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EDITORIAL 
 
 

La început de drum 
 
 

 După redobândirea libertății în 1989, au apărut 

o sumedenie de publicații literare, unele cu tradiție, 

serie nouă, altele la început de drum. Multe însă și-au 

încetat apariția pe parcurs, cauzele sunt multiple, dar 

cea mai comună o reprezintă suportul financiar, în 

condițiile în care aceste reviste se nasc, deseori, din 

entuziasmul unor oameni de cultură, fără a avea sprijin 

material din partea autorităților locale sau centrale.  

 Că presa culturală nu mai vinde, a arătat-o 

deja statisticile, fapt datorat, cu certitudine, migrației în 

mediul online a cititorilor, iar aici ne referim strict la 

consumatorul de literatură, nu la publicul fascinat de 

zona mondenă. Este un fapt dovedit că mulți internauți 

sunt tentați să acceseze mai degrabă un titlu șocant, o 

informație despre infracțiuni grave decât un studiu 

literar, o informație cu privire la un eveniment cultural 

sau creații literare. Destinul presei literar-culturale, și 

nu numai, a fost marcat și de falimentul Rodipet, care 

a determinat multe redacții să restrângă tirajul.  

 În ciuda tuturor aspectelor negative care ne-ar 

putea tăia din entuziasm, consider că nu trebuie să ne 

grăbim să ne ducem mortul la groapă, câtă vreme mai 

există consumatori de literatură, chiar dacă procentul 

este scăzut. „Pentru a ne păstra cultura, trebuie să 

continuăm să o creăm”, spunea cândva istoricul Johan 

Huizinga, afirmație în care cred și care va reprezenta 

deviza noii reviste. 

 Revista română pentru literatură și artă nu este 

o revistă naționalistă, cum poate ar părea să sugereze 

titlul. Paginile ei vor găzdui autori din orice comunitate 

etnică, indiferent de religie sau orientare sexuală, cea 

care contează este valoarea textului.  

 Revista va urma să apară de patru ori pe an, 

în lunile ianuarie, mai, septembrie, decembrie. Aceeași 

publicație are în intenții, din 2022, organizarea unui 

concurs național cu trei secțiuni: Poezie, proză și eseu. 

Premiile ar urma să poarte numele unor personalități 

literare și culturale legate de orașul Călan, unde apare 

revista. Romul Munteanu, Harald Siegmund, Traian 

Dorz, Victor Isac, Ioan Gelu Crișan, Ionel Amăriuței, 

Ada Orleanu, Nicolae Iordan și Petru Șinca. Cu toții 

domiciliați în UAT Călan, cu excepția lui Victor Isac, 

profesor aici, de unde a fost arestat - din sala de clasă 

- fără a fi condamnat. 
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Critică literară 

 

 

Anca Sîrghie 

 

Bogata singurătate a cuvintelor 

      
Există în lumea aceasta împestrițată a începutului de 

secol al XXI-lea ființe pentru care poezia este un état d'esprit. 

Una înaltă, care poate să-i sustragă de la nevolniciile existenței. 

Ei sunt tutelați de un duh al creației, care îi aduce mereu într-o 

stare de căutare în labirintul sinelui. „Mă tem - își mărturisește 

frământările existențiale Victor Albu, autorul noului volum, 

intitulat “Dorm într-o coajă” - de tulburări ancestrale, de liniști 

necuvenite, de gândul neștiut. Dau târcol cojii sub care am 

sǎlǎşluit cândva. Apoi mă pregătesc de o nouă năpârlire. Ca 

de-o renaștere. Sau ca de o altǎ moarte. În viețuirile mele 

pământene am asumat de câteva ori moartea. Ca pe-o opţiune 

de a dǎrâma șandramaua. De a da cu oiştea în gard. Mânat de 

bivoli lunatici, am spart blestemul conturului perpetuu şi m-am 

adâncit în doruri de liniște veșnică.” (“Oglindiri” ) 

Victor Albu, care a deschis ochii săi, curioși să 

înțeleagă lumea, pe plaiuri sibiene la 20 iulie 1951. În Orașul de 

pe malurile Cibinului, și-a început școala la Liceul “Gh. Lazăr”. 

Pentru că prima clasă specială de matematică, unde se înscriau 

elevi din toate celelalte licee sibiene, se constituia la Liceul 

“Octavian Goga”, se decide să intre și el acolo. Dar nu era defel 

dispus să facă eforturi deosebite pentru studiu, drept care trece 

prin liceu ca gâsca prin apă.  

Un demon ori un înger al plămădirii cuvântului sub 

pecetea poeziei s-a manifestat chiar pe la finele liceului, când 

adolescentul face primele încercări de a îmbrăca în cuvinte 

simțirea sa, căci acum încep căutările în labirintul sinelui. În 

1970, el debutează în “Tribuna Sibiului” an III, nr. 737, din 5 

iulie, p. 3 a suplimentului “Tribuna literară și artistică” cu ciclul 

de poezii Cântece de pe apele Ștezii, care îl recomandă ca 

vlăstar de spirit al mărginenilor, ucenic al lui Octavian Goga. 

Motoul ales de licean pentru cele 10 poezioare este edificator în 

acest sens: “la hanul cu trei pruni din drum de țară/ a tras un 

menestrel să moară...” Nu lipsește din formularea sa un iz 

umoristic, ce răzbate dincolo de admirația față de marele său 

model în acele momente dintâi ale  edificării sale poetice. Victor 

îl citea pe Octavian Goga, dar și pe Esenin, de care se simțea 

atras.   

Cel de-al zecelea „Cântec”  este și cel mai izbutit dintre 

toate: „Ce răzvrătiri îmi fulgeră prin vine/ urcându-mă de la 

Avram până la tine/ cu cumpăna adusă sus, în lună/ cercându-

mă, săpându-mă fântână/ umplându-mă sub aripă de deal/ cu 

dor de Ștează-apă din Ardeal.”  

Amintirea acelui moment rămâne neștearsă: „Am trimis 

la redacția Tribunei Sibiului un plic cu câteva poezii grupate sub 

titlul “Cântece de la apele Ștezei”. M-au debutat în suplimentul 

literar, care apărea săptămânal in interiorul ziarului. Am câștigat 

atunci primii și ultimii mei bani din poezie. Dar mult mai 

important a fostul câștigul oferit de D’na Gușu. Profesoara mea 

de română a descoperit astfel talentul ascuns al elevului ei, m-a 

adjudecat cu dragoste posesivă, mi-a făcut o reclamă 

nesperată ȋn școală. Multe colege umaniste s-au perindat pe la 

ușa clasei, unele au reușit să treacă de coajă, altele nu.”  

După mai multe peripeții pregătitoare, decizia de a-și 

croi un drum pentru viață l-a purtat la București, unde a urmat, 

mai mult din întâmplare,  Facultatea  de instalații pentru 

construcții. S-ar putea crede că o profesie pragmatică, cum este 

cea de inginer proiectant în instalații electrice, trebuia să-l țină 

pe Victor Albu departe de  simțirea întru frumos estetic. Totuși 

el era și un inginer al poeziei și corespondența purtată cu  

Gherghinescu Vania de la revista “Astra” din Brașov îi întărește 

convingerea că,  orice profesie va face, până la urmă poetul va 

învinge. Ceea ce poetul Victor Albu a strâns în sertar a devenit 

volum său de debut „Perpetuum mobile”, publicat la Editura 

Albatros.  Amintirea poetului este edificatoare: ”Volumul a 

apărut în 1999, când aveam 48 de ani. A fost lansat la Târgul 

Gaudeamus... Doamna Dimisianu, directoarea editurii, se 

învârtea ca o cloșcă în jurul autorilor. Sigurul care a simțit 

emoția ce mă devasta a fost Adrian Năstase. Lansa și el la 

standul Editurii Albatros o  carte despre evenimentele 

diplomatice la care a fost martor ca ministru de externe. M-a 

atins liniștitor pe umăr și mi-a șoptit: “O să fie bine”. La sfârșit 

mi-a făcut cu ochiul (...Ți-am spus că o să fie bine!). Am făcut 

schimb de cărți cu autografe ( pe-a lui mi-a furat-o cineva din 

biblioteca ), de telefoane, apoi drumurile ni s-au despărțit.  

Deloc predispus să preia modelele altora, Victor își 

căuta propria formulă lirică. Au urmat după un răstimp Dincolo 

de Rai, 2008, și Cascadele dulci, 2009, plachete publicate de 

Editura Eminescu. 

Lansarea celor două volume s-a organizat la Librăria 

Mihail Sadoveanu din centrul capitalei, în prezența doamnei 

Silvia Cincă de la Editura Eminescu, prezentatorul fiind poetul 

Traian Coșovei, care a vorbit consistent, concluzionând că 

Victor Albu este “un optzecist rătăcit.” Și aprecierea venea de la 

un autentic participant la “generația în blugi”, poet consacrat, 

fapt care l-a îndreptățit să continue.  

Răspunzând sugestiei unei profesoare de la facultate, 

Mariana Filimon, ea însăși poetă, autoare a unor versuri pentru 

copii, Victor Albu o va căuta la redacția revistei “România 

Literară” pe Constanța Buzea, scontând pe aprecierea de care 

se bucurase cândva, în studenție.  

O citea cu interes, chiar socotind că versurile ei sunt 

mai consistente, mai profunde decât cele ale soțului ei, Adrian 

Păunescu, atât de ambițios în a se impune grabnic. La ora din 

ziua fixată, tânărul înarmat cu volumele recent apărute se 

înfățișează la redacție, fără să țină cont că era gripat, căci nu 

voia în ruptul capului să piardă șansa ce i s-a dat. După o 

îndelungă așteptare, poeta sosește elegantă, cochetă, dar cu o 

indispoziție pe care nu i-au alungat-o nici florile oferite într-un 

mare buchet, nici plachetele încredințate de invitatul ei. Singura 

promisiune fusese aceea că la rubrica Poșta redacției va fi 

formulată o apreciere pe marginea volumelor oferite. Un mugur 

de speranță mai exista, așadar. Într-un târziu, când și-a 
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descoperit numele în comentariul poetei, aproape întregul text 

se referea la supărarea că musafirul venise bolnav de gripă la 

redacție, ca în final, cu totul neargumentat, să se găsească 

stigmatizarea că în fapt Victor Albu este “un poet veleitar”. Mult 

prea curând apoi, a sosit vestea că poeta Constanța Buzea a 

murit.    

Abia în 2013, după alți 4 ani,  el se decide să publice 

Ultima luncă, volum apărut la Editura Tracus Arte. Se poate 

observa ușor că autorul a fost acceptat de edituri cunoscute și 

prestigioase, ceea ce ar fi putut să-l încurajeze. Totuși, Victor 

Albu nu dă semne de precipitare, ci dimpotrivă.  

Abia după alți 7 ani de caznă zămislitoare, dând sens 

acestei cifre simbolice a creației, apare acum la Editura 

TechnoMedia din Sibiu volumul „Dorm într-o coajă”, cu un titlu 

incitant. Prefața volumului poartă semnătura criticului literar 

Anca Sîrghie, iar imaginile grafice sunt realizate de Bianca 

Mihaela Stiriguță, care ilustrează particularizând mesajul unor 

poezii.  

Cele 60 de poezii se împart în capitole: I. „Pământul 

altfel”,  II. „Rana uimită”. III. „Mi-e somn de tine”. În proiectul 

autorului dornic de inovație, titlurile nemajusculate, punctuația 

minimalizată lasă cuvântului forța sa nudă, în care el crede. Un 

exercițiu de proiectare a sensurilor în imaginarul slovei, una 

austeră, singuratică, se conjugă fericit cu sincoparea ritmului 

clasic.  

Autorul nu ține la armonia cultivată de marii poeți, de la 

Eminescu la Coșbuc, Goga și Arghezi, ci croiește o structură 

prozodică nouă, una singulară, programatic atipică, “informă”, 

cum scriu specialiștii. Să nu uităm că Lucian Blaga contrariase 

pe membrii Academiei Române cu poezia sa în versuri albe. 

Așadar, calea era deschisă noilor generații de plămăditori ai 

cuvântului, dornici de inovații. Motivul tutelar al volumului, 

“coaja”, deține semnificații pe cât de diverse, pe atât de inedite.  

Poezia „în largul icoanei”, unde apare șocanta 

formulare „jupuim cu teamă/cojile pe sfinți”, poartă în ea 

preludiile extincției.  

Imaginea aceasta de rezonanță existențial-religioasă 

amintește de textul “Schimbarea la față” din volumașul anterior 

„Dincolo de rai”. Victor Albu trimite la o altfel de metamorfozare 

a ființei umane, cea prin credință religioasă. În poezia 

“Pedepsit” din placheta „Cascadele dulci ”autorul se întreabă: 

„nu știu cine va sparge/coaja luminii”, creând una dintre cele 

mai izbutite imagini ale sale.  

Alăturările la nivel lexical sunt curajoase adesea. 

Dimensionată oniric, “coaja” apare, spre exemplu, și în poezia 

„căpșuna flămândă” din noul volum, unde meditația este 

centrată pe imaginea din versurile „în scaunul de răchită/ 

rămâne doar coaja/ visului tău despre tine”.  

Poetul își refuză depănările largi de imagini, fuge 

programatic de podoabele cuvântului. El încearcă voluptatea de 

a restrânge poezia la esențe, simțind că fiecare cuvânt își este 

suficient sieși, pentru că are forța sa deplină de expresie. El 

poate fi frumos mai ales dacă îl savurezi în singurătatea lui, 

mustind de sensuri tainice. Căutarea lor devine o aventură 

ispititoare.  

Versurile se alcătuiesc din imagini ce nu comunică 

necesarmente între ele. În caligrafia atentă a poetului, uneori, 

ele își refuză chiar și vecinătatea semantică. Realitatea este că 

rar am mai văzut o asemenea singurătate bogată a cuvintelor, 

care par să răspundă dictonului franțuzesc „Les bons parfums 

dans de petites boites”. Poetul se îndepărtează de Animus, ca 

să facă o terapie Animei. Negreșit, pentru Victor Albu scrisul a 

fost un mod de lustrare, căci prin purificare el, poetul, se înalță 

la starea de creație cu ajutorul cuvântului, forjat spre a fi adus în 

stare de incandescență și savurat cu încântare. Imagini tehnice 

palpabile, cum este „Amurgul/lunecând ca/ o bielă/ bine unsă“, 

susțin o plajă meditativă de cugetări, precum cea din formularea 

„perfecțiunea/ nu durează la/ nesfârșit// doar amintirea/ ei e 

veșnică...”(„bielă”). 

Inspirate din cotidian, imaginile explodează în spectrul 

auditiv: „ascult caldarâmul/ ce tropăie-n noapte/sub torente/ de 

ploi voluptuoase.” Alteori, ca în poezia „potecă de Brahms”,  

autorul dovedește că are cultul vizualului: ”cerul atârnă/ greu /la 

șoldul amiezii”.   

Operând cu o ars combinatoria singulară ca asociații 

de imagini, Victor Albu uimește cititorul poeziei “comerț 

perisabil” cu comparația „filozofii prin târguri/ vând esențe de/ 

înțelepciune ca pe/ o respirație/ de egretă pură.“, imaginea atât 

de grațioasă ducându-ne involuntar cu gândul la blagiana 

„Mirabilă sămânță”, dar fără a detecta vreo imitație. În voit 

dezacord semantic cu euforia abia creată, strofa următoare se 

centrează oximoronic pe privirea nătângă a celui ce-și 

descifrează „nimicul din/ palma stângă.” Într-un moment al 

lucidității concluzive. 

În ariergarda inovațiilor postnichitiste, unii poeți ai 

epocii noastre fracturează versul, care își pierde unitatea, ce 

asigura altădată armonia slovei românești atât de mult râvnită, 

spre exemplu, în epoca romantică eminesciană.  

Și nu numai în aceea. Versurile albe ale lui Victor Albu 

au această caracteristică, ținând de programul, de viziunea lui 

lirică. Autorul este un constructor de imagini, cel mai ades 

metaforice, pentru care cuvintele sunt doar mortarul edificării, 

unul ce păstrează forțe telurice. Noul volum al lui Victor Albu  

uimește prin spectacolul limbajului, ce se dorește susținut de 

agramalitatea specifică postmodernismului, cu scrierea 

cuvintelor după punct cu minuscule,  chiar cu eliminarea 

punctuației, care în optica autorului ar întrerupe fluxul 

imaginilor. Iată un mod de a implica cititorul în procesul 

perceperii cuvintelor care  în solitudinea lor dovedesc puterea 

de a transmite doar ele, singure, trăirea poetică. Tocmai de 

aceea, devine o impietate încercarea de a dirija înțelegerea 

versurilor ce susțin bolta poeziei lui Victor Albu, care solicită un 

dialog direct cu fiecare cititor în parte. O realitate ce face orice 

explicitare superfluă și îndeamnă la asumarea deplină a lecturii. 
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Emilia Poenaru Moldovan 

 

Despre cetăți, cerbi și comori 

 

 

Născut în 29 aprilie 1957 la Leșu, județul Bistrița 

Năsăud, după o viață de muncă la Bistrița, Marian Danci este 

stabilit în prezent în Năsăud ca inginer pensionar și romancier, 

autor a patru romane și a unui volum de proză scurtă. 

Îmblânzitorul de cerbi, romanul cel mai apropiat de 

sufletul scriitorului, după propriile spuse, apărut la Editura 

Colorama, colecția Cercul Literar de la Cluj/proză în 2019, face 

parte din acele scrieri ardelene din patria lui Rebreanu 

molcome, temeinice, profunde, alcătuite într-un limbaj firesc, 

patriotice în sensul de mult uitat de către contemporani.  

Autorul, prin intermediul personajului - narator Cristian, 

ne înștiințează chiar de la început despre mutarea sa de la oraș 

într-un sat „din apropierea cetății”, o așezare frumoasă, „nu 

putea Dumnezeu să creeze ceva mai aproape de el, decât acel 

sătuc uitat de lume, într-o zonă de deal transilvan”. Acolo 

încearcă să-și încropească o mică gospodărie, angajând 

meșteri pentru repararea casei pe care o cumpărase.  

Geneza romanului pleacă, cum altfel, de la o lumină: 

„Am urcat pe scara lipită de perete, am tras scara după mine 

rezemând-o de structura de lemn a acoperișului neterminat, și, 

într-o anumită poziție, atunci când am fost foarte aproape de 

meșter, am văzut lumina.”  

Aceasta s-a dovedit a fi strălucirea unei brățări de aur 

care se presupune a fi fost a Doamnei izgonitului Domn Petru 

Rareș în părțile acelea din Ardeal (cetatea Ciceului), brățară pe 

care Cristian a luat-o cu sine într-o riscantă expediție pe un 

versant aproape vertical al muntelui care se vedea din curtea 

sa. Căzând, s-a rănit la față, și-a pierdut ochelarii de vedere și 

bâjbâind noaptea prin pădure, a zărit din nou o lumină – de data 

aceasta de la o casă – în curtea căreia zărește „un bărbat cu 

plete albe și bogate, căzute pe umeri, împingea cu mâinile un 

cerb, mutându-și palmele de pe fruntea acestuia pe coarnele 

mari ale impunătorului animal...” Apariția „îmblânzitorului de 

cerbi” furnizează de aici încolo materia epică a narațiunii care 

se structurează în jurul acestui personaj misterios pe care 

autorul reușește să-l plaseze la înălțimea și autenticitatea unei 

figuri arhetipale, individualizând-l 

prin vulnerabilizare și umanizare, 

fără să-l facă totuși să-și piardă din 

tragica măreție.  

Rolul personajului-narator 

îl preia la un moment dat Ștefan, 

pustnicul, îmblânzitorul, urmaș 

predestinat – așa cum se credea cu 

tărie - al domnitorilor moldoveni de 

acum 500 de ani, cel care a 

descoperit harta comorii lui Petru 

Rareș și a venit în preajma Cetății 

Ciceului s-o caute. „M-am gândit de 

multe ori că am fost ales, altfel cum 

aș fi putut găsi harta după cinci sute de ani, apoi cerbul căruia i-

am lăsat viața m-a răsplătit incomparabil mai mult, nici nu poate 

egala răsplata primită, el mi-a arătat locul, calea către 

nestematele domnitorului.” îi spune el lui Cristian. 

Din cele două purgatorii prin care trece, închisoarea și 

mânăstirea, Ștefan iese purificat de iubirea Iulianei, o femeie 

care l-a urmat pretutindeni, s-a stabilit în apropierea casei lui și 

a cetății domnitorului Petru Rareș, și absolut întâmplător în 

vecinătatea lui Cristian, i-a născut „pustnicului” două fete și a 

făcut legământ de tăcere pentru un presupus blestem făcut 

asupră-i pentru păcatul acestei iubiri interzise. 

 A doua parte a romanului reface, prin povestea lui 

Ștefan ascendența acestuia până la străbunici, care erau greci 

din Dobrogea. Bunica lui, rămânând văduvă cu trei copii, 

întâlnește pe maiorul Broșteanu care o ia în căsătorie și 

împreună ajung în București în preajma Reginei Maria, 

persoana pentru care personajul Broșteanu nutrește o iubire 

secretă toată viața, naratorul asemenea – și chiar autorul  - de 

aceea acolada tandră oferită în roman personalității 

providențiale a Reginei emoționează și rămâne în memorie. În 

această ecuație se regăsesc, după spusele Irinei Petraș, cei 

trei: autor, narator, personaj iar lectura unui roman „îți acordă 

libertatea de a-i comenta pe toți trei  ca pe niște oameni/semeni 

și te expune, dacă faci public comentariul tău, la receptarea – și 

a ta – ca personaj care se spune de îndată ce formulează o 

frază despre ”. 

