilizat de 
Batalionul 10 Vânători de Munte pentru activitate specifică. Primăria 
se foloseşte de dispoziţiile legale si nu cedează terenul, dar permite 
folosinţa pentru interesele militarilor.  

În timpul primului război mondial din Haţeg au fost mobilizaţi în 
armata austro-ungară 365 de locuitori, în urma luptelor 23 au devenit 
invalizi de război… 

În decembrie 1918 la Haţeg s-a declanşat „revoluţia”, a fost într-o zi 
de luni, zi de târg, pentru a se păstra ordinea s-au împuşcat de 
oficialităţi vreo opt oameni, mişcarea s-a stins ca violenţă, dar era 
pericolul ca persoanele din satele vecine să năvălească în oraş era real. 
Imperiul Austro-Ungar se clătina, lumea intra în schimbări majore, 
„închisoarea popoarelor” era devastată de mişcările naţionale. 

La Adunarea de la Alba Iulia din anul 1918 au participat 43 de 
persoane din Cercul Electoral Haţeg din totalul celor 165 de 
reprezentanţi hunedoreni, haţeganii au fost acolo, unii membrii de 
drept, alţii aleşi. 
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În anul 1923 în oraş se edifică o popicărie, un cetăţean privat îşi 
pune proprietatea proprie la dispoziţia unei activităţi care a atras 
multe pasiuni la nivel local, iar ulterior, cu efecte la nivel naţional. 

În hotelul „Mielul de aur” din localitate, în anii 1936-1938, se ţineau 
reuniuni ale personalităţilor oraşului cu ocazia diferitelor sărbători, 
erau invitaţi artişti care înviorau sufletele oamenilor şi aduceau 
mesajul unei culturi române tot mai consistentă şi expresivă. Lumea 
sărbătorea, era preocupată de obiceiuri, colinde, mesaje importante, 
lumea se unea sub puterea chemării speciale a bunăstării… 

La Haţeg au trăit, au muncit şi s-au format ca oameni 
reprezentanţi ai minorităţilor naţionale, a existat libertatea credinţei, 
deşi în unele perioade lumea a luat-o razna, dar bisericile de diferite 
denominaţiuni au avut o viaţă densă, interesantă, implicate şi în 
activităţi sociale, ori în adunări care trezeau sufletele oameni. În ciuda 
unor evenimente tensionate din România, au existat soluţii, de 
exemplu în 27 septembrie 1942 în curtea liceului din oraş, protopopul 
ortodox şi vicarul greco-catolic au oficiat împreună serbarea dedicată 
noului an şcolar… 

Fenomenul religios la Haţeg în perioada de referinţă a fost unul 
complex, oamenii şi-au îndreptat speranţa spre Dumnezeu, fie că erau 
ortodocşi, greco-catolici, reformaţi, franciscani, baptişti, penticostali. 
Unii au suferit, alţii s-au implicat, numeroasele biserici din localitate 
demonstra că zona era una a libertăţii de închinare, că unii au rezistat 
prin rugăciune, prin puterea Evangheliei… În anul 1938 oficialităţile 
au sigilat uşile de la intrarea bisericii creştine baptiste din localitate 
conform unor dispoziţii venite din partea guvernanţilor. În anul 1941 
un număr de 132 de familii reformate nu aveau avere, erau la 
dispoziţia destinului… În anul 1939 călugăriţele de la Mănăstirea 
Franciscană se pregăteau să părăsească localitatea, dar au fost convinse 
să rămână, ca exemplu de rezistenţă… 

În anul 1916 preoţii ortodocşi din Haţeg au fost consideraţi 
periculoşi de autorităţile maghiare ale vremii, unii au fost deportaţi 
sau închişi… Ulterior, ei şi-au adus o contribuţie importantă la 
evenimentele care au precedat Marea Adunare de la Alba-Iulia, iar 
după Unire au ajutat autorităţile române să edifice o administraţie 
stabilă şi puternică în zonă. Lumea era în schimbare, Dumnezeu îi 
iubea şi pe haţegani… 

În anul 1938, evreilor din oraş li s-a recunoscut cetăţenia română, 
conform normelor legale din acea vreme, erau vremuri complicate, 
imperiul căzuse, oamenii au găsit aici o vatră, au trăit, au muncit… 

În anii 1934-1940 la Haţeg exista o tabără de muncă unde tinerii 
evrei învăţau să muncească în domeniul agricol, pregătindu-se pentru 
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plecarea în Palestina… În oraş era o sinagogă, viaţa evreilor a fost 
intensă, cu evenimente dure, dar unele frumoase, legate de tradiţiile 
speciale ale cultului iudaic… Ei pendulau între a locui în oraş sau a 
pleca în Palestina, ori în alte ţări unde era chemare sfântă. În aerul 
tare al istoriei pluteau marile transformări care au marcat faţa lumii, 
aşezarea acesta din Ardeal a oferit o vatră celor care au iubit locul, 
până la urmă şi Ţara Haţegului e un loc sfânt. 

Iancu Badiu  în monografia prezentă a reuşit să prezinte atmosfera 
vremii, a făcut-o într-un limbaj exact, fără nuanţe de stil, preferând o 
expunere a faptelor, faptele haţeganilor între 1914- 1944, o perioadă 
lungă, o perioadă scurtă, depinde de unitatea de măsură a fiecăruia, dar 
pentru această durată de timp, unitatea era lacrima aurită în 
dimineţile atinse de aerul tare a Munţilor Retezat…   

Autorul scrie în prefaţă că Ţara Haţegului avea în perioada 
interbelică 43 de sate şi 40.320 de locuitori, fiind organizată ca plasa 
Haţeg şi reţine că portul popular de aici se distingea prin „formele sale 
arhaice, fără culori şi motive măiestre”, citând din surse autorizate, 
portul era o pecete veche, cu greutatea simbolului preluat de pe 
Columna lui Traian. Istoria se scrie şi cu stilul ţăranului care a dus o 
viaţă dificilă acolo unde a avut capitala şi regele dacilor, Decebal. Ţara 
Haţegului era şi este o cetate intramuntoasă, unde se pătrundea greu 
datorită înălţimilor sau defileurilor apelor, ape care ating locul şi-l 
curăţă de tragedii…  

 
 
Mai 2013.   
 
 
 
 
 
DESPRE „DISTRICTUL” HAŢEG 
 
 
 
În România au fost şi sunt zone care au un destin aparte, scapă cumva trendu-lui 

special al istoriei şi se mişcă pe alte coordonate. O astfel de zonă este Ţara Haţegului, 
aşezată      într-un areal de excepţie al patriei, cu tradiţii puternice, cu stabilitate socială, 
culturală, religioasă, cu oameni speciali, cu o memorie a locului care ţine captivă istoria.  

„La instaurarea regimului comunist, după cel de al doilea Război Mondial, Haţegul 
era un orăşel cu 3500 de locuitori, alcătuit în cea mai mare parte din agricultori, existând 
un număr important de meseriaşi şi comercianţi, mulţi dintre aceştia având ca ocupaţie 
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secundară agricultura” – aşa scrie Iancu Badiu în cartea sa Oraşul Haţeg în regimul 
comunist 1944-1965.1  

Autorul nu este un cunoscut al scrisului în sensul clasic, dar a avut puterea şi tăria de 
a cerceta în arhivele2 puse la dispoziţie de sistemul actual o istorie relativ recentă din 
cadrul mare al istoriei naţionale, legată de oraşul Haţeg3, fără a se limita doar la oraş, 
abordând fenomenul pe o suprafaţă de timp şi spaţiu mai largă.  

În mod imperios cartea acoperă viaţa românilor din această parte de ţară cu referire 
la o perioadă strict determinată, o perioadă în care a dominat sistemul de organizare 
aşa-zis comunist, cunoscut în tratatele de istorie ca o perioadă incomodă, dar cu rolul 
istoric bine determinat de înţelegerile dintre marile puteri aşa cum au fost după cel de al 
doilea Război Mondial.  

Stilul cărţii este unul frust, al unei persoane care a dorit să afle mai multe despre 
Haţeg şi să comunice, în primul rând haţeganilor, apoi celor interesaţi de istoria mai 
recentă a românilor, evenimente care puteau să treacă neobservate la scara mai largă a 
istoriei. 

Această perioadă analizează trecerea neobişnuită de la capitalism la socialism, 
partidele şi organizaţiile politice la începutul perioadei, fenomenul alegerilor în noile 
structuri politice şi de putere în Haţeg, represiunea comunistă ca stare în epocă, studiu 
cu trimiteri spre activitatea agricolă, timida industrializare în stil socialist, comerţul ca 
viaţă pe cartelă, tratează, apoi, instituţiile de bază ale comunităţii ca Sfatul Popular şi 
Poliţia (Miliţia), şcoala între propagandă şi disciplinele şcolare, cultura socialistă, 
aspectele edilitare ale oraşului, armata între instrucţie şi activităţi administrative, etc. 

Capitole mai tensionate sunt dedicate religiei din zona Haţegului, o zonă specială cu 
denominaţiuni multe: ortodocşi, catolici, reformaţi, baptişti, greco-catolici, penticostali, 
evrei cu sistemul lor religios special, unic. De asemenea minorităţile naţionale sunt 
tratate destul de amănunţit, cu evenimente singulare în istoria lumii: emigrarea evreilor 
în Palestina, devenind statul Israel, sau deportarea comunităţii germane la muncă 
forţată în fostul URSS, după Războiul Mondial, ori tensiunile în cadrul comunităţii 
ţiganilor (rromi), sau „munca voluntară”, patriotică, forţată în esenţa ei.  

Schimbarea vremurilor a dus la schimbarea destinelor.  
Apar lucruri neobişnuite în zonă: lupta anticomuniştilor, mişcarea colaboratorilor 

Securităţii Statului, alfabetizarea, unirea forţată, sau integrarea Bisericii Greco-Catolice 
în cadrul Bisericii Ortodoxe, distrugerea cărţilor şi arhivelor vechi, confiscarea 
proprietăţilor, formarea gospodăriilor colective în mod impropriu, viaţa specială pe 
cartelă, agresivitatea culturii sovietice în viaţa de zi cu zi, lupta pentru spaţiu locativ, 
migraţia ţăranilor simpli, muncitori, din satele de munte la oraş, respectiv din Lunca 
Cernii, formându-se o comunitate aparte – „luncanii”, discriminările la care au fost 
supuşi unii locuitori ai ţinutului, „munca voluntară”, foamete, suferinţă, resemnare, 
speranţă, naşterea unei noi generaţii, în alte condiţii, raportat la anul de referinţă 1944.  

Iancu Badiu a avut răbdarea şi nerăbdarea de a cerceta, de a asculta oameni, de a 
studia documente, de a pune cap la cap informaţiile din dosarele Securităţii Statului, ale 
instanţelor judecătoreşti care au funcţionat în Haţeg, a avut inspiraţia de a nu se limita 

                                                 
1
 Badiu Iancu, Oraşul Haţeg în regimul comunist 1944-1965, Studiu monografic, Editura „Astra” - Deva, 2012 

374 pagini. Cartea a fost lansată în cadrul festivalului „Zilele oraşului Haţeg, 24-26 august 2012” la simpozionul 

cultural din data de 25 august 2012 în prezenţa primarului oraşului Haţeg Goia Marcel Adrian, a domnului 

Viorel Demian, viceprimar, persoane care au sprijinit apariţia cărţii. 
2
 Fonduri arhivistice: Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Hunedoara; Fond Primăria oraşului Haţeg; Fond 

Comisariatul de Poliţie Haţeg; Fond Prefectura Judeţului Hunedoara; Fond Chestura de Poliţie Deva; Arhiva 

Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii; Arhiva Ministerului Justiţiei, etc. 
3
 Oraşul Haţeg – Prima atestare documentară în „Diploma cavalerilor ioaniţi” - 1247 
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doar la Haţeg, a privit fenomenul Haţeg aşa cum era declanşat în toată Ţara Haţegului 
pentrucă oraşul nu a putut fi rupt de toată această zona specială a României.   

Se poate observa cu deciziile luate la nivelul puterii centrale s-au reflectat în Haţeg 
cu intensitate şi durere, acum au apărut la putere pături sociale anistorice: evreii, 
maghiarii, ţiganii, minorităţile naţionale, săracii, refugiaţii de război, trimişii de la centru. 
Această schimbare de politică a marcat destinul multor oameni. Autorul evidenţiază, 
poate indirect, oamenii, persoane, treptat partidele politice se dizolvă în acidul istoriei, 
apare noua cultură, cei cu speranţa că vor veni americanii rămân dezamăgiţi, veneau, 
însă, trimişii de la centru, activiştii, se formau activişti de partid pe plan local, unii au 
avut puterea de a se adapta şi a aborda viaţa în alt mod. 

În orice caz viaţa în Ţara Haţegului a fost dură: partizani anticomunişti rezistă, se 
formează în jurul nucleelor partidelor istorice forme de rezistenţă în condiţii extreme - 
„bande subversive” cum le numesc documentele oficiale ale vremii. Este greu de 
imaginat cum aceste persoane au putut rezista în munţii, cu resurse la limită, fără dotări, 
fără alimente, doar cu nădejde... Unii au murit, trupurile nu s-au mai găsit, doar 
amintirea unor membrii mai tineri ai familiilor sau arhivele dau informaţii despre 
rezistenţa prin speranţă a românilor din Ţara Haţegului.  

Iată cum au fost torturaţi: „Ţăranul Bal din regiunea Hunedoara a fost ţinut nopţi 
întregi atârnat de subţiori, cu o raniţă plină de pietre în spate, cu picioarele la abia două 
degete de pardoseală ca să nu poată să se sprijine. Şi pentru că se părea că povara a fi 
cam mică, chinuitorii i se agăţau de spate.”  

Dar reprezentanţii noii ordini nu puteau înţelege marea putere a credinţei. 
Pagini importante din carte sunt dedicate părintelui Arsenie Boca, adus de 

episcopul Bălan la mănăstirea Prislop, iar arhivele instituţiilor statului au prins câte ceva 
din viaţa acestui mare om: putere de stăpânire, puterea de administrare a mănăstirii, 
atenţia acordată celor aflaţi în nevoie, înţelegerea supranaturală a fenomenelor istoriei, 
tămăduirile pe care le făcea cu ajutorul puterii divine, etc. Cu toate acestea s-a format o 
reţea informativă în jurul părintelui, ofiţerii securităţii nu puteau înţelege puterea de 
atracţie a omului Arsenie Boca şi puterea care făcea vindecări, a fost arestat fără motive 
reale şi clare, a dus pe umeri suferinţa, a rezistat prin credinţă şi a dus oameni la 
credinţă, dar cei care l-au condamnat cosemnau despre el că este un „escroc”, oamenii 
vremii nu puteau înţelege. 

În anul 1948 a început fenomenul de captare a Bisericii Greco-Catolice în cadrul 
Bisericii Ortodoxe, această nouă formă de opresiune a dus la suferinţă, „reîntregirea” era 
forţată, din motive politice şi de strategie comunistă. Preoţii au rezistat, au organizat 
forme speciale de rezistenţă, au încurajat membrii bisericii la rezistenţă. Şi faţă de 
această biserică s-au manifestat „binevoitorii”, cei care vedeau „progresul”, adică 
informatorii care la rândul lor au fost agresivi prin modul în care activau chiar în 
imediata apropriere a feţelor bisericeşti. 

„Bolşevicii nu au Dumnezeu” susţinea un preot greco-catolic, iar alţi adepţi au fost 
şireţi şi inteligenţi, au activat altfel, au încercat să reziste, dar vremurile au fost de fier. 

Alte denominaţiuni, denumite în actele vremii „secte”, au rezistat prin credinţă, prin 
unitate, se întâlneau în case particulare, au făcut manifestaţii religioase, cu fanfară sau 
recitări de poezii, se întâlneau în subsolul caselor, s-au botezat după ritualul penticostal 
sau baptist, viaţa în background-ul sistemului înainta prin puterea credinţei. În paralel 
activau şi informatorii, prezenţi peste tot, se forma o pătură distinctă fie din frustrare, fie 
din interese meschine, unii chiar din convingere, alţii din frondă, unii inconştient 
controlaţi şi manipulaţi de noua putere. 
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În destinul cetăţii noile forme de organizare au determinat noi forme de rezistenţă: 
unii comercianţi şi-au dat foc la averea profesională pentru a nu plăti impozite, alţii şi-au 
construit utilaje după ce le-au predat la gospodăria colectivă, alţii au fugit temporar din 
zonă, alţii au ocupat proprietăţile cu forţa, alţii au lucrat în condiţii grele la Fabrica de 
Marmeladă, unitate de referinţă în oraşul Haţeg, unii s-au organizat în cooperative 
meşteşugăreşti, unii ascundeau recolta pentru a nu livra cotele impuse de stat, alţii se 
foloseau de sistem pentru a justifica fuga de acasă de la nevastă şi copii, pentru amantă… 

Cartea abordează la început „eliberarea” Haţegului de armata sovietică, un capitol 
simbol pentru ceea ce urma să se întâmple. Eliberatorii confiscau totul de la haţegani: 
bunuri, animale, până şi gardurile de la case erau luate, adică „rechiziţionate” (a se citi 
furate), fără despăgubiri, fără formalităţii serioase. Foamete, suferinţă, dezamăgire, 
peste toate pâlpâia propaganda despre marele „eliberator”, populaţia era presată într-un 
mod ciudat, anistoric, vieţi zdrobite, violuri, o civilizaţie specifică micilor oraşe de 
provincie era topită de aparenţa eliberării.    

Deşi în această perioadă s-a încercat alfabetizarea cetăţenilor din Ţara Haţegului 
pentru a avea acces la cultură, dar prin modul cum a fost organizată, oamenii au refuzat 
accesul la informaţia scrisă pe motive insignifiante: dureri de cap, lipsa vederii, ocupaţia 
cu munca. În fapt intelectualii erau obligaţi să îi pună pe noii şcolari bătrâni să citească 
din broşurile comuniste, din cărţile sovietice. Ori se ştie din istorie că oamenii au învăţat 
să citească citind treptat din Biblie şi asta a fost un fenomen care a mişcat lucrurile în 
unele ţări care au avut un mai mare har şi deschidere spre eternitate. 

Sunt intelectuali care apar în studiul monografic şi care au avut un rol important în 
zonă pentru păstrarea unei limite a demnităţii, ca: medici, avocaţi, profesori, 
comercianţi, meşteşugari, preoţi, militanţi creştini, anonimi, oameni care în economia 
divină au adus puţină mângâiere unor cetăţeni care au trăi în umilinţă la Haţeg, în patria 
lor dintre munţi, râuri şi cer. 

Au fost şi zvoniştii, cei care au avut bune sau rele intenţii, zvonurile au măcinat 
inimile oamenilor: vor veni americanii să ne elibereze, Maniu va reveni la putere, mânia 
lui Dumnezeu s-a abătut asupra URSS fiind văzute ploi de stele pe cerul din est, oraşe 
fiind distruse, maghiarii vor reveni în Ardeal, partizanii vor învinge, etc…  

Viaţa a biruit în final, oamenii şi-au păstrat oraşul, şi-au păstrat ţara, a rămas Ţara 
Haţegului cu amprenta ei intensă într-o lume în mişcare, cei mai mulţi au reuşit prin 
credinţă, prin muncă, prin cultură, prin copiii pe care i-au crescut, prin rezistenţa lor 
sublimă la tsunami-ul din istorie, fenomene care vor mai reveni sub alte forme, 
pentrucă, deja, sunt analfabeţi în România, deja au dispărut întreprinderi, au apărut 
altele, oamenii ascultă greierii cântând în iarba înaltă de sub munte şi sunt gata să repete 
istoria dacă nu vor avea capacitatea de a rezista prin „cultura de Haţeg” – unică în 
Ardeal. 

Autorul studiului a făcut numeroase trimiteri la bibliografie, a pus anexe din 
documentele vremii, fotografii, hărţi, citate4… Cartea are în background o viaţă densă, 
cititorul avizat va înţelege istoria în dimensiunea ei reală, ca stare. De menţionat că în 
studiu sunt inserate citate aşa cum au fost ele fabricate în acele vremuri, cu expresii 
uitate, cu greşeli gramaticale evidente, în stilul aşa-zis oficial al instituţiilor statului. 
Toate reflectă nivelul de cultură şi înţelegere a persoanelor care s-au tolerat, ori s-au 
urât în Haţeg.   

                                                 
4
 Autorul mulţumeşte la final, celor care l-au ajutat la apariţia studiului: Goia Marcel, primarul Haţegului; Viorel 

Demian, viceprimar;  Prof. Badea Rodica; Prof. Dragomir Manuela; prof. Stanciu Eugen; prof. Radu Igna; prof. 

Titus Blaj; sau ing. Moraru Liviu, pentru fotografiile puse la dispoziţie. 
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În anul 1945, la 10 Mai, se mai putea reţine din comunicatul primarului către 
haţegani: 

„La orele 10,30 se va oficia un TE DEUM la toate bisericile din localitate la care 
publicul va lua parte în număr complet.  

Elevii tuturor şcolilor se vor aduna în şcolile respective la orele 10, îmbrăcaţi cu toţii 
care au în costume naţionale româneşti. 

La orele 11 se va aduna toată lumea în piaţă, unde va avea loc parada. 
La orele 9 seara se vor face manifestaţii publice cu retragerea cu torţe, adunarea 

fiind în faţa Tribunalului.” 
În anul 1953 se nota, referitor la greutăţile din Haţeg: „lipsa unui plan de 

sistematizare a oraşului, lipsa de canalizare, aşezarea abatorului de vite în mijlocul 
oraşului, lipsa unei întreprinderi comunale orăşeneşti.” (pagina 281) 

În anul 1965 se putea reţine: „în ultimii ani fuseseră construite 5 blocuri cu 80 de 
apartamente, 75 case noi şi se renovaseră 85 case vechi. În materia aprovizionării 
populaţiei se construiseră: un  magazin alimentar, o librărie, cofetărie, local confecţii, 
magazin pentru mezeluri şi lactate, magazin de tricotaje, tutungerie, un complex 
meşteşugăresc pentru deservirea populaţiei, un Combinat de Industrializarea Cărnii.” 
(pagina 287) 

Istoria veche reţinea: „Fiind un ţinut de graniţă, districtului Haţeg i-a revenit un rol 
important în apărarea Voievodatului Transilvaniei în faţa invaziilor turceşti din secolele 
XV- XVI, căile urmate de armatele otomane invadatoare: prin pasul Vulcan din Valea 
Jiului, sau prin Porţile de Fier al Transilvaniei, trecând pe aici. Un rol important al 
acestui sistem de apărare al Ţării Haţegului îl jucau cnezii români, având reşedinţe 
fortificate şi care luau parte la războaie cu cete înarmate.” (pagina 2). 

Studiul monografic semnat de Iancu Badiu, dincolo de realitate, de resentimente, de 
amintiri mai plăcute sau nu, demonstrează că istoria îşi are tainele ei ca în acea zi de 24 
iunie 1950 când la Mănăstire Prislop au fost foarte mulţi oameni la rugăciune din 
regiunile Braşov, Alba Iulia, Sibiu, Făgăraş, Bucureşti, pentrucă grupuri mari de 
credincioşi erau atrase de Arsenie Boca.  

Apoi ne reamintim că Nicolae Iorga afirma despre acest centru al românismului ce s-
a format după cucerirea romană a Daciei că aici „s-a hotărât limba ce o vor vorbi 
românii”…  

 
 
Constantin Stancu  
Septembrie 2012. 
     
 

 

Întoarcerea fiului risipitor în Ţara Haţegului 

 

Scriitorul Ion Scorobete a lansat volumul de poezii, în ediţie bilingvă (română şi franceză), 

Circumferinţa hardului gri, în data de 3 iulie, la Muzeul Ţării Haţegului, din oraşul Haţeg, 

carte apărută la Editura Eurostampa, Timişoara -2013. 
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La eveniment au participat mai mulţi iubitori de poezie şi frumos, precum şi scriitori din 

judeţul Hunedoara sau din ţară: Radu Igna, Gligor Haşa, Eugen Evu, Ion Urdă, Dumitru 

Hurubă,  Lucian Alexiu, Ioan Barb, Raul Constantinescu, Constantin Stancu, Aurelian Sârbu 

şi alţii.  

Directorul Casei de Cultură  Haţeg, domnul Cristinel Bătrâncea a fost o gazdă primitoare şi a 

prezentat evenimentul, încercând să modereze pasiunea scriitorilor pentru poezie şi pentru 

frumos, un demers destul dar greu pentrucă fantezia acestora e greu de stăpânit. A fost asistat 

de Grec Sâmu, custodele muzeului şi pasionat de arta populară din Ţara Haţegului, iar domnul 

Demian Viorel, viceprimar al oraşului a participat cu evident interes la această manifestare, 

girând interesul administraţiei locale pentru faptele de cultură din ţinut. 

Lucian Alexiu a prezentat pe larg opera scriitorului Ioan Scorobete, a pus accentul pe 

originalitatea acestuia şi pe munca desfăşurată pentru aducerea la lumină a fenomenului 

Traian Vuia,  erou al romanului scris de sărbătorit, Zbor interior. 

Poet şi prozator, Ion Scorobete s-a născut la 26 mai 1947 în satul Meria, (Hunedoara), macat 

ca născut în Ţara Haţegului. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.  

Autorul s-a prezentat pe scurt, înţelegând că haţeganii vor recunoaşte în el un reprezentant de 

seamă al Culturii de Haţeg. 

După absolvirea ciclului gimnazial la Scoala generală din Densuş (1961), urmează cursurile 

unor licee la Hunedoara (1965-1967) şi Făget (Timiş, 1969-1971). Absolvent al Şcolii 

speciale de biblioteconomie (Bucureşti, 1971-1973).  

Este licenţiat al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti.  

Ion Scorobete a prezentat pe scurt colaborările sale la revistele “Orizont”, “Luceafărul”, 

“Poezia”, ”Familia”, “Tribuna”, “Convorbiri literare”, “Banat”(Lugoj), “Reflex”, “Argeş”, 

“ProSaeculum”, “Astra”, “Steaua”, “Scrisul Românesc”, “Nord Literar”, “Dacia literară“, 

“Signum” (Dresda, Germania) etc. 

Şi-a reamintit de anul debutului, versuri sub pseudonimul Romulus Mitu-Meria în revista 

“Orizont” (1973). 

A menţionat cărţile publicate: Baricada cu îngeri. Poeme, Timişoara, 1994; Dragoste şi alte 

păsări de pradă. Poeme, Timişoara, 1996; Ziua tip vagon. Poeme, Timişoara, 1997; 

Cavalerul după-amiezii. Roman, Timişoara, 1998; Noaptea orgoliilor. Roman, Timişoara, 

1999; Biblioteca de zgomote. Poeme, Iaşi, 2000; Pădurile celeste. Poeme, Deva, 2003; 

Îngerul de faianţă. Roman, Timişoara, 2004; Zbor interior. Roman, Timişoara, 2006; Mierea 

de pelin. Poeme, Timişoara, 2007; Îmblânzitorul de sfere, Poeme. Timişoara, 2008; Imperiul 

mărunt. Poeme, Timişoara, 2010; Elemente de contur. Poeme, Cluj-Napoca, 2011; Exerciţii 

de singurătate, volum bilingv romano-albanez, Bucuresti, 2011; Trup si suflet, antologie 

poetica bilingva (albaneza-romana), traducere Baki Imeri, Bucuresti, 2012 

A ţinut să precizeze că este membru activ şi a înfiinţat fundaţia culturală “Traian Vuia”,  a 

editat corespondenţa inventatorului român, precum şi un volum de eseuri despre viaţa şi 

creaţia lui Traian Vuia, opera acestuia făcând obiectul unui studiu al cărui rezultat este şi 

trilogia Decolarea, din care a apărut volumul “Zbor interior”.  
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Ioan Scorobete a ţinut să promită celor prezenţi că în anul următor va apărea un nou volum 

despre marele român Traian Vuia. 

În stilul caracteristic, Dumitru Hurubă a ţinut să facă un portret agreabil al omului şi 

scriitorului Scorobete, punctând cu umor geografia unei opere originale. Eugen Evu, în 

intervenţia sa a pus accentul pe cultul prieteniei la acest scrib de Haţeg, evidenţiind multe din 

evenimentele la care au participat, mai ales Tabăra de creaţie de la Lunca Cernii, locul unde 

s-a format ca om şi artist Scorobete, nume semnificativ pentru locuitorii Ţării Haţegului. Un 

loc „altar”, termen care depăşeşte sensul mundan şi imediat al cuvântului. 

Scriitorul Gligor Haşa a făcut o scurtă prezentare a familiilor care au dominat viaţa socială şi 

culturală din acest ţinut mirific al României, menţionând şi marea familie Scorobete. 

La finalul manifestării Ioan Scorobete a dat autografe, s-a întreţinut cu iubitorii de poezie, a 

admirat exponatele din Muzeul Ţării Haţegului, reamintindu-şi de anii copilăriei. 

Iancu Badiu, pasionat de cultura de Haţeg a făcut fotografii şi a notat evenimentul pentru o 

viitoare carte despre oraşul de la poalele Muntelui Retezat.  

Ioan Urdă a dedicat o epigramă scriitorului, creionând cu umor întâmplările petrecute anii 

anteriori la Tabăra de Creaţie din Lunca Cernii. Într-o atmosferă destinsă şi luminoasă, Ioan 

Scorobete s-a despărţit cu greu de cei prezenţi, promiţând o reîntoarcere la matcă, 

reîntoarcerea fiului risipitor în Ţara Haţegului. 

Eugen Evu, a ţinut să menţioneze semnificaţia hardului gri – creierul artistului, labirintic 

implicat în cunoaşterea prin poezie… 

 

 

04.07.2013 
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Geamantanul cu privire 
 

 

Daniel Pişcu este membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 1994, dar iubeşte 

poezia din  adolescenţă, s-a legat de starea specială a cunoaşterii prin poem. A debutat 

editorial cu volumul Aide-mémoire (Editura Litera, Bucureşti 1989). 

Călătoria sa literară a continuat, lăsând literaturii câteva cărţi de esenţă, postmoderniste, 

îmbogăţind cititorii cu drogul perfect: realitatea. Scriitorul face parte din cercul special al 

Cenaclului de luni, este coleg de suferinţă cu importanţi scriitori ai generaţiei 80, cum o 

defineşte istoria literară. 

Prin volumul de versuri Puţină adrenalină, apărut la Editura Tracus Arte, Bucureşti, în 

anul 2009, Daniel Pişcu abordează istoria unor călătorii în Europa: Spania, Portugalia, 

Andorra, Elada (nu Grecia!), Nisipurile de aur. Călătorii diferite, carte unitară.  

Este evadarea în real, în dinamismul zilei, în aerul ei cu diamante, în duritatea realului 

modelat de cultura evidentă a locurilor vizitate şi de cultura interioară a călătorului.  

Daniel Pişcu este călătorul perfect în realitatea de aur, realitatea care se va face nisip în 

clepsidra poemelor sale. Călătoriile sale nu sunt iniţiatice, călătoriile acestui poet special sunt 

în miezul evenimentelor, el caută să acceseze mişcarea lăuntrică a lumii, pipăie teoria 

relativităţii din poemul său în mişcare, e ameţit de energia locurilor, de fenomenul „dincolo de 

graniţe”.  
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Ieşirea din templul lecturii, din Templul pe care şi-l edifică artistul, îi dă beţia necesară să 

se lase legănat de culori, sunete, mişcare, iniţiative lirice, de peisajul flămând care muşcă din 

memoria lumii, de nume noi, de obiceiuri, verbe...  

Dacă în privinţa Spaniei sau Portugaliei, poemele au titlu, sunt definite de la început, în 

Elada, ca sursă de inspiraţie pentru poet, poemele sunt cifre în căutarea eternităţii, iar 

Nisipurile de aur picură adrenalină peste adrenalină. Suntem în geografia unui sentiment. 

Călătoriile sunt motive pentru atingerea inimii, fiinţa se pliază sub hotarul peisajului, 

pământul are dinamismul care pune clipa pe orbită, misterul vine din  mesaj: este o stare 

naturală sau este o stare artificială călătoria peste limite? 

Călătorii care lasă amintiri surprinzătoare: un bătrân în căutarea altui loc, copii care 

deschid catedrala cu prezenţa lor, regăsirea mării ca reper fix al călătoriei, limitele rămân 

limite, mici amănunte care dau sens zilei: ghemotoace de hârtie, Palatul Regal cu camere 

nesfârşite ca o simfonie a culorilor prizoniere, ori ochelarii. Iată un poem semnificativ, 

percutant, doza de adrenalină îşi face efectul: „Port un tricou/ cu portretul lui Dali./ Ochelarii 

mei/ peste ochii lui” (Ochelarii mei). 

Violenţa peisajului în drum spre Elada este o temă penetrantă, Balkanii sunt o istorie 

tumultuoasă,  case netencuite pentru ca oamenii să nu-şi plătească impozitele, ele nu erau încă 

recepţionate, oamenii aveau un fel ciudat de a intra in ritual: semnalizează prezenţa 

autorităţilor, nimic nu scapă cetăţeanului în această lume. Ore de călătorie, la final - aşternutul 

curat, câteva cuvinte, odihna ca o sărbătoare.  

Daniel Pişcu descrie călătoria cu bucuria unui copil în căutarea miracolului, nu uită să 

pună semne de carte la vreun peisaj, sonoritatea cuvintelor greceşti şi adrenalina de serviciu: 

cum am îmblânzit un grec… Peisajul are energie: un câine prietenos în căutarea stăpânului, un 

poet în căutarea patriei sale. 

Poemele bântuite de realitatea imediată au sclipiri care vin din istorie, din literatură, din 

vorbele zise din suflet: „Drumul de aur”, râul Edessa, Macedonia,  Alexandru cel Mare, 

Sfânta Treime, Agios Nicolaios, podeaua de sticlă a terasei, mormântul regelui, câini 

vagabonzi… 

Jocul de-a călătoria la Daniel Pişcu este unul al cuvintelor care se muşcă de coadă: „Era 

un conifer/ la Edessa/ şi coniferul avea trei conuri/ unul:/ conul Dumitrache/ al doilea/ era de 

soi feminin/ coana Miţa/ şi-al treilea:/ conul Leonida/ şi nu trecea/ nicio reacţiune/ nicio 

bicicletă pe stradă/ cei doi coni/ îi luaseră o pizza/ coanei Miţa/ de vie/ ce era/ şi asta/ le era 

viţa./ Sută la mie” (Elada IV). 

Călătoria devine interesantă prin dinamitarea memoriei: „… şi cerul nesfârşit/ aerul 

plăcut/ ce te îmbiau/ să bei ambrozia şi alte/ băuturi zeieşti/ şi ne gândeam/ la Kazantzakis/ 

Kavafis/ Ludemis/ Ritsos/ Elytis/ oare aceştia erau/ urmaşii lui Homer/ ce vedea-n cer/ a lui, 

lui Odiseu?” (Elada IX). 

La sfârşitul călătoriei, poetul îşi ia rămas bun de la Elada ca de la o persoană, o prezenţă 

care i-a ars auzul, ochii, memoria, energiile, gândurile… 

Nisipurile de aur aduc adrenalina în plin plan, drumurile care se împiedică în semne de 

circulaţie, apoi nisipul fin al plajei, valurile care modelează fiinţa, înotul în apa caldă, jocul în 

piaţa staţiunii, nimicuri ad-hoc, kitschul în toată splendoarea, ritmul luminilor şi al jocului, 

muzică orientală, cadâne, marea agitată, rezervaţia nudiştilor,  adrenalina curată pe traseul 

ATV-urilor.  

Jocurile sunt joaca la Daniel Pişcu, viaţa intră prin piele, iese prin cuvinte, sănătatea intră 

sportiv în fiinţă la Nisipurile de aur, muzicanţii ambulanţi formează un popor al lor, viori, 

acordeoane, saxofon, un poliţist certat cu nevasta, călătorie în jurul unei idei. Daniel Pişcu nu 

este stăpânul jocului, el este stăpânit de joc şi asta îi face plăcere, „pipăie” adrenalina… 
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La Balcic poetul regăseşte Edenul: „Grădinile divine” pe domeniul reginei Maria, soţia 

regelui Ferdinand, arhitectul României reîntregite. Apoi daruri regeşti, sala tronului de piatră, 

bucătăria regală, starea „de acasă”… 

Călătoriile lui Daniel Pişcu sunt cu familia, el nu stă în singurătatea poemului, evadează 

în grup, e şeful haitei flămânde în căutarea adrenalinei.  

La Barcelona trupa aceasta, în trecerea spre culorile perfecte, a văzut miracolul lumilor: 

Dali, Gaudi, Picasso, Marea Mediterană, dealurile ca şi ceasurile lui Dali… „Da, şi o lumină 

fantastică/ „Mierie” cum zice cineva./ Mă rog, atâta am văzut./ Deocamdată, olá, olá./ Da, mi-

am umplut/ geamantanul cu privire” (Olá).   

Postmodernism, este un termen folosit într-un sens foarte larg, uneori confuz, pentru a 

desemna o categorie amplă de fenomene culturale şi a indica o evadare, detectabilă în jurul 

anilor 1960, de cultura elitistă a modernismului, în sensul unei abordări eclectice şi, adesea, 

populiste. Conceptul a fost folosit prima oară de spaniolul Federico de Onis în 1934, apoi de 

A. Toynbee, în 1938. Pentru cititorul obişnuit, termenul a intrat în circuit abia în anii '70, anii 

în care Daniel Pişcu era student în căutarea celui mai mare roman a tuturor timpurilor (titlu îi 

aparţine şi este titlul romanului său), devenind un termen esenţial în mişcarea browniană a 

artei contemporane şi implicit a literaturii. Postmodernismul poate defini atât un stil, un gen 

(ex. roman, poezie, film sau pictură postmoderne), dar şi o perioadă (epoca postmodernă). În 

literatura română termenul este practicat în mod concludent de generaţia '80 din care face 

parte şi Daniel Pişcu, membru al Cenaclului de luni, mişcare literară importantă, la care s-a 

raliat şi Nicolae Manolescu, pe atunci un matur critic în căutarea autorilor…  

Volumul lui Daniel Pişcu, Puţină adrenalină, demonstrează forţa postmodernismului şi 

actualitatea sa în lumea literară, poetul rămâne un reprezentant de seamă a generaţiei sale... 

 

 

20 iunie 2013 
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Elogiu furtunii, un semn la Hunedoara 

 

La 20 iulie 2013 

 

 

 

Moto: 

Dumnezeu iese din versul abia început şi stinge lumina. 

Ioan Evu, din volumul Elogiu furtunii… 

 

 

 

 
 

 

 

În data de 20 iulie 2013, poetul Ioan Evu a lansat la Hunedoara, la Galeriile de artă, ora 17,00, 

volumul de versuri Elogiu furtunii apărută la Editura Tipo Moldova – Iaşi, 2012. 

Volumul este o adevărată antologie, sunt incluse cele mai importante poeme scrise de acest poet 

important din judeţul Hunedoara, emblematic pentru localitatea sa. Este volum biografie lirică, istorie 

personală şi nu numai…  

Despre carte şi despre poetul şi omul Ioan Evu a vorbit Dumitru Hurubă, care, umorist de profesie,  

ne-a ameninţat că va închide uşile Galeriei de artă şi va citi textul său de 22 de pagini, dar cu zâmbetul 

de buze a ţinut să reamintească faptul că până în prezent nu a reuşit să se certe cu acest poet, sport atât 

de practicat de scriitori în ultima vreme, dar se va strădui, aşa că i-a făcut un portret pe măsură, cu 

argumente pentru critica de salon, adormită între paharele melancoliei de fiecare zi. 

 

Câteva cuvinte ca semn a lăsat şi Constantin Stancu, el punând accent pe poezia de dragoste şi poezia 

angajată scrisă de Ioan Evu, recitând câteva poeme memorabile din cartea prezentată. A ţinut să 

sublinieze generozitatea acestui poet care la rându-i a scris despre cărţile altor poeţi, încurajându-i şi 

punând în lumină temele care macină literatura contemporană. 
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Ioan Barb, din Călan, prezent şi el la manifestare, a subliniat talentul celui sărbătorit, pentrucă la 

Hunedoara a fost o sărbătoare a poeziei.  

 

Ioan Evu a cântat din cântecele sale, a recitat şi, în final, a dat autografe celor prezenţi.  

 

Hunedoara a fost mai bogată cu câteva poeme şi a redescoperit un poet de bunăvoie… 

 

Cine este Ioan Evu?  

 

IOAN EVU – născut la 19 Februarie, 1953 în comuna Peştişul Mare, jud. Hunedoara. Poet, prozator, 

cronicar literar, tălmăcitor din lirica germană, cantautor, solist vocal, chitarist şi lider al grupului 

muzical Canon din Hunedoara. Redactor al revistei literare „Provincia Corvina” şi „Ardealul literar”. 

A publicat poezie, proză şi cronică literară în majoritatea revistelor de cultură din ţară şi în câteva 

reviste din străinătate.  

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu.  

Deţinător al mai multor premii literare, dintre care: Premiul I al Concursul naţional de Poezie – Tabăra 

literară Păuşa (1970), Premiul revistei Luceafărul – Festivalul naţional de poezie „Nicolae 

Labiş”(1976), Premiul revistei Tribuna – Festivalul naţional de poezie „Nicolae Labiş”(1977), Premiul 

revistei Transilvania – Festivalul naţional de poezie „Lucian Blaga”(1981), Premiul Festivalului 

naţional de poezie „Lucian Blaga”(1982), Premiul revistei Familia – Festivalul naţional de proză 

scurtă „Marin Preda”(1982), Premiul Uniunii Scriitorilor (Filiala Sibiu) pentru volumul „Însoţitorul 

umbrei” (2004)  

Cărţi publicate: Fereastră de apă, editura Facla, 1982  

Fără armură, editura Albatros,  

1984 Somnul în munte, editura Facla, 1986  

Poet de bunăvoie, editura Eminescu, 1996  

Cetatea moartă, editura Helicon, 1998  

Însoţitorul umbrei, editura Axa, 2003  

Cenuşă vorbitoare, editura Călăuza, 2006  

Amintirile unui pitic din vremea când era mai mic, editura Călăuza,  

2007 Drei Dichter aus Rumänien / Trei poeţi din România (Ioan Evu, Gheorghe Mocuţa, Sorin 

Roşca), editura Radu Bărbulescu, München, 1999  

Biografia durerii – poeme de Thomas Bernhard tălmăcite de Ioan Evu şi Theresia Haas, editura 

Călăuza, 2009  

 

Ioan Evu nu mai are nimic de ascuns. Poesia sa, cântecul său, au ajuns la maturitate. Unii copaci dau 

rod toamna. Unii copaci dau rod vara, alţii primăvara; copacul numit destin a dat rod în cântec pentru 

Ioan Evu.  

Poetul are puţine lucruri, ca avere. Alături de sine sunt: cărţile, ghitara, maşina de scris, inspiraţia sa, 

undiţa şi, mai ales, o mare iubire. Regretul suprem al poetului este că nu şi-a împlinit iubirea.  

De fapt poeţii sunt blestemaţi să nu-şi ducă la bun sfârşit energia divină care înseamnă iubire. Pentru 

poet principiul de a-ţi iubi aproapele este unul fundamental. Ioan Evu mai are răbdare, mai are destin 

pentru asta. Sunt sigur că la bătrâneţe, ajuns aproape înţelept, poetul îşi va împlini dorul de iubire.  

Ioan Evu a publicat de tânăr.  

A fost pătruns de suflul eminescian.  

Îi stătea bine cu privirea visătoare, cu ghitara înmugurind, cu speranţa de iubire, sărutat de premiile 

vremii.  

Acum Ioan are răbdare. Are răbdarea de a se întâmpla atâtea în viaţa sa: un război undeva, 

superficialitatea politicienilor altundeva, trădarea prietenilor, uitarea iubitelor, neglijenţa primăriei, 

blestemul altor poeţi care nu înţeleg ceea ce este de înţeles. În timpul acesta Ioan merge la pescuit şi 

se-ntâlneşte cu cerul şi apa, cu focul şi cu pământul, cu cercul şi cu piatra. Natura, cu magnetismul ei, 

face lumină în viaţa poetului şi asta e bine, numai aproape de natură se mai poate încărca de eternitate.  

Poesia lui Ioan Evu uneşte metafora şi expresia modernă cu stilul clasic, cu ritmul şi rima eternă a 

poesiei eterne, este o împlinire deplină. Ca la nimeni altcineva cântecul şi simbolul se împerechează în 

versurile poetului. De aceea cititorul va găsi în paginile cărţilor sale câteva poeme peste care nu se 
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poate trece, sunt poeme definitive, asigurate de etern şi divin, pentru care s-a plătit atât albastru încât 

nu va încăpea în destin.  

Memoria poetului este o memorie de aur. Aproape că îşi urăşte această memorie care devine pe zi ce 

trece o dulce povară. Dar memoria sa redă speranţă, iubire, dor, durere, tristeţe, blestem.   

Cântecele sale sunt demne de fredonat. Sunt pline de suflet şi nu fac parte din moda zilei. Cântecul său 

izvorăşte din ghitară ca lava din pământ. Totul este natural, nimic nu se cheamă a fi comercial.  

Când Ioan cântă : „Dă-te jos din turnuri, frate...” simţi că se va întâmpla ceva cu sufletul tău. E o 

chemare, e o invocaţie adresată ascultătorului, de parcă ne-am afla cu toţii într-un templu. Suntem 

imploraţi să ne amintim că lumea asta este un templu şi nu un stadion în care urlă nebunii, cerşind 

pâine şi circ.  

Ajuns la maturitate, poetul a renunţat la compromisuri. Nici măcar în viaţa sa privată nu mai face 

compromisuri, trăieşte în plină iubire pentru semeni. Nimeni nu-i poate lua această iubire, nici măcar 

cei care îi refuză iubirea. Este încrâncenat în dorul său de frumos, de bine. Ioan Evu a descoperit câţiva 

poeţi adevăraţi pe care nici revistă nu i-ar fi băgat în seamă, pe care criticii îi ignoră, şi-i ignoră pentru 

sunt poeţi adevăraţi.  

Nu de mult Ioan Evu a scris la o revistă însemnată despre un poet tânăr dăruit poesiei, iar revista a 

refuzat colaborarea pentru că Evu a „îndrăznit” să scrie despre necunoscuţi. Dar Ioan va scrie despre 

poeţii adevăraţi pentru că el nu mai vrea să facă acele compromisuri care rod cultura română în chiar 

esenţa ei. Îi stă bine lui Ioan cu această ambiţie, cu această hotărâre...  

Poemele sociale ale lui Evu izvorăsc direct din „Doina” lui Eminescu. Sunt poeme care ard, sunt torţe 

vii, sunt aruncătoare de flăcări dintr-un război ce nu va izbucni poate niciodată. Poetul „simte” 

mişcarea socială cu durere, cu spaimă, dar şi cu speranţă. El nu se dă bătut, acolo unde unii mari poeţi 

au eşuat în politica, în putere, în minciună, Ioan Evu nu va eşua pentru că el este îmbrăţişat de 

eternitate...  

„Mulţumescu-ţi pentru cântec,/ pentru graiul de pământ./ Cel purtat de cer în pântec/ să renască din 

cuvânt.../” Aceste versuri definesc pe scurt un adevărat testament.  

Evu este pregătit de plecare. El este gata să meargă acolo unde se întâmplă ceva important, el simte 

chemarea pământului. „În noaptea asta voi pleca/ spre nicăieri spre undeva/ nu mai fi tristă doamna 

mea/ ai grijă să nu uit ceva…// Costumul alb cravata gri/ caietul mov cu elegii/ din vremea când eram 

copii/ cu cerul prins în colivii…”  

Cândva un mare poet, pe numele său Tadeus Rozewicz, a scris un poem special pentru Ioan Evu: „Îmi 

plac femeile bătrâne/ femeile urâte/ femeile rele// sunt sarea pământului//... femeile bătrâne sunt 

nemuritoare// ... femeile bătrâne sunt indestructibile/ zâmbesc cu indulgenţă//... când mor/ din ochi le 

curg/ lacrimi/ care se împreună/ cu zâmbetele de pe buzele/ fetei tinere”. Acest poem   

al poetului polonez este o profeţie şi pentru Ioan; simbolul acesta este revelator, iubirea se-mplineşte 

doar în plină maturitate, în plină ninsoare...  

În inima lui Ioan se naşte imediat cavalerul bătrân pregătit pentru tinere iubiri. Ioan este pescarul, 

pescarul de oameni, care face din cântecul său piatra pe care veacul acesta va clădi iar poesia...  

Bine ai venit pescarule!... Râul e în faţa ta, furtuna te aşteaptă, furtuna va fi îmblânzită... 

Despre creaţia sa şi-au exprimat opiniile: Ioan Adam, Paul Aretzu, Ion Arieşanu, Marian Barbu, Radu 

Bărbulescu, Valeriu Bârgău, Carmen Blaga, Miron Blaga, Adrian Botez, Constanţa Buzea, Marin 

Chelu, Neculai Chirica, Mircea Ciobanu, Radu Ciobanu, Alexandru Condeescu, Ştefan Augustin 

Doinaş, Horia Gârbea, Ion Gheorghe, Silviu Guga, Dumitru Hurubă, Ion Itu, Iv Martinovici, Ion 

Mircea, Florea Miu, Gheorghe Mocuţa, Mircea Moţ, Romul Munteanu, Gabriela Negreanu, Tudor 

Opriş, Edgar Papu, Adrian Păunescu, Mariana Pândaru, Petru Poantă, Maria Diana Popescu, George 

Puşcariu, Ion Roşioru, Atila Socaciu, Constantin Sorescu, Constantin Stancu, Mircea Stepan, Ion 

Stratan, Constantin Ştefuriuc, Laurenţiu Ulici, Dumitru Velea ş.a.  

 

 

 

STEA ÎNLĂCRIMATĂ, de Ioan Evu  

 

S-adorm în munţi şi să mă pască mieii  

ca pe o iarbă crudă în april.  

cu boturi moi să rupă blând din mine  
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până-mi ajung la trupul de copil.  

 

Să-mi înflorească aerul pe gură  

vocalele pe care le-am uitat  

şi eu eliberat de sub armură,  

să fiu pământul bun pentru arat.  

 

 

Când vor porni ţăranii să îl are  

şi vor înfige fieru-n carnea mea  

din pieptul meu vor răbufni izvoare  

să oglindească-nlăcrimata stea... 

 

 

Doină de reformă, de Ioan Evu 

 

 

 

puneți taxă pe izvoare 

pe zăpezi pe cer pe tril 

dijmuiți cât se mai poate 

traiul omului umil 

 

 

contabilizați căldura 

şi procentele de frig 

indexați adâncitura 

găurilor din covrig 

 

trageți‐vă limuzine 

şi piscine vile angro 

dați‐ne talk show pe pâine 

şi noi generații Pro 

 

teletexte telecabluri 

de popor teleghidat 

ca într‐o telenovelă 

cu finalul emanat 

 

stima țării şi mândria 

domni tovarăşi senatori 

a ajuns iar România 

neam de telespectatori 

 

 

dar ce dulce e minciuna 

când te uiți şi chiar câştigi 

dă în clocot adevărul 

nu‐l atinge că te frigi 

 

 

un tăciune şi‐un cărbune 

taci poet provincial 

că s‐a reformat chestura 

şi‐ți duc versul la canal 
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şi ce artă mai e asta 

să gândeşti când toți muncesc 

pune lacătul pe doină 

că vin şi te hingheresc 

 

 

foaie neagră de huilă 

şi de cer cocsificat 

ceara mamii ei de viață 

trai disponibilizat 

 

 

bat la uşă portăreii 

cu chitanțiere‐n mâini 

vin ca să impoziteze 

cumpăna de la fântâni 

 

 

şi au pus contor pe drumuri 

vămuind mersul pe jos 

că s‐a subțiat ciolanul 

de reformă pân` la os 

şi iar verde frunză moartă 

 

 

din mileniul viitor 

munții noştri aur poartă 

pâinea este tot a lor 

las` să vină achingiii 

 

grecoteii din fanar 

cu fistic şi acadele 

într‐o țară de bazar 

 

 

cu chebab şi cu hot‐droguri 

cu halva şi baclava 

 

 

 

noapte bună Românie 

orişiunde te‐ai afla! 