Toată istoria glorioasă și, consideră el, plină de 

demnitate față de perioada comunistă și dezamăgitoarea 

perioadă post-comunistă, evocată de către Ștefan, îi folosește 

ca argument pentru a nu anunța comoara veche de cinci sute 

de ani autorităților, care, spune el, nu sunt vrednice de o 

asemenea măreție istorică precum aceea a lui Petru Rareș. Un 

alt motiv, mai personal și oarecum mai... paranormal, este 

apariția unei vedenii, hologramă îi spune el, a unei prințese care 

apără comoara la intrarea în muntele în care a fost ascunsă și 

care i se arată în toată splendoarea ei doar când aduce înapoi 

nestematele găsite.  

Iată că Marian Danci riscă în romanul său și apariții 

care, după descriere aduc mai degrabă a SF decât a fantastic. 

„Muchia” pe care merge narațiunea în acest punct este extrem 

de subțire dar autorul reușește să salveze autenticul prin 

recurgerea la patima și adicția „Îmblânzitorului de cerbi” – 

acestea operând ca o adevărată „febră a aurului” care, după 

cum se știe, produce halucinații.  

Misterul, pericolul, fabulosul, adevărul istoric sunt 

manevrate cu pricepere de către „maestrul de ceremonii 

textuale” (cum numește Irina Petraș Autorul de roman) și aduse 

într-un singur creuzet, topite în generoasa natură umană, în 

iubirea dintre bărbat și femeie însoțită de un întreg cortegiu de 

pătimiri, trădări, suferințe dar și bucurii peste fire.  

Firescul și claritatea narațiunii, dar și unda de poezie 

ce traversează discret romanul lui Marian Danci transformă 

această carte într-un dar prețios pe care autorul ni-l face nouă, 

cititorilor. 
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• Maria-Daniela Pănăzan 
 

Ion Agârbiceanu, preotul-scriitor 
 

 
Ion Agârbiceanu s-a născut în comuna Cenade, judeţul Alba, 

la 12 septembrie 1882. A urmat studiile gimnaziale în satul natal şi la 

Blaj (în perioada 1892-1900), iar Facultatea de Teologie de la 

Budapesta, între anii 1900-1904. După absolvirea Facultăţii se 

reîntoarce în Blaj, unde se ocupă de 

Internatul de băieţi timp de doi ani. În anul 

1906 ,acceptă să fie preot-paroh în satul 

Bucium-Saşa din Munţii Apuseni. Timp de 

patru ani cunoaşte viaţa grea a locuitorilor 

de la munte şi problemele celor care 

exploatau minele de aur din zonă, el însuşi 

recunoscând că „primii patru ani de preoţie 

mi-au dezvăluit cele mai multe mizerii ale 

vieţii de la ţară”. În această perioadă 

elaborează una dintre cele mai reuşite şi 

frumoase opere literare, inspirate din 

existenţa minelor, şi anume romanul Arhanghelii (care va apărea în 

1914). De asemenea, începe să colaboreze intens la reviste de 

prestigiu precum: „Luceafărul”, „Viaţa Românească”, „Unirea”, 

„Lupta” etc. Între anii 1910-1919 va fi preot-paroh la Orlat, în judeţul 

Sibiu. În timpul desfăşurării Primului Război Mondial s-a refugiat cu 

familia (avea deja patru copii) În Regat, apoi în Moldova, Ucraina şi 

Basarabia. Între anii 1918-1919 a fost preot militar în corpul militarilor 

ardeleni. S-a reîntors la Orlat şi în martie 1919 a fost numit director al 

ziarului „Patria”, ziar editat de către Consiliul Dirigent. După câteva 

luni însă, în octombrie 1919, ziarul va apărea la Cluj-Napoca şi 

preotul-scriitor Ion Agârbiceanu se mută în inima Ardealului. 

Conduce ziarul „Patria” până în anul 1927, fiind în acelaşi timp şi 

colaborator al revistei Astrei „Transilvania”. Între anii 1927-1928 este 

secretar general al Secţiunilor Astrei cu sediul la Cluj şi redactor al 

revistei Astrei, „Transilvania”, revistă ce apărea la Sibiu. A fost 

membru în Secţiunea Literară a ASTREI şi Secretar General al 

Congresului Cultural ASTRA din 1930. În această calitate va 

conferenţia despre rolul Astrei în viaţa poporului român, iar conferinţa 

va fi publicată, în 1930, în revista „Transilvania”. Din anul 1930 

devine preot şi protopop greco-catolic de Cluj, iar din 1931 canonic al 

Episcopiei de Gherla. A desfăşurat o intensă activitate literară, motiv 

pentru care a primit înalte distincţii: a fost ales membru corespondent 

al Academiei Române (1919), membru onorar al Academiei 

Române (1955) şi membru în Comitetul de conducere al Societăţii 

Scriitorilor Români. 

„Eu am zugrăvit fragmente, tipuri din viaţa noi clase în 

formaţiune, nu a unei totalităţi formate. Frânturi, icoane din ce am 

cunoscut mai bine, cu laturile de lumină şi de umbră” mărturisea Ion 

Agârbiceanu în „Pledoarie pentru proza scurtă”. Din aceste „laturi de 

lumini şi de umbră” a izvorât o operă vie, profund creştină, o 

adevărată icoană a satului ardelean de la începutul secolului al XX-

lea. Scriitura lui Ion Agârbiceanu este scăldată în lumina evanghelică 

şi, în acelaşi timp, brăzdată de umbrele frământărilor sufletului uman 

care luptă pentru a-şi înfrânge patimile şi zbaterile fireşti.  

De o modestie literară foarte rar întâlnită, Ion Agârbiceanu 

spunea că el a scris „vreo 65 de volume şi volumaşe”. Acestea 

reprezintă însă o operă fundamentală de mari dimensiuni, mărturie 

vie a unui scriitor prolific, a cărei origine se află în imaginea sacră a 

satului natal: „am pornit în scrierile mele de la icoana Cenăzii” iar „la 

temelia visului meu a fost emoţia estetică şi, poate, mai mult, emoţia 

etică, mai ales după ce fusesem atras de adâncimile sufletului 

omenesc.”  

De la frumoasele scrieri din volumele de proză scurtă („Două 

iubiri”, „De la ţară”, „În întuneric”, „Amintirile”) la frământările şi 

problemele morale sau de conştiinţă din nuvelistică, „Popa Man” 

rămânând până astăzi o capodoperă a genului, şi până la 

impresionantele romane „Licean...odinioară”, „Arhanghelii”, „Legea 

trupului”, „Legea minţii”, scriitura lui Ion Agârbiceanu reprezintă opera 

unui cărturar ardelean de seamă. 

Preot şi scriitor prin vocaţie, Ion Agârbiceanu a păstrat 

permanent în suflet şi-n creaţie „icoana neştearsă din prima 

copilărie”, iar această icoană este lumina „din slujbele de seară, 

Deniile din Postul Paştilor şi mai ales procesiunea înmormântării 

Domnului în noaptea Vinerii Mari”. De aceea, n-aş putea concepe 

analiza unor aspecte din opera literară a lui Ion Agârbiceanu decât 

profund ancorate în textura religioasă a meditaţiilor sale creştine. Nu 

ştiu dacă e mai bine să lecturezi opera literară şi abia apoi să păşeşti, 

sfios, prin lumina meditaţiilor creştine spre... „Căile fericirii”. În cazul 

meu însă aşa a fost: după ce am descoperit un scriitor profund 

creştin, ale cărui idei literar despre creaţie m-au fascinat (fie că a fost 

vorba despre „Meditaţii în septembrie”, fie că au fost interviuri precum 

„Pledoarie pentru proza scurtă” sau „Cum a început să scrie Ion 

Agârbiceanu”), am redescoperit lumina evanghelică din scrierile lui 

Ion Agârbiceanu, scrieri care pot reprezenta mult mai mult decât 

meditaţii de învăţătură creştină românească, aşa cum remarcă, de 

altfel, şi domnul profesor Ion Buzaşi: „explicaţiile părintelui 

Agârbiceanu au un farmec deosebit pentru că ele îngemănează 

cunoaşterea profundă a Evangheliei cu exprimare accesibilă şi 

frumoasă din punct de vedere literar.” (cf. Ion Buzaşi, „Tâlcuirile” 

Părintelui Ion Agârbiceanu, Prefaţă la volumul lui Ion Agârbiceanu, 

Căile fericirii, Editura „Buna Vestire”, Blaj, 2004, p.9).  

Deloc întâmplător, Lucian Blaga l-a supranumit, memorabil, 

pe scriitor ca fiind „sfânt părinte al literaturii române”. Cred că 

literatura română avea nevoie să dea lumii pe acest „sfânt părinte” al 

ei. Scriitorul vine în lumina creaţiei literare cu un impresionant cuvânt 

viu al Evangheliei, un cuvânt atât de frumos, atât de curat şi luminos, 

specific trăitorului creştin român. Nu de puţine ori, Ion Agârbiceanu 

se întreabă retoric: „De ce nu se arată oamenilor faţa luminoasă a lui 

Hristos? Pentru ce nu se propovăduieşte Evanghelia care slăveşte 

viaţa frumoasă, nu o condamnă?... Eu nu cunosc un adevăr mai 

dătător de optimism, mai plin de ajutor pentru o viaţă frumoasă, 

cinstită, harnică, onestă, curajoasă şi vitează decât Evanghelia. 

Viaţa, în duhul evanghelic, nu e renunţare, ci luptă. E renunţare 

numai la ceea ce ne poate duce la ruină, în prăpastie şi trupul şi 

spiritul. Dar e luptă pentru ridicarea omului la cele mai mari înălţimi, 

prin sănătatea şi frumuseţea şi a trupului şi a sufletului. Luptă pentru 

ridicarea noastră pe culmi de pe care punem piciorul în nemurire, în 

veşnicie..." 

Mesager al Logosului, mărturisitor al iubirii creştine, faţă de 

toţi oamenii, iubirea agape, preotul-scriitor Ion Agârbiceanu este „fiu 
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al Luminii” evanghelice, credinţa lui nestrămutată în lumină fiind un 

mesaj frecvent al scrierilor sale, atât teologice cât şi literare. Aş 

invoca în acest context şi o schiţă intitulată „Luminiţa” despre care 

Perpessiccius spunea că este o capodoperă. Luminiţa de ceară 

primeşte conotaţii evanghelice şi inundă casa unei bătrâne 

muribunde şi devine „pulberea de lumină albă” care „învăluie, ca un 

giulgiu, trupul”. Aceasta este lumina divină, ea este clipa de revelaţie 

care arată rostul adevărat al existenţei umane: „revelaţia şi 

răscumpărarea au luminat pentru toate veacurile existenţa omului în 

lume, arătându-i adevăratul rost, acela de pregătire pentru viaţa şi 

fericirea veşnică. Au luminat şi suferinţa, au umplut de nobleţe şi de 

preţ peste fire lupta binelui împotriva răului, au dat putere omului să 

câştige lupta grea a vieţii, bucurându-se, sau cel puţin păstrându-şi 

pacea interioară, tăria vieţii şi în bine şi în rău. I-am dat puteri să 

împace şi să slăvească viaţa”. 

O convingere neclintită a preotului-scriitor Ion Agârbiceanu a 

fost aceea că omul este fiinţa cea mai minunată a lumii, creată în 

lumina şi cunoaşterea divină: „fiinţa, existenţa, e cea mai mare 

minune a cosmosului, că, în ea, omul se poate cunoaşte pe sine şi 

pe Dumnezeu, cu toate zidirile Lui” la fel cum viaţa Mântuitorului Iisus 

Hristos este „pilda cea mai strălucitoare de lumină, de bunătate şi de 

sfinţenie... El este pilda cea mai mare, Soarele cel strălucitor.” 

Aşadar, convingerea că Iisus Hristos este „Lumina lumii” şi că 

adevărata credinţă creştină trebuie să arate faţa luminoasă a lui Iisus 

Hristos reprezintă cele mai pilduitoare ...căi ale fericirii în întreaga 

operă, literară şi teologică, a lui Ion Agârbiceanu. Această 

convingere a stat la temelia existenţei creştine a ţăranului ardelean, a 

sufletului românului onest, cinstit, curat şi luminos. Această 

convingere a făcut din preotul-scriitor Ion Agârbiceanu „un fiu al 

Luminii”, un suflet ales şi binecuvântat să poarte, prin cuvântul său 

scris, lupta pentru trăirea în lumină, pentru bine, frumos şi adevăr. 

Dar ea a făcut şi un mărturisitor al lui Hristos, al dragostei pentru 

cuvântul evanghelic, pentru o viaţă creştină neprihănită şi frumoasă. 

Şi, mult mai mult de-atât, prin Omul ales, Opera devine ea 

însăşi dovadă de Iubire şi de prezenţă a Luminii Lui în lume.  

 

• Ladislau Daradici 
 

Poemele haiku ale lui Nicolae Crepcia 

 

Nicolae Crepcia, Pe corn de inorog  Editura 

CronoLogia, Sibiu (2021) 
 

Se estimează că, la nivel mondial, există peste zece 

milioane de poeți, profesioniști sau amatori, care scriu poeme 

haiku în numeroase limbi ale pământului. Un slujitor fidel al 

acestei specii lirice este și poetul hunedorean Nicolae Crepcia 

care, pe lângă douăzeci de cărți de poezie contemporană, a 

publicat în ultimii ani și trei volume de haiku: Cărare prin rai 

(2018), În rănile luminii (2020), Pe corn de inorog (2021). 

Apropierea poetului de la Brotuna de haiku nu surprinde, 

având în vedere dimensiunea accentuat naturistă a liricii sale, 

precum și constanta sa tendință de esențializare a discursului 

poetic. De la sinceritatea și spontaneitatea poemului până la 

limitarea expresiei la numărul de silabe impus este doar un pas, 

încă de la debutul său editorial din 1996, cu volumul Pe umărul 

lui Rimbaud, Nicolae Crepcia structurându-și poemul pe strofe 

cu număr relativ redus de lexeme, recurgând adesea la 

sugestie și forme eliptice de exprimare, tehnici de bază în 

haiku. Nici tematica abordată nu diferă de cea a poemelor din 

alte volume, predominând natura, iubirea, creația, efemeritatea 

și fragilitatea ființei. 

Nicolae Crepcia optează pentru structura tradițională a 

poemului haiku, cea de trei versuri (5+7+5), chiar dacă se mai 

abate de la repartizarea silabelor pe vers (se știe că din 1999, 

în urma Manifestului haiku de la Tokyo, se permite și structura 

de patru versuri, cu un număr variabil de silabe pe vers – de la 

4 la chiar 8 –, acest lucru depinzând și de limba în care aceste 

poeme sunt scrise). Ceea ce se uită însă adesea este faptul că 

părintelui poeziei haiku, Matsuo Basho, îi aparțin și câteva 

concepte filosofice de viață de mare impact, cel mai cunoscut 

fiind conceptul wabi-sabi, constând în elogiul simplității și 

austerității întru o viață tihnită, plină de împăcare și, în același 

timp, acceptarea/ aprecierea imperfecțiunii lucrurilor (un alt 

concept este muga, care presupune detașarea față de lume, 

eliberarea de propriile noastre dorințe și drame). În ideea 

acestei simplități și austerități se explică și predominanța temei 

naturii în haiku (devenită obligatorie), natura constituind 

dintotdeauna cadrul ideal de refugiu/ reculegere pentru firile 

melancolice, poetice. 

Nicolae Crepcia preia atât tiparul și tematica poemului 

haiku, cât și elemente din filosofia de viață a lui Matsuo Basho. 

Esențial este însă faptul că poetul rămâne același artist discret, 

sensibil, fin observator al naturii și vieții, ca în toată opera sa, 

jonglând cu o spontaneitate rară cu simbolistica lucrurilor, 

convertindu-și percepțiile și trăirile în poezie. Poemele sale 

haiku sunt instantanee lirice de o sinceritate totală, frânturi de 

suflet și de cuget, veritabil elogiu poetic adus naturii, vieții și 

creației în miniaturale picturi, adevărate acuarele sonore. 

Derivând din însăși dimensiunea naturistă (predominând 

alături de cea existențialistă și cea intrapersonală), o temă 

constantă în poezia haiku a lui Nicolae Crepcia este panta rhei, 

expresie atribuită lui Simplicius din Sicilia, preluată de Heraclit. 

Toate în natură sau în destinul omului poartă însemnele trecerii, 

ale inevitabilei transformări, fie că e vorba de spectacolul 

anotimpurilor, fie de declinul inevitabil al vieții, rămânând doar 

urmele tot mai puțin vizibile ale lucrurilor și întâmplărilor care au 

fost, păstrate vag în amintire (dâra unui melc pe un zid, o 

cicatrice pe suflet, un sat depopulat cu ușile și ferestrele caselor 

bătute în cuie, în care însuși Dumnezeu se simte abandonat): 

„toamnă înaltă –/ pe topoganul înalt/ lunecă viața”, „Dumnezeu 

singur/ prin sat – bătute-n scânduri/ inimi uși ferestre”, „caii au 

murit –/ amintiri înfloresc în/ potcoava din cui”, „omătul pufos –/ 

la trecerea prin viață/ rămân urmele”. Majoritatea poemelor din 

recentul volum Pe corn de inorog sugerează această 

dimensiune existențialistă, sensibil sublimată în imagini și 

metafore, dimensiune izvorând din însăși alcătuirea lăuntrică a 

poetului. 

Printre anotimpurile al căror spectacol implică scurgerea 

inevitabilă a timpului și-a vieții predomină toamna și iarna (din 
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cele o sută de poeme, jumătate se leagă de aceste două 

anotimpuri). De obicei, numele anotimpului apare în primul vers 

(există și excepții, desigur), astfel fixând nu doar nucleul ideatic, 

dar și cadrul temporal al întregii elaborări: „toamnă abruptă”, 

„noapte de toamnă”, „brumă de toamnă”, „ploaie de toamnă”, 

„amor de toamnă” sau „pustiu de iarnă”, „noapte de iarnă”, 

„iarnă geroasă”, „în miezul iernii” etc. Printre fenomenele naturii, 

apare frecvent ploaia (în peste zece cazuri), dintre momentele 

zilei, noaptea având loc privilegiat (în peste cincisprezece 

poeme). 

Ca întruchipări ale lumii vii, întâlnim elemente ale 

ambelor regnuri, vegetal și animal. Dintre plante, se remarcă 

păpădia, brândușa, regina-nopții, crizantema, trandafirul, dar și 

cireșul înflorit (ori desfrunzit). Rolul lor nu e pur decorativ, 

existând în fiecare caz o simbolistică apare a acestor elemente 

(de exemplu: ”ultimul zâmbet –/ între frunze uscate/ brândușa 

toamnei” sau „soarele-n poem –/ păpădii înflorite/ în prispa 

iernii”). 

Printre înaripate, predomină păsările de apă, precum 

lebăda: „pădurea toamna –/ lebăda-n agonia/ ultimului cânt”; 

cocorii: „cocorii-au plecat –/ în curtea școlii din nou/ râsete (cu 

măști”); gâștele sălbatice, barza, cormoranii, nelipsind nici corbii 

sau uliul (corbii prevestesc apropierea iernii: „croncănit de corbi 

–/ omida toamnei a ros/ ultima frunză”, uliul întruchipând 

spaima: „uliu pe creangă –/ umbra spaimei/ întinsă pe toată 

curtea”). Ca și în celelalte volume ale poetului, mierla are un 

statut privilegiat (prezentă în mai multe poeme, simbolizează 

inocența, puritatea, dar și perenitatea creației): „în miezul iernii 

–/ o mierlă zgribulește/ în cuib de cântec”, „primii fulgi de nea –/ 

pe cornul de inorog/ cântă o mierlă”, „pădure arsă –/ între 

ramuri de poem/ cuibul de mierlă” etc. Dintre mamiferele 

domestice și sălbatice întâlnim caii, dulăii, oile, mistreții, 

șoarecii, iar dintre nemamifere, melcul, fluturii de noapte, 

păianjenii sau greierii.  

Nicolae Crepcia nu putea renunța la tema creației, 

dominantă în alte volume ale sale. Ca și frecvență, substantivul 

poem apare în șase haikuuri, poezie și haiku în câte două, iar 

cuvântul poet, într-unul singur: „mă retrag tăcut/ în poem – îi fac 

iernii/ loc să se așeze”, „de poezie/ devorat cum iubitul/ de 

văduva neagră” sau „motiv de haiku –/ a trăi prin poezie sau a 

nu fi”). În ceea ce privește iubirea, există relativ puține poeme 

care pot fi considerate de dragoste, ca de exemplu: „în 

echinocțiu –/ tu eu două jumătăți/ în cercul iubirii” sau „iarnă 

geroasă –/ zâmbetul tău aprinde/ focul în cămin”. 

Dimensiunea intrapersonală și existențială răzbate în 

câteva poeme, fără a avea preponderența din alte volume, cu 

accent pe vocația creației, sub semnul tristeții („autoportret –/ 

mierlă urcând în cântec/ pe-o rază tristă”), pe condiția 

insignifiantă a omului devorat de timp („cuști fără câini –/ sunt 

doar un os sub gheara/ timpului flămând” sau „zile de iarnă –/ 

privind într-o oglindă/ vezi numai trecut”) ori puterea de a-ți 

continua drumul, indiferent de durerile/ dramele pe care le 

trăiești („amiezi umbrite –/ cu pași egali măsurați/ pe drumul 

vieții”). 

Ca structură, primul vers al poemelor fixează tema/ 

motivul literar, marcat la final de vers cu linie de pauză, în 

versurile 2 și 3 urmând ramificația sa metaforică (de exemplu: 

„singur în noapte –/ vocea din umbra spaimei/ își compune 

chip”). Un număr de șapte poeme se abat de la acest algoritm, 

primul vers fiind parte integrantă din trunchiul poemului, în acest 

caz linia de pauză lipsind (de exemplu: „pe zid a rămas/ dovadă 

a trecerii/ dâra melcului”).  

Din punct de vedere morfologic, în jumătate din poeme 

primul vers este format din două substantive legate printr-o 

prepoziție (de exemplu „noapte de toamnă”, „alai de nuntă”, 

„pragul dintre ani” etc.), într-un număr de douăzeci și patru de 

haikuuri formula fiind de substantiv + adjectiv (de pildă „sat 

abandonat”, „iarnă geroasă” etc.).  

Trebuie menționat că, în nouă poeme, apare verbul/ 

predicatul chiar în primul vers („caii au murit”, „bătrânii s-au dus” 

etc.), chiar dacă, în general, este partea de vorbire cea mai 

”absentă” din poeme (patruzeci și cinci din cele o sută din 

haikuurile lui Nicolae Crepcia nici nu au predicat/ verb). 

Referitor tot la primul vers, există și cazuri în care acesta este 

format dintr-un substantiv (uneori precedat de prepoziție) având 

ca determinat un alt substantiv, de regulă în genitiv (de exemplu 

„strigoii nopții”, „la gura sobei” sau „în miezul iernii”). 

În privința imaginilor, în lipsa verbelor, poemele haiku din 

volumul Pe corn de inorog sunt mai cu seamă picturale, 

predominând grupul nominal și, ca urmare, imaginile vizuale: 

„gravuri de toamnă –/ gâștele sălbatice-și/ expun plecarea”, „un 

nor zgâriat/ de turla bisericii –/ începe ploaia”, „sat abandonat –/ 

iarba scoate limba prin/ gard la curioși”, „casă pustie –/ îi ține de 

urât un cireș desfrunzit”. Adesea însă, aceste tablouri devin prin 

excelență sonore: „în gerul iernii –/ cățeaua urlă la lună/ și-a 

pierdut puii”, „păduri tinere –/ îndelung sună cornul/ ecoul vieții”, 

„opaițul stins –/ dinspre soare-răsare/ țipăt de cocor” și așa mai 

departe. 

Se pare că Nicolae Crepcia a înțeles mesajul unuia 

dintre marii scriitori ai secolului trecut, faptul că nu contează 

cantitatea atunci când vine vorba de calitatea poetică și că 

uneori poți obține un surplus de semnificație rostind cuvinte 

puține și simple, cu sufletul curat și cu ființa impregnată de har 

poetic.   

 

• Lőrinczi Francisc-Mihai 
 

Cine este, oare? 

 

Cu patru activități de învățare interactive ne întâmpină 

Maria DʼAba în noua ediție, apărută la editura „Unirea” din Alba 

Iulia, în 2021, a cărții Ghicitori de colorat și alfabet de învățat. 

Toate gravitează în lujerul artei, parafrazându-l pe Nicolae 

Manolescu, întăresc afirmația că „imaginea artistică 

impresionează mai puternic decât modelul ei; realitatea, ca să 

fie frumoasă are nevoie să fie percepută prin vălul artei”.  

Autoarea are vocații artistice multiple: muzician, poet, 

desenator, compozitor, educator, plăsmuitor de frumusețe. 

Cartea se prezintă sub forma unui auxiliar didactic care se 

adresează celor mici, dar cu valențe polifonice, putând fi 
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degustat de orice adult, cartea fiind un pergament liric pentru 

iubitorul de artă. Este o chemare la lectură, la muzică și voie 

bună, cu zâmbet de soare și de lună, cum scrie în dedicația pe 

care am primit-o cu căldură din partea poetei Maria DʼAba.  

Ghicitori de colorat și alfabet de învățat este o carte cu 

un imaginarium bogat, care ne invită la activități de învățare de 

tip Montessori, începând cu alfabetul și până la poezie, 

desăvârșire lirică și artistică. Creațiile poetice sunt dublate prin 

desene sugestive, oaze estetice, ilustrații creative și 

tămăduitoare care ne apropie și ne pregătesc de mesajul 

dăruitorului și al discernătorului, asemănător modului în care 

Savatie Baștovoi făcea invitația în volumul Peștere-pescar, 

parafrazez: „carte pentru dezvoltarea gândirii metaforice la copii 

și pentru alungarea depresiei la cei mari”, concepția grafică și 

ilustrațiile aparținându-i autoarei. 

Desene excepționale în creion însoțesc poeziile, una 

pentru fiecare literă a alfabetului, completate de portative 

muzicale, de cântece jucăușe, quartet-ul activităților sugerate 

fiind: ghicitori de recitat, alfabet de învățat, cântecele de cântat 

și desene de colorat. Toate sunt cu măiestrie susținute de 

componenta ludică, creațiile artistice complementare au tonuri 

calde de afectivitate, ironii fine, poeziile-ghicitori au voiciune, 

bun gust și cumsecădenie.  

Vă invit să lecturați această carte cu căldura inimii, cu 

ascuțișul minții, cu inocența copilăriei, cu bucurie și cu sfințenie 

să călcați pragul ei. Ca să vă stârnesc interesul vă ofer câteva 

respirații lirice ale ghicitorilor: mușcătura-i veninoasă/ e foarte 

periculoasă; este-o pasăre măiastră/ simbolizând un chip de 

Zeu, / e-a Guatemalei sfânt trofeu; ghizi simpatici și modești/ cu 

ei calea n-o greșești. Pare-se că nu sunt chiar ușoare 

ghicitorile. Au enigmele lor. Ne poartă cu darul grației și al 

tandreții lirice pe întreg mapamondul necuvântătoarelor: firicel 

de ață neagră, / aleargă ziua întreagă; peste bălți întinde plase/ 

înverzite, de mătase/ rotindu-și ochii, cochetă, / cu aere de 

vedetă; cu ochi negri plini de viață/ au picioare scurte-n față. Și 

enigmaticul este înlocuit de mister și de taină, cu translatări în 

transmundan: Îngerul încă încearcă/ animal cu „Î” să facă... 

Prieteni cititori, sunt încredințat că prin acest preambul 

am reușit să vă stârnesc îndeajuns curiozitatea să deschideți 

paginile acestei cărți și să vă bucurați de roadele ei educative, 

spirituale, ludice, afective, estetice și muzicale înmănuncheate 

cu lirism și dragoste 

Maria DʼAba ne invită la recitat, la învățat, la cântat și 

colorat. Încercați să prindeți ritmul! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezii de Lőrinczi Francisc-Mihai 

coșarul  
 
am văzut hornarul pe o casă 
lângă coșul de fum 
cu spirala lui magică 
(se spune că întâlnirea cu el aduce noroc) 
cu pași atât de siguri călcând pe cărămizile 
cerului 
cu mișcările acrobatice ale scamatorului din arenă 
momind realul cu mâinile rotindu-se  
ca acele ceasornicului 
de funingine se spăla poemul  
dis-de-dimineață 
timpul trecuse degrabă și deja 
era amiază de  mai  
acasă 
când coșarul a coborât la masa 
cu bucate bogate așezate de mâini pricepute 
pe față de masă albă brodată cu  
lalele roșii 
poemul alb ca laptele de bivoliță 
sta în pridvorul sângelui 
care purta culoarea mușcatelor  
și a fântânii umplute cu 
dor 

snop 
 
prin diaclazele cu pereți albi 
o văd pe bunica așezându-mi în palme 
mici sfere magice 
pe care le frecam între degete 
și după ce suflam  
zbura pleava și rămâneau semințele curate 
de in 
și îmi spunea 
să arunc mai întâi trei dintre ele  
în aer 
în semn de mulțumire 
pentru rod bogat 
snopii erau rânduiți  ca o corabie 
iar pescarii priveau nedumeriți 
și El îi vedea cum se chinuiau vâslind 

rubinul 
 
miracolul  
începe cu o zi obișnuită  
când  
îți amintești de un loc din viitor 
pe care l-ai mai văzut  
undeva 
oglinda arăta ceva distorsionat 
ca luciul apei tulburat  
de o piatră 
o mânuță de copil îți umple palma tremurândă 
și simți deodată o îmbrățișare 
ca prima ninsoare 
din copilăria ta 
cu fâneața de salvie și sunătoare 
de acasă 
din rubinul transilvaniei 



„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm” - Johan Huizinga  
 

 

Revista română pentru literatură și artă                         Anul I                        Nr.  1                               Septembrie 2021 9 

 

Eseu 

 

Cristina Botîlcă 
 

Noul Jurnalism și Nonficțiunea Creativă. Ideea 

care a dus la apariția unui nou gen literar 
 

Studiul meu doctoral se concentrează pe două 

segmente (unul literar, altul cultural): nonficțiunea creativă a lui 

Caitlin Doughty1 (2015, 2017, 2019) și ideea de acceptare a 

morții în literatura scrisă de ea. Lucrarea de față se va axa pe 

partea de teorie literară a proiectului meu, și anume: apariția 

Noului Jurnalism și transformarea lui în nonficțiune creativă, 

pornind de la ideea că realitatea poate fi transpusă creativ, 

subiectiv (fiindcă expunerea obiectivă a unui eveniment este 

doar un mit, conform reprezentanților acestui gen) și, uneori, din 

interiorul subiecților analizați de reporter/autor. Scopul meu în 

această lucrare este să trasez pe scurt drumul acestei idei, care 

apare cu precădere în jurnalismul american la mijlocul secolului 

al XX-lea, și să arăt cum se va transforma în nonficțiunea 

creativă din zilele noastre. Ca reprezentați și susținători ai 

acestei idei, voi vorbi despre Tom Wolfe (1973) și Lee Gutkind 

(2012) și despre contribuția pe care au adus-o ei acestui gen. 

 

Noul Jurnalism 

În secolul al XX-lea, în America, jurnaliștii literari 

explorează noi definiții ale realității, trecând granițele care 

limitează conexiunile psihologice dintre indivizi. În a doua 

jumătate a secolului, cel mai vocal reprezentant al acestui nou 

gen de scriere a fost Tom Wolfe (1973), care susținea să 

jurnalismul literar este un Nou Jurnalism [New Journalism] care 

întrebuințează tehnici aparținând ficțiunii, cum ar fi: punctul de 

vedere, descrierea scenică și dialogul. Grila acestui nou gen 

este povestirea dibace, artistică [artful storytelling] (Wolfe 1973, 

Weber 1974). Se pare că a apărut ca răspuns la ceea ce se 

întâmpla în anii 1960, când schimbările sociale se petreceau 

atât de repede, încât se cerea o nouă strategie care să 

ordoneze evenimentele contemporane pe care le observau și le 

trăiau jurnaliștii contemporani (Eason 1982). 

Ideea de la care pornește Noul Jurnalism—și copilul 

său legitim, nonficțiunea creativă—este următoarea: realitatea 

poate fi descrisă utilizând și mijloace creative. Secolul al 

XX-lea a cerut constant o viziune care să șteargă granițele 

dintre ficțiune și realitate, care să universalizeze experiența 

umană și să construiască un pod de legătură între fantezie și 

 
1 Director de pompe funebre în Los Angeles, reprezentantă a 
mișcării death positivity, director al asociației The Order of The 

Good Death, autoare a trei cărți de nonficțiune creativă (Smoke 

Gets in Your Eyes; From Here to Eternity; Will My Cat Eat My 

Eyeballs?) și deținătoare a canalului de YouTube Ask A 

Mortician, unde postează cu regularitate clipuri educative 

despre aspecte ale morții, cazuri celebre și curiozități legate de 

moarte. 

realitate într-o eră care stârnea confuzie cu privire la granița 

dintre cele două (Wilkins 1989). Dispariția liniei care separă 

cele două tărâmuri aparent opuse se petrece din vina 

tehnologiilor contemporane perioadei—tehnologii care dau 

impresia că nu mai există nicio prăpastie între fantezie și 

realitate și că oricând cele două pot deveni interschimbabile. 

(Câteva evenimente care au dus la această „confuzie” au fost: 

aselenizarea lui Armstrong în 1969—fantezie devenită realitate; 

descoperirea structurii ADN-ului în 1953—care a dus inevitabil 

la o deconstrucție interioară resimțită de fiecare individ atât la 

nivel fizic, cât și psihologic; numărul electrocasnicelor pe care 

oamenii le vedeau numai în revistele științifico-fantastice a 

crescut brusc—apariția televiziunii prin cablu a dus la 

suprapunerea voită a fanteziei și realității, ca model de trai 

„televizionistic”.) Noul Jurnalism devine o soluție tentativă de a 

rezolva problema unei Americi într-o eră a schimbărilor intense.  

Mai precis, ceea ce se schimbă la mijlocul secolului al 

XX-lea este structura ideii filozofice pe care se baza până în 

acel moment jurnalismul american: perspectiva externă asupra 

realității se metamorfozează treptat într-o perspectivă internă, 

iar omul rațional—înainte de toate, ca scriitor—devine omul 

emoțional, condus de instinctul propriu (Webb 1974). Din acest 

punct de vedere, raportarea faptelor se face într-o manieră 

romantică. Să ne gândim la Mark Twain ca jurnalist, care, la 

începutul carierei scriitoricești, lucra la New York Herald și 

descria intimitatea pe care o simțea între el și subiectul uman 

despre care scrie, intimitate care se răsfrângea mai apoi asupra 

relației dintre reporter/autor și cititor (Snyder & Morris 1949: 

198). Roszak (1973) și Webb (1974) fac o observație pertinentă 

când spun că aceste concepții romantice despre viață și artă au 

început să revină în ultimele patru sau cinci decenii. Acest lucru 

nu trebuie să ne surprindă, pentru că ideile migrează cu cea 

mai mare ușurință. Dacă dorim să prevestim viitorul, după cum 

scrie Lovejoy în 1940, cel mai sigur mod de a avea dreptate 

este să spunem că ideile care au fost venerate în trecut vor fi 

din nou în vogă, iar ideile care sunt adorate acum vor pieri la un 

moment dat (21). Tot el prezice apariția unui nou gen literar 

când susține că în filosofia americană și britanică recentă, după 

dominanța idealismului, realismul revine în forță, însă imediat 

apar semne că acest val ar vrea să se retragă (21). Iată, deci, 

confuzia pe care am menționat-o mai sus. Acest flux și reflux 

(când fantezie, când realitate) începe să fie perceput ca ceva 

inevitabil, întreg și paradoxal2.  

Un exemplu de reporter romantic este John Hersey 

(1966), care scrie despre bombardamentul atomic de la 

 
2 Să ne amintim că postmodernismul de la finalul secolului al 

XX-lea este caracterizat de o dualitate a elementelor care, în 

mod normal, se află în opoziție. Agamben scrie în Nudități 
(2010) că poetul postmodernist este—și în același timp 

distruge—podul de legătură dintre trecut și viitor. Iar 

Călinescu, în Cinci Fețe Ale Modernității (1987), scrie că 

paradoxul secolului constă într-un construct care este în același 

timp și diacronic, și sincronic: postmodernismul poate fi o 

continuare a modernismului, dar și o reacție împotriva lui, prin 

reevaluarea judecăților negative asupra romantismului. 
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Hiroshima. Jurnalistul își alege șase subiecți și, prin ochii lor, 

conduce cititorul de-a lungul firului evenimentelor reale. Nu 

numai că subiecții aleși de el sunt reali, atent studiați și 

analizați, dar jurnalistul se străduiește să intre în mintea lor și să 

perceapă totul așa cum s-a desfășurat în realitate. (Domnul 

Tanimoto și domnișoara Sasaki sunt doar două exemple care 

ne arată o realitate văzută din interior printr-o fereastră unică de 

percepție, diferită de toate celelalte, dar nu mai puțin validă și 

credibilă.) Aici, ideea de realitate expusă creativ se împletește 

cu ideea universală de pluriperspectivism: fiecare individ 

percepe același eveniment în mod diferit, însă, atât timp cât 

percepțiile sunt expuse cu sinceritate și autenticitate, niciuna nu 

este mai adevărată decât alta. 

Până ca Noul Jurnalism să apară în secolul al XX-lea, 

jurnalismul „tipic” american se baza pe următoarea idee: 

obiectivitatea este produsul omului rațional (Jensen 1957). 

Webb (1974) ramifică această idee în următoarele mini/sub-

idei: raționalitatea [rationality]—capacitatea de bază a ființei 

umane este să gândească rațional; externalitatea [externality]—

realitatea este un fenomen extern pe care îl percepem doar prin 

intermediul simțurilor; uniformitatea [uniformity]—ființele umane 

se aseamănă mai mult decât credem și trebuie să ne 

concentrăm strict pe similarități; statismul [statism]—societatea 

este mereu la fel, chiar dacă pare să se schimbe sub ochii 

noștri; și atomismul [atomism]—trebuie să deconstruim 

realitatea în bucăți mititele și să ne uităm la ele separat pentru a 

înțelege imaginea de ansamblu. Așadar, reporterul obiectiv, 

care urmează cu sfințenie aceste cinci reguli, prezintă fiecare 

punct de vedere ca fiind la fel de important și raportează doar 

ceea ce rezultă din percepția simțurilor sale. Spre exemplu, 

dacă vede un om furios mergând pe stradă, nu are voie să 

presupună motivul pentru care acesta este furios, ci poate doar 

să raporteze ceea ce vede (omul are un pas grăbit, mâinile în 

buzunare, merge cu capul aplecat, își ține buzele strâns lipite, 

se încruntă), ceea ce aude (omul înjură, mormăie, strigă), ceea 

ce miroase și tot așa. Dar nu poate pătrunde dincolo de fațada 

pe care o expune public subiectul său. Dacă ar face-o, atunci ar 

intra în categoria reporterilor Noului Jurnalism, care înlocuiesc 

ideile expuse de jurnalistul obiectiv după cum urmează (Webb 

1974): raționalitatea devine emoție [emotion], realitatea 

externă devine internă [internal reality], uniformitatea se 

preschimbă în diversitate [diversity], statismul devine dinamism 

[dynamism], iar perspectiva asupra realității „pe bucăți” devine 

perspectiva asupra evenimentelor întregi, nedislocate 

[wholism].  

Eason (1984) compara jurnalismul literar cu realismul 

etnografic (Webster 1986) și cu fenomenologia culturală 

(Backhaus 2006). Jurnalistul literar este conștient de povestirea 

sa dibace și de faptul că este creatorul unei noi forme literare 

pe care nu am asocia-o în mod normal cu jurnalismul obiectiv și 

cu faptele [facts]. Totuși, ar fi nedrept să susținem că tendința 

către separarea faptelor de ficțiune—tradus în rațiune versus 

emoție sau om versus natură—a fost o tehnică întrebuințată 

asiduu în jurnalism (fake news-ul nu este o invenție a secolului 

nostru) și ar fi la fel de nedrept să aprob inexistența ei.  

 

Tom Wolfe 

În secolul al XVII-lea și în secolul al XVIII-lea, scriitorii 

se aflau sub constrângerile clasicismului. Jurnaliștii din secolul 

al XIX-lea încep să pună la îndoială rigiditatea obiectivității 

impuse de perspectiva clasică asupra jurnalismului (Wilkins 

1989). În secolul al XX-lea, jurnaliștii provoacă obiectivitatea 

realității care este prezentată pe hârtie (Hollowell 1977). Primul 

a fost Agee (1980), care nu reușea să găsească o cale de a-și 

separa persoana [persona] de oamenii din Alabama pe care 

fusese trimis să îi intervieveze. Pentru el, nu exista nicio 

separare a omului de natură, fiindcă el însuși era una cu 

subiecții săi. Perspectiva lui este romantică, pentru că tânjește 

ca viziunea lui să cuprindă un univers luminos, spațios, bogat 

în detalii și extraordinar de frumos, care să poată cuprindă 

Totul (Agee 1980: 11-12). Tom Wolfe, reprezentantul de bază 

al acestui nou gen, urma să îl numească Noul Jurnalism. 

Tom Wolfe a fost printre primii jurnaliști care s-au 

străduit să definească Noul Jurnalism cât mai detaliat. La 

început, l-a numit „realism social” [social realism] (Wolfe 1973: 

52) și l-a așezat într-o grilă mai generoasă, ceea ce a oferit 

oamenilor o imagine de ansamblu a metodologiei. Wolfe a fost 

de multe ori descris ca un pionier al Noului Jurnalism (Webb 

1974, Kallan 1979), ca un maestru al scrisului (Schapiro 1968), 

deși nu au lipsit nici criticii care l-au considerat un para-jurnalist 

demagog (Macdonald 1985), adept al doctrinei lui McLuhan 

(1964), conform căreia mediul prin care se transmite mesajul 

este însăși mesajul.  

Deci, intenția Noul Jurnalism este să capteze atenția 

cititorului, oferindu-i posibilitatea să „citească” și să simtă 

evenimentul descris. Această abordare se potrivea foarte bine 

cu dorințele publicului american, al cărui stil „televizionistic” se 

oglindea în viața de zi cu zi într-un mod non-linear (de aici și 

proza non-lineară a noilor jurnaliști), într-un ritm rapid și cu o 

dorință de a fi expus la ceva spectaculos. Aceste dorințe s-au 

transformat în conținut scris (Culbert 1975), deci putem spune 

că reporterul devine ori un regizor care pleacă din când în când 

din spatele camerei (ca să apară pe „ecranul” prozei), ori un 

moderator care se inserează în poveștile invitaților săi. Așa se 

întâmplă și cu stilul lui Wolfe; țelurile lui aparțin unei retorici a 

spectacolului, care nu îți dă timp să te îndepărtezi de poveste 

și de subiect în sine, pentru că totul se petrece atât de repede 

și atât de intens, încât cititorul își dă seama la ce a fost supus 

abia după ce trece o vreme de la interacțiunea cu materialul 

scris. 