 

 

Hunedoara-Haţeg şi retur la 20 iulie 2013 
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Oraşul lichid sau ţipătul mut din proza lui Ioan Barb 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: Afişul lansării de carte Oraşul scufundat 

 

 

Baza poeziei lui Ioan Barb este realitatea, trăirea intensă şi sensul într-o lume în schimbare, aplecată peste 

marginea curcubeului. 

După experienţa intensă trăită în volumele de versuri, originale şi intense, scriitorul abordează proza, e 

tentat de povestire, de povestea cu tâlc, de povestea care străbate oraşul de la un capăt la altul, de povestea în 

care eroii îşi caută destinul pierdut într-o seară, într-un loc, la o persoană misterioasă. 

Prin cartea Oraşul scufundat (unsprezece povestiri), apărută la Editura „Cenaclul de la Păltiniş”, - Sibiu, 

2013, autorul îşi prezintă tabloul de fond al vieţii, imaginea din spatele cuvintelor, pe care se derulează aventura 

umană. 

Ioan Barb povesteşte simplu, dar profund, fraza curge pe înţelesul oricui, povestea are un tâlc, are farmec, 

destinele eroilor se destind, ca un arc presat la maxim, în perioada comunistă, în perioada de după anul 1989 în 

România, chiar în zona Călanului, sau în zonele de interes pentru lumea lui Barb.  

Munca, ritualul zilnic petrecut între casă şi uzina metalurgică, etapele vieţii de la copil, soldat, matur cu 

familie, vremea tuturor lucrurilor, clipa astrală în care se întâmplă ceva, iată perimetrul în care povestea devine 

mit. Barb are capacitatea de a transforma o poveste simplă în mit, eroii devin eroi prin „marele eşec” pe care îl 

suportă, e un eşec cosmic, nimic nu-i mai salvează, devin embleme pentru comunitate. De remarcat lipsa 

relaţiilor de familie, lipsa prietenilor adevăraţi, a preoţilor, a slujitorilor creştini care să le ofere o minimă 

mângâiere, lipsa dragostei adevărate, dispariţia resurselor din viaţa lor, miracolul aşteptat care nu mai vine în 

viaţa lor, birtul ca o biserică în paragină, spectacolul lumilor. 

Titlul cărţii este dat de metafora oraşului scufundat care la mari adâncimi ascunde un alt oraş, scufundat, 

miraculos, tainic, poate adevăratul oraş, oraşul oglindă lichidă. Personajele lui Barb nu se pot adapta, 

comunismul le-a rupt de rădăcină, noua societate nu le oferă argumente, patima duce la păcat: lăcomie, beţie, 

curvie, revoltă, exhibiţionism, trufie, memoria unei alte vieţii, paralele, tăcerea… 

 

„Orice asemănare cu imaginarul este reală” – acesta este moto-ul cărţii, un moto scurt şi relevant, 

devoalând tema principală a povestirilor, perfect adevărat. 
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Scriitorul defineşte esenţa cărţii prin povestea de început: „Reconstruieşte acest tărâm pe care l-am numit 

„Oraşul scufundat” şi în care, dacă te întorci, vei fi ademenit de sirene încât e posibil să nu-ţi mai regăseşti 

puterea de-a reveni în lumea celor ce încă sunt vii. De aceea, când vei coborî în oraşul de sub ape, din interiorul 

tău, întoarce-te spre aceeaşi vârstă şi-ncearcă să priveşti prin ochii celui care-ai fost. Poate aşa vei înţelege tot 

ce-ţi părea atunci de neînţeles.”. 

Sunt şi lucruri simbolice în povestiri: grilajul de la intrare, armăsarul care devine gloabă, cel gurmand care 

nu poate scăpa din poftele proprii, beţivul care moare în frig, părăsit de toţi, localitatea în care toţi îşi vând 

proprietăţile companiei care cumpără tot, uitând că îşi vând vieţile, pierzând totul, negândindu-se unde vor locui 

după ce compania va evacua oamenii aceea prinşi în clusterele istoriei, sinuciderea în fântâna casei, simbolic - 

căderea în izvoare, nebunia care cuprinde personajul principal, brusc, irepetabil, inexplicabil, bunicul pierdut în 

cutele vremurilor, nefolositor pentru vecini şi urmaşi, soldatul rătăcit între ordine inexplicabile şi reguli sociale 

brutale, revelaţia lui, brutală, ca un vis din care se trezeşte, povestea în poveste, moartea care întâmpină oamenii 

cu pânza ei de păianjen din care nu scapă nimeni.  

Lumile sunt paralele: oraşul nou - oraşul vechi, generaţii care au fost, generaţii care vin, generaţii care nu se 

înţeleg, tradiţiile familiei pierdute pentru totdeauna, orăşeni şi ţărani, domni şi sărmani, sătui şi flămânzi, singuri 

sau prinşi în laţul păcatului, români-nemţi-maghiari-ţigani, lumea ca lume, trădători, miliţieni, muncitori care au 

talent dar nimeni nu-i vede, revolta tăcută, spusă cu viaţa trăită, o revoltă a marilor adâncimi, de titanic clocotind 

de viaţă pe fundul oceanului…  Mutul ca personaj principal în localitate, neputând să vorbească, dar putând să 

redea sensibilitate, adevăr, tristeţe, neînţeles, mutul ca un martor, martorul tăcut care acuză… 

Câteva citate redau tainele veacului întins peste oameni cu tentacule nevăzute, caracatiţă ce prinde 

personajele în braţele ei multiple… 

Pierderea memoriei: 

 

„La ce v-am spus eu, mă, mucoşilor, toate astea? Voi nu ştiţi ce a fost comunismul. Voi nu ştiţi nimic, mă. 

Mai aud pe unii spunând „comuniştii e buni”. Nu e buni, mă! Să nu poţi mânca tu vita ta, când nu se găsea nici 

urmă de carne pe tarabe. Să te închidă, pentru ce? Că ţi-e foame?”. 

 

Trezirea soldatului: 

 

„Atunci am început să mă dezmeticesc, să revin din lumea mea ideală, să realizez că nu trăiam un simplu 

joc de-a vardiştii ci mă jucam cu viaţa şi cu moartea. Începeam să mă întreb tot mai des: unde este adevărul 

despre patriotism? De ce soldaţii erau folosiţi la cele mai degradante munci şi nu la instrucţie? De ce ofiţerii 

erau, în final, aşa de laşi? Toate aceste întrebări le-am legat de felul arhaic, depăşit, dezumanizant şi înjositor 

în care se desfăşura instrucţia în regimentele noastre.”. 

 

Pierderea istoriei: 

„Dar însăşi bucuria se transformase în nebunie generală. Compania cumpărase, deja, o parte bună din sat. 

În curând vor fi dărâmate pe rând, casele, grajdurile, magazinul sătesc, buticul din mijlocul satului, biserica 

ortodoxă, capela protestantă, cimitirul, grădiniţa, şcoala primară. Toate se vor muta. Unde se vor muta? Nimeni 

nu se gândea la aceste lucruri.”. 

 

Revolta: 

„Tot Rully baci ştia pe de rost povestea din ziua când Belu şi-a aruncat pe jos carnetul de partid şi l-a 

călcat în picioare. Venea tot mai des beat la serviciu şi se odihnea în birou. L-au pârât la partid. În acea vreme 

afirma în faţa prietenilor de pahar că nu şi-a propus să facă umbră prea multă vreme deasupra pământului. L-

au chemat la icoane, l-au criticat. A scos carnetul şi l-a aruncat pe masă în faţa comitetului de partid: „Să vă 

căcaţi pe el”, ar fi zis. „E mort de mult mă, e mort". Nimeni nu a scos o vorbă. Cel de la judeţ a înghiţit în sec.”. 

 

Citatele ar putea continua, Ioan Barb are curajul de a merge până la capătul poveştii, adevărul care dă sens 

zicerii. Autorul povesteşte şi povestea sa are mesaje subliminale extraordinare, el comunică tragedia… 

 

Volumele de poezie publicate de Ioan Barb sunt câteva, dar dense, magma metaforei răzbeşte prin ritmul 

ascuns al poveştii proprii: PICĂTURA DE INFINIT, poeme, Ed. ATU Sibiu, 2010, colecţia “Raftul de poezie”, 

referinţe critice, coperta IV, Silviu Guga. SUB VIA  FIINŢEI PLÂNG  STRUGURII, poeme, Ed. ATU, Sibiu, 

2010, colecţia “Raftul de poezie”, referinţe critice coperta IV, Cornel Ungureanu, Ioan Radu Văcărescu. 



58 

 

Hatzegworld – Călătorii literare nr. 3/2013  Page 58 

 

BABILON,  poeme, colecţia “Poeţi români contemporani”, Ed. Brumar, Timişoara, 2011, prefaţă Cornel 

Ungureanu. SABATUL INTERIOR,  poeme, colecţia “Magister”, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011, referinţe 

critice coperta IV, Ioan Moldovan. 

Despre proza autorului, Siviu Guga scrie: “Acest prim volum de proză al său dovedeşte că nu-şi hazardează 

schimbarea ≪carierei≫. Prozatorul Ioan Barb nu-l contrazice pe poetul Ioan Barb. Multe ≪elemente≫ poetice 

regăsim în proza acestui volum, dar putem spune şi altfel, că proza lui Ioan Barb nu adumbreşte poezia sa, deşi 

are valoare de sine stătătoare. Ioan Barb are capacitatea de a înţelege lumea în care trăieşte şi de a istorisi fapte şi 

relaţii dintre oameni. Reuşeşte să pătrundă în esenţa, numai de el ştiută, a întâmplărilor şi cu o mişcare epică 

dibace, făcută cu un discernământ estetic nativ, le dă învelitori melancolice sau pasionale, ironice sau polemice”. 

 

O nouă experienţă, o plimbare prin lumi secrete, prin oraşe lichide, prin istorii care devin subiect de 

tragedie, iată lumea prozei lui Ioan Barb, curajul de a ieşi în prim-planul realităţii online, ca să folosim un termen 

la modă, tragic şi bolovănos… 

 

 

 

Notă. Cartea a fost lansată în 17 aprilie 2013 la Deva, Incinta Deva Mall, etajul IV, în organizarea 

Bibliotecii Judeţene „Ovid Densuşianu” Hunedoara-Deva, Director - Manager Ioan Sebastian Bara.  

 

 

Martie, 2013 

 

 

 

Fericire fără cuvinte  

 

 

„... dar ştia că fericirea nu are cuvinte”.  
 

Sunt idei, sunt sensuri în cartea Apocaliypsis cum figuris de Artur Silvestri, carte lansată 

de Editura „Carpathia Press„ – Bucureşti, 2003 în concepţia autorului, care cutremură fiinţa, o 

cheamă la o frică ce implică înţelepciunea, o frică spirituală menită să schimbe, să transforme, 

ca un imn în faţa singurătăţii şi apoi a morţii...  

Apocalipsa înseamnă descoperire, dezvăluirea, prezentarea a ceea ce este ascuns privirii, 

dar care se desluşeşte, iată, inimii. Contactul cu lumea spirituală, astfel cum s-a dezvăluit în 

stările ei profunde şi cutremurătoare, este motivul pentru care scriitorul cheamă cititorul la 

această cină de cuvinte...  

Deşi par a nu avea un fir epic cele şapte nuvele căzute dintr-o altă lume, prezentate de 

Artur Silvestri, se strâng în jurul unei alte realităţi şi rezistă timpului. E un timp al fiinţelor 

care trăiesc veşnic în aceste scrieri, dincolo de categorii, de clasificări teoretice, de poem, de 

eseu sau întâmplare.  

Nuvela primă care dă nume cărţii este una în care fiinţele au posibilitatea să fie pentru 

seara magică de naşterea Mântuitorului, mai frumoase, iată, un bărbat şi o femeie, evadaţi în 

lumea de basm, regăsind simplitatea vieţii ca viaţă şi nu ca joc de-a viaţa, sub mirosul nereal 

al busuiocului, despărţiţi de realitate de gheaţa barocă de pe fereastra simplă de la o casă de 

ţară, având deodată revelaţia esenţială: „...a doua zi după Nativitate, lumea e ca în ziua 

dintâi”.   

Locul pare fundamental, un Eden primit în dar, un spaţiu în care colindele şi merele ar 

putea lumina zăpada în noaptea Nativităţii şi unde „... simţi şi mai adânc culorile fericirii...” şi 
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unde poţi rosti cu glas tare că eşti fericit, nu ţi-e ruşine de această fericire, aşa cum se 

întâmplă în afara Edenului...  

El şi Ea sunt pătrunşi, sunt conştienţi de această fericire fără cuvinte, realizează că viaţa 

femeii va fi altfel după această zi, nimic nu mai putea fi cum fusese, erau zguduiţi până la 

schimbarea la faţă de faptul că odată cu ei, lumea se va regenera şi asta înseamnă începutul 

bucuriei.  

Şi când „sărbătoarea biruise pentru totdeauna aşteptarea şi când oglinzile ridaseră pentru 

prima dată spiritul ei în mod fidel”, când Edenul era aici, El, bărbatul, nu mai ESTE..., în mod 

real, o realitate a irealităţii, brutală, chemat dintre cei care trăiesc pe pământ, iar când cei doi 

se frâng şi se rup, pare că nimic nu mai are sens, dar abia atunci putem descoperi sensurile...  

Omul pare a pricepe ceea ce vede, este o vedere cu ochii, dar dincolo de această lume este 

lumea spirituală sub controlul lui Dumnezeu, El îngăduie şi omul trebuie să înţeleagă 

misterul...  

În cartea Iov din Scriptură personajul nu poate să înţeleagă ce se întâmplă, dar Dumnezeu 

îl învaţă pas cu pas, prin povestirea veche, mai veche ca lumea, din Scriptură, cititorul poate 

să vadă şi AICI şi ACOLO şi înveţi ce vrea El şi nu ce vrem noi, ce îngăduie El şi nu ceea ce 

facem noi.  

Nuvela, poem de Nativitate şi de iarnă, întâmplare de seară cu sărbătoare şi colindători, 

povestire simplă şi imn, dar parcă mai mult rugăciune de laudă pentru frumos, nuvela stă la 

limita dintre lumi, în marginea dintre fericire şi moarte, dintre real şi ireal, pentru a face 

posibil acest lucru: „...ca şi cum lumea întreagă ar fi fost, de mâine, o livadă fără stăpân…”  

Răspunzând provocărilor autorul încearcă să ne ducă la starea unde fericirea nu are 

cuvinte...  

Dar toate nuvelele cheamă cititorul la mister, un mister care se dezvăluie treptat, se 

deschide în timp, precum floarea, deşi par doar umbre, şi cu cât te îndepărtezi vezi întregul, 

sunt pete ce devin în perspectivă culoarea din întregul tablou, un tablou coerent, legat de 

cuvinte curate şi de imagini asemenea celor din ceruri...  

Personajele au vorbe care vin dintr-o altă parte a fiinţei de parcă fiinţele se prelungesc în 

ceruri, peisajele descrise sunt rupte din locuri rămase intacte, neatinse de mizeria lumii, de 

erorile lumii, de păcat, firul povestirii se reîntoarce la scriitor parcă lumea a încăput în lacrima 

sa, este reluată mereu tema legăturii nevăzute dintre femeie şi bărbat, ca într-o poveste de 

gheaţă ce rezistă temperaturii prin miracol...  

În scrierea „Peter în aprilie” autorul pare a deschide secretul relaţiei dintre bărbat şi 

femeii, se naşte treptat o nouă relaţie, simplă, fragilitatea femeii şi grija bărbatului pentru ea, 

vorbe blânde, gesturi care ard şi deodată revelaţia: „Pentru noi nu ar trebui să mai fie 

niciodată „ mâine „, totul e „ acum”.  
Viaţa, aşa cum se poate naşte din relaţii, departe de lume, pe un drum mai mult imaginar 

şi mai mult în minte, dar posibil, ar putea fi alta, cei doi s-ar putea smulge din căderea de 

fiecare zi, din singurătate din mijlocul oraşului, totul s-ar putea lega în aprilie, dar nu - cade 

cortina, refuzul ca o altă realitate...  

Misterul nuvelei pare să reorganizeze lumea, cuvintele şi replicile dintre EA şi El şi apoi 

grija lui prin luciditate, dau măsura dragostei pentru o clipă, mai mult decât una carnală, una a 

chemărilor într-o vreme a căderilor... Deşi refuzul bărbatului, din final, este unul dureros, 

brutal, neînţeles, totul se leagă, pentru că relaţia dintre un bărbat şi o femeie nu este una a 

conjuncturii, este una care ţine de esenţa fiinţelor, iar mesajul bărbatului este clar: E DEJA 

TÂRZIU...  

Toate scrierile au ceva care scapă controlului imediat: „însă acel vânt suav şi melodios, al 

zilei străvezii pe care el n-o mai trăise”.  
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Apoi lumea îşi pierde culorile, totul se face mineral, ca la început de lume, de parcă 

Dumnezeu ar fi gata să recreeze totul, pentru a ne face mai curaţi...  

Scrierile aduc în plin plan drama umană: singurătatea. Omul trebuie să navigheze prin 

vreme, prin veşnicie singur, în mijlocul valurilor, dar dincolo de mister este Creatorul, care dă 

sens în această lume în care un „caiac poate tăia largi triunghiuri ale solitudinii...”  

Femeia care vrăjeşte din interiorul lumii, Creatorul care prin cuvânt creează lumea pentru 

ca lumea să nu se piardă (Ordinul vrăjitoarelor).  

Este descris secretul Genezei, într-o formă vizibilă, inteligibilă şi accesibilă: „Geneza, 

după Balzac”. Paralele între lumea creată de scriitor, imaginea scriitorului care este creatorul 

şi lumea care se mişcă, aici este secretul: lumea se mişcă, totul capătă viaţă.  

Imaginea scriitorului îmbrăcat modest, cu un aer rebel, obosit de scris, retras în camera lui 

mică, izolată, protejat de lume, dar, totuşi, prezent, în mijlocul creaţiei, a zilei cea de toate 

zilele care capătă valoare prin el, grupuri de oameni treziţi de promisiunea lui acum, fericiţi 

sub cerul albastru şi el, scriitorul nevăzut, dar care dă viaţă lumii palpitând peste pavajul 

cetăţii...  

Geneza, după Balzac, ne arată că lumea se poate mişca, iar mişcarea şi fiinţa este în 

Dumnezeu, unul nevăzut, dar activ în univers...  

Construcţia nuvelelor este una a rigorii, cuvintele se leagă, misterul deşi le încheagă prin 

necunoscut, dă valoare scrierii, de parcă Artur Silvestri pare răstignit pe cuvinte, îşi duce, 

poate, inconştient, povestirea înainte, cu un aer rebel, uneori obosit, dar revitalizat de 

sensurile profunde ale vieţii, eliberând clipele de vrăji arhaice, făcând să plouă în lume sub 

culori nenăscute....  

Nuvelele au fost scrise în anii 80, cu aproape douăzeci de ani înaintea publicării, păreau 

rătăcite printre alte scrieri, într-o geneză fără sfârşit, parcă uitate de lume şi de autor, scrise de 

un alt scriitor cumva, de altcineva, din alt cer...  

Profund marcat de valorile creştine, autorul, repetă, tainic, modelul creatorului, se 

cutremură de prea multă Geneză, dar totuşi atât cât trebuie, fără ambiţia de a căuta modele, 

pentru că MODELUL EXISTĂ de la facerea lumii, Edenul pierdut, relaţia bărbat – femeie, 

forţa mineralului, ruptura neînţeleasă de om, dar necesar divină, moartea ca semn al biruinţei 

sărbătorii, posibilitatea refacerii lumii după Nativitate, taina frumuseţii omului, o lume curată 

fără mituri, o lume care se mişcă, întoarcerea spre natura curată sub linia arcuită a păsării care 

zboară, senzaţia că totul pare târziu, dar nu încă, vraja scrisului cu fiinţa, singurătatea ca mod 

de apropiere de cele de Sus.  

Personajele au senzaţia scufundării în ape, sub zăpezi, sub timp, sub dragostea imposibilă, 

ca o imersiune în albastrul cerului într-o zi curată, ziua în care se naşte Hristos în lume, se 

întrupează, în bucuria colinzilor...  

Citând pe autor:  

„Era poate ora când sărbătoarea biruise pentru totdeauna aşteptarea;...”  
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Vara 

 
Buzunarul lui Abel 
 
În general, în cultură, mai ales în cea scrisă, persoana scriitorului, a 

cărturarului, a omului de cultură, personalitatea sa, au avut şi mai au încă, dar în 
mică măsură, un rol important.  

Omul de cultură e vocea din cetate, de multe ori ia locul politrucului sau a 
sociologului, gândurile sale sunt gânduri care bat mai departe decât problemele 
zilnice ale lumii. Are capacitatea de a trece de ziduri. De multe ori oamenii zilei, 
VIP – urile, au apelat la cei care au avut puterea să vadă mai adânc problemele. 
Cărturarul acoperă un gol în viaţa cetăţii, când unele personalităţi uită care este 
rolul lor pe lume, când abandonează misiunea. 

Cu cât însă capitalismul original românesc, deşi puternic influenţat de cultura 
europeană, sau cu accente din cultura diverselor medii, începe să se maturizeze, 
apare, într-un fel,  amurgul lupilor singuratici, a oamenilor de cultură care par a se 
topi în zgomotul de fond al istoriei.  

Operele lor ajung greu la public şi, aşa cum remarca Roman Horia Patapievici, 
blocajele îşi fac prezenţa, cu alte cuvinte lumea nu mai circulă de la un om la altul, 
de la un grup la altul, se formează nuclee care rezistă puţin, apoi mişcarea, valul 
acestui secol, le înghite.  

Lupul singuratic urlă în pustiu, pare a nu fi auzit.  
Îşi scrie operele, beneficiază de sponsorizări când e vremea lor, trimite cărţile în 

cele patru puncte cardinale, dar răspunsul nu vine, glasul timid al cititorului e prea 
slab, prietenii îşi aduc aminte din când în când de crângul unde se ascunde lupul 
cel singuratic. E un efort maxim al fiinţei de a se face remarcată în librăria de 
zgomote, în biblioteca de strigăte, în tribunalul veacului. 

Regulile se schimbă, marile edituri, marile companii care fac piaţa de cultură îşi 
găsesc loc, astupă urletul lupului singuratic. Apoi asociaţiile de tot felul se zbat, 
focalizează destine, încearcă să le valorifice pentru a da culoare istoriei după stilul 
cerere – ofertă. Şi, Doamne, multe cereri mai au cei din comitetul director... 

În mod clar e nevoie de o strategie şi de o viziune puternică venite din partea 
marilor companii de cultură, de forţa nevăzută a puterii capitalului. Rezistă cine 
înţelege că e nevoie de strategii de atragere a fondurilor comunitare, sau de la 
stat, pentru marile acte de cultură, de cunoştinţe din mediul de afaceri, cunoştinţe 
economice, juridice, de regulile europene şi internaţionale. Rezistă cine poate face 
presiune asupra instituţiilor de stat pentru a-şi atinge scopurile, de a forţa mâna 
rece şi inertă a ministerului în scopul dorit, a agresa spiritual politrucul pentru a –şi 
aduce aminte că totuşi există ceva cultură prin România.  

Lupul singuratic nu e băgat în seamă in acest spectacol de blog-uri mişcate.  
Doar societatea civilă, invizibila putere, mai strigă, mai acţionează în judecată 

statul, agenţia, ministerul, are putere, e un glas, iar legislaţia internă şi cea 
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europeană recunoaşte dreptul asociaţiei de a acţiona în numele cuiva, pe teme şi 
direcţii, există proceduri de a trece de zidurile sociale, recunoscute, acceptate şi 
cine ştie rezistă, câştigă, beneficiază de bani, de putere, notorietate, poziţie pe 
piaţa culturii. 

Încă se mai simte în România boala trecutului, în spatele acestui mecanism de 
cultură, sunt oligarhii - mecena, ei au relaţii oriunde, ştiu să beneficieze de 
reeşalonări la finanţe, să iniţieze proiecte înainte de a fi lansate de agenţie sau de 
minister, au informaţii, ştiu să creeze colaboratori, asociaţi, coautori, etc., să 
restituie credite, etc., să apere eternul drept de autor în faţa lui Dumnezeu Cel 
Unic, bătându-se în piept cu pumnul pentru eterna originalitate. Mai apare şi o 
comandă de la stat, una grasă, un dicţionar, un studiu, o enciclopedie, o antologie 
a unor tradiţii sau zone uitate, etc., ceva important pentru Europa din care uităm că 
facem parte.  

Rechinii sau oligarhii se mişcă  mai bine. Apele sunt adânci, se vede banca de 
credite pe fundul oceanului, contul cel banal de serviciu.  În acest timp, deja lupul 
singuratic are duşmani, prea a atacat pe mulţi, prea stă blocat în viziunea sa de 
serviciu, nu iartă, se luptă, sistemul pare să-l sufoce, fiscul bate la poartă, familia 
suferă din pricina eforturilor sale de tot felul, nu are secretară, nu are asistent în 
managementul său unic, are o maşină de scris interzisă cândva de comunişti, 
vreun calculator vechi, uitat de vreo asociaţie străină, care nu poate scrie cu 
diacritice cum ar trebui, un calculator care se blochează în mijlocul manuscrisului, 
comunicarea pe email e greoaie, viruşi electronici blochează memoria electronică 
a capodoperei, etc. Lupul singuratic scrie noaptea, când poate, în rest e prins în 
programul de la serviciu, trebuie să-şi câştige pâinea cea de toate zilele, nimeni 
nu-l iartă, el nu are dividend, nu are blog pe care să strige, să-şi pună opiniile şi să 
fie cunoscut, îşi corectează opera în vremuri de tristeţe, uneori în trenul de navetă, 
sau în tramvai. 

E aici o luptă inegală şi mai sunt şi prietenii care vor să facă politică, iar lupul 
singuratic îi deranjează, îi stresează cu nihilismul lui, cu dosarele recuperate de la 
diverse instituţii, de la CNASAS, îi deranjează personalitatea lupului, ei vor să fie în 
parlament, în consiliul local, oriunde, iar el, lupul singuratic, e împotriva tuturor, nu 
vrea partid, nu vrea ong-ul, agenţie, etc., pare inadaptabil deşi este cel mai 
deschis la vremurile noi, la inimă şi la glas.  

Vrea să-şi scrie capodopera... să o facă tot mai cunoscută, să fie văzut din 
balconul operei naţionale.  