Wolfe utilizează patru tehnici stilistice în scrierile sale 

(tehnici care au fost mai apoi preluate de scriitorii de 

nonficțiune creativă). Prima este perspectiva persoanei a 

treia—unealta stilistică cel mai des folosită de noii jurnaliști, 

care oferă nenumărate perspective diferite (așa cum, mai sus, 

l-am comparat pe Wolfe cu un regizor care decide ce și din ce 

unghi privim). Wolfe explică faptul că această tehnică de a 

prezenta fiecare scenă prin ochii unui personaj, oferind 

cititorului senzația că se află în mintea subiectului și trăiește 

ceea ce trăiește și acesta, ne oferă posibilitatea de a asimila 

realitatea emoțională a personajului. Și totuși, cum reușește 

Wolfe să își dea seama cu exactitate ce gândesc subiecții săi? 
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În post-scriptum-ul cărții The Electric Kool-Aid Acid Test (1968; 

o carte care prezintă călătoriile lui Ken Kesey alături de gașca 

sa de prieteni, Merry Pranksters, prin Statele Unite ale 

Americii, unde consumă droguri ca LSD ca să obțină ceea ce 

credeau ei că este o expansiune a conștiinței), explicația lui 

este că toate evenimentele, toate dialogurile și toate 

declarațiile subiecților au fost inițial înregistrate fie în scris, fie 

pe casete, sau au fost pur și simplu rezultatul unor interviuri pe 

care el le-a avut cu subiecții sau cu apropiații acestora. 

Deși explicația este pertinentă, întrebarea rămâne 

aceeași: Cât la sută din proza lui este inventio? Răspunsul 

ar veni tot sub forma unei întrebări: Ce este inventio în cazul 

Noului Jurnalism? Într-un articol publicat în 1970, Wolfe 

recunoaște că, atunci când scrie, intră într-o transă controlată 

(numai așa o poate descrie). Ceea ce încearcă să facă este să 

retrăiască evenimentul în mintea sa și să intre în pielea 

subiecților. Atunci, nu mai este inventio, ci o povestire „de 

mâna a doua” a retrăirii (o putem numi role-play, scriere 

empatică, un fel de pasiune care combină perspectiva 

subiectivă cu cea obiectivă). În același articol, Wolfe susține 

că, fără implicarea subiecților (respectiv fără ca el să prezinte 

experiența respectivă din perspectivele mai multor subiecți), nu 

ar putea obține aceste texte „încărcate de emoție și, în același 

timp, obiective, pentru că emoția nu vine din afara poveștii, ci 

dinăuntrul personajelor”3 (22). Puterea acestei perspective 

constă în asemănarea ei cu televiziunea: distanța și unghiul 

din care privim sunt în continuă schimbare, reporterul-autor 

manevrează „camera de filmat”, iar cel care privește nu mai 

este un simplu spectator, ci parte din poveste. 

A doua tehnică utilizată de Wolfe este construcția 

prozei scene-by-scene (un fel de „pas cu pas”, dar pentru 

scenele literare); implică trecerea de la o scenă la alta fără a 

folosi prea mult narațiunea istorică. Deci, componenta 

cronologică este aproape inexistentă; timpul este perceput prin 

prisma experiențelor subiectului. Spre exemplu, în The Electric 

Kool-Aid Acid Test (pe care am menționat-o mai sus), Ken 

Kesey caută adevărul absolut consumând droguri. Cititorul 

călătorește împreună cu el nu numai prin Statele Unite ale 

Americii—ajungând până în Mexic—ci și prin „călătoriile” pe 

care le face în urma consumului de LSD. Firul cronologic este 

haotic, înnodat (și pe bună dreptate) ca să arate exact realitatea 

emoțională a personajului-subiect. Astfel, cititorul se apropie 

extrem de mult de experiențele trăite de Kesey, pare să fie chiar 

acolo, lângă el, atunci când are o idee, când ia o hotărâre ori 

când trăiește emoții intense. Ideea pe care se construiește 

această tehnică este următoarea: lucrurile se petrec acum, într-

un prezent care ne smulge departe de perspectiva detașată sau 

de distanțarea istorică. Într-un fel, suntem captivi în relatare și 

singurul mod prin care putem evada este să ne distanțăm fizic 

de text. 

 
3 Citatul original din limba engleză: „charged with emotion 

and objective at the same time, because the emotion is not 

coming from outside the story but from inside the 

characters” (Wolfe 1970: 22); traducere proprie. 

Și iată o asemănare a acestei tehnici cu lumea 

televiziunii de la finalul secolului trecut! În televiziune, 

conștientizarea prezentului este extrem de puternică. Ceea ce 

privim se petrece chiar acum (cel puțin, aceasta este impresia 

noastră), este real și adevărat. Pe acest răspuns instinctiv al 

publicului se bazează un regizor de televiziune atunci când 

decide stilul transmisiunii, ritmul întâmplărilor, frecvența prim-

planurilor și intensitatea expresiilor faciale. Să comparăm 

nevoia de acum în televiziune cu ceea ce găsim în Noul 

Jurnalism. Reporterul are nevoie de un răspuns imediat de la 

cititor, are nevoie ca acesta să nu poată ieși din poveste, să 

aibă impresia că, în afara ei, timpul a stat în loc și doar în 

interiorul textului se mai întâmplă ceva remarcabil. 

A treia tehnică pe care Wolfe o întrebuințează este 

dialogul extins. Evident că simpla prezență a unor personaje 

care vorbesc între ele ne obligă oarecum să le vedem umane, 

plauzibile și extrase din realitate. Deși găsim dialog și în alte 

genuri, în Noul Jurnalism el este caracterizat de o oralitate 

realistă, ca și când autorul ascultă o înregistrare făcută pe 

ascuns și transcrie replicile subiecților fără să omită nimic (cum 

ar fi pauzele, greșelile gramaticale, argoul, bâlbâiala). Acest 

lucru ne arată că cititorul are impresia că se întâlnește cu 

materialul brut și neprelucrat al textului, ceea ce întărește ideea 

de realitate, de reprezentare exactă. În The Electric Kool-Aid 

Acid Test, cititorul se întâlnește cu un personaj feminin cu 

numele de Mountain Girl (în traducere liberă: Fata Munților) 

care își descrie salopeta după cum urmează:  

 

“We got ‘em at a uniform store,” she says. “Aren’t they great! 

There’s this old guy in there, says, ‘Now you ain’t gonna cut 

them flags up for costumes, are you?’ And so I told him, ‘Naw, 

we’re gonna git some horns and have a parade.’ But you see 

this? This is really why we got ‘em.” (14). 

 

 Formele contrase, elidate și limbajul nestandardizat [non-

standard English] (“we got ‘em” pentru “we got them”, “you ain’t 

gonna cut them flags” pentru “you are not going to cut the 

flags”, “naw” pentru “no”, “we’re gonna git” pentru “we are going 

to get”) ne arată fidelitatea reporterului față de realitate. Faptul 

că ne aduce mai aproape de subiecți prin intermediul dialogului 

ne poate hrăni și dorința de intimitate (ca cititori, vrem să 

pătrundem cât mai mult în mintea personajelor, să le aflăm 

secretele, dorințele ascunse, motivațiile), iar pentru că 

dialogurile par să se poarte liber, fără anxietatea cauzată 

persoanelor observate de un regizor sau de un scriitor care le 

studiază și le înregistrează mișcările, cuvintele și gesturile, 

acest aspect poate reprezenta și satisfacerea dorinței de 

voyeurism a societății secolului trecut (Metzl 2004; Baruh 

2010)—nu din punct de vedere sexual, ci pur și simplu intim: un 

voyeur este cineva care urmărește viețile intime ale altora, chiar 

și prin intermediul televiziunii4.  

 
4 Sfârșitul secolului XX și începutul secolului XXI a adus un 

val de reality shows în America: An American Family, The 

Real World, Making the Band, Amish in the City, College 

Hill și multe altele. 
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 A patra și ultima tehnică utilizată de Wolfe și caracteristică 

Noului Jurnalism este consemnarea simbolurilor care arată 

statusul social [status-life symbols], care implică observarea și 

imortalizarea felurilor în care oamenii comunică într-un anumit 

moment. Include: gesturi de zi cu zi, obișnuințe, obiceiuri, 

preferințe legate de mobilă, de haine, de accesorii, felul în care 

subiecții se comportă cu superiorii, cu inferiorii și cu cei egali 

lor, poziții ale corpului în mers, în repaos, în vorbire, tonul vocii, 

felul în care subiectul merge pe stradă etc. (Wolfe 1973: 32). 

Pentru Wolfe, acestea sunt simboluri care ne ajută să înțelegem 

mai bine personajele, personalitățile lor și motivațiile lor. Locul 

în care se petrece această activitate de observare este, la urma 

urmei, o scenă. Regizorul (autorul) ne arată cu ajutorul camerei 

sale unde să privim și este clar că nu ne uităm la acel detaliu 

degeaba. În Radical Chic and Mau-Mauing the Flak Catchers 

(1970), Wolfe menționează mărcile unor haine cunoscute de 

publicul larg, tocmai ca cititorul să recunoască o realitate 

palpabilă. (O altă asemănare cu televiziunea, unde publicul se 

uită la o simplă construcție care, de fapt, reflectă preconcepțiile 

sale despre realitate.) 

Ceea ce a făcut Wolfe a revoluționat jurnalismul 

american, fiindcă, în sfârșit, scriitorii puteau oferi un nume 

textelor lor, le puteau încadra într-o categorie și aveau liniștea 

că fac parte dintr-o comunitate care crede în ascensiunea 

acestui mod de a vedea și de a prezenta realitatea. Câțiva 

membri ai acestei comunități (Truman Capote, Normal Mailer, 

Joan Didion, Hunter S. Thompson, Gay Talese) au rămas stâlpi 

de referință pentru ce avea să se dezvolte din Noul Jurnalism. 

 

Nonficțiunea Creativă și Lee Gutkind 

Nonficțiunea creativă este copilul Noului Jurnalism. (Și, 

ca orice copil, a moștenit ceva de la părinți, dar și-a construit și 

propriul univers de unul singur.) Lee Gutkind—cel mai cunoscut 

reprezentant al genului și creatorul revistei Creative 

Nonfiction—susține că nimeni nu știe exact când această 

sintagmă a fost folosită pentru prima oară (2012: 7), dar știm că 

în 1983 a fost utilizată în mod oficial în cadrul ceremoniei NEA: 

National Endowment for Arts, când această categorie nu putea 

fi numită nici „jurnalism”, nici „eseu”, fiindcă avea trăsături din 

amândouă, așa că a fost ales termenul creative nonfiction. Deși 

Gutkind scrie că nonficțiunea creativă este ca jazzul—un 

amestec de arome, idei și tehnici, unele noi, altele la fel de 

vechi precum scrisul însuși (2012: 6), scopul ei este (asemenea 

Noului Jurnalism) ca cititorii să interacționeze cu nonficțiunea 

așa cum interacționează cu (aparent) rivala sa, ficțiunea. 

„Scriitorii pot fi și poeți, și jurnaliști”5 (Gutkind 2012: 13); dar 

piatra de temelie a nonficțiunii creative, conform lui Gutkind, 

este adevărul. Onestitatea și credibilitatea sunt coloana 

vertebrală a genului. Și totuși, există scriitori de nonficțiune 

creativă care susțin o anumită alterare a realității de dragul artei 

(D’Agata și Fingel 2012). Problema este că această inventio va 

distruge încrederea pe care o avem în autor; când autorul ne 

 
5 Citatul original din limba engleză: „writers can be poetic 

and journalistic at the same time” (Gutkind 2012: 13); 

traducere proprie. 

spune la început că evenimentele sunt reale, apar așteptări 

care se bazează pe încredere și pe o reprezentare fidelă a 

realității.  

Dar să nu confundăm realitatea cu obiectivitatea. 

Reprezentarea fidelă a realității se va face întotdeauna prin 

prisma cuiva. Obiectivitatea este imposibilă, spune Gutkind, 

chiar dacă ar fi vorba despre mașinării, fiindcă tot de oameni 

sunt create și programate. Așa că, realitatea este multiplă, 

subiectivă, însă trebuie să fie pictată exact cum este percepută 

de subiect. „De obicei, adevărul este mult mai evocativ și cu 

siguranță mult mai convingător decât fantezia”6 (Gutkind 2012: 

35); aici, nonficțiunea creativă se opune Noului Jurnalism: dacă 

cea dintâi susține că adevărul este piatra de temelie a 

nonficțiunii creative, Noul Jurnalism acceptă pe alocuri o 

„înflorire” a adevărului, a cărui existență o putem înțelege din 

cauza dorinței de senzațional a Americii secolului trecut. Dacă 

Wolfe intră în pielea subiecților săi (evident, metaforic) ca să își 

dea seama ce ar gândi, cum ar reacționa, ce ar declara, 

Gutkind îi întreabă direct, ba chiar de mai multe ori, ca să fie 

sigur că povestea lui este cum nu se poate mai apropiată de 

adevăr. 

Nonficțiunea creativă a ajuns să fie una din cele mai 

complexe și căutate secțiuni din librării (Strader 2017). La ora 

actuală, memoriile și biografiile (reprezentante sigure ale 

acestui gen) fac parte dintr-un proiect imens de marketing al 

editurilor din toată lumea (sub numele de memoir craze sau 

„febra memoriilor”). Vedete, cântăreți, artiști, oameni simpli care 

au suferit traume sau care au trăit experiențe unice pot deveni 

oricând autori de nonficțiune creativă. Iar această libertate 

atrage tot mai mulți scriitori și cititori în rândurile genului. 

 

Concluzii 

Wolfe și Gutkind sunt două figuri marcante ale acestor 

două genuri înrudite și, deși este evident că nu toate concepțiile 

lor se întrepătrund, nu putem să negăm importanța acestei 

combinații dintre conținutul real (aparținând primei jumătăți a 

numelui: nonficțiune) și a tehnicilor de scriere inspirate din 

ficțiune (de aici și a doua jumătate a numelui: creativă). Și iată, 

revenim la ideea de la care pleacă și Noul Jurnalism: realitatea 

poate fi transpusă creativ, fără a recurge la inventio.  

Autoarea pe care se bazează proiectul meu doctoral, 

Caitlin Doughty, întrunește toate condițiile pentru a face parte 

din „armata” scriitorilor de nonficțiune creativă. Stilul ei umoristic 

(chiar și atunci când vorbește despre moarte), descrierile ei 

„crude” [raw descriptions] și elementul personal pe care îl 

regăsim în cărțile sale atrag din ce în ce mai mulți cititori care 

caută o altă perspectivă asupra realității morții, una creativă, 

artistică, lipsită de anxietatea și de panica din jurul ideii de 

mortalitate. Iată, deci, că acest gen poate să vindece o teamă 

modernă printr-o simplă schimbare de perspectivă. 

 
6 Citatul original din limba engleză: „truth is usually more 

evocative and certainly more convincing than fantasy” 

(Gutkind 2012: 35), traducere proprie. 
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Monica Manolachi 
 

Poezia mască sau poezia diferenței 
 

 
În multe zone de pe glob, măștile sunt considerate opere de 

artă, de obicei simetrice, obiecte tranziționale cu putere 
catartică. Ele ascund și arată, acoperă și dezvăluie, încântă și 
sperie audiența, pentru că adaugă mister la ceea ce este real. 
Exprimă valorile unei culturi și pot modifica existența zilnică a 
oamenilor. Pot fi opace sau transparente, antropomorfe sau 
zoomorfe, materiale sau abstracte, frumoase sau monstruoase, 
comice sau serioase. Într-o societate dominată de legislație și 
afaceri, în care ne așteptăm la anumite comportamente și 
acțiuni, măștile oferă o deschidere, o zonă în care se poate 
reflecta în siguranță la dimensiunile spațiale și temporale ale 
percepțiilor și sentimentelor.  

Din punct de vedere literar, poezia mască este o specie 
hibridă, care îmbină poezia, drama, narațiunea și 
documentarea, deci se situează la intersecția genurilor literare. 
În engleză i se spune persona poetry. În Glosarul esențial al 
poetului, Edward Hirsch scrie următoarele: „Conceptul de 
persona – care în limba latină înseamnă mască – își are 
originea în gândirea magică, în ritualurile arhaice conform 
cărora măștile sunt ființe separate, care îi posedă pe cei care și 
le asumă. Asumarea poetică a măștii ține de animism. Masca 
reprezintă înlocuirea sinelui poetului cu un al doilea sine.“ 
Hirsch îl invocă și pe W. B. Yeats, care nota că poetul „nu 
vorbește niciodată ca și cum ar fi așezat la micul dejun, ci există 
mereu o fantasmagorie la mijloc“. Poetul american se referă și 
la Poveștile din Canterbury de Geoffrey Chaucer, în care 
fiecare poveste este construită pornind de la vocea unui 
personaj, la monoloagele dramatice ale victorianului Robert 
Browning și la vocile autobiografice ale lui Emily Dickinson sau 
Stevie Smith. Într-o scrisoare din 1862, Dickinson se pare că 
avertiza: „Când mă prezint ca autoare a versurilor mele, nu mă 
refer la mine, ci la o persoană îmaginară.“ În studiul său despre 
poezia lui Czesław Miłosz, criticul Mikołaj Golubiewski observă 
că poetul american de origine poloneză folosește termenul 
persona în două moduri distincte, deși nu le separă perfect de 
fiecare dată: lyrical persona și authorial persona. Despre prima 
scrie că „se referă la cineva diferit din poem, la vocea narativă 
din text, pe care autorul o folosește pe post de mască, pentru a 
da glas unor idei străine, pentru a numi nenumitul și a găsi 
cuvinte noi pentru ceea ce este cunoscut“. În schimb, cea din 
urmă „apare la intersecția dintre receptarea de către cititori și 
autodescriere“ și se regăsește în eseuri, interviuri, analize și 
scrisori.  

În volumul de poezie americană A face to meet the faces: 
an anthology of persona poetry, alcătuită de Stacey Lynn Brown 
și Oliver de la Paz, editorii definesc poezia mască drept „un tip 
autonom de conversație sau monolog dramatic, în care tema 
aleasă este filtrată prin perspectiva vorbitorului, care variază 
într-o măsură semnificativă de poetul autor“. Având în vedere 
că poemele mască le permit scriitorilor să ia în considerare 
experiențele unor persoane și personaje din diverse medii 
sociale, ale unor animale sau obiecte, constituind astfel un 
excelent mijloc de a pune în practică celebrul dicton antic nosce 
te ipsum („cunoaște-te pe tine însuți“) prin referirea la altcineva 
sau la altceva, antologia ilustrează o serie de modalități în care 
tehnica poeziei mască este folosită în poezia contemporană 
americană. La o lectură atentă, se pot identifica tipuri variate de 
voce și de viziuni, felul în care operează onestitatea și adevărul, 

demistificarea unor mituri și stereotipuri, precum și atitudinea 
poetului autor față de vocea personajului, dacă o susține sau o 
critică. Poezia mască permite observarea modului cum 
aspectele locale, naționale și transnaționale converg prin limbaj 
poetic, revizitarea clasicilor și a unor tradiții literare, precum și 
explorarea și experimentarea unor dimensiuni estetice 
specifice. Argumentul de fond al acestui articol este că poezia 
mască este un instrument creativ semnificativ, care produce 
hibriditate culturală, expunându-i în același timp complexele 
procese transformatoare, dezvăluindu-i atât beneficiile, cât și 
limitele.  

Ținând cont că poezia mască presupune un grad ridicat de 
subiectivitate și o disjuncție între o imagine și sursa ei, ea 
reprezintă o strategie artistică interesantă, prin care se pot 
explora și interpreta puncte de vedere și fenomene diverse. 
Spațiul imaginar pe care îl deschide este unul în care se pot 
transfera anxietățile, confuziile și contradicțiile identității 
simbolice, un loc unde puterea excesivă, fantezia violentă și 
ezitările pot fi controlate, transformate și redistribuite artistic. 
Este vorba de un loc unde relația dintre viziune și voce este 
constant mediată, negociată și actualizată. 

Antologia alcătuită de Stacey Lynn Brown și Oliver de la 
Paz, al cărei titlu a fost inspirat de versuri extrase din „Cântecul 
de dragoste al lui J. Alfred Prufrock“ de T. S. Eliot, ea însăși o 
poezie mască, este structurată în nouă secțiuni tematice: 
personalități istorice; personaje folclorice sau mitologice; 
personaje și celebrități din cultura pop; personalități politice sau 
cu impact social; sfinți și păcătoși din textele sacre; personaje 
din basme; autori și personaje literare; artiști și creațiile lor; și 
alte figuri mai greu de categorisit. Majoritatea acestor direcții 
arată clar distanțarea față de poezia confesivă, o specie 
apărută în Statele Unite în anii 1950, centrată pe experiențe 
psihice extreme generate de traumă, boli mintale, sexualitate și 
proximitatea morții, articulate la persoana întâi. În același timp, 
secțiunile propun modalități de redefinire identitară prin 
diferență, fie apelând la strategii care celebrează ceea ce 
reprezintă masca, fie prin transferul altor sensuri ale acesteia cu 
ajutorul unor tipuri variate de critică. Per ansamblu, cele 
aproape 200 de poeme alese de cei doi antologatori sunt în 
vers alb, iar în cele mai multe vocea este a unui „eu“, uneori a 
unui „noi“, alteori a unui „tu“ pe post de interlocutor, un „eu“ 
vorbind cu sine însuși, sau, mai rar, două personaje în dialog.  

Din punct de vedere cultural, antologia poate fi socotită un 
instrument didactic, un album cu spectre reimaginate, o 
introducere practică la ceea ce Friedrich Nietzsche înțelege prin 
perspectivism, precum și un curs de interculturalitate accesibil 
în ritmul celor care citesc și caută mijloace de a se pune în locul 
altcuiva.  

Luând drept criteriu atitudinea autorului față de masca 
aleasă, există două căi principale și complementare de utilizare 
a acestei tehnici.  

Pe de o parte, poezia mască oferă șansa de a apăra și 
proteja ceea ce reprezintă masca. Poeții acționează ca niște 
aliați față de personaje și se folosesc de măști pentru a da forță 
unor subiecți subjugați, neînsemnați ori slab reprezentați, 
pentru a-și manifesta simpatia față de renegați, pentru a se 
ocupa de traume individuale, de familie, colective sau culturale, 
pentru a se referi la figuri aflate în situații critice precum 
peripeții, boală sau moarte, pentru a da suflu unor prezențe 
fantomatice tulburătoare sau, pur și simplu, pentru a veni cu 
detalii mai captivante despre anumite subiecte. Prin poezia 
mască, poeții joacă adesea rol de avocat și apără figuri altfel 
greu de apărat, aducând la lumină aspecte rămase sub tăcere. 
Alte poezii care celebrează masca pe care o reprezintă îi invită 
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pe cititori în viețile subiecților aleși, fie pentru introspecție și 
amintire, fie pentru a scoate în evidență personalitatea cuiva 
incluzând detalii mai puțin cunoscute. Ca mijloc de tratare a 
traumei, poezia mască poate opera ca element mediator între 
stadiul negării și cel al vindecării și al iertării, având efect mai 
ales atunci când acoperă subiecte legate de diversitate etnică, 
religioasă, rasială, de gen etc. În acest context, abordarea 
traumei prin poezia mască poate favoriza o mai bună înțelegere 
a modului în care identitatea personală influențează și este 
influențată de identitatea culturală și de alte tipuri de identitate 
împărtășită. Mai precis, îl poate ajuta pe scriitorul sau pe 
cititorul care a cunoscut trauma să nu se mai limiteze la propriul 
sine corporal și să verbalizeze trauma sub formă discursivă.  

Pe de altă parte, poezia mască este o ocazie de a vorbi din 
interiorul sau din spatele măștii impotriva personajului pe care 
masca îl reprezintă, modificându-i sensurile obișnuite. Astfel că 
poeții pot propune abordări radicale, marginalizate, atitudini 
care de obicei nu sunt asociate cu personajul, iubire față de 
cineva care de obicei este disprețuit sau ignorat, dar și critică la 
adresa celor care, în mod normal, impun respect. Pot face 
glume pe seama măștii, îi pot explora caracterul abject ori 
surprinzător și pot expune problemele pe care masca le 
ascunde. O tendință prolifică în acest sens este aceea de a 
folosi personaje mitice sau emblematice și de a propune 
perspective și contexte mai puțin reprezentate în literatură, arte 
sau mass media. Tratamentul critic s-a dovedit a fi foarte 
productiv în abordarea diferențelor etnice, rasiale, de gen, de 
clasă, de specie etc. și a tensiunilor cu care adesea vin la 
pachet. Literaturile postcoloniale abundă în texte care, pornind 
de la arhive, scot în evidență nedreptățile, dezumanizarea și 
istoria văzută prin prisma colonizaților. De exemplu, poeții afro-
americani contemporani se folosesc de personaje din folclor – 

șarlatani, escroci, răuvoitori – pentru a inversa sensul în care 
acestea au fost percepute de-a lungul timpului, plasându-le în 
contexte contemporane și drapând metamorfoza în figuri de stil 
și prozodie care produc restilizare identitară. La fel se întâmplă 
și cu poeții de origine caraibă care au migrat în fostele țări 
colonizatoare și își iau revanșa pe frontul literaturii, inclusiv al 
poeziei. Un proces similar de recodificare și repoziționare lirică 
s-a produs și prin poezia influențată de diversele curente 
feministe, neomarxiste sau ecologiste. Poezia mască, împreună 
cu spiritul satiric pe care îl poate conține, constituie un mod prin 
care se poate cultiva legitimitatea într-o cultură care anterior nu 
ținea sau ținea prea puțin cont de unele dintre sectoarele sale. 

Aducând în discuție punctul de vedere al educatorului, 
Rebecca Hazelton a constatat un paradox: „Deși se bazează pe 
un artificiu, este totuși o formă de poezie foarte intimă. Într-o 
poezie mască, scriitorul se adresează de obicei direct cititorilor, 
imaginându-și o relație aproape interpersonală cu aceștia.“ Așa 
cum au observat mulți alți profesori din lumea întreagă, 
procesul de a compune o poezie mască este fascinant pentru 
autori, mici și mari, debutanți sau experimentați, pentru că 
aceștia sunt motivați să improvizeze noi relații cu personaje, 
animale, obiecte, concepte etc. deja cunoscute. De asemenea, 
îi stimulează pe autori să își exploreze mai bine sinele și 
fluiditatea conștiinței, atât la nivel individual, cât și în calitate de 
membri ai unei comunități, pentru că se bazează pe un spațiu 
abstract, virtual, pe care fiecare autor îl creează în mintea sa și 
la care cititorii au acces ulterior prin intermediul poemului. Acest 
spațiu interior este unul dintre cele mai valoroase aspecte ale 
poeziei mască și probabil ceea ce i-a determinat pe Brown și 
Paz să identifice „un soi de voiasă exuberanță în desprinderea 
de propriul sine“. La urma urmei, la fel ca în muzică, armonia se 
obține prin susținerea unui ansamblu de diferențe.  

 
 

Poezii de Monica Manolachi 
 

Farmec 
 
Cum să faci lucruri din nimic?  
Și să țină de cald acele lucruri alcătuite din nimic.  
Se iau resturi de cămăși purtate până se vede prin țesătură,  
se iau rochii subțiri și demodate, se iau pantaloni  
cu genunchii umflați, se iau tricouri  
care nu mai stau bine pe om,  
se iau fuste frumos colorate, dar sfâșiate prin garduri  
și sârme ruginite, fuste cu tivul și fermoarul rupt,  
se iau pestelci în carouri sau cu flori,  
de care te-ai șters de sute de ori când făceai mâncare,  
se iau tot felul de prosoape spălate cu săpun de casă  
și întinse pe sârmă la uscat, se iau cearșafuri  
date prin clor de mai multe ori,  
se iau perdele cu fireturile deșirate,  
se iau ciorapi de damă care nu mai pot fi remaiați,  
se iau baticuri și eșarfe arse cu fierul de călcat,  
se iau maieuri plasă destrămate,  
se iau blugi cumpărați la negru, se iau fețe de pernă  
cu broderii albe sau color, se iau toate acestea  
și multe alte bulendre, se taie cu foarfeca  
în fâșii lungi, se taie cu furie mocnită, se taie ușor,  
că nu vin turcii, se înnoadă fâșiile cap la cap  
și se face un ghem sau se fac mai multe,  
după care se ia un scaun și se așază omul la război,  
se trece ghemul printre ițe, afară ninge  
și se trece iar ghemul printre ițe și tot așa  

 
până crește țoala sau țolica, se mai iau și pauze  
de spus povești de dinainte, din timpul sau de după război  
sau se povestește întruna despre cutare  
sau cutare, până când vine primăvara  
și se alungă sărăcia, zădărnicia și nimicul din casă. 
 

Teme de vacanță 
 
Seara fără curent electric ne sărea în față 
ca o pisică atrasă de turturica lovită 
cu praștia, ascunsă sub cratiță.  
 
Noaptea cădea ca o plasă,  
iar noi roteam frunțile printre stele, 
ca peștii nedumeriți, refugiați  
pe fundul iazului. Căutam 
un capăt de lumânare, chibrituri, 
lipeam o cometă de cana din tablă, 
încât îi trezeam din somn pe clasici, 
pe Agârbiceanu și pe Gârleanu, 
iezii albi de la picioarele noastre arămii. 
Ne scriam temele de vacanță,  
iar întreruperile postmoderne  
nutreau în noi povești neauzite. 
Singuri acasă, ne păzeau bolțarii, 
duzii ne dădeau de mâncare, 
în timp ce elefanții  
se rostogoleau prin răsaduri 
tocmai de sus, 
din pânza de păianjen. 
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Romul Munteanu. „Europeanul” din Călanul Mic 
 

Daniel Lăcătuș 

 
Apreciat de mulți ca unul dintre cei mai iluștri critici 

literari români din secolul XX, Romul Munteanu, născut, crescut 

și copilărit în Călanul Mic, cu toate că întreaga activitate și-a 

desfășurat-o departe de urbea natală, simbolizează emblema 

satului său. Într-un număr pe anul 1998 din Viața Armatei, 

revistă de cultură editată de MApN, Nicolae Baboi, cunoscut 

sub pseudonimul de Radu Voinescu, care i-a fost doctorand 

eruditului critic, istoric literar și editor, relevă că la Salonul 

Internațional de Carte din Oradea (septembrie 1997), cu prilejul 

lansării unei cărți a scriitorului Marius Tupan, Romul Munteanu 

s-a prezentat ca „un european din Călanul Mic.” Aluzie evidentă 

la volumele Literatura europeană în epoca luminilor, 1971, 

Cultura europeană în epoca luminilor, 1974, Metamorfozele 

criticii europene moderne, 1975, Clasicism și baroc în cultura 

europeană din secolul al XVII-lea, 1981-1983, Introducere în 

literatura europeană modernă, 1996 sau Iluminism și romantism 

european, 1998. Întreaga sa operă reprezintă un puncte de 

reper însemnat în cercetarea unor teme de importanță din 

literatura europeană.  

„Două lucruri sunt de observat în legătură cu această 

operă”, apreciază președintele Uniunii Scriitorilor, prof. dr. acad. 

Nicolae Manolescu, „întinderea şi varietatea cunoștințelor, pe 

de o parte, aspectul cultural al criticii, pe de alta, interesată mai 

puțin de originalitatea ideilor decât de circulația lor.”1   

Romul Muntean, fără îndoială, a adus o contribuția 

imensă literaturii române din calitatea de director al Editurii 

Univers. Același Nicolae Manolescu apreciază că „Prestigiul 

adevărat, pe deplin de seriozitatea şi bogăția științei lui, Romul 

Munteanu îl va dobândi ca director al Editurii Univers după 

1971. Niciodată, nici înainte, nici după, nu s-au tradus mai 

multe cărți esențiale şi necesare din toată literatura lumii decât 

sub direcția lui Romul Munteanu în ultimele două decenii de 

până Revoluție. Aceasta este şi opera lui cea mai de seamă. Şi, 

să nu uităm, în condițiile cenzurii.”2 

Prozatorul Silviu Guga subliniază referitor la Romul 

Munteanu că „titlurile din bibliografia lui, dar şi coordonarea 

Editurii Univers aproape două decenii - când era necesar să fim 

puși în contact cu scriitori şi opere de valoare din lumea 

întreagă - sunt atuurile faimei sale.”3 Tot de la acesta aflăm că 

începuturile vieții sale literare au primit încurajarea lui Romul 

Munteanu, pe care multă vreme l-a judecat greșit.4 

Provenit din familie de intelectuali, cu origini chiabure, 

tatăl de profesie preot, mama învățătoare, dar scoasă din 

 
1 Nicolae Manolescu, Profesorul Romul Munteanu, în 

România literară, anul 44, nr. 1225 martie 2011, p. 3. 
2 Ibidem. 
3 Silviu Guga, Fală locală şi mândrie națională (În memoria 

lui Romul Munteanu), în Algoritm Literar, anul II, nr. 4, 

2011, p. 2. 
4 Ibidem. 

învățământ, prof. Silviu Guga a fost dat după absolvirea școlii 

primare din satul Băţălar, în 1954, la Școala medie de băieți, din 

Deva numită în anul următor Școala medie mixtă nr.1, astăzi 

Colegiul „Decebal”. După absolvirea studiilor liceale s-a pregătit 

pentru admitere la Facultatea de Litere a Universității București, 

unde se ținea însă cont de „dosar”. „Părinții mei au primit o 

sugestie de la un văr al lui Romul Munteanu, trebuia găsită «o 

pilă», cuvântul l-am învățat mai târziu. „Pila” indicată era chiar 

Romul Munteanu, prezentat ca decan al Facultății de Limbă şi 

Literatura Română (era, de fapt, doar prodecan, dar pe atunci 

habar nu aveam de funcțiile astea) de la Universitatea C.I. 

Parhon din Bucureşti şi având relații până sus, la ministrul 

învățământului. El putea să șteargă din dosar ce trebuia șters.”5 

În vara anului 1962, după promovarea examenului de 

maturitate, părinții l-au prezentat lui Romul Munteanu. Întâlnirea 

cu acesta n-a avut loc la Bucureşti, așa cum își imagina, ci la 

Deva.6 „Convorbirea cu el a fost mai simplă decât mă așteptam, 

pentru că nu mi-a verificat cunoștințele, am vorbit despre «viața 

literară» din Deva, despre «opera» mea. I-am mărturisit ceea ce 

părinților nu le-am spus, că nu vreau să merg la Bucureşti ca să 

mă fac profesor, ci scriitor, poet, prozator, critic literar, orice. 

Când m-am lăudat că debutasem în revista Tribuna, a spus că 

mă invidiază şi mi s-a părut atunci că își bate joc de mine. De la 

Deva am venit cu trenul împreună şi numai atunci m-a întrebat 

ce-mi place să citesc şi a rămas surprins de lectura mea 

«bogată», mi-a recomandat ca să ajung şi eu scriitor să nu mă 

las influențat de niciun scriitor.”7 

Avea adresa lui și trebuia să-l caute la hotelul Negoiu, 

conform înțelegerii la coborârea în halta Călanul Mic, înainte de 

primul examen, dar nu l-a mai căutat. „Îmi pierise curajul de a 

aborda o personalitate ce depășea «fala Călanului». Am căzut 

la admitere, notele obținute mi s-au părut mici, la probele orale 

mi s-a părut că profesorii nici nu mă ascultau şi nota era 

invariabil 7, la scris un supraveghetor, când se predau lucrările, 

pe câteva le-a bifat cu creionul la un colț, mi-a bifat-o şi pe a 

mea. Am bănuit că e un semn ca să fiu favorizat, dar la afișarea 

rezultatelor mi-am dat seama că am fost defavorizat.” În cele 

din urmă a fost admis la Filologie în Timișoara.8 Ajuns profesor 

la Călan şi coordonând cenaclul literar „Radu Stanca”, a avut 

ambiția să invite ca membri de onoare personalități literare 

recunoscute. Romul Munteanu n-a acceptat. L-a reîntâlnit în 

Sibiu, cu ocazia colocviilor revistei culturale Transilvania şi a 

încercat să-l „înduplece” amintind de vorbele mamei sale, că e 

„fala Călanului.”9 „Se considera, la sfârșitul anilor 70, că el n-a 

ajuns să aibă «fală națională» şi m-a întrebat cu ce se poate făli 

Călanul. I-am răspuns că se fălește cu biserica din satul 

Streisângeorgiu, cu fonta care a ajuns, prelucrată la Petroșani, 

materialul Coloanei Infinitului a lui Brâncuși la Târgu Jiu şi cu 

Romul Munteanu. A râs cu poftă, dar eu eram dezamăgit.”10 În 

 
5 Ibidem. 
6 Ibidem, p. 3. 
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
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felul acesta Silviu Guga a ajuns să-l considera printre cei ajunși 

a fi o mândrie națională, cărora nu le mai pasă de unde au 

plecat. „Cât de nedrept l-am judecat pe Romul Munteanu mi-am 

dat seama când i-am citit cartea sa de memorii O viață trăită, o 

viață visată.11  

Scrisă cu o sinceritate aproape sfâșietoare, cartea a 

însemnat pentru autor o terapie sufletească, dincolo de 

rememorarea întâmplărilor, de multe ori autoflagelat disecate. 

„Memoriile mele nu sunt literatură, ci acte de confesiune şi 

justificare a unei vieți, trăite în singurătate sau ca un spectacol 

public, adeseori scandalos, absurd şi dramatic.”12  

Satul şi casa părintească constituie pentru Romul 

Munteanu locuri fixe trasate în memoriile sale, care-l aproprie în 

unele locuri de Ion Creangă.  

„Acolo am trăit şi am visat, acolo am fost mereu încolțit 

de realitate, după care alunecam cu ușurință în cele mai 

ademenitoare forme ale reveriei adolescentine. Acum, în Casa 

dintâi sunt alții. Când am văzut-o ultima oară era goală. La 

fereastră înflorea același liliac, iar grădina era pustie.”13 Odaia 

din satul Călanul Mic se transformă astfel într-un simbol, față de 

care trăiește sentimente de vinovăție.  

Mihaela Malea Stroe, cu referire la „casa dintâi” a 

ilustrului critic, observă că e mereu prezentă de-a lungul 

traseului său trăit „păstrând în ea imaginea vie a părinților, 

cântecele religioase ale tatălui-cantor şi cântecele de moarte 

ale mamei-fin şi discret receptor al solitudinii existențiale şi al 

finitudinii vieții.”14 

Într-un interviu acordat lui George Arion și publicat în 

România Literară, Romul Munteanu rememorează cu aceeași 

intensitate fragmente din copilărie, de unde se deduce cât de 

mult și-a iubit satul natal. „Mintea şi-a găsit o altă formă de 

«derulare» în acest spațiu relativ întunecat, astfel încât pot să 

mă mișc rapid pe apele Steiului din lunca de la Călan şi mă văd 

pe valea din apropierea casei părintești de unde se zăresc 

dealurile pe care, de Paști, coborau pentru prima oară în an 

vitele, pentru ca apoi să urce din nou, şi cealaltă pantă care 

duce spre pădure, unde mergeam şi eu odinioară cu alții de 

seama mea şi păzeam vacile în vreme ce învățam pentru 

examene, chiar şi în studenție.”15 

Florentin Popescu îl descrie mic de statură, puțin 

rotofei și întotdeauna într-o ținută ireproșabilă, „impunea 

respect din prima clipă în care îl întâlneai. Nelipsit din mâna 

dreaptă îi era și bastonul pe care îl mișca cu eleganță, ca și 

geanta tip diplomat pe care o purta în cealaltă mână și din care, 

de îndată ce se urca la catedră, scotea câteva fișe pe care își 

 
11 Ibidem. 
12 Romul Munteanu, O viață trăită, o viață visată, Editura 

Libra, 2001, p. 15.  
13 Ibidem.  
14 Mihaela Malea Stroe, Romul Munteanu - O viaţă trăită, o 

viaţă visată, în Unu, anul VII, nr. 7-8 (77-78), iulie-august 

1996, p. 11.  
15 George Arion, interviu cu Romul Munteanu - Am ieșit din 

scenă ca un personaj mediocru, în România literară, anul 

36, nr. 7, 19-25 februarie 2003. p. 17.  

notase mai înainte ideile ce avea de dezvoltat în prelegerea 

așteptată cu nerăbdare și curiozitate de mulțimea de studenți ce 

umpluseră băncile amfiteatrului.16  

Era văzut adesea la restaurantul Uniunii Scriitorilor din 

România, la cel de la Casa Universitarilor sau în alte localuri 

boeme din capitală. Aceste ieșiri au fost înțelese ca o evadare 

din solitudine, „un refugiu amăgitor din fața multelor gânduri și 

probleme care nu-i dădeau pace.”17 Tot Florentin Popescu nota 

în anul 2005, „profesorul Romul Munteanu trăiește însingurat, 

părăsit de prieteni și sărac în casa lui de pe strada Gramont, în 

tovărășia cărților pe care nu le mai poate citi singur.”18  

Memoriile sale; O viață trăită, o viață visată, publicată 

în primă ediție în 1994 la Editura Globus şi retipărită în 2001 la 

Editura Libra, continuată cu volumul Viața în ceață sau 

Cântecul lebedei, apărut la aceeași editură, pe care a vrut inițial 

să-l intituleze Anotimpul orb,19 oglindesc perfect singurătatea şi 

drama marelui cărturar din Călanul Mic. „Paginile acestor două 

volume reprezintă o oglindă ce înfățișează experiențele de 

viață, trăită sau visată, o viață rememorată de o conștiință 

neobosită în faţa scrisului, o viață ce recompune existența nu 

tocmai fericită şi ușoară. Între cele două capete, viața autorului 

se dezlănțuie cu urcușurile şi coborâșurile sale, coborâșuri ce 

predomină în al doilea volum, când autorul trăiește drama 

singurătății. A dus o luptă acerbă cu existența în fiecare zi, 

confruntându-se cu lipsuri materiale, dar şi cu spaima de a 

rămâne orb, lucru inevitabil la un moment dat.”20 

Mediul în care şi-a petrecut copilăria în „casa dintâi” a 

avut un rol esențial în formarea sa. Imaginile mamei, mereu 

bolnavă, a bunicii, o femeie mică şi tăcută, a tatălui, gospodar și 

foarte inteligent, care l-a învățat primul să scrie şi care îi rezolva 

problemele de matematică, a bunicului, înțelept și puternic, îi 

rulează intens în minte. Își amintește cu la fel de mult drag de 

dascălii pe care i-a avut la Școala Primară din Batiz, în mod 

special de Aurel Panţuru, cel care a reușit, cu greu, să-i 

convingă pe ai săi să îl trimită mai departe la Școală Normală 

din Deva. Un rol hotărâtor în acest sens l-a avut bunicul său, 

care observase că nepotul nu era bun de muncile câmpului. 

Doar de preot nu își amintește cu plăcere21, din cauza 

corecțiilor fizice pe care obișnuia să le aplice elevilor, astfel 

începe să își piardă credința, cu toate că tatăl său era cantor la 

biserică. 

În anul 1938 intră la Școala Normală din Deva, unde 

dă piept cu viața prin regimul sever de disciplină. În biblioteca 

școlii face cunoștință cu operele lui Liviu Rebreanu, Camil 

 
16 Florentin Popescu, Vocația și destinul unui cărturar, în 

Pro Saeculum, nr. 8, 2005, p. 83.  
17 Ibidem, p. 84.  
18 Ibidem, 85.  
19 Lacrima Johanna Bădescu, O viață în beneficiul culturii – 

Romul Munteanu, în Studii umaniste și perspective 

interculturale. Cercetări ale doctoranzilor în filologie. 