Nu a violat pe nimeni, nu a tâlhărit pe nimeni, mijloacele de informare din mass 
– media nu îl au în proiect, el doar ştie ce anotimp este în România şi pentru cine 
bat clopotele în Europa ... 

Din când în când lumea îşi aduce aminte că a împlinit 50 de ani, o viaţă, o, dar 
nu face invitaţii la restaurant, doar la casa de cultură sau la galeria pictorilor din 
centru, poate la iarbă verde, cu fluturii pe post de ospătari... 

Aş dori să urlu, dar sunt răguşit, nu e la moda lupul singuratic, el ştie să scrie şi 
e prea puţin într-o lume în care totul se cumpără... când nimic nu e de vânzare... 

Priveşti adânc şi începi să pricepi, că pentru a-şi scrie opera şi a sta la umbra 
cuvântului domnul Horia Roman Patapievici acceptă criticile din toate partidele 
care l-au propus în instituţii director de cultură , post din care s-ar putea eradica 
blocajul, dar creează blocaje, pentru că instituţia e fabrica de blocaje, nu e politică 
aici, doar propunerile sunt politice, nu-i aşa? 
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Stai şi auzi corul îngerilor târzii când  domnul Andrei Pleşu îşi scrie eseul, 
melancolic şi realist cu un gând zburând-i spre rolul ministrului sau a consilierului 
de stat, inspirat când bilanţul fundaţiei este în regulă, contribuţiile vin la timp şi 
există inimă bună în cetăţeanul român de la ora 20,00,  sâmbăta, când femeile 
cântă la pian.  

Filozofezi tandru când îţi zboară gândul la domnul Gabriel Liiceanu care ştie că 
un bun capitalist poate rezista şi dacă editura publică marile cărţi ale filozofilor şi 
antologia de urlete ale politrucului de serviciu, în buna tradiţie a  editorului care 
rezistă prin acţiune şi prin studierea pieţei de moment şi prin critica pură a celor 
treizeci de arginţi ... 

Observi că Uniunea Scriitorilor e condusă de un critic, repede devenit demnitar 
la stat, cu influenţă şi prestanţă, lupul singuratic vrea în haită şi comisiile de tot felul 
din uniune nu au reguli stricte de autocontrol şi evitarea incompatibilităţilor şi a 
conflictului de interese, sunt, de fapt, un fel de control al pieţei prin concursuri.  

Uniunea nu are o bază publică de date corectă şi actualizată cu ceea ce se 
scrie în ţară cu talent şi suferinţă, ci doar ceea ce oferă editurile bine reprezentate 
în comisii.   

Desigur că mulţi s-ar supăra dacă am afirma că aceştia sunt băieţii deştepţi 
din cultură, dar în orice epocă ei sunt prezenţi, indiferent de sistem, domeniu şi 
apostilă. Forează precum marii petrolişti în deşertul din estul Europei. Ajung 
adânc în pământ, până la pânza neagră a ţiţeiului care mişcă epoca... 

Este interesul, ca să folosim un termen perimat venit de la Marx, de la filozofii 
antici, de la Avraam, de la Cain care l-a găsit în buzunarul lui Abel ... 

  
Zăpezile trec, lupii rămân şi îşi schimbă părul, dar nu şi fotograful ... 
  

Septembrie, 2013  

 

 

O istorie cu zâne: gimnastica artistică feminină… 

 

 

 

Maria-Daniela Pănăzan ne îndeamnă la reîntoarcerea în planeta tinereţii cu povestea gimnasticii 

artistice în cartea sa O scurtă istorie a gimnasticii artistice feminine. Înainte şi după Nadia Comăneci, 

apărută la Editura CronoLogia – Sibiu, 2012.    

Autoarea este cunoscută ca o fină specialistă a istoriei literare, mai ales în ce priveşte poezia 

religioasă românească, iar cartea prezentă este o surpriză pentrucă suntem invitaţi să parcurgem 

istoria furtunoasă a unui sport plin de energie, de frumuseţe, de risc. De la spiritualitate pură şi 

suferinţă, la mişcarea trupului pe coordonatele frumosului în arcada rigorii absolute, poezia mişcării. 
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Sportul este un risc, riscul de a pierde totul în câteva secunde, sau bucuria de a atinge aurul din 

imnul care flutură ca un drapel în marile săli de sport, acolo unde tinerii învaţă ce înseamnă biruinţa 

prin biruinţa fiinţei proprii, acaparate de limitările de tot felul. 

Povestea aceasta se mişcă pe coordonate prestabilite: munca, modestia, stăpânirea de sine, 

competiţia ca sărbătoare, răbdarea, sacrificiul, aurul care intră în rama albastră a zilei.  

Gimnastica este un exemplu, gimnastica este modalitatea prin care românii intră in lume, 

învăţând lumea să ne respecte prin performanţa absolută: nota maximă care blochează computerele 

şi imaginaţia. Influenţează istoria sportului, apoi a societăţii… 

Maria-Daniala Pănăzan povesteşte simplu, dar în timp ce povesteşte pare a transmite în direct 

competiţia, ceva din emoţia celui care asistă la un eveniment special se transmite cititorului. Pare a fi 

o transmisie în direct sub presiunea timpului care macină destine. Sunt redate campionate europene, 

naţionale, mondiale, olimpice, documentarea este serioasă argumentată prin materialele abordate, 

de fotografii speciale, cu eroine care zâmbesc sau fac saltul mortal peste timp. 

Povestea începe cu a fost odată ca niciodată, cu pasiunea pentru perfecţiune, cu triumful care 

poate fie explicat prin fraze electrizante, cu vise de aur, cu frumuseţea trupului modelat de spiritul 

atins de har, cu stilul victoriei la zeiţele necesare de fiecare zi, cu o lume sportivă bulversată de jocul 

gimnastelor la aparatele acestui sport, cu drumurile care duc spre podium, cu declaraţiile 

adversarilor şi comentariile jurnaliştilor miraţi de atâta energie, cu generaţiile care invadează arena 

istoriei, cu antrenorul care explică inexplicabilul… 

Cartea are o bogată bibliografie, aproape o istorie prin date şi cuvinte, jurnal de reporter, 

propunând un lexicon olimpic, fluturând ramul de măslin al Olympiei, propunând o şcoală a 

campionilor, redând scrisori către o tânără sportivă, inventând o nouă artă între sport şi spectacol, 

analizând reversul medaliei, sau tehnica subtilă a muncii continue… 

Pentru a descifra mecanismul victoriei continue, Maria-Daniela Pănăzan abordează taina istoriei 

nevăzute, s-a documentat masiv şi dens, a analizat, a adunat fotografii care au făcut înconjurul lumii, 

a citit, a modificat, a stat de vorbă, a recompus vitraliul miraculos a vremii pentru a înţelege şi pentru 

a transmite mesajul special… 

Istoria gimnasticii a avut momente de aur, existau resurse şi valori în ţară, patriotismul este unul 

al frumuseţii, legenda e un loc unde se nasc mari campioane, zborul ca dor, matematica învinsă de 

arta mişcării, există o geometrie perfectă a trupului omenesc în lupta cu limitele, un nume care face 

înconjurul lumii: Nadia în inimile oamenilor şi pe buzele lor…  

Concluzia - gloria poate fi privită în palmele bătătorite ale unor adolescente. Imposibilul devine 

posibil prin talent şi muncă, dar există ceva fragil între victorie şi viaţa de zi cu zi, gimnastica poate fi 

şi un pariu cu îngerii, există o clipă perfectă în viaţa acestor gimnaste, radiografia unui zbor, apoi 

tăcerea…  

Această istorie este împărţită în două de un nume: Nadia Comăneci, lumea gândeşte altfel după 

ce o gimnastă a reuşit imposibilul.  
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Maria-Daniela Pănăzan scrie: „Ca profesoară de limba şi literatura română îi învăţ pe elevi ce 

înseamnă <<Axis mundi>> într-un text literar. Le explic că este un simbol, că reprezintă un centru al 

lumii, o axă centrală a universului în jurul căreia gravitează un întreg sistem de semne, de imagini sau 

simboluri. Îmi doresc mult să găsesc toate superlativele din lume pentru a descrie acest Axis mundi, 

centrul lumii, în gimnastică”. 

Secretul succesului şi a povestirii este tocmai focalizarea pe acest punct de energie maximă, de 

origine divină şi Dumnezeu este liber să aleagă. Povestea Nadiei a început într-un şotron şi s-a 

stabilizat pe cea mai înaltă treaptă a unui podim sportiv, în Arena lumii… 

Unul dintre antrenorii sportivei, Béla Károly, ne reaminteşte: „talentat este copilul căruia nu 

trebuie să-i repeţi de două ori acelaşi lucru!”. 

În anul 1979 România devine campioană mondială pe echipe, în ziua finalei Nadia suferă o 

intervenţie chirurgicală  la mâna dreaptă, în spitalul  Fort Worth, Dallas. Clasamentele sportive încep 

cu România… 

În 6 mai 1984 Nadia îşi ia la revedere de la sportul care a făcut-o zeiţă… pentrucă poezia 

gimnasticii începe cu Nadia! De la Nadia şi de la echipa României s-a creat gimnastica modernă (Juan 

Antonio Samaranch, interviu în ziarul „Sportul”, 7 mai 1984). 

După Nadia au urmat alte nume, Maria-Daniela Pănăzan le aminteşte în această istorie, a fost 

deschisă o pârtie în zona abruptă a sportului, pentrucă sportul a devenit în epoca modernă o zonă a 

publicităţii, afacerilor de tot felul, zeiţele sunt puse la colţ de ştiinţa care inventează noi reguli, noi 

analize, trupul omului este supus torturii prin formule chimice sau fizice, arbitrul-judecător atinge cu 

degetul locul unde ar trebui ca Dumnezeu să facă regula.  

19 septembrie 2000 – Olimpiada de la Sydeny, competiţia Mileniului. Autoarea cărţii notează: 

„Sydeny 2000 a fost, fără îndoială, cea mai fastuoasă şi mai grandioasă ediţie a Olimpiadelor 

moderne! Organizate sub semnul Mileniului ce stătea să se încheie, aceste Jocuri s-au dorit a fi o 

sinteză a tot ceea ce a adus mai bun sportul lumii secolului al XX-lea…”. 

Prinţesa Olimpiadei a fost Andreea Răducan. Dar o banală răceală, tratată cu Norofen, a 

schimbat regulile, sportiva a fost depistată pozitiv la testul antidoping…  Gimnasta chineză Dong 

Fangxiao, după zece ani, este penalizată pentru că nu avea vârsta legală pentru a concura la 

Olimpiadă. Andreea Răducan nu a fost sancţionată cu interdicţia de a mai participa la competiţii, doar 

i s-a retras medalia de aur. Semne de întrebare pentru organizatori, gimnastica artistică din România 

era prea agresivă… Dar Simona Amânar este pe podium… Lupta în echipă este una a succesului, 

unitatea vine din muncă şi perseverenţă… Noi campioane strălucesc în Arenă, România a învăţat 

regula succesului, sau, mai exact, face regula succesului…  

Geografia gimnasticii trece prin marile oraşe ale lumii: Montreal, Praha, Moscova, Los Angeles, 

Helsinki, Seul, Bruxelles, Barcelona, Atena, Amsterdam, Londra… 
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Există şi Deva, cetatea gimnasticii mondiale, iar Regina Nadia se întoarce la Oneşti, inima 

gimnasticii mondiale. Mai sunt antrenorii gimnastelor, oamenii care au stat în umbra succeselor, cu 

viaţa lor complicată, cu evadări dintr-o lume în alta, cu mari căutări, cu regrete, cu definiţii… 

Spectacolul poate continua…  

„Steaua cea mai strălucitoare, Nadia Elena Comăneci,  s-a născut într-o toamnă târzie pe malul 

Caşinului, la 12 noiembrie 1961, în oraşul Oneşti. A început gimnastica în anul 1968. Tot în anul 1968, 

la data de 9 februarie s-a inaugurat sala de gimnastică din Oneşti, unde vor ajunge, în scurtă vreme, 

la propunerea profesoarei Mariana Simionescu, antrenorii Martha şi Béla Károly”. Povestea are un 

început, un loc, nişte oameni în Arenă… 

Gimnastica, un sport al graţiei, artei şi riscului. Viaţa ca o medalie… Maria-Daniela Pănăzan a 

reuşit să ne convingă de ce lumea este mai frumoasă… Citind cartea iubitorul de sport şi de frumos va 

face un salt peste aparatele timpului, unul cu mintea reîmbogăţită de ideal. 

Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980 ne arată o faţă mai puţin obişnuită a sportului, după un 

exerciţiu efectuat de Nadia ireproşabil, juriului îi trebuie 28 de minute să afişeze o notă… A mai fost şi 

o contestaţie la modul în care arbitrele au notat-o pe Nadia…  

Istoria are logica ei, peste ani, lumea va înţelege altfel lupta sportivă, o ţară relativ mică, se bătea 

la gimnastică, prin efort propriu, cu marile puteri politice ale lumii. Învingea…  

Mecanismele puterii în arena sportului schimbă regulile şi noi nu observăm că timpul a şi trecut… 

Primul Campionat Mondial de gimnastică artistică feminină a avut loc în anul 1934, la Budapesta, 

apoi lumea a intrat în jocul acestor sportive care au redesenat frumuseţea trupului omenesc în 

mişcare, oprind timpul în ochiul îngerului… 

 

August 2013.   
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Colecţionarul de facturi şi fericire 

 

 

 

 

Liviu Ofileanu îşi intitulează volumul de versuri, antologie a creaţiei sale, cu un titlu interesant şi 

percutant: Moor-Ditch, o carte apărută la Editura Tipo Moldova – Iaşi, 2013 în colecţia OPERA 

OMNIA, poezie contemporană. O carte care reflectă viziunea autorului despre poezie şi despre viaţă, 

o carte în care se revăd traseele lirice ale unui poet îndrăgostit de poemă, atent la detaliile vieţii.  

El prezintă în fascicolul cu acelaşi titlu motivul poeziei sale, acele băi de nămol, respectiv canalul 

Moor din Londra, locul unde curg deşeurile lumii, resturile care fac lumea mai neagră, lumea îşi 

pregăteşte otrava, atentă şi cu sârguinţă. 

Ar părea că autorul este un pesimist, că adoptă tehnica artei urâtului, dar el priveşte realul ca pe 

un spectacol, din resturile lumii Dumnezeu va prelua substanţele necesare pentru a reclădi un alt 

pământ, unul mai nou, mai potrivit pentru căutătorii de fericire. În canalul cu otravă Ofileanu vede 

elementele care vor sta la baza unui alt univers.  

Oricum, el scrie, nu poate fi oprit, versul curge, se face poem, nu locurile, nu faptele, nu oamenii, 

nu timpul nostru sunt toate otrava necesară, relaţiile par a fi rupte, iar, ele, rup fiinţele. Antologia 

este una complexă, are mai multe etaje, e poezia continuă multietajată, canalul care se înalţă pe 

verticală, sfidând gravitaţia imediată: 
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 Corigent la fericire 

 Instincte canibalice 

 Atlantic 

 Cinderella & alte marşuri funebre 

 Moor-Ditch. 
Poetul este dispus să scrie despre orice, îl interesează relaţia dintre cuvinte, relaţia dintre 

oameni, străbate istoria pe jos, inventează povestiri şi se bazează pe reale povestiri, istoria e un joc în 

care ne atrage, el narează, pare a nu se opri, a detectat poezia în lucruri banale, în marile tragedii ale 

lumii. Are modestia să lase note despre temele poemelor, îl preocupă fericirea, violenţa din lume, 

mişcare planetei pe orbită, istoriile care au marcat destine, portretul artistului la patruzeci de ani. El 

se explică, e conştient că vorbele sale se pot pierde, că otrava se poate infiltra în poeme. 

Volumul are referinţe critice, sunt punctate pe rând temele, stilul, disperarea poetului în 

căutarea unui nou continent: fericirea. 

Au scris despre poet: Al. Cistelecan, Angela Nache-Mamier, Cristina Ciprian, Felix Nicolau, Gellu 

Dorian, George Paşca, Gheorghe A Stroia, Horea Gârbea, Ioan Radu Văcărescu, Liviu Apetroaie, 

Lucian Vasiliu, Silviu Guga, Ştefan Doru Dăncuş, etc. 

„În Atlantic, cu talentul narativ incontestabil, poetul dovedeşte că ştie să-şi regizeze textul liric în 

care substanţa poetică şi inspiraţia livrescă dau expresivitate nedeghizată unei cărţi de poezie demnă 

de a fi luată în seamă” (Silviu Guga). 

Cu alte cuvinte Ofileanu decantează cinismul, dă energie concretului, e atent la lipsa energiilor 

din substanţele vieţii, vede altfel universul, lumea, e în căutarea unui înţeles ultim, imposibil de 

detectat în canalul colector, e atent la serbările nebune ale oraşului în care trăieşte, el trăieşte în 

mod suprarealist viaţa, accelerând spre postmodernism, doreşte să armonizeze contrariile în fiinţa 

sa, e un generos, dar demersul pare imposibil, e ceva pierdut, corigenţa sa îl  marchează, pentru că 

poetul e mereu corigent la fericire. 

Când priveşte spre alte lumi, el îşi acordă şansa unui cuceritor capabil să o ia de la început, 

pentrucă fericirea este un alt continent posibil de descoperit. 

Există argumente pentru poezia lui Liviu Ofileanu: un caiet pierdut, un personaj anonim care 

deţine secrete, mizeria lumii care ne intră sub unghii, balada celui întemniţat se aude în poem, 

fereastra care atrage memoria tiparelor, martorul care e prezent, invizibil, dar vizibil prin mărturie, 

jurnalul care nu se termină, scris cu sânge, un autoportret pierdut şi regăsit, sclavii care nu pot ieşi 

din ţesătura istoriei, omul fără-de-pământ, mereu alte personaje, visul american îngheţat în cuvinte, 

băile de nămol plus ale cântece triste şi vesele, iar în final strigătul: „maestre, să cânte musica!” 

Poemele sunt lungi, Ofileanu îşi asumă diluarea mesajului, dar vrea să spună, să nareze, să 

explice, să găsească argumente pentru mizeria asta de viaţă, sensuri pentru o altă lume. Nu poate fi 

oprit, el evadează în vers…  
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Din când în când poezia sa se crispează, are nevoie urgentă de valori autentice, suprarealismul şi 

postmodernismul bagatelizează noul continent, el strigă indirect după Dumnezeu, e copilul care se 

joacă şi, brusc, constantă că jucăria nu are viaţă. 

„1001 de nopţi e poveste aiurea/ care minte că putem scăpa de moarte prin 

narativitate”(calitatea de martor). 

În căutarea esenţelor: „dacă nu spui ceva de neuitat/ care să ţină loc de mamă, de tată,/ să 

acopere spărtura din zid – să însoţească bătăile de tobă,/ taci şi ascultă!” (calitatea de martor). 

Speranţa care dăinuie în fiecare: „ Cei care strigă noutăţile din ziare speră că vor mânca/ o pâine 

mai bună; chiar dacă nu se aruncă de pe poduri,/ certitudinea că sunt nemuritori o au mereu după 

moarte” (Lisboa – groapa natală). 

Legăturile spirituale sunt cheia: „atunci bucuria vinului şi nostalgia morţii/ împletesc asemenea 

cozilor de fete/ o funie până în cortul lui Dumnezeu -/ pentru schimbul de prizonieri” (V. omul hristic 

a murit în versetul în care va fi trăit). 

Relaţiile dintre oameni par importante, ele nu se văd, dar creează timp şi materie în univers: 

„oameni, animale,/ îngeri şi pietre, trecem unul prin celălalt şlefuindu-ne tot/ mai fin până la firul de 

păr, cel de care atârnă pământul în spaţiu” ( XI. Tristeţea omului fără-de-pământ). 

Scăparea sensului într-o lume pierdută: „poate cineva ţine locul tău chiar în clipa de faţă/ poate 

Hristos a murit pentru tine/ şi n-ai curajul să te minţi/ că vorbele tale înseamnă altceva decât vreme 

pierdută” (nuda veritas). 

Liviu Ofileanu are talentul de a pune titluri eclatante la poeme, nu le caută, vin din spaima sa în 

faţa informaţiei care pare ciudată: istoria înseamnă trecut, viitor, prezent, amestecat în otrava 

canalului din marginea oraşului, timp lichid la marginea oraşului.  

El visează la oameni care visează o americă personală, ceva irealizabil, dar perfect în ochiul 

adolescentului care şi-a pierdut trecutul rătăcit în părinţi. Foloseşte o grafie imperfectă de dragul 

poeziei ca haină de schimb pe vreme de furtună, îşi reîntâlneşte personajele rătăcite în operele 

marilor scriitori, le ademeneşte cu un cântec de vagabond pierdut în noile colonii. 

Antologia începe emblematic: „nu are cu ce începe. de aceea visează că este” (elegii – din caietul 

angelei). 

Numele oamenilor sunt scrise cu literă mică, Ofileanu ţipă lumii care a uitat de lume, lumea 

trăieşte visul pe care şi l-a dorit! 

Antologia se termină cu versuri care leagă etajele canalului pus pe verticala imaginaţiei: „Noi am 

plecat de mult şi am rămas aici” (casa nomadă). 

E poetul un loc în care se drenează mizeriile lumii? Iată întrebarea pe care o lasă scribul de 

serviciu. Cu siguranţă, e ceva lax în poemele sale, dar el depune efortul să focalizeze temele în versuri 
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cu explozie întârziată, demersul este imposibil, fiinţa celui care scrie e locul unde se întâlnesc paralele 

care ţâşnesc de unde nu te aştepţi: 

 

„când eram foarte tânăr/  

aveam doar un pat şi o masă/  

stăteam pe marginea patului şi mâncam la masă/  

hainele mi le atârnasem în cuie/  

şi pereţii erau garderobă de teatru./  

aş fi vrut să am sănătate şi urmaşi,/  

pe cineva lângă mine./  

stau singur, lângă nevasta-mea/  

şi copii din bloc îmi zic săru` mâna/  

ca să am de ce plânge.” (portretul artistului la 40). 

 

Poezia lui Ofileanu surprinde viaţa în mişcare, totul e relativ, poezia vieţii, însă, e fixă: intră prin 

inimă şi iese prin cuvinte – ca să se vorbească de poet ca despre un altul!  

 

Cu alte cuvinte: „Musica, maestre!” 

 

August, 2013    
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Biroul duŞilor de-acasă  

 

 

 

 

Un titlu care te face să zâmbeşti: Biroul duşilor de-acasă, un roman pentru zile de criză, un roman 

de umor semnat de un scriitor care tace şi face, Dumitru Hurubă
1
, apărut la Editura „Limes”, Floreşti – 

Cluj, 2013. 

                                                           
1 Câteva note literare: Dumitru Hurubă, scriitor român, membru al Filialei Alba-Hunedoara a U.S.R.  

Este autorul unor cărţi importante pentru literatura română: Debut’86, volum colectiv de debut la 

Editura Cartea Românească (Bucureşti, 1986); Rezervaţia de zăpăciţi (proză satirico-umoristică, 

Editura Corvin, Deva, 1995); Carte de colorat mintea (versuri social-satirico-umoristice, Editura Emia, 

Colecţia “Scorpion”, Deva, 1998); Bună seara, Domnule Mann…(povestiri, Editura Eubeea, Timişoara, 

1998); Un scorpion pe contrasens (schiţe şi povestiri satirico-umoristice, Editura Corvin, Deva, 1999); 

De vorbă cu… (interviuri, Editura Eubeea, Timişoara, 1999); Insomnii binefăcătoare (critică literară, 

Editura Corvin, Deva, 2000); Scuzaţi că ne-am cunoscut (schiţe şi povestiri satirico-umoristice, Editura 

SigNata, Timişoara, 2001); Balamucul, dragostea mea… (roman umoristic, Editura Călăuza, Deva, 

2002); Cronici TV din vremea zăpăciţilor de tranziţie, Editura Călăuza, 2004; Crime şi strălucire 

(microbiografii ale unor personalităţi istorice: Ahasverus, Apostolul Pavel, Maria Stuart…), Editura 

Călăuza, 2004; Natură vie cu scorpion sentimental (microroman), Editura Emia, 2005, Deva; Acolo 

şezum şi… râsem (Cronici TV publicate în România literară), Editura Corvin, 2006; Amanţii gaiţelor cu 
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Tema, uşor de apreciat: aventuri cu sare şi piper într-un birou de firmă şi nu orice firmă, o firmă cu 

mult capital picant de stat… 

Specialist în teme dificile şi maestru al satirei, Dumitru Hurubă creionează viaţa de bazar dintr-un 

birou cu stil, cu proiecte şi vedere spre fondurile europene. O temă actual eternă într-o lume flămândă 

de capital… 

Personajele par mai reale decât la ştirile bombă de la televiziunile private, sunt bine conturate, 

lumea a plecat de acasă, ori e o lume fără reper în căutarea investitorului pierdut... 

Acţiunea se grefează pe un birou standard: PET (Plan-Exploatare-Transport), birou reorganizat 

sub presiunea principiilor economiei de piaţă. Firma aparţinând statului, ca proprietar nabab şi 

renumit, este în căutarea de proiecte, de investitori, de atragerea de fonduri pentru a rezista în 

războiul dur din capitalism, pentrucă funcţionarii vin cu aplomb din comunism, unde era mai uşor, nu-i 

aşa? 

Chiar denumirea biroului pare şocantă, „peturi” - se găsesc peste tot, aruncate cu sârguinţă de 

poporul muncitor, obiecte fără valoare, rănind mediul, natura în expansiune… Ele sunt o problemă 

naţională care se trage de la marile serbări ale patriei… 

Cum este biroul?  

„…noi formăm un colectiv de intelectuali rasaţi pentru care Himalaia birocraţiei naţionale şi 

universale nu mai are secrete, oricât ar fi ele de labirintice, sau cu specific autohton…  

Sigur, se mai întâmplă animozităţi, disensiuni şi altele de acest fel, însă, ori de câte ori ceva 

scurtcircuitează atmosfera biroului, sau liniştea sufletului nostru de bugetari, careva evadează din 

situaţie şi murmură vesel-optimist:  

Noi suntem români, noi suntem români, 

Noi suntem aici pe veci stăpâni!” 