Conferință internațională Târgu-Mureș, 14-15 aprilie 2011, 

p. 215.  
20 Ibidem, p. 216. 
21 Preot în perioada aceea a fost Ioan Truca.  
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Petrescu, Octavian Goga, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, George 

Bacovia, pe care nu îi studiase la cursuri. În aceeași perioadă 

de timp a avut și încercări poetice. A debutat în ziarul Horea din 

Deva (1945) cu un grupaj de poeme și câteva articole despre 

țărani. La biblioteca uzinei „Victoria” din Călan a făcut 

cunoștință cu volumele semnate de Lev Tolstoi, Feodor 

Dostoievski și cu romanele traduse de Jul Giurgea.22 În timpul 

studenției, Dumitru Popovici devine modelul său intelectual.23 

La terminarea studiilor a rămas la catedra de literatură a 

facultății din Cluj, mai întâi ca preparator şi apoi ca asistent.24 

Pe timpul studiilor superioare „stă cu chirie într-un 

subsol neîncălzit, apoi se mută într-un cartier sărăcăcios unde 

doarme într-o bucătărie. Cunoștințele deficitare îl fac să se 

adapteze cu dificultate, se descurca greu la cursurile de 

franceză, latină, filologie romanică. Dar dorința de a ieși din 

anonimat era mai puternică decât toate obstacolele.”25 În 

schimb, viața amoroasă este bogată, „are relații cu diverse 

colege din Cluj, se împrietenește cu o studentă din anul I, Silvia, 

care o să joace un rol important în viața sa în curând. Asta 

pentru o scurtă perioadă, căci în 1952 este chemat să își 

satisfacă stagiul militar.”26 Relația „a fost ceva îngrozitor, care 

mi-a deviat viața pentru întreaga mea existență.”27 Pentru a nu 

fi numit profesor de literatură română la Academia politico-

militară, s-a logodit cu Silvia, care însă avea să-l părăsească 

mai apoi pentru un maior de aviație.28 În timpul vacanțelor 

venea adesea acasă la Călanul Mic, unde își reîncepea 

tevatura amoroasă cu fete din zonă. Doina, fiică de preot, apoi 

Anișoara, alături de care a întreținut o relație pe care toți o 

vedeau încununată cu o căsătorie.”29 Nu a durat mult însă: „se 

îndrăgostește de Maia Nicolae, o studentă frumoasă de la 

Institutul Pedagogic, făptură pe care o consideră în paginile 

jurnalului ca fiind demonică în comparație cu Anișoara, 

considerată un înger.”30 Mariajul dintre ei s-a stins la fel de 

repede. „Firea tinerei soții, condițiile mizere, precum şi situarea 

profesiei soțului pe primul loc sunt auspiciile nefaste sub care 

debutează căsătoria. Acest mariaj nepotrivit cu o femeie 

frumoasă, dar care nu îl iubea, a avut o influenta nefastă asupra 

vieții sale.”31 A cunoscut-o mai târziu pe Elvira, redactor la 

revista Reklam Verlag, alături de care a întreținut o relație de 

aproximativ patru luni, apoi pe studenta Helga. „Viața amoroasă 

culminează cu o asistentă medicală ce rămâne însărcinată în 

același timp cu soția sa.”32  

În memoriile sale nu s-a considerat un soț prea bun, 

nici un tată iubitor, după cum mărturisește, fiind preocupat 

 
22 Ibidem, p. 217.  
23 Ibidem.  
24 Ibidem. 
25 Ibidem,  
26 Ibidem, p. 218. 
27 Romul Munteanu, op. cit., p.41.   
28 Lacrima Johanna Bădescu, op. cit 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 Ibidem, p. 219. 

aproape tot timpul de cărțile sale, care au impus o documentare 

laborioasă. „Memoriile le-a scris în casa de la Drăghici, la 

Câmpina în casa familiei Tomescu, şi în liniștea apăsătoare a 

casei sale de pe strada Gramont din Bucureşti.”33 

Lansarea ediției a doua, revizuită și adăugită a 

volumului de memorii a avut loc la doar o zi după împlinirea 

vârstei de 75 de ani, 19 martie, şi a reunit mulți dintre prietenii 

săi apropiați. Cu toate acestea, criticul Romul Munteanu „se 

compară cu mortul căruia i se aduce ultimul omagiu, simțindu-

se străin şi trist.”34  

În paginile volumului memorial, satul săi natal îi apare 

înfățișat în toate anotimpurile: „acum, pe dealul din satul meu 

natal încolțește iarba”35, ,,vara zdrăngăneam dintr-o tablă 

îndoită şi spuneam că este o batoză cu care aleg grâul”36, 

,,grădina acoperită de toamnă”37, ,,mi-amintesc de iernile de la 

țară când ningea mult.”38  

Alex Ștefănescu publica în anul 2010 un articol 

tulburător despre acest „erou uitat”, din care simt nevoia să 

citez un fragment semnificativ: „trăiește în București, imobilizat 

în casă și orb, un intelectual de o valoare incontestabilă, care a 

făcut servicii prețioase culturii române, dar aproape nimeni nu 

se interesează de soarta lui: Romul Munteanu. Aproape nimeni 

nu îl invită la emisiuni TV, preferând să aducă în prim-plan 

femei dezbrăcate care se aplaudă între ele, când reușesc să 

ghicească al doilea nume al lui Napoleon. Aproape nimeni nu-i 

citește cărțile, deși ar putea găsi în ele mai multă erudiție și 

inteligență decât în acelea ale autorilor la modă. Aproape 

nimeni nu îl menționează în lucrările de sinteză, pentru că în 

momentul de față nu conduce instituții și nu face parte din 

sindicate ale succesului literar.”39 Tot el mai remarcă și că 

Romul Munteanu „a avut o viață greu de înțeles de altcineva 

decât el însuși, a ajuns la performanță intelectuală, dar a 

cunoscut și decăderea.”40 O concluzie la care ar putea să 

ajungă oricine îi citește memoriile.  

Datorită implicării sale în viața culturală a poporului 

român, a contribuției pe care a adus-o din calitatea de editor 

sau din cea de cercetător, personalitatea lui Romul Munteanu 

va dăinui peste secole. 

 
33 Ibidem. 
34 Ibidem, p. 20. 
35 Romul Munteanu, op. cit, p.91.   
36 Ibidem, p.64.   
37 Ibidem, p.130.   
38 Ibidem, p.114.   
39 Alex Ștefănescu, Eroul uitat, în Cultura, anul V, nr. 12, 1 

aprilie 2010, p. 12.   
40 Ibidem. 
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PROZĂ 

 

•  Simion Cozmescu 
 

Refugiații 
 

 

Cu pași măsurați, Traian intră în magazinul sătesc, 

,,bolta” cum i se spunea. Era o alimentară în care găseai și 

plăsticăraie, și dero, și baterii, etc. Un magazin universal dublat 

strategic de un birt. Trăiănuț (așa îi spuneau apropiații, adică 

toți oamenii satului; copiii și tineretul i se adresau cu nea 

Traian) venise în dimineața aceasta, ca și în multe altele, să 

cumpere pâine și ceva de-ale gurii. Prin de-ale gurii înțelegea și 

un rachiu sau o vodcă luată așa pe stomacul gol, să îi pună 

sângele în mișcare, să rupă uleiul cum îi plăcea să spună. 

Înăuntru Leana, patroana aranja pâinea din lăzi în rafturi. 

-No bună dimineața Leană! 

-Bună Trăiănuț, îi răspunse femeia și se apropie de tejghea 

unde începu să scrie ceva cu pixul într-un caiet. 

-Bună, bună, spuse cu subînțeles Trăiănuț, trăgând cu ochiul la 

decolteul femeii ușor aplecate peste tejghea. Își imagină cât de 

calzi trebuie să fie sânii ei în palmă, ca doi hulubi fremătători 

(,,ca doi nenorociți de hulubi ce vreau să zboare”, își spuse și 

simți o căldură plăcută cum îi cuprinde vintrele ). Avusese cu 

Leana o scurtă ,,răfuială” într-o seară acum vreo 10 ani în 

cămara din spate, printre lăzi de sticle și rafturi cu marfă. Marin, 

soțul ei era în perioada aceea plecat la muncă în Germania (la 

ce dracu se duce să muncească printre străini, nu îî ajunge cât 

au – așa se întreba atunci, și nici acum nu găsise răspuns).  

A stat până la ora închiderii, până plecaseră toți, băuse 

peste măsură cu ochii tot după ea; iar ea părea a-i zâmbi și nu 

pleca ochii la privirile lui tot mai îndrăznețe. E dorită clar 

muierea asta, așa își spusese atunci, și a intrat peste ea în 

cămara... Era cu spatele, ridica o cutie de carton pe un raft. Ce 

faci Trăiănuț, stai cuminte, bolândule, îi spusese când o prinse 

de țâțe și începu să o sărute pe gât. Ce a urmat, nu mai știa 

exact, erau frânturi de fericire și plăcere vinovată. Îi era ciudă și 

acum că fusese așa de beat că nu își amintea bine, că nu 

păstrase vie senzația aceea de carne interzisă în palmele lui. A 

fost unica dată când a avut succes, a mai rămas de câteva ori 

seara până târziu, dar Leana avea grijă să nu mai rămână 

singură cu el. Apoi a renunțat, avea și el oarece îndoieli, Marin 

era prieten cu el, iar Maria, nevasta, era o femeie prea cuminte 

ca să merite să sufere din cauza lui. Leana era atunci subțirică, 

cioplită în ciuda bărbaților, acum se mai împlinise, dar sânii 

păreau la fel de ispititori. Ăsta era un alt motiv pentru care 

Traian venea la prima oră la boltă, când nu prea erau mușterii, 

iar Marin apărea de obicei mai târziu. 

- Marin îi pe aci? 

- Da, îi în spate. Ai treabă cu el? Vine imediat. 

- Da, oarece treabă am cu el, dar numai după ce termin cu tine, 

spuse el îndrăzneț și râse. 

Ea zâmbi și îl întrebă: 

- Ce vrei de la mine? 

- Ei ce vreau, doară știi tu...O pâine, un pachet de Vinston. Și 

dă și o sticlă de ulei și un kil de făină, că așa îmi spusă Măria. 

Ea i le aduse, socoti și spuse: 

- 28, 60. Altceva? 

- Ei altceva...nimic...Mă duc dincolo, de mi-o mai veni ceva 

aminte, îți spun. 

- Bine Trăiănuț, să ai poftă. 

- Mulțam, am, am. Poftă am... 

Păși în încăperea alăturată, se apropie de bar. Strigă: 

- Mărine! Bă Mărine! 

Acesta apăru, era cu ochii cârpiți de somn. Ãsta nu o dormit azi 

noapte, o avut de lucru, își spusă cu invidie – nu își putea 

scoate din ochii minții decolteul Leanei. 

- Ce-i Trăiănuț, arde? 

- Da bă, dă o vodcă. 

Până Marin îi turna vodca, se uită spre rafturi fără 

interes. Văzu și sticla de 2 l, de plastic, în fața căreia scria pe o 

hârtie ,, Þuică de prune- 36° ”. Prune pe dracu, prune din știuleți 

sau pachete de electrozi, își spuse (a câta oară). Luă paharul și 

se puse la o masă. 

- Dă și tu drumul la televizor că e 8 fix, să auzim știrile. 

Marin luă telecomanda și se conformă. 

Traian își aprinse o țigară. În timp ce sorbi din pahar (ce-i mai 

plăcea gustul aspru și căldura alcoolului lunecând în stomacul 

gol, plus fumul ce-i invada plămânii) se uita, asculta cu 

indiferență la știri. Până ce ajunseră să prezinte subiectul la 

modă – refugiații. 

- Marine, tu ești om umblat, ai fost în Germania ... Oare de ce îi 

cheamă nemții la ei pe turcii ăștia? Nu au destui? Mie nu îmi 

plac ungurii, ba defel, dar eu îi înțăleg că fac gardul acela. 

-Traiane, nemții îs așa un mister de mare pentru mine, că am 

renunțat să îi înțeleg. De aia nici nu m-am mai dus. E așa, un 

,,poltergheist”. 

- Un ce?! Marin folosea de multe ori cuvinte așe grele de 

pătruns, că Traian era mai sigur că nici el nu știa ce sunt. 

- Un poltergheist, adică nisipuri mișcătoare...Te uiți la ei, spui că 

îs oameni serioși, ai bază în ei că doar îs nemți. Da asta numai 

cât nu pricepi ce zic. Când îi auzi hanțărderfundernaințig, rămâi 

impresionat. Dar după ce știi germana te lămurești, au numai 

bazaconii și gărgăuni în cap. Îs proști mă, nu le fuge mintea, nu-

s ca noi. Nici să se distreze nu știu...Se pun vreo 6-7 nemțălăi 

pe o bancă, bagă bere cu halba de litru și cântă și se leagănă 

stânga-dreapta toți...Apăi aia e distracție? De muncit iar, nu-s 

buni de nimic, nici un neamț nu mă biruie la cosit, chiar și acum 

când iacă am trecut de 50 de ani. Eu cred că îi cheamă să facă 

lagăre de muncă, ca pe timpul lui Hitler. Acum o să le zică 

tabere de refugiați. Poate așteaptă în preambul să facă... 

- Cum ai zis ...preambul...ăla ce drac îi...un oraș de la ei? 

- Nu bă, e ca atunci când ți se zbate ochiul, știi că se va 

întâmpla ceva. No, poate așteaptă acolo în preambul, să facă 

ăștia atentate și să îi închidă pe toți în lagăre, să-i lichideze, cu 

gaz. 

- Du-te mă....îs ei în stare de așa ceva? Și copiii? 

- Copiii nu știu, poate pe ei îi excomunică, că-s fragezi la minte.. 

- Exo...cum? 
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- Da bă, excomunică, să scoată pe Mahomet din ei, să nu mai 

poată comunica cu el. 

Pe ușă intră un bătrân, în sacou negru jerpelit, cu o pălărie mică 

neagră pe cap. Avea și un baston, abia pășea. 

- Bună dimineața, moș Gheorghe! îl salută Marin. O țuică? 

- Neața copile! Nu, țuica aia bea-o tu. Un coniac. 

- Mai dă o vodcă și mie Martine, mă duc azi la lemne, să am 

spor! spuse și Traian. 

După ce primiră băuturile, Traian îi spusă lui moș Gheorghe: 

- Auzi moș Gheorghe, Marin spune că nemții îi cheamă pe turcii 

aceștia ca să poată să îi bage în lagăre și să scape de ei... 

- Cine-o zâs, Marin? Apăi, Marine, tu ești mai prost ca noaptea. 

Nu știu cum de te mai ține Leana. Măi copii, neamțu îi cheamă 

că așa s-o înțeles cu americanu...După ce pleacă toți de acolo, 

americanu o să deie cu toate bombele pe ăia care decapitează 

oamenii și violează și Doamne iartă-mă ce-or mai face... și apoi 

îi duc înapoi pe ăștia, când o fi rezolvatără situația...Întotdeauna 

americanul le gândește...nemții sunt la mâna lor. 

Satisfăcut de zicerea lui, moș Gheorghe duse paharul cu mâna 

tremurândă la gură și sorbi. Câțiva stropi i se prelinseră pe 

bărbia nerasă. 

- Marine, să știi că s-ar putea să aibe dreptate, spuse Traian, 

luând și el o gură din vodcă. A doua sutașcă de vodca nu avea 

farmecul primei, dar era bine primită de cealaltă. 

- Treaba voastră, o să vedeți voi că am dreptate. Poate că pare 

redundant acum, dar las că vedem noi. 

- Redudant? Asta ce mai e? 

- Of Trăiănuț, redundant înseamnă deosebit. 

- Marine, ești un prost, spuse moș Gheorghe. Redundant 

însamnă inutil. De exemplu, tu ești redundant pe lângă Leana, 

s-ar descurca și fără tine, ha ha ha! râse moș Gheorghe, 

satisfăcut de gluma lui. 

Traian izbucni și el în râs. Marin plecă nervos în spate, 

mormăind ,,am atâta treabă și eu stau cu bețivii la povești”. 

- I-ai zis-o moș Ghiță, dau un coniac! 

- Nu copile, destul, mă duc la baba mea. Du-te și tu acasă, ai 

treabă de făcut. Nu mai sta pe aci, o fi el Marin mai prost, dar 

nu te risca. 

- Ce vrei să spui, moș Gheorghe? 

- Lasă, nu fă pe niznaiul cu mine, nu ești așa prost să mă 

jignești că nu înțelegi. 

Sună un telefon. Traian se pipăi la buzunar, scoase un Nokia 

vechi. 

- Măria, spuse către moș. Alo? Da Mărie, acum vin...nu tu, nu 

am beut mult, o cinzașcă cu moș Gheorghe și o cafea. Să iau și 

un kil de cârnaț? Bine, vin. Moș Gheorghe, mă duc, o zi faină, 

mai vorbim. 

- Mai vorbim, să fim sănătoși. 

Traian își luă plasa cu cumpărăturile și trecu în încăperea 

cealaltă. Leana nu era acolo. Strigă: 

- Leană! Aceasta apăru, rumenă și respirând mai greu un pic. 

- Ce-i Trăiănuț? Mai vrei ceva? 

- Da, un kil de cârnaț, mă sună Măria. Să îmi pună pachet la 

pădure. 

Leana îi tăie o bucată de cârnaț, îl cântări și spuse: 

- 18 lei, îi un pic mai mult. Rămâne? 

- Da Leană, mulțam. 

- Să ai o zi bună, Traiane! Leana îi înmână cârnațul după ce il 

ambală în hârtie. Traian se uita atent la mâinile ei pricepute. 

Mai aruncă o privire la decolteu și spuse: 

- Și tu să ai Leană! Ne vedem mâine! 

Pe drum scoase telefonul, sună pe Măria și cu gândul 

la Leana spuse: 

- Alo, Mărie? Copiii sunt la școală? Da? No vezi că merg la 

pădure, dar așteaptă-mă în preambul, că vreau să ne drăgostim 

un pic! Cum? Unde în preambul? În dormitor, că doară nu în 

hol! 

 

•  Violeta Deminescu 

 

Biciul 
 

 Că dacă o cânta oleacă, ce-o fi? Se uită la el cum 

ține biciul în mâna dreaptă, laolaltă cu dăplăiele de piele 

groasă, atingând din când în când, ca o mângâiere, crupa lui 

Murgu și a lui Șoni, care se muncesc să tragă căruța încărcată 

cu lemne prin ogașul umed al pădurii. 

- Dii, Murgule! Și biciul se leagănă, abia atingând calul. Un fior 

rece îi alunecă pe spinare și mâna i se ridică singură la obrazul 

stâng. Se scutură ca de un gând rău și începe a cânta: Eu 

doinesc, pădurea sunăăăă, Eu doinesc, pădurea sună, Badea 

patruuu boi adună, Badea patru boi adunăăăă...  Cu 

adevărat răsună pădurea odată cu glasul ei. De pe crengile 

fagilor înalți se risipesc care-ncotro păsări, speriate de sunetele 

noi, nemaiauzite de ele. 

Ochii ei îl cercetează. Tace. Ea zice iar: Eu doinesc, 

pădurea crapăăă... Euuu doinesc pădurea crapă, Badea 

patruuu boi adapă, Badea patruuuu boooi adapăăă. N-a știut 

niciodată, în cei mai bine de patruzeci de ani de când se 

cununaseră, dacă lui îi este drag sau nu glasul ei... Nu-i adapă 

că li seteeee, nu-i adapă că li-i sete, Îi adapă că mă vede, îi 

adapă că mă veeedeee. El îi aruncă o uitătură scurtă. Ea tace.. 

Ies din pădure, în câmp, de-acolo trec Lunca Streiului, 

apoi Dealul Bercului și intră în sat. Căldura lui iunie, după 

răcoarea pădurii îi toropește pe-amândoi. Ea adunase niște 

ochiul–boului din câmp și flori de sânzâiene. 

- De parcă n-ai fi pus destule flori pă lângă casă, îi spune după 

atâtea ceasuri de tăcere. Nu-i răspunde. 

Mă-ntorc acasă pe-același drum, acum asfaltat, prin 

pădurea de altădată. Văd totul cu ochii sufletului, care n-a uitat 

nimic. Opresc mașina și cobor. Pădurea veșnicește. Numai 

oamenii trec. Așa, ca Niculae și Ana, care mă luaseră în ziua 

aceea cu ei, după lemne. Nimic nu-mi era mai drag decât s-o 

ascult pe Ana cântând în pădure. Ea m-a învățat atâtea cântece 

și mi-a dăruit cele mai frumoase oprege și cămăși cusute. 

Am iubit-o. La fel de mult ca pe maica Tița, străbunica 

mea, care m-aștepta să mă-ntorc de pe cărările de școală, să-

mi povestească toate ale satului, ale lumii și-ale poveștilor. Dar 

cel mai mult îmi plăcea s-o ascult vorbindu-mi de Ana... 

Ce măi soare era, maică, și câmp în floare, și cântec 

de greieri, că n-am mai fi mers cătă casă! Ne-ntorcém 
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amândouă de la Bordeie, satul de dincolo de pădure, unde 

bună-sa avé o soră și, din cân’ în cân’, îi ducéu una-alta, c-o 

rămas sângură pă lume. O lăsat-o mumă-sa cu mine, c-am avut 

și eu de mers la o muiere, tăt acolό. Altfel, n-ar fi pășit Ana 

sângură de-acasă! 

 În sâmbăta aia era sărbătόrea Sfântului Petru și-n sat 

nu lucra nime’. Cânta din tătă inima doina de-o’nvățase de la 

buna ei: Pădurice, mică deasă, În tine ploaie de varsă, Da’ nu îi 

ploaie curată, Îs lacrimi de la o fată Ce-i cu sâla măritată, La-

nsurat, la măritatu’ Omu’ nu trăbă-ndemnatu’. 