 

În biroul sunt salvatori de profesie, femei care ştiu să întâmpine şi să prelucreze un inspector 

venit în control, filozoful de serviciu, şeful, nevasta şefului, oameni care se întâmplă să lucreze… 

Concediile medicale salvează angajatul la timpul potrivit, deplasările sunt un calvar, ieşirea din 

Capitală e pedeapsa supremă, contactul cu realitatea este baie în acid… 

Problema devine complicată în momentul în care cineva trebuie să plece în delegaţie, în 

provincie, la filială, acolo unde se investeşte, unde trebuie făcut ceva. Este şi angajatul de serviciu 

care pleacă în delegaţie, prin tragere la sorţ, democratic: Cristian Filip.  

                                                                                                                                                                                     
cap de struţ (roman), Editura Eubeea, 2008; Carte de colorat mintea (versuri, ediţie definitivă), 

Editura Corvin, 2008; Cobaii (roman), Editura Eubeea, 2009; Cititorul de iluzii (cronici şi recenzii 

literare), Editura Eubeea; Evadaţii din Clexane (roman), Editura Eubeea,  Aranka-néni sau Canapeaua 

cu scârţ, roman, Editura Limes, Floreşti-Cluj, 2012... 
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În biroul etalon se discută marile probleme ale naţiunii, ale UE, marile probleme ale omului 

modern, se iau decizii, marile personalităţi la nivel naţional şi internaţional se pot considera colegi de 

birou cu salariaţii de la PET. 

„Noi, intelectualii – pentrucă eu sunt un intelectual prin definiţie, chiar prin înaltă definiţie, aş zice, 

deşi acest merit nu mi-l atribui, avem impresia că toţi cei din imediata noastră apropiere sunt nişte 

mediocrităţi cu tendinţă de tâmpire. În consecinţă, de la o anumită vârstă, vrem-nu vrem, devenim 

înţelepţi şi generoşi, spunând cu seninătate, unii cu mai senilitate, că anii şi experienţa de viaţă trebuie 

să o împărtăşim generaţiilor de după noi, generaţii care, oricum, îi cred pe cei mai în vârstă nişte idioţi 

irecuperabili…”. 

Fiecare personaj are amintiri de excepţie, ieşirea în delegaţii, pe teren, copleşeşte pe angajatul 

aflat la serviciu sub un cod portocaliu spre roşu vişiniu, orar strict, de bucureştean în aventurile lui 

James Bond. În viziunea găştii din birou, delegatul trebuia să scoată din „rahat” întreaga trupă de 

specialişti, era reprezentantul lor în teritoriu… 

Angajaţii nu trebuie să dezamăgească pe soţia directorului Varvigeanu, din toate punctele de 

vedere, o persoană importantă în compania aparţinând statului… 

Plecat în delegaţie, în provincie, Cristian Filip, trece prin momente amuzante, incredibile, cu 

aventuri din feudalismul timpuriu, cu haz şi bucurie pentru cine nu cunoaşte patria. Firul întâmplărilor 

este bine derulat de scriitor, fin observator al mediului românesc contemporan, acţiunea este 

dinamică, de obiceiurile locului, la meniul de la restaurant, de la mişcarea în peisaj cu autobuzul 

obştesc, la modul de a iubi a femeilor din provincie...  

„Aşadar, stăteam cu un picior în aer, gata-gata să-l pun pe pământul unei localităţi de care nu 

auzisem  nici măcar prietenul meu, cartograful judeţului, care, în preziua plecării, m-a apostrofat 

confidenţial: 

- Pssst! Auzi, Cristule, scuză deranjul – oricum, chestia rămâne absolut între noi: ce 
făcuşi, bădiţule de te expulzară şefii spre Peşteriţa? 

- Nu ştiu, nu-mi dau seama, da s-a tras la sorţ… 
- Fugi d-acilea, neamule! Acu când totul se fraudează – fii intelectual, omule!” 

Vizita investitorilor în întreprindere şi a inspectorului declanşează furia, se pun la punct toate 

detaliile, se organizează condiţiile optime, inclusiv cele sexuale, e şi domnişoara Cocostârc în gaşcă, 

sunt pregătite toate zonele din ţară, inclusiv zona… zoster, se fac planuri, aprecieri… 

„Fiindcă, zice colegul Varvigeanu, dacă ceva nu e american, înseamnă că e rus, iar dacă e aşa, 

atunci multiplul criteriilor  de accesare a fondurilor UE, se situează, procentual, între cifra 7 şi minus 

infinit”. 

Angajaţii cred că problemele pot fi aranjate, dar surpriză… inspectorul nu agreează domnişoarele, 

e un inspector modern… adică homosexual şi atunci apar noi probleme… Colegul Troscuţiu e omul 

salvator… Dumitru Hurubă apelează la o soluţie europeană şi la modă în occident pentru a sublinia 

cosmopolitismul funcţionarului român şi viziunea formalistă asupra vieţii… 

Romanul are un final fericit, eroul se căsătoreşte cu Noriana, o tânără cunoscută în aventura de la 

filiala firmei situată la Peşteriţa.  

„…Fac paşi de beţiv spre frumoasa Noriana s-o îmbrăţişez şi ştiu că gloata mă va înţelege, fiindcă 

e compusă din intelectuali rasaţi, doar pentru nevasta directorului, Adolfina, va fi mai greu de priceput, 

nu?” 
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Cu acest roman, Dumitru Hurubă completează tabloul societăţii româneşti la zi, adică pentru anul 

2013, un tablou pe care s-a străduit să-l pună în operă de-a lungul vieţii cu numeroasele sale cărţi, cu 

talentul său de umorist veritabil, cu o muncă densă, cu un ochi de specialist în moravurile 

colectivităţilor bine organizate pe criterii speciale, de gaşcă şi investiţii… 

Ca de obicei, scriitorul dă atenţie numelor personajelor, le descrie personalitatea prin nume de 

excepţie, prin limbaj, prin şmecheria cea de toate zilele, ele se acomodează cu noile reguli, nu au 

plecat în zadar de acasă… Pentru asta fac şi ore suplimentare! 

În biroul etalon se folosesc cuvinte la modă într-o anumită zonă a existenţei: all right, sorry, 

placebo, facebooku, naşpa, alături de Pitagora, Arhimede, Heidegger, Gugăl… Alăturarea cuvintelor 

nu este întâmplătoare, discuţiile dintre colegi reflectă nivelul de înţelegere a vremurilor în care se 

poate realiza investiţia cu impact naţional… 

Dumitru Hurubă folosind exprimarea la persoana întâi, parcă s-ar considera până la o anumită 

limită colegul de birou, scrie: „Lăsând la o parte aceste mici alunecări în detalii, oarecum ipotetice, 

rămâne certitudinea că noi, în calitate de intelectuali rasaţi, ştim să ieşim din orice încurcătură, mai 

ales pentru că avem experienţă în domeniu…”.   

 

25 septembrie, 2013 

 

 

ANOTIMPURI 

 

Anotimpurile dragostei 

 

Lörinczi Francisc-Mihai şopteşte miracolul vieţii trăite la tensiunea iubirii în Anotimpurile dragostei – 

Poeme -, volum de versuri propus de Editura CronoLogia, Sibiu – 2013.  

Lörinczi Francisc-Mihai este un poet autentic, atent la mesaj, la puritatea mesajului, la sensurile 

profunde ale vieţii. El nu apelează la argumentele poeziei moderne, nu pare a da atenţie experimentelor 

şoc atât de agreate în actuala secvenţă literară din istoria literaturii române. Doreşte să transmită 

sentimentul profund al dragostei cu nuanţa agape, a dragostei care dăruieşte, care zideşte, construieşte 

relaţii pe verticală, cu divinitatea şi, pe orizontală, cu sufletul pereche. Tensiunea acestui sentiment înălţător 

este evidentă, dinamizează versurile, cuvintele poemelor.  

Volumul este structurat pe mai multe paliere, exprimând sentimentul anotimpului perfect: 

- Cuvinte cu pajişti alpine şi un anotimp ieşit din margini cu bujori de munte în broderie. 

- Cuvinte cu muguri de primăvară şi un anotimp încărcat de miresme în broderie. 

- Cuvinte cu maci în sânger şi un anotimp al verilor fierbinţi roind de iubire cu metafore în broderie. 

- Cuvinte în grădinile cu fructe pârguite şi un anotimp mustind de fericire în broderie divină. 
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- Cuvinte lângă foc de vatră şi miresme ascunse în oglinzi înflorind în broderie albă. 
Din această structură complexă, atent elaborată de poet, se pot reţine câteva gânduri despre poezia ca 

purtătoare de energii, capabilă să exprime maturizarea bărbatului în peisajul dragostei eterne, trecând peste 

efemerele gesturi ale celui îndrăgostit din fire, din carne.  

Pentru Lörinczi Francisc-Mihai dragostea este pasiune.  

Natura potenţează starea, o rafinează prin culoare, peisaj, prin şoaptă, prin miresme, prin relaţia dintre 

omul îndrăgostit şi freamătul verde al ierbii. Dragostea este un sentiment înalt, accesibil celui care poate 

urca vârfurile, poate rezista anotimpului acestui veac atins de păcate. Este un sentiment al purităţii şi are 

nevoie de un mediu al miresmelor puternice menite să atragă veşnicia. Un sentiment pe care îl poate duce 

doar bărbatul matur, capabil de pasiune şi profunzime, ca efect fiind rodirea vieţii sale, ramificarea în viaţa 

partenerului, a jumătăţii care va face posibilă desăvârşirea în matca vieţii. 

Apare ilustraţia broderiei, această trimitere este una a providenţei divine care energizează fiinţa omului 

limitată în cele trei dimensiuni, a patra dimensiune fiind anotimpul dragostei. Broderia semnifică migala şi 

preocuparea lui Dumnezeu pentru a desăvârşi creaţia supremă, omul atins de luminile cerului. 

Poemele nu au titluri, se definesc prin stare, prin cuvinte.  

Pentru Lörinczi Francisc-Mihai cuvântul este vehiculul prin care se transportă dragostea la cititor, 

cuvântul care duce în vocale şi consoane substanţele harului. 

Trecând prin tensiunile anotimpurilor, temă preluată de la Vivaldi, poetul reuşeşte să prindă gândurile 

celui îndrăgostit în poeme bine realizate: 

„Ţurţurii îşi plâng sub streşini 

efemeritatea picurândă. 

Se topesc sub calde îmbrăţişări  

Petrecându-se în pământ.  

Ce lacrimi nobile în zbor!  

Poate sunt îngeri captivi.  

Se dăruiesc  din iubire  

şi căzând îţi deschid 

un ecou între pereţii sufletului adormit  

vestindu-ţi primăvara.   

Cad în mine să mă regăsesc.”. 

Lumea poetului se mişcă între limite spirituale precise, el cunoaşte regula până unde poate visa, până 

unde poate şopti, e un respect pentru acest sentiment unic, irepetabil într-o viaţă de om, apare doar în 

unicat, la vremea potrivită. Este o rigoare în univers, depăşind iluziile omului care speră. El reţine această 

rigoare, este prins în broderia divină, nu o evită prin sisteme filozofice sau teologice, o acceptă cu 

modestie. 
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Cuvinte zboară verde în noi, arbori înrădăcinaţi în cer, desculţ prin cer, lacrimi pe care nu le mai pot 

reţine îngerii, brazde albastre, pana lui Dumnezeu şerpuia în inimă, înmiresmat de nemurire îndrăgostitul 

ascultă al lumii cânt, aripile îndrăgostiţilor poartă un singur trup, un pendul bate în trupurile tinere, poţi sta 

în legănarea iubitei, înrâmurindu-te! 

Starea este bine descrisă de Lörinczi Francisc-Mihai: „Dumnezeu este în firul de iarbă/ în mine/ şi 

acolo unde eu/ nu îmi pot imagina./ E primăvară eternă.”. 

Poemele sunt rupte dintr-un poem mai înalt, ninsori divine fac să cadă cuvinte în mintea celui atins de 

iubire. 

Macul e semnul prezenţei dragostei profunde, eliberarea pare o câmpie în faţa celui legat de 

sentimente înalte, trandafirii sălbatici marchează peisajul prin puritatea lor, mâna omului nu a putut atinge 

simbolul iubirii… 

Iubirea ca un strigăt, eliberează forţele celui tânăr, el ar dori să lege cerul de pământ, o coloană infinită 

de îngeri renăscând, pentru ca iubirea să intre sub bolta eternităţii.    

În mijlocul naturii îndrăgostitul regăseşte raiul pierdut, e momentul în care imperii de frumuseţe coboară 

pe pământ. 

Anotimpurile vor fi mereu cinci la Lörinczi Francisc-Mihai pentrucă dragostea este anotimpul perfect, 

în care a fost prinsă fiinţa sa, acceptă totul cu umilinţă, sentimentul este coagulat prin har, nu prin edificare 

proprie, umilinţa poetului în faţa acestuia e o stare de graţie.  

Bunicul, metafora celui veşnic, face legătura între lumi, între generaţii.  

Poemele sunt şoptite, se brodează rugăciunea în cuvinte care ard, credinţa este discretă, sugerată, 

îndrăgostitul depune mărturie pentru dragostea divină, mult mai înaltă, frumuseţea fiind semnul acesteia. 

Versurile au o muzicalitate aparte, rezonează cu ritmurile psalmului din Scriptură după stilul vechilor 

scribi care căutau muzicalitatea ideilor, reflectare a înţelepciunii de început. 

Vocea poetul este unică, volumul marchează un talent discret, atent la mesaj, nu la modele literare. 

Acceptă toate stilurile literare, e şi un soi de naivitate adamică în poeme, broderia anotimpurilor nu elimină 

simplitatea şi expresiile delicate, de bun simţ, ele nu şochează ca în poezia postmodernă, ele argumentează. 

„Te aştept/ Aşa cum pomul cu ramurile-ncărcate/ cu pârguite poame-şi aşteaptă grădinarul./ Mă 

lungesc spre tine/ ca o zi de vară./ Înmiresmează-mă!” 

Volumul are o postfaţă semnată de Maria-Daniela Pănăzan unde sunt punctate câteva din punctele de 

forţă ale poeziei lui Lörinczi Francisc-Mihai: „Regina metaforă stăpâneşte forţa cuvântului. Poemele curg 

precum un izvor de apă vie şi se adapă de la fântâna lui Iacob. Metafora domneşte peste un univers lirica 

diafan, suav, menit a sensibiliza până la eter sufletul cititorului.”. 

 

Octombrie, 2013      
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Când telefoanele sună în gol… 

 

 

 

 

Cu volumul de versuri La prohodul bradului
2
, Adrian Botez pare să nu-i mai pese de 

mode, doctrine, generaţii literare, stiluri. El se afundă în magma poemelor sale, sunt locuri tari 

de cuvinte din pământ, sunt patrii în care se poate locui. Hărmălaia din lume este departe, 

poemul pulsează pentru că în poezie el cheamă şi leagă mituri, credinţe, povestiri vechi, 

simboluri veşnice, dureri în care lucrează lumina, saltul mortal al bradului în hăul din munte.  

Se adună în acest volum poeme moderne, clasice, poezia populară care ţâşneşte din nai, 

undeva în muntele miracolelor, bocete, revelaţii care nu s-au mai spus, erori necesare care 

schimbă sensurile, rugăciunea.  

Peste toate planează Iisus, el acoperă punctele cardinale, geografiile de ocazie, acoperă 

neruşinarea unei lumi în cădere. 

                                                           
2
 Adrian Botez, La prohodul bradului, versuri, Editura Rafet – Râmnicu-Sărat, 2013. 
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Adrian Botez se luptă pentru fiecare poem, îl scrie uşor ca literat, îl edifică tot mai greu ca 

om, se sperie de ceea ce scrie, apoi îşi revine şi reinventează lumea. 

Până la urmă bradul ar putea fi chiar poetul, ar putea fi anonimul care s-a retras în 

cuvinte, cel care locuieşte în lacrima lumii. Poetul ţine aproape de tradiţiile româneşti, de 

marile teme ale ţăranului român din vremuri bune. 

Cartea reflectă neliniştea poetului în faţa revelaţiei, este structurată pe mai multe paliere, e 

complex modelată: 

 

I. LA PROHODUL BRADULUI 

II. VIAŢA ŞI MATRIOŞA 

III. SILABE-N SUBLIM 

IV. MLAŞTINA 

V. PRIMĂVARA RATAŢILOR 

 

Teme aparent disparate, legate de vântul din munte care leagănă poemele din fiecare 

parte, le uneşte prin mişcare şi disciplinare. Cultura vastă a poetului îi permite o astfel de 

structură, toate se adună, nu se risipesc. 

Volumul este dedicat soţiei, legăturii veşnice. Primul poem este dedicat mamei, legăturii 

cu cerul. Legături pe orizontală şi legături pe verticală. 

Valul neliniştii se materializează literar cu multă pasiune: nori vor ieşi din piatră, rădăcini 

de ape, ninge lumina întunericului, laptele negru al privirii, poteca de stele, năvălesc florile în 

cântec…  

Primul poem defineşte poziţia poetului în pântecul sonor al vremii: 

  

pustiu – cu ochii înceţoşaţi de lacrimi 

privesc la bradul înălţat din munte 

cui îi vei îndemna plecata frunte 

să se împlânte – iar – în ceruri? 

….. 

 

vin vremi pitice – ne-apărăm sub Cruce 
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n-avem urmaşi împătimiţi de jaruri: 

cu noi – sub glie-un ev întreg se duce 

 

…amurg grăbit – nu tu-mi aduci amaruri: 

rămâne însă – veghetor în munte 

atât de singur – bradul cel din frunte…! 

 

Singurătatea bradului e singurătatea celui care stă de veghe. 

Argumentele poeziei lui Adrian Botez sunt vădit creştine şi luminoase. 

Poemele sale se fixează pe lucruri certe: nunta, prohodul, taina, bradul, doina, munţii, 

rugăciunea, anotimpul cel veşnic, lumina, noaptea ca stare, călăreţi prin istorie, doina, 

cântecul cucului, frunza în cădere, crama cerului, colind cu flori negre, Ţara Ana, balada 

tristeţilor, paradisul, causa causorum, legământul, Dumnezeu ca prezenţă, energie necreată… 

Sunt poeme care rămân, matrice pentru ceea ce este poezia, argument împotriva 

bâlbâielilor din literatura pe autostradă: 

 

Oamenii vin când îi cheamă Dumnezeu – nu  

când se cheamă unii pe alţii  

 

e prea mare gălăgie inutilă în lume  

de parcă toate maimuţele şi-au aflat o  

religie  

 

astupaţi găurile prostiei – pentru Dumnezeu! –  

ca să se audă Glasul lui – singurul  

utilizabil şi garantat câştigător  (Glasuri inutile). 
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Prezenţa lui Dumnezeu este atât de copleşitoare pentru poet încât lumea se recompune 

după vechi legăminte, dar totul este puternic ancorat în eternitate: „munţii – avocaţii lui 

Dumnezeu// când îi văd – de departe – încep să simt în nări explozia/cerului” (Munţii – 

avocaţii lui Dumnezeu).  

Cititorul simte tot mai mult tristeţea poetului, Creatorul nu mai are legături cu propria 

creaţie, e un hău în lume, bradul stă să cadă în golul acela nedefinit… 

Titlurile poeziilor sunt semnificative, titlurile ciclurilor subliniază temele, e un joc în 

lume în care lumile se ascund unele în altele, mlaştina din suflete e o realitate zilnică, a venit 

vremea celor căzuţi, rataţii, păcătoşii (în limba ebraică veche, limba Vechiului Testament, 

păcat era tradus prin ratarea ţintei). Judecata… 

Ultimul poem pune accentul pe un nou legământ între om şi Dumnezeu, unul necesar, 

unul care se impune, este în logica celui care speră: 

„Hristoase-al unirii – Hristoase-al iubirii/ nu pot să trădez lucrarea de îngeri/ nu vreau a te 

face din nou ca să sângeri// în inimă-împiedic prigoana-amintirii/ … seninul din ceruri îl chem 

pe pământ:/ cu toate voi face un nou legământ!”(Noul legământ necesar). 

Balada călăreţilor singuratici marchează planul luptei continue în istorie pe care bărbaţii 

patriei au dus-o cu vrăşmaşul, o luptă fără pauze, una dârză, luptătorii rezistă până la oase, 

dincolo de carne, rezistă: „le putrezeau picioarele-n cizme - şi ei/ călăreau// au ajuns să fie 

schelete de oameni – călărind pe schelete de cai – şi ei // tot călăreau”. 

Până şi Moartea a ajuns să călărească pe lângă aceşti bărbaţi şi nu i-a recunoscut… 

În poemul dedicat lui Gheorghe Zamfir la 31 decembrie 2012, Ţara Ana, autorul cântă cu 

tristeţe istoria românilor, cea sacrificată dă nume zidirii, o zidire afectată de vrăjmaşii lumii: 

„i-au smuls carpaţii şi-au târât-o/ sleită în amurg de babiloane/ nevertebrată sclavă şi-au dorit-

o/  s-aplaude tonţii iadul din betoane”. 

Poemele şi-au pierdut grafia obişnuită, punctele, virgulele, semnele obişnuite au ars, ele 

nu au limite, sunt oprite din curgere de tristeţe, de speranţă, de credinţă… 

Adrian Botez este un poet atipic pentru acest moment al istoriei literare, dar este 

exponenţial pentru literatura română eternă, cultura sa, dragostea pentru ceea ce este 

românesc, deschiderea spre marile teme care frământă omenirea, pasiunea pentru frumos şi 

adevăr legate, toate contribuie la ceea ce poate fi un poet: glasul care repetă Glasul… 

El dă sfat poetului de astăzi: „publică-te – expune-te – arată-te/ cât mai puţin/ din ce în ce 

mai puţin – dacă vrei să contezi ca/ Poet…” 

Oamenilor trebuie să le fie dor de Poet, nu să-l hulească, Poetul are ceva de aur în priviri, 

ceva veşnic în zicere, el vede, e văzătorul în vremuri tulburi, la schimbarea generaţiilor… 
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La telefon este poemul care dă contur temelor omului contemporan, mereu caută, sună la 

telefonul său pe cineva, nimeni nu-i răspunde, toţi sunt plecaţi de acasă, lipsesc din istorie, pe 

planetă toate telefoanele sună în gol, sunt formate toate numerele de telefon posibile, poetul 

formează ultimul număr de telefon, se caută pe sine, cu teamă, e o tăcere plină de semnificaţii, 

ultima chemare e cea mai grea, ore pustii, îngropate sunt ore pustii… Un poem ca un semn 

pentru cei care vin… Din această cauză este nevoie, imperioasă nevoie, de un nou legământ al 

omului cu cerul… Relaţiile dintre oameni sunt rupte, s-a frânt linia albastră dintre inimi… 

Unele poeme au ceva definitiv: „esenţa întunericului este/ lumina: când// le-a poruncit 

Dumnezeu să iasă din/ fructul întunericului – sâmburii erau// constelaţii şi/ suflete arzânde – 

vâlvătăi exasperate de/ crezuri”. 

Pentru Adrian Botez au fost odată poeţii-soldaţi-de cetate apărători şi-i vine să plângă de 

ciudă… Dar Dumnezeu e prezent cu umili fluturi pe umeri… 

Unele poeme sunt arborescente, discursul curge, sufletul artistului ţipă în lume, cuvintele 

scapă de sub control, probabil sunt stări importante pentru omul-scrib, există tristeţe, durere, 

revoltă, boală… Adrian Botez nu pare preocupat să le finiseze, starea i se pare mai 

importantă, mesajul este potenţat prin versuri, e un fapt de viaţă, nu unul literar, dar exprimat 

prin mijloace literare, note-jurnal spiritual… 

Volumul are în anexă o fişă biografică, este prezentat autorul, scurtă istorie a omului în 

căutarea sensului, lămuritoare pentru cititor… Poemele sunt răspunsul… Bradul, semnul între 

filele de netimp ale istoriei noastre… „cu fruntea sus – căci sunt aristocrat/ nu permit nimănui 

şantaje ori terori/ … trebuie – de eşti prinţ – să ştii râzând să mori! (Sonet princiar)”. 

 

Iulie, 2013 

 

 
 

Cenaclul de luni, puţină istorie literară… 
 
 
 
În seara zilei de 3 martie 1977, nimic nu prevestea ce avea sa se întâmple in 

Romania doar o zi mai târziu, la ora 21:22, in urma unui cutremur năucitor care a durat 
aproape un minut şi a făcut victime. Cu o seara înainte, așadar, mai mulţi studenţi de la 
filologie şi filozofie, dar şi de la Politehnica sau construcţii, s-au adunat sa-şi citească 
propriile texte literare, să le asculte pe ale altora, să discute şi să hotărască împreuna 
daca era cazul ca respectivii sa continue sau să abandoneze creaţia. Împreuna cu ei s-a 
aflat şi Nicolae Manolescu (azi preşedinte USR), critic literar, profesor la Facultatea de 
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Litere a Univerşităţii din București. Doi tineri care au citit in seara de 3 martie 1977 se 
numesc Calin Vlaşie şi Vaşile Poenaru. Grupul şi întâlnirile care au urmat după au intrat 
in istorie şi au ieșit din istorie cu numele de Cenaclul de Luni. Sala in care s-a ţinut prima 
ședinţa n-a mai trăit decât o zi, adică până la cutremur, când studentul Calin Vlaşie, 
doritor de glorie literara, se afla in tren. Benefică  ideea lui Radu Calin Cristea, şi el 
student, de a-l convinge pe profesorul Manolescu sa tina cenaclul joia, şi nu vinerea. 
Criticul care a încurajat tinerii să îndrăznească să scrie liber, să-şi caute identitatea 
dincolo de formulele acceptate şi uzate, să-şi facă o oaza in desertul decupat de cultura 
oficiala a momentului, adică cea permisa de partidul stat. Cenaclul de Luni a format în 
timp, șase ani de ședinţe, ţinute în diferite locuri, incluşiv la Clubul CFR, de pe Calea 
Griviţei, s-a edificat o generaţie numita generaţia 80, în care au stat împreună  tinere 
speranţe, ulterior confirmate, cu personalităţi diferite. Enumerăm: Doru Mareș (secretar 
al Cenaclului şi iniţiator al lui, împreuna cu Radu Calin Cristea), Mircea Cărtărescu, 
Florin Iaru, Ioan Groșan, Traian T. Coșovei, Alexandru Mușina, Ioan Bogdan Lefter, 
Augustin Fragila, Calin Vlaşie, Radu Sergiu Ruba, Marius Oprea, Daniel Pişcu, Ion Stratan, 
Mariana Marin, Mircea Nedelciu, Gheorghe Crăciun, Dan Goanţa, Ioan Lăcusta, Radu G. 
Țeposu,etc. Dar cărţile lor au rămas, sunt raftul de sărbătoare a literaturii române, 
cărţile care au schimbat istoria literară şi au marcat conştiinţe.  
Lunediștii au jucat un rol semnificativ în dezvoltarea literaturii române şi in cultura 
contemporana in general. A fost o şansă să se formeze o importanta generaţie de 
scriitori: debutul în presa culturala şi în volum devenise din ce in ce mai dificil in ‘77, 
talentul puternic şi original al mai tuturor tinerilor care citeau la cenaclu şi spiritul critic 
pe care-l aveau toţi, argumente suficiente pentru discuţii cu nivel şi, mai ales, libere. S-a 
făcut literatura pur şi şimplu, a participa la Cenaclu a însemnat a discuta, a accepta şi a 
înţelege, a permite unitatea în diverşitate, a construi un spaţiu public de discuţie, animat 
de creatori care vor o noua literatura, iar fiecare e liber sa-şi exprime propria teorie, sa 
fie de acord cu una şi sa critice o alta. Politica se ţinea scai de lunedişti…o altă poveste… 
Au fost adunări cu 70-80 de participanţi, cu omniprezenta anecdotă, cu întâmplări  
relevante pentru istoria personala a protagoniștilor, pentru istoria literara şi istoria 
mentalităţilor, cu lecturi şi discuţii de neuitat, unele dezastruoase, altele ireproșabile, s-
au adus chipuri, gesturi, dispute de idei, versuri, întâlniri, ticuri, petreceri, drumuri cu 
naveta, provinciali aspiranţi la glorie… 

 
Cenaclul de luni, adică… 
 
Sursa: wikipedia, presa, istoria literaturii române…, vorbe pe trecerea de pietoni! 
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KEROSEN 

 

 

Kerosen şi îngeri la Ioan Barb 

 

 

Meditând închis în ochiul ciclopului, o carte de referinţă pentru creaţia lui Ioan Barb, o carte 

apărută la Editura Brumar, Timişoara – 2013, densă, relevantă prin contrast pentru momentul poetic 

actual, dominat de experiment, de fantezii gratuite, de tandre rătăciri în Utopia. 