Sânzâienele erau înflurite, maică, și, chiar dac-o fost 

trecută sărbătoarea lor, tăt măi erau bune de leac. O cules un 

braț, ca și ‘nainte cu vro’ câteva zile, cân’ și-o pus câteva sub 

pernă, să-și viseză mirele. N-o visat numa’ o bulbόnă mare și 

pe mumă-sa care să perdé în apele tulburi. 

 Mai mult de-asta o vrut a mere sângură la Bordeie, 

că acolo, într-o casă măi mult huruită decât în piciόre, știé Ana 

pă mamă Fiica, și muierea aia îi puté tălmăci visu’. Îi drept: o 

bănuié pe babă că nu i-o dezvăluit tot ce-o văzut când i-o dat în 

bobi; prea și-o adunat sprâncenele. 

 - Ești frumόsă, fata babii, să porți un cățăl de usuroi tăt cu tine, 

să nu te deόtă όmenii, i-o zâs, Tu ai să te măriți după un om 

‘nalt și bogat.Să faci cunună de sânzâiene, s-o dai pe apă, când 

te-ntorci acasă, ducă-se răul di la casa vόstă! Și babii, adu-i 

colac cu măr… Cum știe mumă-ta să-l facă, nu-l face nime’... Și 

măi adu-mi o țâră de lut răzuit din patru colțuri de vatră din casă 

di la voi și nouă lumini de ceară. Þ-oi descânta de năroc și de 

deochi, că tare ești frumόsă! 

 La marjinea Streiului s-o descălțat, înfierbântată, și-o 

intrat cu picioru’ drept în apă. Și l-o tras iute ‘năpoi, că apa i s-o 

părut cam răce. Și cum nime’ nu măi era pă malu’ apii, că erau 

toți la uspăț, că să mărita una din capu’ satului, s-o despuiat și-

o tunat în apă. Avé cu ea săpun de casă, că pă vremea nόstă 

nu erau alte celea de spălat păru’, ca acuma, așé că și-o 

desfăcut cozile grόsă...Și cred eu că i-o dat baba ceva de 

împletit în păr , după ce și-l spală, că pré o vrut ié să să baje-n 

Strei…Când am văzut-o așe’, despletită, cu părul lung-lung 

tăciune și fața albă ca varul, cu ochii negri-negri, parcă-i ardéu 

în cap, nu alta, aș fi putut jura că-i știma apelor, ori una din ăli 

frumoase. Și frumόsă era, vedé și ié bine în oglinda apii și-n 

ochii ficiorilor, duminica la joc. Da’ mumă-sa era tăt cu ochii 

după ié și de multe ori o zis că, acu’, dacă are fată de măritat, 

n-o da-o orișicui! Frumoasă îi, harnică îi, are și ceva zestre... 

 Și-o pus cununa de sânzâiene pă cap și s-o 

scufundat o dată. Cununița o pornit la vale, purtată de apa 

Streiului păn’ la marea aia mare, cum i-o spus mamă Fiica. 

Ne-am pornit cătă casă tόmna’ cân’ clopotele bisericii 

bătéu de sfârșitu’ cununiei. Ne-am întâlnit cu nuntașii la 

marginea satului, unde-i așteptau căruțăle, care măi de care 

acoperite cu covόră țăsute, și ele și caii. Mireasa pleca noră. 

Muzicanții cântau cu foc și s-o-ncins jocu’ tόmna’ acolo, în 

drum. Otfelii jucau ‘năintea mirilor și ne-or întins și nouă sticlele 

cu vinars întors, așé cum să dă la tăt drumețu’ și la ăi ieșiți la 

porți. 

 Ion a lu’ Misarășu’ era un ficior din sat, tare frumos. 

Tu nu-l știi, maică, s-o-nsurat departe, un’ l-o dus și pă el 

nărocu’… O prins-o de mână și–o luat-o la joc. Tare-i plăcé ei 

să joace; îi ardé pământul sub piciόre când auză láuta. S-or 

învârtit din ce în ce mai iute ș-o vedém eu că parcă nici nu măi 

era legată de pământ. 

 Ion Þâganu’ o retezat deodată cântarea cu arcușu’ și 

jocul s-o oprit. Ana, roșie, cu inima să-i spargă chieptu’ de 

ostăneală, nu alta, și-o ridicat deodată ochii cătă unu’ care, 

călare, am văzut eu, o pironit-o tăt jocu’. Pălăria i-ascundé 

jumătate de obraz, da’ și-așé, ceva din el o-nfricat-o. O plecat 

grăbită acasă, c-aproape am fugit, să mă pot țâné de ié. 

În duminica aialaltă, el o venit și-o cerut-o de nevastă. 

Nu îndrăgise pe altu’, da’ ceva o opré să meargă după Niculaie. 

S-o-mpotrivit întâia oară mamii. O bătut-o. 

- Tu, fată, ești tânără și proastă, nu știi ce-i bine pintru tine! 

Niculaie îi sângur acasă, are pământ și n-ai s-o duci rău! Facem 

uspăț peste tri săptămâni, să n-ajungem postul Sfintei Mării... 

 Și tată-său n-avea cuvânt dinaintea nevestii. Eu știu, 

că întră vecini multe să știu. 

 În ziua nunțî, n-o vrut să iasă din casă, venisă 

Niculae cu toate neamurile lui s-o ieie. Mumă-sa o bătut-o iar, 

așa mireasă cum era și cum o îmbrăcaseră măi cu sâla. Când o 

ieșit din casă, avea ochii roșii de-atâta plâns, da’ - ziceau 

muierile- cum să nu plângă de nărocu’ ce-o dat păstă ié, ăl măi 

bogat din Nădăștii o ie de nevastă; și-apăi tăté miresele plâng... 

Numa’ muzicanțî or băgat de samă supărarea iei și n-or cântat 

când or suit-o-n căruță. Tată-so tăcé și să uita la ié cu ochii 

duși. 

- Da’ ce-ați tăcut așé? Zâceți, mă, una, că nu sântem la mort! i-

o îndemnat chiar Ana, dacă tăt n-o fugit undeva la capetu’ lumii, 

ori nu și-o pus capet zâlelor înainte de-a o da mumă-sa de-

acas’. Să vede c-așé o vrut Dumnezeu, și-o fi zâs. Și uspățu’ s-

o făcut. Când or ieșit de la biserică, Niculaie o prins-o strâns de 

mână și i-o spus apăsat: 

- De-acuma ești a mé, Ană! A mé! 

Și-acu’ i-aud glasu’, maică! Era on bărbat frumos, da’ nu-ș’ce te 

înfrica, numa de-l vedéi! 

Așa o fi vrut Dumnezău! Da’ eu cred că tătă noaptea 

aia, în cap i-o sunat govitu’ miresii, că i-or cântat fetele la 

fereastră, cân’ o-mbrăcau de mers la cununie: Rujulină din 

grădină, Rujulină din grădină , Ce-ai făcut de-ai înpupit, Că 

vremea nu ți-o venit... 

 Ãl măi cu ciudă i l-o cântat una, Ileana, am văzut eu, 

maică, ar fi mâncat-o de vie, că i l-o lόt pă Niculaie. Că de multe 

ori m-am gândit eu dacă nu le-o fi pus ceva în turtă , când le-o 

dat la amândoi să mânce din ié, după ce-or învârtit-o pă 

mireasă pă masă, la pόrtă… 

De-abia ieșită din pădure, am oprit din nou. Câmpul 

se-ntindea galben ca mierea soarelui, de-atâtea sânzâiene 

înflorite. Ce dor mi-a fost de de mirosul lor, de sat, de câmp, de 

Strei, de Ana! …M-a podidit plânsul. 

- Maică, nu plânge, am auzit iar, nu știu de unde, glasul celei 

care mi-a legănat visele anilor de demult și mi-a oblojit toate 

durerile copilăriei. Și până acasă, mi-a povestit iar, ca-n serile 

noastre de taină, în patul cu strujacul umplut cu fân și toate 

aromele florilor de câmp…De Ana. 
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 Pământ, da, avé Ana acu’ și mai mult decât acasă, 

iute l-o aflat, că era vremea fânului și după aia a treieratului, o 

venit și culesu’, o venit și fata, Aglaia... Avea soacră 

cumsăcade, da’ pă bărbat nu l-o îndrăgit măi mult. 

 Nici la mamă Fiica n-o măi ajuns vrodată. 

 Într-una din zile, să-ntorcé din luncă. S-or făcut anu-

ăla de tăte și-o cules o corfă mare de căstrăveți, să-i pună în 

butoi, la murat. La vro două case măi încolό, îi măi știi tu p-a lu’ 

Bălu? or făcut clacă la săcerat și-acu’, cătă sară, or încins jocu-

n ocol. 

 Era acolό și Ion a lu’ Misarășu, fetele or strâgat-o să 

ieie o bucată de plăcintă. Ion a luat-o la joc... Doamne, dor i s-a 

mai făcut deodată de anii de la mumă-sa!... 

Vorba o ajuns ‘năintea ei acasă. La pόrtă, Ana s-o oprit 

întâi să vadă domnișorii înfluriți lângă gard. Niculaie se-ntorsesă 

și el de la moară și- acu’ ședé lângă fântână și scufunda biciu’ 

și nește hamuri în vălău’ cu apă. 

- Te-ai întors, Niculaie? Mai mult n-o apucat a zâce. O tăietură 

grozavă i-o ars spinarea și i-o plesnit pielea obrazului stâng. O 

scăpat corfa din mână și-o măi apucat să vadă căstrăveții 

împrăștiindu-să. Câte-o măi căpătat, n-o măi numărat. O căzut 

în țărâna din ocol. Când s-o trezit, și-o văzut cămeșa ruptă de 

biciu’ din piele împletită și cu vârf de sârmă. Și sângele înflurit 

pă cămeșe, așe, ca domnișorii roșii din uliță. Și pă cumnată-sa, 

Sâlviuca, șezân’ lângă ié cu mânile-n poală și plângân’ . O 

podidit-o și pă ié plânsu’, maică!. Mult o măi cusut la cămeșa 

aia în vara dinainte de-a o mărita mumă-sa! 

- Plângi și rabdă, maică, rabdă, ăsta-i datul muierii pe pământ, i-

o zâs soacră-sa. Și tată-so, Dumnezeu să-l ierte, m-o bătut. 

Asta-i soarta nόstă, a muierilor, nu știu de ce ne-o fi lăsat 

Dumnezău așé… i-o mai spus, și-o stropit, c-avé de la Sântion, 

apă sfințită cu busuiocu’ pin odaie. 

Niculae o plecat de-acasă vo două zile, avea 

treierătoare și secera într-altă parte. Până s-o întors, de-o mie 

de ori o vrut Ana să plece de la el. Tot de o mie s-o și răzgândit. 

Fata avea doi ani, acasă să-nsurasă frati-so, un’ să să-ntόrcă? 

Și-apăi, satu’! Ce-o să zâcă lumea?! Iote, avere și bărbat bogat 

i-o trăbuit, acu nu-i stăpână! Și nu-ndrăznea nici lu’ mumă-sa 

să-i spună ceva. 

 Și-o rămas. Mai mergea duminica la biserică, să 

așeza în jenunțî la icoana Mântuitorului pă cruce și plângé 

înfundat , că acuma știé și ié ce-o pătimit Isus. Măi îmi spuné 

mie năcazu’ei, că n-avé cu cine altu’ vorbi. 

 El s-o-ntors după două zile, n-o zâs nimic, nu s-o 

rugat de iertare, doar s-o întunecat și mai mult. De bătut, o mai 

bătut-o și-altădată, da’ de Aglaie i-o fost drag ca de ochii din 

cap și n-o lovit-o nicicând. O țâne’ pă jenunțî și să uita la ié ca 

la sόre și de-asta l-o iertat. Acu-i învățătoare în sat Aglaie, c-o 

vrut Niculaie ceva bun pintru fata lui. 

O-nvățat și Ana să nu-i măi fie frică de el. Când o mai 

băté, atât îl suduie: 

- Pirilizeză-te Dumnezău, Niculaie! 

De paralizat, nu l-o paralizat când o bătut-o. Ci tόmna’ când s-o 

copt grâu’ și era vremea săcerii. De combină vedé de-o vreme 

gineri-so, bărbatul Aglaiei, care-o făcut școală de maistori, da’ 

de dragul fetii lu’ Niculaie și-a Anii, n-o plecat la oraș, la uzină. 

 Niculaie s-o trezât cu nόptea-n cap în zâua aia, 

maică, să crepe nește lemne. O pus lemnu’ pă cătur și-o ridicat 

săcurea deasupra capului, să-l despice. Ca fuljerat, o scăpat 

săcurea din mâni și s-o prăvălit și el. 

- Ana! Ana mé... o măi apucat să spună, când l-o găsit ié căzut 

la pământ. 

 S-o apropiat și s-o uitat cu frică la el,. Niciodată n-o 

fost beteag. Nici de beut , n-o beut cât să nu știe de el. 

Tătdeuna o fost stăpânul ei și-al curțâlor! Și-acuma, că-l vedé 

întins pă jos, tăt nu s-o putut gândi că-i mort. 

- Tolvaaaaai! am auzit înainte de răsăritu’ soarelui. 

Niculaieeeeeeee! Niculaie-al meeeu! 

Cumnată-sa, di păstă drum, o venit ca arsă; plânsu’ lor 

o trezit tăt satul. Eu eram în grajd să mulg vaca și-am auzât-o 

întâi. L-am ridicat tăté tri și l-am dus în casă. Pân’ la amiaz’, 

ședé Niculaie așezat într-un copârșeu frumos, cumpărat de 

Aglaie și de bărbatul ei, di la oraș. Or chemat doi preoți, or 

tocmit gropașii, s-or apucat de pregătit pomana di după 

înmormântare. Zece găini și un porc o tăiat Ana, maică. 

- Niculaieeee, cui mă lăsași tuuuu?? Niculaieee, de ce muriși 

acumaaa? am auzât-o pă Ana întruna pin ocol. O tăcut numa’ 

când s-o dus în grajd. O mângâiat pe grumaz caii, dup-aia s-o 

uitat în sus, la grindă. Biciul vechi demult ședea împlântat sub 

una din grinzi, lângă legătura de sânzâiene uscate. Demult i-o 

luat locu’, la căruță, biciu-ăl nou, cumpărat din târg, de la 

Sângiorz… 

 Cătă sară, eu făcém plăcinte pă tigaie, să dăm 

oamenilor care venéu la priveghi, cu câte-on păhăruț de vinars, 

de sufletu’ mortului. Ana să cânta întruna. 

- Ană, tătă viața te-o bătut! Ce-ai de plângi așé? și-o făcut cruce 

cumnată-sa. 

Ana o deschis larg ușa la casă, o-mpins-o ușor cu mâna pe 

Sâlviuca și cu glas limpede i-o zâs: 

- Dă-te la o parte, că vine lumea!... 

- Niculaieeeeee, dragu’ meuuuu!...o strâgat iar cât o putut, cân’ 

o văzut-o tunând în ocol pă ver’șoară-sa, Măriuca, de păstă 

deal. Și-așé o făcut cu tăté neamurile. 

L-or îngropat creștinește, Ana l-o plâns ca o bună nevastă și i-o 

făcut o pomană ca on uspăț. 

N-o știut nime’ că-n dimineața îngropăciunii, devreme 

de tăt, pă când începéu a cânta cocoșii, Ana o scos din lada de 

zestre cămeșa ruptă de bici- și-ave’ și-acu’ sângele ei uscat pă 

mânecă- și-o așezat-o adânc în sicriu, lângă Niculae...Lângă 

cămeșe, biciul… 

De-atunci, tăt măi rar am mai auzit-o cântând , maică, 

și numa’ pin grădina lor. 

Drăguț caaar cu paaatru boi, Drag mi-ooo fost mie de 

vooooi,măăăi, Dar măi draaag de cini’ vă mânăăă, Că țâââne 

biciuuu-ntr-o mââână, măăăi... 

 Înainte de-a ajunge acasă, am suit dealul până la 

cimitir. Maica Tița m-așteaptă acolo acum, știu asta, numai că 

nu-mi mai povestește toate cele. Îi aprind o lumânare lângă 

cruce. Mai știu și că hodinește împăcată. Nu și-a dat fata de 

lângă ea, dar eu am plecat din sat, c-așa te duce viața și 

cântecul. 

 În poartă, mama iese și cu lacrimi în glas mă ia în brațe: 
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- S-o dus și nană Ana, fata mamii… 

Pornesc spre casa Anei. Poarta-i larg deschisă, ca la 

sat, când moare cineva. Ana parcă doarme. Tot frumoasă este 

Și nici n-a-ncărunțit de tot. Poate c-așa a vrut, să plece când 

toate grădinile râd. Îi așez în sicriu un braț de sânzâiene. Mi se 

pare, sau dâra unei lacrimi îi străbate cicatricea fină de pe 

obraz? 

Sunt la mama nuuumai uuuna, Cuuuum îi soarele șiiii 

luna, Num-o dată ț-am călcat, măăăi, și , vai, rău m-ai 

măritaaat, măăăi… 

 

•  Romul Munteanu 

 

Preludii - Viața în ceață sau cântecul lebedei 

(fragment) 

 

 

Când într-o zi de marți (23 octombrie 1993) am început 

să scriu primele cuvinte din volumul meu de memori i, O viață 

trăită, o viață visată, era o noapte târzie și calmă de toamnă. 

Ceasul arăta ora 1, 22. Mă găseam într-o stare teribilă de 

surescitare nervoasă. Inima îmi bătea puternic. În sfârșit, după 

o lungă așteptare, începeam să mă eliberez de o presiune 

existențială bolnăvicioasă și insuportabilă. Mă apropiam de 

vârsta de 70 de ani. Până atunci îmi programasem eu viața. 

Cartea trebuia să apară cu acest prilej aniversar. 

Timp de 2 ani am scris ca într-o stare de transă. 

Evenimentele și ideile se organizau după bunul lor plac. Mi-am 

dat seama că prin acest mod de confesiuni doream să-mi 

justific anxietățile. Eram într-o stare de criză. Puneam totul la 

îndoială. Voiam să văd cum rezistă confesiunile mele în public. 

Atunci mi-am dat seama că întrebările cele mai grave vin mai 

târziu. 

În adolescență am ținut unele jurnale. Le-am pierdut 

pe toate. N-am regretat. Acum este altceva. Mi-am scris cartea 

vieții. 

Pe unii, memoriile mele i-au incomodat sau iritat. Pe 

mine m-au eliberat de complexe. 

M-am întrebat de mai multe ori dacă am dreptul să 

scriu această carte. La urma urmei, cine sunt eu? De ce să pot 

împovăra memoria oamenilor cu încă o carte? 

Motivația mea de a mă confesa și în public se 

întemeiază pe argumente multiple. Mi-am spus că și eu, ca 

orice alt om, am dreptul la memorie. Sunt locuitorul planetei 

noastre – Pământul – de 70 de ani. Despre ce a fost înaintea 

mea (n. 1926) știu de la părinți, prieteni, dascăli, din cărți. 

După modul meu de a fi și de a deveni în cele șapte 

decenii și jumătate de existență, pot să relatez doar ceea ce îmi 

aduc aminte. În fond, am fost un martor atent al acestui secol 

absurd și tragic. 

Am auzit târziu valsurile din La belle époquei care se 

destrămau o dată cu primul război mondial. 

Este timpul să precizez că tot ce am trăit, auzit și văzut 

s-a întâmplat în anumite locuri fixe, unde am rămas mai multă 

vreme. Acestea au devenit adevărate posturi de observație. 

Dintr-o asemenea perspectivă am perceput și spiritul epocii 

democratice din perioada interbelică cu toate avantajele și 

neajunsurile sale. 

Eram adolescent într-un cătun ardelean, unde unii 

dintre țărani vorbeau de împăratul și legile sale drepte, iar alții 

priveau cu rezerve noua administrație de după Unire. 

Așa am înțeles că românii începuseră să se acomodeze unii cu 

alții și procesul acesta a fost de lungă durată.Se știe doar că 

faimoasa democrație interbelică, excesiv de lăudată astăzi, nu a 

adus avantaje pentru toate categoriile de oameni. Criza 

economică de odinioară și șomajul, ca și salariile mici ale 

muncitorilor au creat multe nemulțumiri. Prin munca lor dificilă 

țăranii își agoniseau hrana de toate zilele și își plăteau dările. 

Bani de rezervă nu aveau decât foarte puțini, care erau mai 

înstăriți. 

Din aceste motive, fiii de țărani care au făcut studii superioare 

nu erau prea numeroși. Se mulțumeau în general cu patru clase 

gimnaziale, iar din când în când câte unul sau doi dintr-un sat 

terminau liceul. Accesul la universitate era rar. El putea fi 

facilitat de unele burse oferite de liberali. În acele condiții eu nu 

am putut merge decât la Școala Normală, unde taxele erau mai 

mici și se dădeau și unele burse destul de modeste. 

Dar micii intelectuali din satele de odinioară găseau 

foarte greu câte o slujbă. Visul țăranilor care își trimiteau copiii 

la studii era ca aceștia să ajungă domni, nu să se întoarcă la 

sapă și la plug. Din rândul acestor mici intelectuali s-au recrutat 

numeroși legionari, ce au alimentat mișcările de dreapta. Fiind 

intern la Școala Normală din Deva, am observat cum se 

distribuiau armele pentru rebeliunea legionară. Dar până seara, 

armata a stins conflictul, prelungit însă în alte localități. 