Titlul este percutant, profund şi exprimă esenţa creaţiei lui Ioan Barb.  

Ciclopul poate fi închipuit un animal fantastic, cu un singur ochi în frunte, dominat de ritmul 

nevăzut al mitului scăpat de cenzură. Un ochi, simbolul acelui unu care ne conţine în mod virtual, la 

nivel spiritual, ne ţine captivi, imaginea fiind locul unde se petrec miracole, adică fantezia poetului 

captiv în destinul său unic, destin atins de ape adânci, în faţa peisajului infinit al lumii. 

Cartea aceasta de versuri vine după alte cărţi semnate de Ioan Barb, printre care amintim:  

PICĂTURA DE INFINIT, poeme, Ed. ATU Sibiu, 2010; SUB VIA  FIINŢEI PLÂNG  STRUGURII, 

poeme, Ed. ATU, Sibiu, 2010; BABILON,  poeme, Ed. Brumar, Timişoara, 2011; SABATUL 

INTERIOR,  poeme, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2011. 

De reţinut şi debutul în proză a lui Ioan Barb cu Oraşul scufundat, plus revista „Algoritm literar” 

care apare la Călan sub atenta sa regie de poet în căutarea sensurilor pierdute ale poeziei, locul unde 

trăieşte acest scriitor interesant. 

Revenind la volum de versuri prezent, observăm structura acestuia, ordonată sub tensiunea 

mesajului: 

 Momente cu Brigitte; 

 Rănile încetinirii. 

Aceste părţi ale volumului ne sugerează stările iubirii într-o lume ciudată şi greutatea gândurilor 

care ne reţin şi ne încetinesc viziunea, acele răni care ne afectează nevăzut.  

Deşi poetul, membru al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România, reia unele teme care l-au 

preocupat, sau pare absorbit de tensiunea vieţii pe care a trăit-o cu fervoare, reuşeşte să-şi închege 

discursul, să elimine acele pasaje la care uneori un poet stăruie pentrucă îi plac, să atingă limita actuală 

posibilă a poemului esenţial pe care orice scriitor îl poartă în sine ca o boală învinsă, cu efecte 

secundare… 
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Imaginaţia lui Ioan Barb este în plin dinamism, el pare a-şi conserva energiile şi a le pune în operă 

cu talent. Deşi munceşte asupra poemului ca un meşteşugar absorbit de aurul pe care îl prelucrează, 

pare a-şi fi găsit ritmul interior necesar şi cuvintele care să traducă stările sale. 

Uneori tandru, alteori dur, chiar brutal, legat de mit sau de realitatea imediată, de speranţele sale 

de om matur în călătorie spre ţara mult visată, preocupat de greutatea memoriei în cuvinte şoptite sau 

de revolta care macină omul în faţa lumii în cădere, toate sunt stări care dau consistenţă poemelor. 

Lecturile din textele Bibliei îi luminează versul, el regăseşte teme pierdute ale literaturii sau le 

reinventează după stilul care îl defineşte, îl marchează modelul omului mare care stă în fiecare inimă, 

modelul acela care poate izbucni într-o zi… 

Ce-l preocupă pe Barb?  

Un foc străin, umbrele, povestea aceea stranie, unică într-o viaţă de om, viaţa ca o pradă (Marin 

Preda), fereastra care se poate deschide spre celălalt, kerosen şi îngeri, fragilitatea destinului unui om 

în Patul lui Procust (Camil Petrescu), nopţile interioare, gustul violent al zmeurii, inima unei femei şi 

moartea ca pasaj de trecere, ori prezenţa lui Dumnezeu, fratele Abel care s-a dus în locul celui păcătos, 

asprimea vieţii pe un deal care trebuie urcat, schimbarea minţii sub presiunea lumilor… 

Dacă omul modern e preocupat de moartea lui Dumnezeu conform teologilor occidentali, o temă 

cumva la modă printre intelectuali, Ioan Barb redescoperă că în ultimul timp Dumnezeu  este mai 

tânăr… Iată energia pierdută a multor poeţi! 

„Când trece poştaşul/ se bucură ca nişte copii/ a venit Dumnezeu a venit/ îşi spun că-i mai tânăr/ 

decât în icoane şi plâng (în ultimul timp Dumnezeu  este mai tânăr)”.   

În poemul drumul Damascului, Ioan Barb surprinde în sine pe cel care s-a maturizat brusc sub 

scut, într-un timp absolut cu părinţi şi copii, cu durere şi eliberare. Ceva viu este în fiinţa omului, etern 

şi repetabil sub model. „Lângă drum era o fântână săpată în piatră/ când m-am aplecat să beau am 

văzut în oglinda apei/ chipul tatei am băut şi apa s-a tulburat/ m-am uitat din nou şi am văzut iar chipul 

tatei/ dar ştiam că eram eu încărunţisem şi semănam cu el”.    

Poetul reuşeşte să metamorfozeze etape în poemul acela care îl poartă sub frunte, să-l traducă în 

cuvinte, e poemul care este suficient sieşi, poem sub matricea din făgăduinţe.  

 

poeţii îşi încep ziua 

cu un pahar de tărie 

alungă din aşternuturi 

umbrele pe care s-au  

încolăcit sub pomul cunoaşterii  

îşi descos amintirile din perne  

şi se bucură  
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împărtăşindu-i profeţii  

despre împărăţia de o mie de ani  

 

prin priviri se întorc în larg corăbiile  

în locul catargelor  

flutură aburii inimilor topite de singurătate  

 

când mor un demon le sapă în palme  

câte o flacără  (moartea începe cu o femeie săpată în palme). 

 

Am citat acest poem pentru a lăsa cititorului un exemplu semnificativ din carte, venit după ani de 

scris, de visat, de suferit, sub aparenta beţie a inspiraţiei care poartă corăbiile spre inima celui de pe 

ţărm.  

Într-un altul, regăsim pe tânărul poet implicat în revoluţie, e purtătorul energiei care biruie, titlul 

este definitoriu: viaţa este doar un steag cu stema decupată. Versuri care descriu stare de revoluţie la 

artist, o implicare totală, până la sacrificiu pentrucă în locul stemei din steagurile ţării ochiul lui 

Dumnezeu clipea uimit… Povestirea simplă debordează în eternitate, viaţa este o taină care ne prinde 

în ochiul ciclopului… 

În poemul care dă titlul volumului, meditând închis în ochiul ciclopului, Ioan Barb redă pulsul 

vieţii aşa cum l-a simţit: gesturi principale pierdute în eternitate, urci în interiorul tău ca într-o peşteră, 

valoarea timpului, un simplu răsărit, vinovat de a vorbi în lumea reală, sărutul morţii sau al tainei, apoi 

golul… O filozofie de viaţă în chiar ochiul ciclopului… 

Un alt poem rotunjit de inspiraţie, este răsăritul unei păsări, un poem simbol pentru poezia lui 

Barb: „moartea este doar un ogor/ din când în când semănăm câte un trup/ pentru lumea de dincolo 

unde viaţa va încolţi”. 

Pentru a dinamiza poezia care curge în scrisul acesta de scrib presat de moarte şi de viaţă în 

acelaşi timp, poetul introduce tema Brigitte, o temă reală, semn al dragostei care provoacă miracole 

sau drame, a dragostei ca relaţie între două fiinţe tinere, sau care se străduiau să nu îmbătrânească, sub 

gesturi banale cu efecte importante: timpul se opreşte în loc pentru cei care se atrag… Da, sunt 

momente cu Brigitte, dar el picură în altă dimensiune, una pierdută şi apoi regăsită prin poezie, simplu, 

ca un poet în călătoria sa neterminată. „Sunt un călător cu un singur rând de încălţări/ şi o singură 

haină/ în fiecare dimineaţă o spăl/ învelind acest trup supus dorinţelor/… /atunci mă întorc în trupul 

părăsit/ un şarpe îmi atinge de fiecare dată cămaşa/ aşa cum se lipeşte viaţa veche de mine/ ca o femeie 

uşoară” (călătorul). 

Călătoria pentru Ioan Barb, este una simbolică, el poate retrăi marele exod… 
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Este şi un soi de naivitate voită în poeme, asumată ca starea copilăriei pierdute, poate ar fi trebuit 

să renunţe la aceasta, dar ochiul ciclopului este geometrie pură. Grafia versurilor curge simplu, 

suspendarea semnelor de punctuaţie este la modă pentru întâlnirile cu Brigitte cea tainică, poetul lasă 

ideile să curgă, pare o libertate a poemului în căutarea formei pierdute, dar luciditatea ţine captiv 

destinul într-un soi de liber-arbitru dobândit pe drumul Damascului… 

Volumul are şi o scurtă prezentare pe ultima copertă întocmită de Al. Cistelecan, fin observator al 

fenomenului literar, în care se reţine: „E un imaginar cu tupeu, uneori cinic, alteori simpatic, pe care 

Ioan Barb îl încurajează la îndrăzneli împinse până în marginea suprarealismului (dar nu mai încolo).”.  

Despre poezia lui Barb au mai scris Ioan Moldovan, Cornel Ungureanu, Silviu Guga, Radu Văcărescu, 

Dumitru Hurubă, Ioan Evu, Constantin Stancu şi alţi. 

Eliberarea de sunt teroarea democraţiei imediate vine la final, poemul metanoia este cel care 

desenează modelul: „când sunt deznădăjduit/ aştept să-mi fluture/ prin ochii închişi/ umbra cerului un 

drapel/ pe care Heruvimul/ a brodat veşnicia”.   

Călătorul a ajuns în locul miracolelor, absolutul ia locul ciclopului… 

 

Iulie, 2013 
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EPISTOLE… 
 

 

Eugen Dorcescu 
 

Din amintirile unui scrib. Cum am lucrat la Versiunea Bartolomeu 

Valeriu Anania a Sfintei Scripturi 

 

Biografia mea literară, drumul meu în viaţă şi în literatură – aşa cum  sunt 

ele şi atâta cât sunt – au întâlnit, la anume răspântii, o seamă de personalităţi, 

pe care, aş înclina să cred, le-a rânduit acolo Providenţa. Debutul în revistă 

(“Luceafărul”, Bucureşti, 1971) mi-a fost vegheat de Alexandru Philippide, 

Ştefan Bănulescu şi Cezar Baltag. Cel editorial (Cartea Românească, 

Bucureşti, 1972) – de Marin Preda, Mircea Ciobanu şi Mihai Gafiţa. 

Receptarea creaţiei mele, în exegeza românească, îi datorează enorm 

Profesorului Virgil Nemoianu, geniului său hermeneutic. Iar dincolo de 

hotarele ţării (cu deosebire în lumea hispanică), poezia mea este cunoscută 

graţie unor confraţi de gust şi de talent, ce s-au silit fie a o traduce (Rosa 

Lentini, Coriolano González Montañez), fie a o include în prestigioase 

antologii şi a o comenta (reputaţii scriitori şi profesori Andrés Sánchez 

Robayna şi Jaime Siles, poetul şi pictorul Fernando Sabido Sánchez, autor al 

unei monumentale enciclopedii de poezie universală contemporană etc.). 

  

Toate acestea – la un palier precumpănitor estetic. Cât despre domeniul strict 

spiritual, am avut şansa de a mă afla, nu puţină vreme, în preajma unor 

ierarhi iluştri: Părintele Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului, şi 

Părintele, de pioasă aducere-aminte, Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolit 

al Vadului, Feleacului şi Clujului.  

Aşadar, ca om şi scriitor, mă pot considera fericit.   

                         

                                                      * 

Pe Părintele Bartolomeu Valeriu Anania l-am cunoscut numai în duh. Nu  

ne-am întâlnit niciodată faţă către faţă. Ceea ce nu ne-a împiedicat – ci, 

poate, dimpotrivă – să comunicăm profund şi esenţial. Am corespondat, ne-

am dăruit cărţi, am purtat repetate convorbiri telefonice. Şi, mai presus de 

toate şi de orice, am trudit împreună (mă încumet a zice), dar în măsuri mult 

diferite, fireşte, la ediţia din 2001 a Sfintei Scripturi – Biblia sau Sfânta 

Scriptură, Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod, Versiune diortosită după 
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Septuaginta, redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, 

Arhiepiscopul Clujului, sprijinit pe numeroase alte osteneli. 

                                                        * 

Între aceste “numeroase osteneli” se înscrie şi modesta-mi slujire. Este 

punctul cel mai înalt al muncii mele de editor, la fel cum, pe de altă parte, 

stihuirea Psalmilor, a Ecclesiastului, a Pildelor şi a Rugăciunii regelui 

Manase alcătuiesc rodul cel mai de preţ al carierei mele literare. Părintele 

Bartolomeu a tălmăcit şi comentat – cu harul său  şi cu erudiţia sa – textul 

sacru; eu am hărnicit (alături de alţii) la corectură şi la revizia finală. 

 

                                                         * 

Dar iată cum a început totul. 

În 1993, chiar înainte de Paşti, am publicat ediţia I a Psalmilor în versuri, la 

Editura Excelsior, Timişoara. Îndată după imprimare, am trimis câte un 

exemplar Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, Înalt Prea Sfinţiei Sale 

Părintelui Mitropolit Nicolae, precum şi Înalt Prea Sfinţiei Sale Părintelui 

Mitropolit Bartolomeu. Am primit, la scurt timp, scrisori de felicitare şi de 

mulţumire. Tot în 1993, am cumpărat, de la standul Catedralei Mitropolitane 

din Timişoara, Noul Testament, ediţie de probă, izvodită de Părintele 

Bartolomeu, în vederea versiunii integrale a Sfintei Scripturi, după cum 

suntem înştiinţaţi în Nota asupra ediţiei: “Potrivit unei vechi tradiţii, această 

primă tipărire se consideră ediţie de probă. Observaţiile (motivate filologic şi 

teologic) vor fi mai mult decât binevenite, în vederea unei ediţii ulteriore 

îmbunătăţite, ca şi pentru pregătirea Bibliei integrale în noua versiune”  (p. 

IX). Am citit textul, am găsit un număr de scăpări, le-am corectat, dar – de 

ce, oare? – nu  am avut curajul să le semnalez. 

                                                         *   

După patru ani, în 1997, am tipărit, la Editura Marineasa, din Timişoara, 

ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, a Psalmilor în versuri. Un exemplar a luat 

drumul Clujului. Mi s-a răspuns cu: Valeriu Anania, File de acatist, Editura 

Arhidiecezană, Cluj, 1996 (“Poetului Eugen Dorcescu, cu mulţumiri pentru 

Psalmii în versuri. V. Anania – Bartolomeu al Clujului – martie 1997”). În 

acelaşi an, şi tot la Editura Marineasa,  am publicat, premieră, aş zice 

absolută, în cultura noastră, Ecclesiastul în versuri. Însemnările mele din 

vara lui 1997 îmi reîmprospătează memoria: Ecclesiastul în versuri a plecat 

spre Cluj-Napoca, spre Părintele Bartolomeu, în august 1997. A urmat 

scrisoarea de confirmare a primirii.  

Şi fluviul vremii şi-a continuat curgerea.  

                                                       * 
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Momentul crucial al conlucrării noastre, şi al întâlnirii noastre în spirit, se 

leagă de apariţia, în 1998, a Pildelor în versuri (de asemenea la Editura 

Marineasa). Atunci, ca răspuns la darul noii mele stihuiri,  mi-a venit de la 

Cluj-Napoca Psaltirea. Versiunea Bartolomeu Valeriu Anania, însoţită de o 

succintă dedicaţie: “Poetului Eugen Dorcescu, cu mulţumiri pentru Pildele 

în versuri. Bartolomeu al Clujului. Iunie 1998”. 

Am purces numaidecât la studiul Psalmilor şi al comentariilor infrapaginale. 

Şi, cum se întâmplă, când e vorba de o ediţie de probă, am descoperit mai 

multe erori tipografice. Le-am notat şi, după câteva zile de ezitare, le-am pus 

într-un plic, alăturându-le o misivă în care îl rugam pe Părintele Bartolomeu 

să-mi ierte îndrăzneala, să nu se supere din pricina acestor corecturi,  dar m-

am considerat dator, în calitatea mea de scriitor, de editor şi, mai cu seamă, 

de creştin, să-i aduc la cunoştinţă că textul este susceptibil de unele 

ameliorări filologice. Răspunsul a fost prompt şi categoric: nici pomeneală 

de supărare! Ca un desăvârşit cărturar ce era, Părintele îşi exprima 

gratitudinea că am citit cu atâta atenţie Psaltirea. Înţelesese, din primul 

moment, de atunci, din 1993, că iubesc Scriptura şi că mă străduiesc să-i 

cuprind şi să-i  aprofundez  mesajul – o va spune, de altfel, răspicat, în 2003, 

când a binevoit să însoţească volumul meu antologic Biblice (în care am pus 

laolaltă Psalmii în versuri, Ecclesiastul în versuri, Pildele în versuri şi 

Rugăciunea regelui Manase) cu o recomandare pe Coperta a IV-a*. Implicit 

– şi explicit – mă încuraja să stărui. 

                                                      * 

Din acea clipă au început să-mi sosească, una după alta, cărţile profetice, 

sapienţiale şi poetice ale Bibliei, “întocmite – aflăm, de fiecare dată, din 

Nota asupra ediţiei –  prin metoda comparativistă...în osteneala de a restaura 

prezenţa şi autoritatea Septuagintei în tradiţia biblică ortodoxă 

(românească)”. Astfel, în anul 1998, am primit Cântarea Cântărilor 

(“Poetului Eugen Dorcescu şi iubirii sale pentru limba română, cu 

îmbrăţişare. Bartolomeu al Clujului. August 1998”) şi, cred, Cartea lui Iov 

(apărută la Editura Anastasia, fără an). În 1999 – Cartea profetului Isaia 

(“Domnului Eugen Dorcescu, cu cele mai bune doriri. Bartolomeu al 

Clujului”) şi Cartea profetului Ieremia (“Domnului Eugen Dorcescu, din 

toată inima. Bartolomeu al Clujului”), în 2000 – Cartea profetului Iezechiel, 

Poezia Vechiului Testament (“Domnului Eugen Dorcescu, cu repetate 

mulţumiri pentru sprijinul filologic, omagiu. Bartolomeu al Clujului. 

Mărţişor 2000”), în 2001 – Cartea profetului Daniel şi ale celor doisprezece 

profeţi mici (“Domnului Eugen Dorcescu, cu cele mai bune doriri. 

Bartolomeu al Clujului. Ianuarie 2001”). După ce intram în posesia unei 

cărţi, începeam de îndată lectura, identificam eventualele greşeli, le notam 
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şi, când isprăveam, îi expediam Părintelui lista cu ceea credeam că se cere 

remediat.  

                                                     * 

Şi a treia etapă.  Joi, 27 iulie 2000, am expediat la Cluj un set de corecturi la 

Cartea profetului Ieremia. După aproximativ trei săptămâni, are loc un 

foarte important eveniment, legat nemijlocit de această  secţiune a Cărţii 

Sacre. Transcriu, din vechile mele însemnări, acel memento: “...ieri...la 

prânz, poşta mi-a adus, de la Părintele Anania, Cartea lui Iezechiel şi un 

volum al său (Valeriu Anania, Dincolo de ape. Pagini de jurnal şi alte texte, 

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000: ‘Poetului Eugen Dorcescu, cu îmbrăţişare 

colegială. Valeriu Anania. August 2000’), plus o scrisoare. În cuprinsul 

scrisorii, Părintele Bartolomeu îmi mulţumeşte pentru observaţiile la 

Ieremia, se declară foarte impresionat de ‘acribia’ mea şi îmi propune să fac 

eu corectura ultimă (BT-ul) la întregul text al Bibliei...” (Sâmbătă, 19 august 

2000). 

Am căzut pe gânduri. Era o mare cinste, însă, concomitent, o mare 

răspundere. O piatră de încercare. Şi, tocmai de aceea, era cu neputinţă să 

refuz. 

Drept consecinţă, după cum găsesc în aceleaşi note, luni, 21 august 2000, ”în 

zori, am fost la poștă, să-i trimit părintelui Anania o epistolă (îi mulțumesc 

pentru cărți: Iezechiel și cea semnată de Dânsul și îi spun că accept 

colaborarea...)”.  

                                                      * 

De fapt, colaborarea începuse de mult (acum dobândea limpezime, conştiinţă 

de sine, statut), debutase cu acea primă parcurgere a Psaltirii. Și a continuat, 

cu fiecare carte biblică ce-mi parvenea de la Cluj. După această clarificare a 

perspectivei, având lângă mine o mare parte din text, am reluat, și mai atent, 

în orizontul corecturii ultime, pagină cu pagină, șir cu șir, notă cu notă, 

Sfintele Scripturi. Iată ce adăugam în Jurnal, la data de 11 ianuarie 2001 

(Joi): ”Azi am primit de la Părintele Bartolomeu Cartea lui Daniel și 
'prorocii mici ', o agendă, un calendar, o felicitare. Toate într-un plic. Îmi 

scrie că, până în mai-iunie, Biblia va fi gata pentru tipar. Aștept, deci, să-mi 

vină textul la BT”. Iar la 4 martie 2001 (Duminică): ”Azi am terminat de 

(re)lecturat (și de corectat) Iezechiel, ceea ce înseamnă că tot ce am eu aici 

din versiunea Părintelui Anania a Bibliei e străbătut (poate doar Plângerile 

lui Ieremia să fi rămas cu o singură lectură). Acum aștept o veste de la 

Cluj”.  Sau, luni, 19 martie 2001: ”spre seară, am pregătit un plic pentru 

Părintele Bartolomeu (volumul meu de poezie, recent apărut, Exodul, ca dar 

la împlinirea celor 80 de ani, în 18 martie –  ‘coincidență semnificativă’, i-
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am scris, după spusa lui Jung – dat fiind că eu am aceeași zi de naștere,  și o 

felicitare...”). 

                                                          * 

În fine, reper decisiv, joi, 17 mai 2001, la ora 13,30, prin priori-post, mi-a 

intrat pe uşă Pentateuhul. Peste cinci zile, marți, 22 mai, la ora 8 dimineața, 

m-a sunat Părintele Bartolomeu și am vorbit îndelung. Luni, 28 mai 2001, 

am expediat textul revizuit. Reproduc o notiţă din 30 mai 2001 (înainte de o 

călătorie în Germania şi Belgia): ”Nădăjduiesc să ajungă azi la Părintele 

Bartolomeu corectura Pentateuhului...Iar la întoarcere – cum îmi spune 

Părintele – voi primi Cărțile istorice”. 

                                                           * 

Așa s-a întâmplat.  În septembrie, eram încă adâncit în lectură. Cărţile au 

venit, mi-au pus la încercare privirea, priceperea şi condeiul, după care s-au 

întors, primenite, alipindu-se una alteia, spre a întocmi, sub ochiul savant şi 

inspirat al Părintelui Bartolomeu, Marea Carte. Am lucrat mult, cu bucurie, 

cu spor şi cu folos, şi munca noastră s-a încheiat cu bine. 

                                                          * 

În vara lui 2002, am avut dinainte, proaspăt tipărit, un exemplar din 

monumentala ediție 2001 a Sfintei Scripturi, purtând pe prima filă, în 

dreapta, sus, înveşmântate în caligrafia bine cunoscută mie, următoarele 

slove: ”Domnului Eugen Dorcescu, cu mulțumiri pentru prețioasa 

colaborare la alcătuirea acestei cărți. Bartolomeu. August 2002”.  

 

Îşi poate dori un scrib mai mult decât atât?  

 

După cum am mărturisit, versificând (stihuire interpretativă), demult, în 

1998, o doxologie din Pilde: 

Puternic turn e Numele divin, 

Spre care drepţii şi-nţelepţii vin. 

Primeşte-ne, sub ziduri, şi pe noi, 

Căutătorii vremii de apoi, 

Pe noi, robiţi celestelor comori, 

Ai slovei fantomatici slujitori ; 

Primeşte-ne, să ne adăpostim, 

S-agonizăm, noi, bieţii sopherim** , 

Sub scutul Tău etern, Iah Elohim ! 

 ( 18,10 ) 

 

_ 
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_________ 

* (Poetul Eugen Dorcescu e un scriitor familiarizat cu Sfânta Scriptură şi, implicit, cu 

poezia ei. Dacă multor condeieri ai literaturii noastre Biblia le-a fost doar o sursă de 

inspiraţie sau le-a oferit teme lirice, autorului de faţă îi stă ca o pecete pe inimă – ca să-l 

citez pe Solomon – , ceea ce-i conferă, pe lângă prestigiul literar, şi o aură de nobleţe 

spirituală. Cu ani în urmă, aveam în mână Psalmii versificaţi de Eugen Dorcescu. O 

“Psaltire în versuri”, mi-am zis, e un non-sens, de vreme ce însuşi originalul ebraic, urmat 

de cel grecesc, este o carte de poeme în înţelesul adevărat al cuvântului, alcătuite după 

canoanele artei poetice a timpului. Încercări de acest fel se mai făcuseră la noi, unele mai 

modeste decât altele, deşi (sau poate tocmai pentru că) tradiţia îl avea în frunte pe 

Dosoftei. Am deschis cartea, am citit primele pagini şi de îndată mi-am dat seama că 

autorul – un mare meşteşugar al stihului învăţat să zboare cu aripile larg deschise – nu se 

mulţumeşte să versifice textele biblice, ci le re-creează la măsura limbii române 

contemporane şi la dimensiunile talentului autentic al unui scriitor modern. Eugen 

Dorcescu a continuat să publice câteva volume de acelaşi gen. Iată că, acum, ni le oferă 

pe toate la un loc, în cartea de faţă, pe care le-o recomand cititorilor cu bucurie şi 

încântare.  

                                                      

 19 septembrie 2003                                                                               VALERIU  ANANIA) 

 

 

**sopherim = scribi (ebr.). (Eugen Dorcescu, Biblice, Editura Marineasa, Timişoara, 

2003, p. 194). 
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ROMANUL DE AZI 
 

 
 
 

Romanul de azi. Metafora vieții în țesătura conștiinței narative 
De aceea le vorbesc în parabole, că ei văd fără să 
vadă, și aud fără să audă și nici să înțeleagă  Matei 
13,13). 

 
M.M. Bahtin, în cartea sa Metoda formală în știința literaturii, spunea că pentru 

a crea un roman „trebuie să te deprinzi să observi viața, astfel încât aceasta să devină 
fabulă de roman, trebuie să înveți să observi conexiuni noi, mult mai profunde și mult 
mai ample precum și mersul vieții la scară mărită”. Un astfel de observator al vieții 
interioare profunde, de mare finețe și desăvârșire artistică, este Constantin Stancu în 
scrierea romanului său Pe masa de operație, apărut la Editura Rafet în anul 2011. Dacă 
ar fi să îl parafrazăm în continuare tot pe M.M. Bahtin, care a analizat Problemele 
poeticii lui Dostoievski, romanul de față se încadrează în problematica romanului 
polifonic, în care eroul este construit ca un glas al autorului, o voce interioară trădând 
aspecte majore din biografia scriitorului.  

Structura romanului poartă amprenta originalității. Alternarea planurilor narative 
dezvăluie o țesătură interioară a textului care ampretează esența rolului „măștilor” 
epice ale autorului. Eroul, văzut și revăzut în ipostaze ale conștiinței care traversează 
profunde perioade de metamorfozare ontologică, este un erou-narator aflat în situație-
limită: pe un pat de spital, la un simplu control de rutină, află că suferă de cancer. Tema 
bolii care macină nu doar trupul ci și sufletul omului este tratată într-o manieră 
originală. Deși aparent eroul se abandonează în puterea Celui de Sus, neavând forța de a 
lupta, el recreează, de fapt, întreaga viață, renaște ca pasărea Phoenix. Lupta cu boala e 
un exemplu de trăire creștină, autentică, menită să reînvie sufletul și să reînnoiască 
forțele trupului care păreau aripi frânte. Construit pe mai multe voci, eroul-narator se 
dedublează în mod voit în personajul Ilie Roman, în „vecinul, aproapele”, care la rândul 
lui este ipostaziat în biblicul orb care și-a recăpătat vederea. Liantul între aceste ipostaze 
epice distincte și totuși aceleași îl face tocmai tematica bolii: eroul-narator care suferă 
de o boală fizică (cancer) și Ilie Roman care suferă de o boală spirituală (lipsa 
vederii=lipsa luminii). Ei se completează reciproc în polifonia „vocilor” autorului care 
trăiește, plenar, fizic și spiritual, lipsa Luminii, a Cunoașterii, a Adevărului. Căutându-le 
se va redescoperi pe sine Om nou, renăscut, reînviat, precum în celebra parabolă biblică 
din Vindecarea celui fără vedere. De fapt, orbi amândoi, la propriu sau la figurat, au avut 
nevoie de minunea vindecării pentru a-și da seama cât de mare e puterea divină, cât 
bine poate să facă Dumnezeu oamenilor, pentru a-i reîntoarce la credință, la dragoste 
adevărată, la viață întru Hristos. 
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Romanul este însă și un roman liric. Pasaje întregi descriu, într-o viziune 
predominant lirică, sentimentele dominante ale unor suflete martore ale minunii divine. 
Narațiunea subiectivă, homodiegetică (despre eroul-narator), se pliază perfect peste 
narațiunea obiectivă, heterodiegetică (despre Ilie Roman). Între aceste două narațiuni se 
trasează planuri narative paralele, despre poeții Ghimel, Dalet, Het și Lamed, poveștile 
lor fiind țesute în structura epică ca legături între cele două planuri narative principale. 
Lirismul este o trăsătură definitorie a romanului: de exemplu, când vorbește despre 
reacția soției la aflarea veștii despre boală, naratorul afirmă: ”Vestea asta a fost ca o 
lovitură pentru soția mea, am simțit-o şi am auzit-o cum reacționează, vorbele ei erau ca 
o rugăciune, ca o implorare, sunetul vorbelor ei erau un strigăt”. Vorbind despre rostul 
poetului în lume, aflăm că ei „Aşteaptă glasul divin, ceva ca un fulger, sau ca o furtună 
dar chiar dacă toate vin, în final glasul e altfel de cum cred ei, e mereu altfel, mi-a spus 
un preot, un fel de susur blând şi subțire care a trecut pe lângă peştera în care s-au închis 
şi au vrut să moară fără să-şi mărturisească toate poemele…”. Aflat pe masa de 
operație, eroul-narator simte fiorul profund al rugăciunii: „Mi-am propus ca la durere în 
loc să țip, era şi inutil, să mă rog, să strig spre Dumnezeu, gândul meu era astfel spre Cel 
Prea Înalt, Cel Care Stă Pe Un Munte Înalt, adică, şi mă întrebam cum suna numele 
acesta în limba aceea veche, făceam un efort să-mi amintesc, era important pentru 
mine. Nu mi-am amintit imediat, dar până la urmă am realizat că numele era în mine – 
El Elion. Pe noptieră era Biblia şi o carte despre un poet, m-am gândit la ceea ce însemna 
asta pentru mine, ce putea să fie un poet într-o lume străină, ştiam că omul este opera 
de artă a lui Dumnezeu, că El scrisese în mine ceva, că eram purtătorul unui mesaj, că 
omul avea în el scris în carne, în oase, în mintea nevăzută atâtea, dar în fața morții 
devenea neputincios, pare că pierde mesajul acela prețios, că literele se topesc pentru 
totdeauna...” În asemenea pasaje lirice se resimte marea admirație a scriitorului pentru 
poezia lui Nichita Stănescu. Pasajele lirice sunt stănesciene prin esența și mesajul lor 
adânc întipărit în memoria „glasului” epic care rostește, cathartic, rugăciunea vieții: 
„Parcă eram adolescent şi mi se părea că iubesc poesia, adică cea cu s nu cu z, era un fel 
de alint pe care îl făceam venit de undeva, dar care suna mai blând, mai poetic, poesia 
ca poesie. Era un vis venit de departe, mai dinainte de naşterea mea, un vis trecut prin 
ninsori şi tăceri… După măreția acelui frig de adolescent a trebuit să iau lucrurile în 
serios. După ce am citit acel volum am înțeles cu adevărat că viața îmi va fi legată de 
poesie, că poesia mă va forma ca om şi că voi avea multe de învățat din experiența 
poetică şi că poesia îți intră în trup ca sângele prin cordonul ombilical... Munții au intrat 
atunci pe fereastră cu adevărat… Aş vrut să plâng cu hohote pe patul de spital, mă 
simțeam singur, lacrimi nevăzute curgeau din ochii mei acolo în întuneric, aşteptând 
marea operație. Sperând, ce puteam face? ” Și exemple ar mai fi… 
 Romanul Pe masa de operație este însă un roman religios. În compoziția 
romanului regăsim câteva pasaje biblice preferate de scriitor prin care se anticipează 
caracterul religios al scrierii. Dar nu doar prin aceastea romanul este religios, ci în mod 
deosebit prin mesajele pe care le transmite. Pentru Constantin Stancu simbolistica 
biblică e esențială. El crede că „Dumnezeu îşi scrisese numele în interiorul nostru, în 
trupul nostru încă de la facerea lumii, era semnătura lui acolo, noi traduceam în limbajul 
nostru de toate zilele efemerul, nu va rămânea nimic, aparent din toate acestea, dar 
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ceea ce era important fusese gândit şi asta lăsa urme într-o lume nevăzută, poate cei de 
după noi vor putea recepta toate acestea şi nu se vor pierde pentru că la Dumnezeu 
nimic nu se pierde oricum.” Conform propriei mărturisiri a autorului, romanul are ca 
punct de plecare „scrierile vechi, solide şi pe ultimele descoperiri ştiințifice, începând cu 
cea mai cunoscută scriere Sefer Yetzirach, dar şi pe analiza făcută de specialişti privind 
existența vieții ca o formă desăvârşită de creație, având în spatele cortinei Creatorul. 
Vezi cartea Codul lui Dumnezeu de Gregg Braden. Astfel fiecare om are o valoare, iar 
modul în care ne relaționăm în viață înseamnă un mesaj. Literele, la izvorul lor, aveau 
fiecare o semnificație, astfel că fiecare personaj al cărții aduce un semn care se 
integrează într-un mesaj mai larg. Datorită păcatului omului lumea este bolnavă 
spiritual şi fizic, iar indivizii, prin relația cu lumea, sunt bolnavi şi ei nu ştiu de ce. 
Operația este una spirituală, a devenirii, în care putem fi incluşi dacă acceptăm 
eliminarea răului”.1 
 Despre ce litere e vorba? Am aflat, la o simplă căutare, fără a aprofunda tema, că 
numele unor personaje din roman sunt de fapt denumirile unor litere din alfabetul 
ebraic, fiecare având o semnificație lumească, una ezoterică și o valoare numerică2. 
Astfel, Ghimel înseamnă cămilă în sens obișnuit, lumesc, se referă la natură în sens 
ascuns, ezoteric și corespunde cifrei 3. Dalet semnifică ușa, se referă la autoritate și are 
valoarea cifrei 4. Het înseamnă perete sau gard, împărțire în sens figurat și corespunde 
cifrei 8. Lamed semnifică ham sau bici, simbolizează ideea de sacrificiu și corespunde 
valorilor numerice 12 sau 30. Am putea adăuga aici și ultima literă din alfabetul ebraic, 
Tav, care apare și sub forma Tau, folosită de scriitorul Constantin Stancu ca titlu pentru 
ultimul capitol al cărții (Epistola având rol narativ de Epilog, așa cum Boala nevăzută 
este Prologul romanului). Așadar, Tau / Tav are semnificația de cruce sau semn, înțeles 
de sinteză și valoare numerică de 22 sau 400. Desigur, m-am întrebat de unde ar proveni 
această preferință a autorului pentru scrierile vechi și mi-am spus că ea nu poate fi 
decât izvorul unei profunde însetări de cunoaștere, de încercare de a înțelege sensul 
vieții noastre și legătura noastră eternă cu Dumnezeu. Este, în structura polifonică a 
romanului, un dialog al sinelui cu sine, tipic stănescian, dar profund epic, reflectând 
tendințele romanului de azi, în care discursul romanesc se supune poeticului dar se 
definește ca un ansamblu plurilingual și plurivocal (cf. lui M.M. Bahtin). Metafora 
romanului este cronotopul literar-artistic care unește indicii spațiali cu cei temporali 
într-un ansamblu coerent care dă naștere unui nou tip de roman numit biografic.  

Pe masa de operație este și roman biografic deoarece religiosul îngurgitează 
biograficul în esența sa de la Facere/ Re-facere, pentru că timpul biografic redă fidel 
imaginea omului ce-și parcurge drumul vieții. Constantin Stancu reușește, în mod 
miraculos, să asocieze numele personajelor din roman cu mesajele epice pe care 
dorește să le transmită după ce le filtrează prin sita timpului său biografic. Textul său 

                                                 
1 Constantin Stancu, http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-

opera-ie, accesat la 20 august 2013. 
2
 Cf. http://www.diane.ro/2012/08/alfabetul-ebraic-simboluri-si.html, accesat la 19 august 2013. 

 

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
http://www.diane.ro/2012/08/alfabetul-ebraic-simboluri-si.html
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este, dacă ar fi să-l parafrazăm și pe Roland Barthes, un text plural, în care eroul este 
același și mereu altul. Eroul-narator, după spusele proprii, „nu are nume, fiecare din noi 
poate fi cel aflat pe masa de operație. Personajele secundare au nume simbolice, 
pornind de la literele vechi ebraice, limbă în care a fost inițial scrisă o bună parte din 
Scriptură (Vechiul Testament). În această limbă se exprimau pentru prima dată scribii şi 
are cuvinte speciale. În limba română nu există cuvinte echivalente pentru unele mesaje 
aşa cum o foloseau vechii scribi. Totodată numele Creatorului în limba ebraică veche 
era YHWH, iar fiecare literă din acest cuvânt are şi o valoare, valoare corespondentă în 
Tabelul lui Mendeleev, ceea ce arată că viața are la bază oxigenul, hidrogenul, carbonul, 
azotul şi că numele lui Dumnezeu este scris în chiar codul nostru genetic, prin compoziție. 
Din acest motiv personajul principal nu are un nume, numele personal este umbrit de 
numele Creatorului pe care îl purtăm în codul genetic, iar pe de altă parte fiecare din noi 
este un bolnav. Am explicat în ultimele pagini din roman semnificația literelor sau 
numelor purtate de personaje. Extirparea unui rinichi este simbolică, Dumnezeu 
cercetează inima şi rinichii omului conform scrierilor sacre”3.  

Dincolo de această explicație a autorului, aș dori să insist asupra unor sensuri 
epice profunde pe care le transmite scriitura autorului. Mai întâi aș insista asupra ideii 
că eroul-narator este un cititor al Bibliei. Mereu ne spune aceasta și ne dovedește că ne 
aflăm în fața unui cunoscător al textului sacru, așa că legătura cu alfabetul ebraic nu 
este deloc o întâmplare. În momentele de criză spirituală simte eliberarea prin lectura 
sacră, profund ancorată în gândirea și limbajului eroului: „Priveam Biblia, o răsfoiam şi 
am rămas surprins să văd că textele mele preferate, versetele acelea adânc scrise în 
mine, erau subliniate cu pastă albastră de tatăl său, parcă erau lucruri stabilite, auzite, 
văzute deja... M-a liniştit cititul versetelor.” Mai apoi, lecturarea Bibliei este un modus 
vivendi al naratoului / autorului. Înseamnă mod de a trăi, mod de a povesti, mod de a 
iubi: „La Biblie nu se mai poate adăuga sau scădea nimic... Poți să stai pe scaun, pe o 
bancă şi să asculți ce se spune, să-i auzi pe ceilalți… La cateheză şi profesorii învață, 
Biblia e un manual bun pe care merită să-l predai şi să înveți din el, viața, dragoste…” 

Ghimel, Dalet, Het și Lamed sunt poeți. În aparență ei sunt prieteni ai eroului, în 
plan simbolic ipostaze epico-lirice ale acestuia, imagini în oglinda drumului vieții, 
reflectate biografic și trăite profund în plan religios. „Orbirea” lor este simbolică, 
renașterea lor este datorată poeziei. Salvarea prin poezie este tema preferată a 
dialogului cu „prietenii-poeți” prin care, de fapt, planurile narative acceptă 
intertextualitatea ca formă concretă de comunicare cu ceilalți. Ne întâlnim astfel cu 
autori preferați ai eroului: Nichita Stănescu, George Luis Borges, Sebastian Bach. Poezia 
și muzica pot salva sufletul unui artist. Mă opresc asupra celui mai interesant prieten, 
Lamed, care, fără voie, a devenit, în timpul lecturării romanului, poetul preferat. El este 
Poetul din Cetate, solidar cu timpul său, cu lecturile sale dar și cu societatea în care 
trăiește („Ştiu că se simte solidar cu toți artiştii care suferă, iar cu poeții cu mult mai 
mult, este în acelaşi copac cu scribi” - NA4), el face legătura cu ultima frază din roman (el 

                                                 
3
 Idem, http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie 

4
 Pomul cu scribi este titlul unui volum de versuri al lui Constantin Stancu (NA – MDP). 

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
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vrea să „se retragă la țară, ar dori o căsuță la țară, înconjurată de pomi şi oameni 
simpli” – la fel cum eroul, în final, mărturisește că „Mi-am propus să îmi schimb viața în 
urma acestui text, să mă retrag undeva la țară, într-o căsuță modestă, cu o grădină plină 
de pomi, cu fântână în curte, să îmi cultiv singur alimentele, verdețurile”.) În intimitatea 
acestui poet te simți Acasă, în Frumusețe și Prietenie absolută: „Simt în cameră o 
frumusețe a duioşiei de parcă el face un  salt de un veac pe aripa unui fluture, e în lume o 
ruptură cât un fir de mătase, dar până la urmă le adaugă parfumul esențelor subțiri. Aş 
vrea să-i spun că punțile de legătură ale fulgerelor mentale ne leagă, dar parcă a spus-o 
într-un vers, mi se pare cunoscut, dar totuşi nu este…”. Lamed este simbolul sacrificiului 
suprem, „prin LAMED/Spânzuratul (Desăvârşirea. Sacrificiul. Trecerea. Crucificarea. 
Spiritul care se separă se materie) – se ajunge la TAU (numărul 21/22, ultima literă a 
Lumii: Cheia Tarotului Lumii, de TREI ori ŞAPTE. ABSOLUTUL. Rezumatul întregii 
ŞTIINŢE UNIVERSALE...)”5. 

Finalul romanului are un mesaj profund religios. Dumnezeu este sensul prim și 
ultim al vieții omului, El este Creatorul și Izbăvitorul, Cheia înțelegerii oricărui eveniment 
al vieții noastre efemere. Spre El ne întoarcem mereu, etern, fiindcă singura Salvare o 
găsim în credință. Iubirea lui Dumnezeu ne salvează, indiferent de profesie, de vârstă 
sau de naționalitate. Viața noastră este Darul Lui cel mai de preț. Suferința supremă a 
eroului (vindecat de cancer) este încă o mărturie a existenței divine. La fel ca și 
vindecarea lui Ilie. Purificare prin artă. Purtificare prin suferință. Purificare prin boală.  

În acest roman, deși având doar 103 pagini, regăsim fire narative profunde și 
multiple precum firele de la războiul de țesut, sensurile nu se epuizează oricâte lecturi ai 
face. Subterfugiu epic final, epilogul intitulat Epistola,  în care aflăm că, de fapt, întreaga 
narațiune, cu toate meandrele ei, a fost scrisă de un anonim, care a lăsat manuscrisul lui 
Ilie Roman spre publicare, e o tehnică narativă interesantă. Această voce din off, care ne 
dirijează finalul narațiunii și oferă căi de interpretare a romanului, ne mărturisește doar 
că recunoaște stilul scriiturii și că a încercat să-i viziteze pe eroii din roman (ceea ce 
înseamnă că îi cunoaște!) dar că i-a fost foarte greu să realizeze aceasta, deoarece 
„Treptat am înțeles că fiecare reprezenta o literă dintr-o limbă veche şi că era în joc un 
cuvânt, un mesaj, poate, pentru că literele apropiate, după cum oamenii se apropie în 
viață, pot forma un cuvânt, exact ca în prietenia dintre ei, legătura lor era secretul. M-
am documentat puțin şi am înțeles că literele erau din proto-sinaitic, apoi am descoperit 
că e cam greu să afli câte ceva din toate acestea, trebuie să fii inițiat. Eram şi eu o literă, 
încercam să înţeleg, un semn, o valoare, o semnificaţie. Trebuia să fac legăturile 
posibile, textul îmi oferea un culoar, aveam o deschidere, cumva. Apoi am înțeles că 
fiecare literă semnifica ceva la început, un bou, o casă, bumerangul, peştele, un om cu 
brațele ridicate, o proptea, o armă, un gard, palma mânii, toiagul, apa, şarpele, peştele, 
ochii, gura, o plantă, o maimuță, cap, arc, semnul crucii. Acum semnele acestea pot fi la 
fel, chiar dacă aud cuvintele într-o manieră ciudată…” 

                                                 
5 Adrian Botez, http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-
opera-ie, accesat la 20 august 2013. 

http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
http://reteaualiterara.ning.com/profiles/blogs/criticul-de-serviciu-pe-masa-de-opera-ie
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Un roman al experienței asumate. Un roman al sinelui despre sine care înțelege 
sensuri profund ontologice, un roman despre nădejde, solidaritate, boală, vindecare, 
credință, iubire. Un roman al Vieții înseși. O capodoperă.  

Închei și eu retoric. Dar care este prețul cu adevărat? Și punctez, ca un fel de  
epilog, prin a recunoaște frumusețea unei scrieri deosebite în care „ființa care se 
povestește și care transmite, având vocația relatării și deținând rolul de povestitor-
cronicar stabilit de comunitatea sa, este homo narrativus situat între zonele sacrului și 
ale profanului.”6 

 
Maria-Daniela Pănăzan 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Ion Vlad, Aventura formelor. Geneza și metamorfoza „genurilor”, Editura Didactică și Pedagogică, 
R.A., București, 1996, p. 13 



98 

 

Hatzegworld – Călătorii literare nr. 3/2013  Page 98 
 

 
Colecţia de manuscrise… 
 

 
 

 

 

 

Fragment din romanul  

 

 

Pe masa de operaţie 

 

Premiul "Octavian Moşescu" al Festivalului Interbaţional "Titel Constantinescu", ediţia a 

IV-a, Râmnicu Sărat, 2011, artizan Constantin Marafet! 

  

NIMIC DESPRE CRIME, DOAR O PRIVIRE SPRE MOARTE! NIMIC DESPRE 

TRĂDĂRI ÎN  IUBIRE, DOAR DRAGOSTE, SIMPLU. IEŞIREA DIN STARE PRIN 

CREDINŢĂ ŞI POEZIE... BOLILE PERSONALE ŞI BOALA LUMII...ÎN OCHII LUI 



99 

 

Hatzegworld – Călătorii literare nr. 3/2013  Page 99 
 

DUMNEZEU TOŢI OAMENII AU VALOARE, MATEMATICA DIVINĂ = 

MIRACOL! 

Volum apărut în cadrul proiectului "Scriitori râmniceni pentru literatura română" iniţiat 

de Asociaţia "Renaşterea râmniceană" - preşedinte Constantin Marafet, cu sprijinul 

financiar al Consiliului Municipal Râmnicu Sărat şi al Asociaţiei. 

 

 

„Aş scrie sau aş plânge poeţii, ei sunt aici, nu-i vedem pentru că sunt sub val, dar lacrimile 

lor ajung la noi, sunt lacrimi care curg în sus. Ceea ce-i face însemnaţi este durerea lor de a 

nu ajunge cuvintele lor până la noi.  

Mereu îşi fac planuri că vor veni marii bogaţi ai lumii să le publice versurile, adesea săraci 

rămân cu visele, îi stresează problemele de familie, viaţa copiilor, trădarea fraţilor sau a 

prietenilor, li se pare că nici unul nu merită să le cunoască opera… Stau la balcon şi privesc 

lumea, citesc cărţi pe care le iubesc şi le urăsc în acelaşi timp, iar seara târziu, când oboseala 

le roade oasele în fiinţă, scriu despre limitele umane, despre ţări pe care nu le-au văzut dar 

care par reale, mai reale decât cele vizitate de preşedinţi, de regi, de mesageri...  

     Furia lor contra lumii este disimulată în dragoste, simt că ceva trebuie să fie pur şi mai 

presus de toate, dar nu mai pot, fiinţa îi trădează, sunt bolnavi de boli reale şi imaginare, 

totdeauna îi doare ceva când se schimbă vremurile, se tratează mereu, cu mâncăruri 

naturale, dar plâng că ceva i-a rupt de lume definitiv deşi iubesc lumea în continuare. 

Îşi iubesc femeile cu disperare, dar ştiu că ele abia îi suportă, nu le pasă de poemele lor, dar 

le iubesc pentru că nu pot trăi altfel. Se leagă de câte un lucru, apoi de tot mai multe lucruri, 

vreau să aibă tablouri rare, săbii care au învins, cu sângele doar în lumina metalului, cu 

samovare vechi în care fierbe veacul, privesc îndelung la tabloul care le-a salvat viaţa, 

pentru că peretele nu e gol şi aşteaptă ninsorile care nu vin, plâng când văd primele frunze 

crude lăcrimând pe ramuri, iar copacii înnebunind în aerul proaspăt, spălat de lumini.  

   Totdeauna ar vrea să aibă lângă ferestre un râu care să curgă spre ceva mult mai important 

şi o salcie care atinge lumile de jos, să asculte muzici rare, care nu au fost scrise încă, dar 

care se cântă la marile castele ale evului mediu târziu şi întârziat pe tablouri de societate.  

   Răspund unor scrisori care nu le-au parvenit niciodată, li se pare că sunt fiinţe în cer care 

îi ocrotesc, nu rostesc cuvântul înger, abia rar, dar ştiu că e ceva, nu au curajul să scrie 

despre un spirit al adevărului, sunt trişti când nu se leagă lucrurile în cetate şi deruta îşi lasă 

umbrele în zilele de pe urmă, au câte o obsesie de care nu scapă numai când scriu cuvinte 

logic legate în fraze ce nu s-au mai spus. Adevărul e o persoană care bate la uşă, îţi intră în 

casă şi vezi doar pete de sânge, simboluri care par a duce undeva, dar care nu mai duc 

pentru că lumea a obosit. 

     Părăsiţi de femei într-un târziu iubesc femeile lăsate de alţii care nici nu ştiu ce lasă, le 

fac fericite cu o disperare care nu poate fi explicată, le scriu poeme pe umeri fragili, sau le 

sărută umbra, e ceva care nu duce nicăieri, femeile sunt iubite, dar nu au fii aşa cum ar dori 

lumea, iar când aceştia vin, din femei care s-au lăsat atinse de durere, copiii sunt viguroşi, 

dar nu seamănă cu un poem, ci cu îngerii care nu au fost chemaţi. 

     La tristeţe scriu cu umor despre viaţa lor pierdută prin locuri pe care nu le-au dorit, sunt 

de toate: cântăreţi de bal, ospătari la marile sărbători ale naţiei, muncitori în port sau la 

câmp, cu mâni delicate precum versul lucrează şi îşi câştigă greu pâinea, dar nu se lasă, sunt 
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apoi directori de ziare care nu durează mai mult de câteva luni, toţi îi fură, tipografii, 

vânzătorii, cititorii, vecinii, neamurile, falşii poeţi, primarii, portarii…  

     Fac planuri despre edituri care nu au bani şi mereu dau vina unii pe alţii că ar fi trădători, 

nu se pot uni, după cum versurile în poem, se urăsc, se iubesc, tac şi li se pare că unii au 

uniformă de gală, sau de război.  

     Îşi trimit cărţile publicat într-un târziu unii altora, speră să vină mesajul acela final: eşti 

un geniu, sunt modeşti nu recunosc asta, dar speră că va veni decretul care să-i declare 

bulevard sau zi naţională. 

Unii au trăit doar pentru că trebuia să-şi scrie cartea care zăcea în ei ca un organ necesar, ce 

dă echilibru vieţii. Apoi au murit brusc, fără să-i regrete nimeni cu adevărat, dar recunoscuţi 

ca personalităţi în provincia lor de cuvinte.  

     Alţii s-au lăsat de scris şi s-au apucat de afaceri, sinceritatea lor s-a topit, puritatea lor a 

fost aruncată peste bord, ştiu să înşele pe cei care au banii, le vorbesc frumos, ştiu să facă 

publicitate la ceva care nu există, se îmbogăţesc,  dar mor tot singuri, nimeni nu-i ştie ce ar 

fi putut fi.  

- Aşteaptă glasul divin, ceva ca un fulger, sau ca o furtună dar chiar dacă toate vin, 

în final glasul e altfel de cum cred ei, e mereu altfel, mi-a spus un preot, un fel de susur 

blând şi subţire care a trecut pe lângă peştera în care s-au închis şi au vrut să moară fără să-

şi mărturisească toate poemele… 

- Sunt arestaţi, fac puşcărie, dar cineva îi eliberează şi le cere să vorbească în cetate 

cu voce tare planuri care nu sunt ale lor, dar care plutesc între oameni ca  o apăsare în vreme 

de furtună, mi-a spus evanghelistul… 

- Sunt naivi, scriu cuvinte vechi, cu alt înţeles decât cel normal, scriu în limbi pe 

care nu le cunosc, dar comunică lumii tristeţea, zilele din urmă, mi-a spus editorul… Aduc 

bani buni după moarte, urmaşii vor drepturi de autor pentru poeme care nu au fost scrise de 

ei, cel mort nu mai aude şi contul lui e un cont de ţărână…  

- Ei nu există pentru că iubesc şi când iubesc se transformă, devin transparenţi,   mi-

a spus o femeie care păstra o amintire vie despre iubitul ei poet, prinţ de provincie şi de ploi 

târzii... 

- Nu pot bate un cui, sunt neîndemânatici, mi-a spus o femeie care a trăit cu un poet, 

dar recunoaşte că Dumnezeu i-a dat ceva ce alte femei nu au avut, un fel de apă a spălat-o, a 

făcut-o curată şi a început să iubească versul divin şi plimbările pe jos, prin lumea de aici, 

visând la lumea de sus, din nori sau peste nori, sau peste veac… Nu–şi găseşte cuvintele 

femeia, după cum un fost poet nu-şi găsea liniştea pentru că nu putea bate un cui, un simplu 

cui în lemnul zilei…     

- L-am văzut pe un drum pe care nu trecea nimeni, mi-a spus un demnitar, era un 

drum pustiu, dar, ce coincidenţă, chiar în acea zi a  trecut chiar Ministrul Finanţelor pe 

acolo, i-a citit ceva poetul,  nu i-a cerut nimic, doar i-a citit şi ministrul a plecat mulţumit, 

chiar fericit ceea ce nu este în regulă, cine nu ar cere ceva unui ministru, chiar de finanţe, i-

ar cere bineînţeles, asta ar fi chiar obsedant, era momentul ca să obţină bani pentru scrierile 

sale, insista demnitarul…” 
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HUPOMONE 

 

 

Vântul smulge albul de vârfurile fragile,  
ramura de spin în bătaia vântului,  
nu o poţi atinge căci sângele tău şi lemnul se vor amesteca,  
priveşte spinul,  
priveşte vântul care poate ajunge la margine de continent,  
ducând suferinţa soldatului,  
suferinţa celui rănit,  
suferinţa celui care îşi duce săptămâna pe umeri... 
 
Rădăcinile fără de tulpină caută  
lemnul spinului care a fost pe pământ,  
culoarea albă a florii de spin se pierde în sângele jertfei,  
apoi sentimentul că eşti parte  
din spinul acela de lângă drum,  
 
gândind la floarea care a fost cândva albă...  
 

 

 

 

Turnul… 
 

Un fenomen tot mai important şi adânc se petrece în literatura română. Scriitorii 

scriu despre scriitori, cu detaşare, cu nonşalanţă, cu piper. Criticii de profesie, dacă 

există cu adevărat o astfel de profesie, mormăie, sunt nemulţumiţi, poeţii, prozatorii 

scriu unii despre alţii de parcă ar fi adevărat ceea ce scriu ei acolo, de parcă i-ar crede 

cineva, de parcă ar exista cu adevărat. Noi, criticii, nu-i înţelegem şi nu suntem de 

acord cu forma aceasta de a face critică literară, nu este relevant ceea ce afirmă ei în 

cronici, toţi aceşti creatori, pentru că nu sunt obiectivi, nu au absolvit Universitatea şi 
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nu au avut ca profesor pe domn` doctor, ci doar pe Dumnezeu şi-au urmat instinctul 

pur de animal care scrie pe stâncă, pe papirus, pe lemn, scrijeleşte pe foaia subţire de 

cupru, pictează stânca  ... 

Necesitatea de a scrie a scriitorilor despre scriitori a venit dintr-o stare naturală a 

literaturii în România unde totul tinde să fie afacere, unde fiecare cuvânt scris ar trebui 

să aducă un euro sau doi, sau, poate,  nu un post, undeva, în vreo instituţie bine 

colorată, până la nivelul de curcubeu, sau de steag... 

Criticii nu prea sunt într-un fel, nu pentru că nu ar avea cod numeric personal, ci 

pentru că ei nu mai trăiesc fenomenul literar de la nivelul mării, ci doar de pe înălţimi, 

acolo unde se ard focuri străine pentru zei străini.  

Dar fenomenul este unul mai complicat şi cu efecte perverse, cum afirmă 

economiştii ...  

Pentru a scrie despre opera cuiva trebuie să fi disponibil la nivelul personal, să nu 

depinzi de cineva, de ceva, ci doar de conştiinţa ta care, vai, trece şi prin stomach, 

trece şi prin rărunchi, dar şi prin cont. Independenţa la  om, ca om,  este ceva greu de 

dobândit, pentru că fiecare atârnă de ceva, de un capăt de ţigară, sau de un capăt de 

ţară, ori de vreo ordonanţă de urgenţă luată deja înainte de a se publica, sau poate 

atârnă, pur şi simplu, de atlasul României.  

Sunt domenii în care criticii nu sunt pregătiţi, nu au ureche, nu au ochi, nu au poziţia 

corectă de vizibilitate...  

Explozia libertăţii de a scrie, ca şi explozia violului în Italia, a făcut ca aceşti scriitori 

şi cărţile lor zburătoare să ia direcţii greu de prins. De la temele fundamentale ale 

creştinismului la parapsihologie, sau la sisteme sociale complexe, de la eseul de 

duminica la istoria unei secunde, de la reţeta de slăbit la creşterea iepurilor de casă în 

mediu urban, apoi în zone complexe ca imobiliarul, arhitectura, publicitatea pentru că 

arta deja este acolo, implicată implicit, nu explicit. Din acest punct de vedere, criticul 

trebuie să transpire, dar care este argumentul pentru asta ? Literatura ca literatură, sau 

eseul ca investiţie imobiliară, menită să aducă mai mulţi bani, cu „trendul de brand„ ... 

până la deplasarea spre roşu a cuvântului, până la topirea lui...  

Ardeiul lui Băsescu e o metaforă mai bună decât versul din poemele lui Aretzu, 

cuvinte drese cu piper ale lui Dinescu spuse online, sunt mai la modă decât exilul pe o 

boabă de piper a poetului Dinescu care trage ca marinarii să ajungă la Dâmboviţa, 

 decât el  să mai  poarte o cămaşă portocalie prin cartierul real din provincia cea de 

toate zilele.  

Cu alte cuvinte, ar trebui să existe şi  critici de nişă, cei care intră în intimitatea 

scriitorului cu delicateţea fluturelului pe lampă. Dar fenomenul nu pare a prinde încă, 

truditorii cu laptop-ul sunt mai greu de găsit, poate  doar managerii imaginilor de la 

publicitate par mai bine plătiţi, pentru că ştiu să manipuleze nu să supună adevărul 

acela simplu, dar greu de dus.  

Din acest punct de vedere scriitorul nu a mai avut răbdare, s-a metamorfozat precum 

larva de fluture, din vierme a devenit ceva care zboară. Locul gol lăsat de critic a fost 

ocupat deja, spre frustrarea criticului care suferă din scaunul lui de director sau de 

preşedinte.  

Fenomenul a mai trecut prin orizonul literaturii române, ca un cocor, sau ca o 

rândunică ...  
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Marin Sorescu a decis cândva să umble uşor cu pianul pe scări, iar Nichita 

Stănescu era fericit când respira poezie pur şi simplu, indiferent din ce zonă a 

României venea ea, pentru că îi plăcea aerul rarefiat a poemului înalt. 

Nu ştiu la ce va duce acest fenomen, dar sigur scriitorii vor continua să scrie, iar 

criticii să cârtească împotriva lor,  pentru că ei poeţii, cu floare la butonieră,  continuă 

opera zilnic, fără aprobare de la instituţia prefectului de critic în provincia cuvintelor 

brumate, pentru că prozatorul cu floretă continuă să-şi apere ideea în mijlocul furtunii.  

În vechime erau puşi pe zidurile cetăţii văzătorii, ei priveau şi dacă vedeau ceva 

dădeau alarma în cetate. Dacă vedeau şi tăceau, Dumnezeu le cerea sângele celor 

morţi din mâna lor, trebuiau să plătească, adică. Dacă vedeau şi  nu tăceau, Dumnezeu 

cerea sângele morţilor din chiar mâna criminală şi ei, văzătorii, scăpau... 

 

Din păcate criticul a căzut din turn...   

  

Constantin Stancu  
24 aprilie 2008, la aniversarea USR  
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Semnal  
 

 

 

Cu Fantezia pe fantezie călcând… 

 

 

 
 

 

A apărut cartea Cu fantezia pe fantezie călcând, apărută la Editura Cenaclul de la 

Păltiniş –  Sibiu, 2013, versuri, cu un scurt argument pentru poezia creştină, o stare. 

Cartea a avut pe Silviu Guga şi pe Ioan Radu Văcărescu, scriitori, consilieri editoriali, iar 

ca susţinător pe Ioan Barb din Călan, scriitor, Director al revistei „Algoritm literar”.  

Carte propune  o poezie a rigorii în oglindă cu poezia postmodernistă şi modernistă care 

clamează fantezia moale şi care se autodevoră şi devoră valorile de orice fel, până la 

delirul cuvintelor dantelate, pierdute în mlaştina teoriilor şi doctrinelor de toate felurile… 

Rigoarea este asumată în formele fixe ale poeziei cu temă dată, având în vedere că 

valorile de bază sunt cele religioase, creştinismul fiind o sinteză a gândirii iudaice în 

armonie cu textele filozofiei vechilor greci şi a valorilor romane care pendulau la 

începutul primului secol în Europa, Asia, Africa sub aripile Vulturului Roman, momentul 

de coagulare a unei noi viziuni asupra vieţii, repetabilă într-o altă manieră, în Europa de 

astăzi.  

Sunt reluate în stil clasic temele fundamentale ale creştinismului: psalmul ca 

modalitate de adresare lui Dumnezeu, pe verticală, epistola modalitate de adresare între 
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oameni, pe orizontală, rugăciunea, un canal de comunicare şi o stare specială, gândurile 

omului atins de spiritualitate, evenimente ale creştinismului reluate într-o manieră clasică, 

frumuseţea ca echilibru între lumi, chipul divin un prototip armonios, pecete în fiinţa 

omului, un model de viaţă spirituală dat nouă de Iisus, cu adevărul limitat de limbaj, dar 

modelat de monadele spirituale.     

Aş fi bucuros dacă acest volum îl consideraţi că făcând parte dintr-o altă zonă de 

existenţă a românilor, dincolo de frământările zilnice… 

 

 

August, 2013 
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DESPRE SCRIB 
 

 

 

 

 

 

 
 

- Numele : Stancu 

- Prenumele: Constantin 

- Data şi locul naşterii: noiembrie 1954 

- Domiciliul: Haţeg, Judeţul Hunedoara, România. 

- Studii: Facultatea de ştiinţe juridice Cluj Napoca, 1988 

- Starea civila: căsătorit cu Rodica Stancu 

- Ocupaţia actuală : consilier juridic. Vechime în muncă peste 40 de ani. 

- Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara din anul 2009. 

- Redactor al revistei „Nova Provincia Corvina” – Hunedoara în perioada 2001 – iunie 

2010. 

- Redactor al revistei „Contraatac” – Adjud, redactor şef: Adrian Botez. 

- Activitate literara:  

- Debutul publicistic: septembrie 1981. Genul: poezie. Publicaţia: „Braşovul literar şi 

artistic „ , 1981, şi Revista „Orizont” – Timişoara, cu o prezentare de scriitorul I.V. 

Martinovici. 

- Debutul editorial: Editura Facla, Timişoara, 1988 – editor d-ul Eugen Dorcescu, cu 

volumul  Fructul din fruct – poezie,  în antologia  Argonauţii. 

- Colaborările literare: „România Literară„; „Transilvania”; „ Luceafărul”; „Orizont”; 

„Vatra”; „Orient Latin”; ”Provincia Corvina”; „Ardealul Literar şi Artistic”; „Semne”; 

„Arca”; „Opinii Culturale”; „Obiectiv”; „Observator”– Munchen;”Cariatide”; „Reflex”; 

„Unu”; ”Viaţa de pretutindeni”;„Citadela”- Satu Mare; „Discobolul”; „Contraatac”; 

„Vatra Veche”; „Algoritm Literar”; „Viaţa Românească” etc., revista electronică „Agero 

„ – Germania, redactor Lucian Hetco. Revista electronică „Reţeaua Literară”. Revista 

„Ex Libris” – Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva, etc. 

CĂRŢILE SCRISE DE CONSTANTIN STANCU, MEMBRU AL U.S.R., pe suport de hârtie  

1. Fructul din fruct – în Antologia „Argonauţii”, Editura Facla – 1988, redactor şef Eugen 

Dorcescu – debut.  

2.  Păsările plâng cu aripi – poezie, 1988, Editura Helicon- Timişoara, editor Ioan I. Iancu, 

antologie personală incluzând volumele: „Crini de nisip”; „Păsările plâng cu aripi„; 

„Dincolo de retina apei”- 122 de poeme.  
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3.  A privi cu ochii inimii (Poemele roadelor) -  Editura Polidava - 2002, Colecţia revistei 

„Provincia Corvina „ - redactor de carte Eugen Evu, poezie creştină.  

4. Pseudo-Imobiliaria -  Afacerile lui Dumnezeu cu omul, Ed. Carpathia Press - Bucureşti, 

2005, eseu.  

5.  Pomul cu scribi – Editura Eubeea – Timişoara – 2006 antologie de versuri perioada 1983 

– 2006, peste 100 poeme, coordonator editorial  d-na Nina Ceranu.   

6. Ecou de psalm – secţiune în cartea de antologie de poezie creştină Harfele Harului, 

Editura Corvin„  – Deva,  2007, redactori Eugen Evu şi Ion Urda, în colecţiile Biblioteca 

„Provincia Corvina”.  

7. Poetul la castel -  cronică, eseu despre opera poetului Eugen Evu –Editura Realitatea 

Românească – Vulcan, 2010, consilier editorial Ştefan Nemecsek.  

8. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea Sufletelor - antologie neterminată 

despre operele scriitorilor din Haţeg, sau care au scris despre Haţeg - Editura Realitatea 

Românească – Vulcan, 2010, redactor de carte scriitorul Radu Igna, Haţeg.  

9. Pe masa de operaţie, roman,  Editura Rafet – Râmnicu Sărat, 2011, director Constantin 

Marafet.  

10.  Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, evocare, Editura Măiastra – Târgu Jiu, 2012. 

11. Greutatea gândului nerostit, poezie, Editura Realitatea Românească – Vulcan, 2012. 

12. Cu fantezia pe fantezie călcând, poezie, Editura Cenaclul de la Păltiniş – Sibiu, 2013.  

CĂRŢI ÎN FORMAT ELECTRONIC  

1. O călătorie cu Dumitru Hurubă în ţinutul zăpăciţilor de tranziţie (Lecturi de umor în 

vremuri triste), iulie, 2010, cronică, eseu despre opera scriitorului Dumitru Hurubă, 

ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

2. Lecţia discretă de umor şi viaţă în scrierile lui Radu Igna din Haţeg, iulie, 2010, ebook – 

 pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

3. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea Sufletelor, o antologie neterminată 

despre operele scriitorilor din Haţeg, sau care au scris despre Haţeg – ebook, septembrie, 

2010, pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com .  

4. Epistolă cu pană de înger din ţinutul Hunedoarei – scurtă antologie neterminată despre 

operele scriitorilor din judeţul Hunedoara – ebook, decembrie, 2010, pe internet la 

www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

5. Apocalipsa poate începe pe strada Ciprian Porumbescu ( ziceri despre operele 

cărturarului Artur Silvestri) – ebook, aprilie 2011, pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com.  

6.  Abisul de lângă noi sau O călătorie iniţiatică alături de Eugen Dorcescu, mai, 2010, 

cronică, eseu despre opera poetului Eugen Dorcescu – pe internet la www.scribd.com, 

sau www.costyconsult.wordpress.com . 

7. Poet de bunăvoie, ebook, august, 2010, cronică, eseu, despre opera poetului Ioan Evu, 

ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com . 

8. Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, noiembrie,2010, cronici, note literare despre 

opera lui Ştefan Nemecsek, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com . 

9. Cucerirea labirintului, noiembrie, 2011, cronici, note literare despre scriitori români sau 

străini, texte de ieri pentru mâine, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com.  

10. Aventura unui provincial pe cerul patriei: Constantin Marafet, mai 2011, cronică, note 

literare, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  
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http://www.scribd.com/
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http://www.scribd.com/
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http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
http://www.scribd.com/
http://www.costyconsult.wordpress.com/
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http://www.scribd.com/
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11. Ceasurile vechi bat mereu ura unu  (Adrian Botez şi literatura exilului în patria sa, limba 

română), cronici, note literare, texte despre opera lui Adrian Botez, octombrie 2011, 

ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

12. Dimineaţa unui poet din oficiu – Note literare la scrierile poetului Ioan Barb, ebook , 

februarie 2012– pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com. 

13. Nordul din poem la Dorina Brânduşa Landèn, cronică, note literare, la cărţile poetei 

Dorina Brânduşa Landèn, ebook, noiembrie,  2012  - pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com.  

- Redactor  revista electronică de cultură, literatură şi teme practice:  

„costyabc- hatzegworld, câteva cuvinte ca semn” , pe www.costyconsult.wordpress.com.  

- Susţine revista electronică „Hatzegworld – Călătorii literare”, apare anual, în format 

electronic, o revista de scrib din Ţara Haţegului. 

 

Referinţe critice: 

- Eugen Dorcescu - Revista „Reflex” nr. 1-6 /2010 – Reşiţa 

„Poezia lui Constantin Stancu, bine reprezentată, în întregul ei, de volumul antologic Pomul cu 

scribi, Editura Eubeea, Timişoara, 2006, are, drept strat semnificativ şi generativ bazal, 

transfigurarea, în accepţiunea biblică, nou-testamentară, a termenului. Lumea, în întregul ei, de la 

minerale la fiinţele vii, de la un orizont la celălalt şi de la cer la pământ, este, pentru ochiul inimii, 

pentru ochiul poetului (şi devine, pentru cititor, la contactul atent cu textul) altfel decât pare a fi, 

la prima vedere, continuând să fie, pentru simţuri, afect şi raţiune, ceea ce este ea în aparenţă. 

Această uimitoare şi minunată schimbare la faţă se petrece, desigur, sub puterea şi lucrarea tainică 

a harului, care, în fond, dezvăluie profunzimile existentului, transformând ceea ce este imediat 

perceptibil (lumea fizică) în semnificant al marelui şi misteriosului semnificat metafizic…” 

 

- Prof. doctor Adrian Botez - În scrieri despre prieteni, Revista electronică Agero – 

Germania, februarie 2008 şi revista Nova Provincia Corvina, 2009. 

„ Ceea ce înlumină cu frumuseţe versul lui Constantin Stancu, din acest nou volum, este 

„seninătatea în patimă”: este evident că Poetul trăieşte nişte experienţe spirituale de mare 

anvergură (precum Marii Orbi-Proroci ai Vechiului Testament) şi, deci, de mare pătimire 

interioară – dar lecţia/implicita poruncă divină a înţeles-o: CALMUL SENIN este slăvire a Lui 

Dumnezeu – iar MÂHNIREA – păcat! Deci, un întreg volum, 168 de pagini – este un Întreg 

Munte de Nemâhnire Vizionară, de Scrisoare întru Dragoste, sub tălpile Lui Dumnezeu, 

tinzând/tânjind, neobosit, spre/după Dumnezeu: „acolo, în Retezat, poţi scrie o scrisoare de 

dragoste/direct pe tălpile lui Dumnezeu”(cf. p. 93), „mă prind cu ambele mâini de marginea 

cuvântului/şi urc spre răsuflarea ta, Doamne...”(cf. p. 70).  

 

- Ioan Evu – „Provincia Corvina” nr. 8, 1999. 

„Trăind în spaţiul mirific al Tării Haţegului, acest poet cu chipul sculptat într-o stâncă a 

Retezatului are în privire ceva din transparenţa adâncă a lacurilor montane. Poezia sa este o acvilă 

ale cărei aripi cuprind hotarele nevăzute ale unei patrii imponderabile, iar poetul este singurul ei 

locuitor legitim”. 

 

 

- Dumitru Hurubă – Orient Latin, nr. 3, decembrie 1999.   

„ … poezia lui Constantin Stancu este una în universul căreia nu se pătrunde uşor, mai de grabă 

aş spune că avem de a face cu o creaţie modernist – filozofică ceva mai greu accesibilă, însă o 

dată descoperit codul, satisfacţia întâlnirii cu adevărata poezie o simţim ca pe o victorie prefect 

compensatoare”.  

 

http://www.scribd.com/
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http://www.scribd.com/
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- Ladislau Daradici – epistolă de prieten pentru revista „Orient Latin” – 2012. 

„Remarcabil este, în cazul romanului Pe masa de operaţie, rotunjimea şi relativa autonomie a 

părţilor, dincolo de cele trei planuri narative (şi care nu pot fi separate), secvenţele care compun 

istoricul bolii, povestea orbului Ilie sau destinul dramatic al celor cinci scriitori fiind foarte bine 

conturate. Prozatorul evită poetizările inutile şi nu-şi propune nici o clipă să fie, cu tot dinadinsul, 

un stilist. Luciditatea ideilor şi sinceritatea simţirii fac din aceste frumoase poveşti o triplă 

parabolă existenţială”. 

 

- Maria-Daniela Pănăzan în „POEZIA RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ. Analize şi 

comentarii estetice” – Editura „CronoLogia” – Sibiu, 2013. Pp 381-391. 

 

„Volumul Pomul cu scribi (dedicat soţiei) este o capodoperă a genului. Revenind la studiul lui 

Eugen Dorcescu despre poezia religioasă pe care l-am evocat în această carte, volumele poetului 

Constantin Stancu se pretează interpretării evidente despre poetica dedicată  Celui ce este Lumina 

lumii… Începând de la acest volum apărut la Editura Eubeea în 2006 şi până astăzi (în 2012), 

drumul poetic a lui Constantin Stancu e propriu şi fără nicio tăgadă – profund religios”.  

 

 

- Dumitru Hurubă, Revista „Vox Libri” - editor Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” 

Hunedoara – Deva nr. 1/2010.  

 

„Cu conştiinţa împăcată spun că încă un poet român a fost nedreptăţit de timp şi de conjunctura 

politico-comunistă, când valorile se cerneau prin sita unei cenzuri mânuite cu destulă abilitate de 

indivizi care, eventual,erau apreciaţi activişti de partid, dar nici într-un caz pricepuţi într-ale 

literaturii. Având „origine sănătoasă”sau profesii paralele cu creaţia artistică, acei diriguitori-călăi 

ai culturii, de fapt, au hotărât printr-o simplă semnătură – deseori cam hieroglifică – soarta 

multor oameni-creatori. 

 Că poetul Constantin Stancu a fost, din acest punct de vedere, o victimă este mai presus de orice 

îndoială, iar acest prim volum de versuri cu un titlu-metaforă: ( Păsările plâng cu aripi, Editura 

Helicon, Timişoara, 1999) poate dovedi oricând şi oricui că autorul cărţii vine să adauge grupării 

de poeţi hunedoreni încă un nume care nu poate fi şi nu trebuie ignorat…” 
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 Foto: Imagine din Muzeul Ţării Haţegului, 2013 
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