Pentru săteni, ca și pentru muncitori, dictatura 

antonesciană părea greu de suportat. Țăranii plăteau cote mari 

în cereale și carne, iar uzinele mai mari erau militarizate. Atunci 

am observat cum tatăl meu, deși bolnav de rinichi, a fost nevoit 

să se ducă la uzină. Finalul războiului a fost privit puțină vreme 

ca o ușurare. Priveam de la bariera satului cum trupele 

sovietice mergeau spre Berlin în camioane și tancuri sau cu boii 

și caii luați cu forța de la săteni. 

Din internatul școlii de la Deva observam cum se 

schimba ordinea din țara noastră și cum comuniștii, ce s-au 

înmulțit subit, puneau mâna pe putere. 

Nu voi face istoria acestor evenimente privitoare la 

socializarea statului nostru, voi semnala doar unele aspecte. 

Sub egida luptei de clasă, fiii de moșieri, de industriași și 

burghezi erau supuși unor mari discriminări pentru a fi 

împiedicați să-și continue studiile universitare. Procesul a fost 

lung, dar extrem de dureros. În toate aceste împrejurări m-am 

purtat ca un tânăr obedient, deprins din anii de internat să 

asculte și să se supună. Făceam totuși parte dintre fiii unei 

clase favorizate: țăranii; tatăl meu era considerat și muncitor, 

fiindcă a lucrat mai multe decenii la uzina din Călan. 

La început, m-am încadrat în mișcările de stânga ale 

tineretului fără prea mare însuflețire. Totul părea să evolueze 

într-o singură direcție. Socialismul se instala în țara noastră 

pentru o durată nedeterminată. Nu existau mai multe opțiuni 

decât obediența sau eliminarea din universitate. Eu am ales 
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„partida“ celor care s-au supus și, în 1950, am fost recomandat 

pentru învățământul superior de la Cluj. Indiferent de natura 

întâmplărilor care au intervenit ulterior (stagiul militar, mutarea 

la București, stabilirea la Facultatea de Litere, funcționar la 

Ministerul Învățământului), am continuat să-mi fac meseria și să 

rămân un tânăr liniștit. Scopul meu fundamental era să ajung un 

bun profesor. În partid m-am înscris abia în 1962, după ce am 

revenit din Germania. Acomodarea mea cu colegii de partid a 

fost lungă și dificilă. Unii dintre cei tineri erau ariviști și intriganți. 

Profesorii mai vârstnici aveau o ținută demnă și onorabilă și 

imprimau oricărei discuții dificile o anumită cumpătare. Dintre 

aceștia amintesc pe profesorii Tudor Vianu, Alexandru Rosetti, 

Alexandru Balaci, Șerban Cioculescu și alții din generația mea 

ce nu s-au pretat la niciun fel de excese. 

În acei ani crezusem că îi pot ajuta pe cei mai tineri 

aducându-i în interiorul partidului, pe această cale reușind ca 

mulți dintre ei să fie reținuți în facultate. Dar fiind și editor din 

1971, câmpul meu de acțiune s-a desfășurat mai mult în 

domeniul culturii și, o anumită vreme, al Uniunii Scriitorilor. 

Venise timpul să mă conving că un om de partid nu are doar o 

singură opțiune, obediența totală. 

Începusem să întrezăresc un mic spațiu de manevră 

care scăpa de sub supraveghere. Acesta devenise spațiul meu 

de inițiativă și libertate. Făceam programe bune de traduceri 

menite să întrețină în cultura noastră un adevărat spirit 

european. Cărțile mele personale erau de asemenea orientate 

în această direcție.  

Dar, pe măsură ce diferența dintre socialismul 

imaginar și cel real devenea tot mai mare, și starea de revoltă 

mocnită a populației, săturată de privațiuni, era tot mai intensă. 

Intelectualii strângeau și ei rândurile, dar actele de revoltă 

individuală a unora dintre aceștia erau anihilate pe cele mai 

diverse căi. În masca mea de „intelectual obedient“ începuseră 

să apară mici fisuri. Nu puține au fost cazurile când, în 

adunările de la Universitate, de scriitori și din edituri, îmi 

exprimam nemulțumirea față de aberațiile din cultură și 

învățământ. Mă străduiam să fac totul cu mult tact și cumpătare 

în manifestările mele politice. 

De câte ori am fost surprins cu garda jos, mă găseam 

într-un deficit de luciditate și am suportat consecințe destul de 

umilitoare. 

În lupta de idei cu adversarii, din rândurile colegilor mei 

profesori, scriitori sau editori, am eșuat atunci când n-am fost 

suficient de abil și de bine pregătit. 

Întotdeauna, lupta cu oponenții presupune 

o viclenie mai mare decât a acestora. Armele de 

ordin cultural nu sunt suficiente. Era vremea când 

mulți intelectuali din întâia generație, proveniți din 

mediile țărănești și muncitorești și-au „trădat“ clasa 

în numele unor idealuri umanitare. În memoriile și 

jurnalele mele stările acestea de tensiune, 

convulsie și metamorfoze ale conștiințelor au fost 

notate cu fidelitate. 

Recunosc că m-am învârtit cu precădere 

în jurul axei mele, dar precizez că n-am neglijat 

niciodată să mă „rotesc“ și în jurul axei lumii. În felul 

acesta, interferența dintre confesiunile personale și comentariile 

despre viața publică au început să se armonizeze tot mai 

evident. 

Dacă primul volum de memorii publicate s-a oprit în 

decembrie 1995, debutul din partea a doua a jurnalelor și 

memoriilor datează din august 1994. Alternarea modurilor de 

scriitură din noul volum este mult mai mare și mai variată. 

Enunțurile confesive se întretaie cu observațiile critice 

despre cărțile citite în acest timp, cu portretele unor personalități 

și ale unor prieteni din viața intelectuală, ca și cu evocările unor 

bătrâni din copilăria mea, pe care i-am cunoscut în satul meu 

de baștină. 

Accentul pe stările mele depresive provine fie din cauza 

structurii mele nervoase labile, fie din cauza unor evenimente 

care s-au dovedit a fi mult mai puternice decât mine și m-au dus 

la unele eșecuri. 

Impresia de criză și neputință disperată a sporit după 

1990, când lamentațiile personale au devenit excesive. Dar 

atunci m-au părăsit cei mai mulți prieteni și am trecut printr-o 

perioadă de ieșire din circuitul public mai larg. Și când credeam 

că starea mea s-a echilibrat, a apărut pierderea vederii. Gândul 

că nu mai pot citi și scrie m-a împins spre reflecțiile cele mai 

dureroase. Căpătasem sentimentul unui om „sfârșit“. Atunci a 

apărut, ca un semn al destinului, Cristina, prietena și eleva de 

odinioară a soției. Ea a devenit pentru mine ochiul care vede și 

mâna care scrie. Acomodarea a fost grea. Dar s-a dovedit a fi 

benefică. Cu ajutorul Cristinei o să pot duce la capăt scrierea 

acestor pagini de memorii și jurnale, ca și unele articole și 

lecturi de cărți prin care încerc să-mi justific existența. 

Preludiile acestea sunt o adevărată invitație sau 

provocare la lectură. Sunt conștient de faptul că un critic sau un 

istoric literar nu este o vedetă. Nici eu, dar nici scriitorii de 

audiență mai largă nu ne putem compara cu popularitatea unor 

fotbaliști de prestigiu, a unor cântăreți de muzică ușoară sau 

actrițe de film. Știu că cercul meu de audiență este restrâns prin 

specificul unora dintre operele mele. Cărțile reeditate în ultimii 

ani stau în teancuri în depozite din cauză că nu au putut fi 

difuzate. 

Memoriile mele sunt, așadar, un mod de a atrage 

atenția asupra activității personale din diferite perioade, mai 

bune sau mai rele. Ele rămân în esență o amplă spovedanie în 

fața cititorilor. Dar mă simt obligat să atrag atenția asupra 

„sincerității limitate“ din aceste pagini. Nu pentru că aș avea 

ceva de ascuns. Dar și în viața mea există 

anumite episoade enigmatice pe care decența 

intelectuală mă oprește să le relatez. 

Ce este între vis și realitate? m-au 

întrebat unii. Ei bine, între aceste extreme se 

găsește groapa comună a dezamăgirilor 

personale, a actelor ratate și a unor eșecuri 

esențiale. Toate acestea intră în zona 

indicibilului, zidită pentru totdeauna sub 

pecetea tainei. 
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Poezie 
 

Ioan Evu (Ioan Streian Maxim) 

 

 

Statui 
 

Cu fruntea rece, stoarsă de sudoare, 

în Hunedoara-s vechile statui, 

coloși de piatră – zeii nimănui – 

cu ochii orbi curgând spre înserare 

 

Din fluxul vârstelor pierdute-n sânge 

mă strigă fluiere ascunse-n vad… 

Ah! Clipele din Orion cum cad! 

Iar printre statui singurătatea plânge. 

 

Vârsta de fier adulmecă în mine, 

zodii străvechi adulmecă domol, 

printre statui e liniște și gol, 

sufletul meu se-nalță din ruine! 

 

Revedere 
 

Acum, în straie vechi mă-ntorc la tine 

Pădurea mea, când anii au trecut… 

Sunt eu, acel hoinar crescut 

la umbra ta, în zumzet de albine. 

 

Așa te știu, cetate foșnitoare 

cu ape limpezi, clare de izvor, 

din flori de tei miros îmbietor… 

cu fala ta de păsări călătoare! 

 

Iar eu, în straie vechi mă-ntorc la tine, 

vin după ani pe care i-am risipit… 

aduc în tolbă nimbul ofilit 

și toată jalea adunată-n mine. 

 

Poem însângerat 

 

Ca lama unei săbii de Toledo 

poemul meu însângerat 

pulsează peste înmărmuritul ochi al 

secolului, 

încrucișate săbii veghează 

dimineața intrării în veșnicie 

a domnului Lorca Garcia… 

și tu Granada, nume răstălmăcit de 

șase limbi 

ai fost martora cu rănile deschise 

 

 

 

Scrisoare către Nefertiti 
 

În seara aceasta vreau să-ți trezesc 

nostalgiile, 

cu buzele arse de dogoarea 

secolelor, te chem, 

vino, căci frumusețea și-a ascuns 

fața, 

nimeni nu ne mai mângâie. 

Ploaia nu mai sărută papucii 

faraonilor, 

piatra nu mai zornăie prin geamurile 

prăfuite ale hagiografilor 

și pisicile nu mai ling sângele din 

apropierea jertfelor, 

vino căci alte gânduri ne poartă 

imaginația, 

gânduri având înfățișare de ciuperci 

înfășurate 

în radiații, mult mai repezi ca sunetul, 

explozive, dar găunoase, asemeni 

ochilor melcilor marini. 

Frageda copilărie și-a întins aripile, 

ca marginea unei frunze răsucite în 

arșița orelor primare, 

jinduim după timpul rostirii adevărului, 

singurătatea umple golurile inimii, iar 

inima bate 

ritmul căderii Ierusalimului… 

 

Sonet Candorii 
 

Noi suntem ofranda care va pieri, 

sângerând în sârme, hohotind în 

glod, 

mineralul sânge iarăși va stropi 

cămașa pestriță dintre sud și nord. 

 

Desenau catarge mai demult copiii, 

mai credeau în unda duselor 

corăbii… 

astăzi iahturi oarbe cu blazon hieratic 

dănțuie crustate-n fildeșul din săbii. 

 

Azi, tulburătorul spațiu de metal 

larg drapat în valuri negre de mătasă, 

ne ucide visul. Râul ancestral 

seacă-n fumul galben de pucioasă. 

 

Unde sunt copiii, cine va rămâne 

să zâmbească vesel zorilor de 

mâine? 

 

 

 

Violeta Deminescu 
 

primăvara în sfârșit un fluture alb 
 

și uite cum ne intersectăm  

așa ca din întâmplare pe șosea 

și chiar e-o  întâmplare 

mașinii mele negre nu-i  mai deraiază 

inima  

înspre parbrizul mașinii-tale-negre-

cadou-de-nuntă 

i-am reglat unghiul de fugă al uitării 

 

ai fi putut saluta 

cum ai luptat în turnir pentru mine 

într-o altă viață 

aș fi putut ridica mâna așa ca un 

drapel în bernă 

dar tu știi că nu mai am de ce să 

șterg ochii 

fluturilor albi 

au părăsit  demult doliul 

și scriu poezia asta  

pe drumul cenușiu dintre cele două 

orașe   

mi-aș dori  să fie caldă ca o felie de 

pâine cu unt și miere 

lângă  ceașca de ceai aromat când 

nu știi că urmează execuția 

e doar un replay al tăcerii întinse  față 

de masă 

pentru ultimul mic dejun împreună  

 

de după deal cimitirul se repede 

înspre mine 

ca un câmp cu ghiocei uriași 

maledetta primavera 

strigă din toți plămânii radioului 

loretta goggi 

și soarele se însănătoșește brusc 

 

povestea asta n-o voi spune 

nimănui 

 

pitită va sta într-un cireș 

copt nici graurii n-o vor găsi 

atentă să nu rupă vreo creangă 

nimic nu se frânge 

ca o inimă 

reperul de-acum o cetate 

prezumție de lumină 

destinul are talent 

 

 

 



„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm” - Johan Huizinga  
 

 

Revista română pentru literatură și artă                         Anul I                        Nr.  1                               Septembrie 2021 25 

 

Mihai Merticaru 

 
          

SONETUL UNEI ȚĂRI VÂNDUTE 

 

O țară tristă sub cer fără stele, 

Fără soare-răsare, fără lună, 

La rațiune senină, imună, 

Vândută, cui vrea, pe trei mahmudele, 

 

În vânt risipește tot ce adună, 

Parte-și face de lacrimi și belele, 

Preschimbă și doinele în manele, 

Blazon de aur face din minciună. 

 

Catargul scumpelor speranțe rupt e , 

Ieșirea din labirint e blocată, 

Urcușurile sunt tot mai abrupte, 

 

Au mai rămas doar bătrânii să lupte. 

Pășim orbește înspre niciodată 

Și zarea e tot mai înnegurată. 

                        

  SONETUL UNUI ZVĂPĂIAT 

 

Un țipăt de culori te-ademenește 

Să pleci cât mai departe-n zarea largă, 

În pantaloni scurți, călare pe-o vargă, 

De tot să te bucuri copilărește, 

 

Distanțele dintre lumi să se șteargă, 

Să simți cum fiorul te amețește 

Când codrul de pâine-l împarți frățește 

Și răul schilodit zace pe targă. 

 

Zâmbetul clipei sporește vecia, 

Te-ajută să tot fugi de traiul anost, 

Să nu te prindă-n gheare anostia, 

 

În înălțimi, să-nsoțești ciocârlia. 

Timpu-și vede-n tăcere de al său rost, 

Învață să stai drept de la cei care au 

fost! 

                    

 

  SONETUL PRIMEI IUBIRI 

 

Îți sună în urechi aulodie 

Din auguste vremi ale primei iubiri 

Atât de cântată-n Sfintele  Psaltiri 

Și-o lume fantastică,-n văz, învie. 

 

Te troienesc, puzderii, amintiri 

Și-ți îndulcesc existența pustie 

Când soarele scapătă spre chindie 

Și se limpezesc multe nedumeriri. 

 

În calea ei ai presărat petale, 

Citind  în apa vie din fântână, 

Bazat pe presimțiri post ancestrale 

 

Și pe aroma florilor vernale. 

N-a fost să-ți fie, o viață, stăpână, 

Ci-n rama neuitării să rămână.        

 

SONETUL FERICIRII PROMISE 

 

Prizonieri ai clipelor confuze 

Ale unui timp fatidic, indecis, 

Trăim de azi pe mâine fără permis 

Pentru ca totul să ni se refuze. 

 

La orice pas, același semn : interzis, 

Parc-ar vrea cineva să se amuze, 

Trimițându-ne oarbe călăuze 

Să ne conducă spre falsul Paradis. 

 

Incendiați de vânturi și de zloată, 

Mereu ni se întinde câte o farsă, 

Al deșteptării ceas nu vrea să bată, 

 

Speranța ne este ghilotinată. 

Ni se aduc promisiuni în dar să 

Vedem fericirea-n gogoașă arsă. 

                   

SONETUL VIEȚII 

 

Lugubru-i veacul, dar clipa-i sprințară, 

Ea ne dă, în toate, ton de metronom, 

Ne-nvață să ne ducem traiul în 

binom, 

Simțindu-l ca pe-o dulce primăvară. 

 

Dacă dorim să răzbim, reuși-vom 

Să scoatem omul integru din fiară. 

Când Duhul Sfânt asupră-ne 

coboară, 

În Himalaie schimbăm și un atom. 

 

Putem face sărbători din secunde 

Și din orișicare colțișor anost, 

Sublimitățile să ne inunde, 

 

S-acopere și zonele imunde. 

Viața e frumoasă chiar și-n zi de post, 

Unde e ? Nu mai e, a trecut, a fost 

 

 

 

 

 
 

Dragoș Ionescu  

 

Precumpănire 

 

Precumpănesc clipele când secundele fierb,  

pentru ceasul meu ce măsoară timp,  

cu un suflet răstignit în toate direcțiile,  

beau un cocktail a la Hemingway,  

Căutându-le un destinatar fără adresa  

sorb înghițitură după înghițitură  

din frânturile de speranță care curg... 

 

 

 

Relația om 

 

Născut între Pământ și Celest, sunt acel trecător de 

vise trăite. 

Cu un entuziasm creat dintr-o efervescenta, 

 încep sa te pipai în atingeri,  

cu aripile ridicate de pe umeri,  

în fărâmele de stele printre oameni,  

caut sa fac diferența între om și restul lumii.
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Aurel Costea 

 
Numai dragostea Ta sfântă 

 

Numai dragostea Ta sfântă, 

Ce pe Sine se jertfește, 

Din a morții neagră groapă, 

Ne ridică şi sfințește! 

 

Numai dragostea Ta sfântă, 

Care-n veşnica-i lucrare, 

Ne-a privit cu bucurie, 

În adânca depărtare! 

 

Numai dragostea Ta sfântă, 

Pentru noi cei răi şi-avari, 

A plătit cu prisosință, 

Sus pe cruce-ntre tâlhari! 

 

Numai dragostea Ta sfântă, 

Ne va face fericiți, 

Sus la marea Sărbătoare, 

Când vom fi desăvârșiți! 

 
Zori vieții 
 
Zorii vieții trec mai iute, 
Ca şi roua de pe flori, 
Când a soarelui lumină, 
O transformă-n mii culori. 
 
Zboară viața ca o umbră, 
Peste-al lumii chip bătrân, 
Şi grăbit se-ntoarce acasă, 
Cel ce-i astăzi peregrin. 
 
Văl de negură cernită, 
Îi învăluie pe toți, 
În a veşniciei haină, 
Pe acei ce-s veşnic morți. 
 
Tot ce-a strâns a vremii mână, 
Zile, săptămâni şi ani, 
Își așteaptă a lor răsplată, 
Şi puternici şi sărmani. 
 
Va veni o clipă-n care, 
Tot ce-au semănat pe drum, 
Le va apărea în față, 
Chiar de le-au crezut că-s scrum. 
 
Apoi va veni o clipă, 
Cea mai grea din univers, 
Când Hristos Judecătorul, 
Va deschide a lor proces. 
 
Dar acei ce-n ascultare, 
I-au urmat aici cu drag, 
Vor fi fericiți, căci Isus, 
Îi va-ntâmpina în prag. 

 

Michaela Gherman  
 
Înserare 
 
Pe un butuc tăcut din lemn m-aşez 
Printre copacii verzi priveliștea o văd 
Cu sălcii si cu-arini ce par că ard 
Pe mal e ziuă încă 
Doar eu mă înserez. 
Bolta-i albastră si-n zare norii ard 
Sclipește râul STREI, înspre apus o clipă.. 
O pasăre de noapte eu o aud cum tipă; 
Si vrrr..un stol de vrăbii zbucneşte peste-un 
gard 
M-aplec acum mirată, pe-amurg ca pe o 
ramă 
Ce strălucește din umbra visului pustiu 
Si cred, pornind aiurea rănitu-mi dor târziu 
Că am luat în brațe timpul 
Dar n-am băgat de seamă 
Pe-albastră depărtare a luncii de demult 
Copilăria mea a ars sclipind în râul serii 
Acum aud deodată rupând tăcerea verii 
Vrrr…timpu-n zbor, pot doar să îl ascult. 
 
Uneori… 
 
Pe lăptoasa zi, abia despărțită 
de întuneric, 
încă speriată de lumină, 
am simțit lacrima împietrită. 
Negreșit, cioplitorul 
va săpa în juru-i 
imaginea unei despărțiri. 
Acum mă îmbrac în miresme 
de înfloriri pentru lume, 
inima mea – colivie strivită 
precum o pană de soare, 
caută sâmburii timpului trecut – 
atât de gol și singur… 
Zguduită 
între un strop de ploaie 
și altul, parcă 
te aud: 
,,Mă poți înțelege și tu acum, 
sete?” 
 
Ziua ochilor 
 
Un straniu fior ca de mirare 
Vreau drumu-ți să fie spre fericire 
Să-ți scuture un fluture cea licărire 
Pe suflet miracol viu de iubire. 
Culoarea ochilor tăi devoratori 
Scăpărătoare unde, mereu migratori 
Sunt si-n iarnă tandru giuvaer 
Ca vâlvătăile ierbii ajunse la cer. 
Rostogolește Doamne secundele-n zare 
Si adu’ TU azi, nostalgica urare. 

 
 
 
 
 

Vesa Andrei Horia (debut) 
 
Aș vrea să fiu 
 
Aș vrea să fiu un greier,  
Să pot frumos cânta. 
Aș vrea să fiu o vrabie,  
Tot cerul l-aș zbura. 
 
Aș vrea să fiu un râu,  
Cu pacea-i curgătoare.  
Aș vrea să fiu un vânt,  
Cu lina-i adiere. 
 
Aș vrea să fiu o floare,  
Să pot înmiresma. 
Aș vrea să fiu copacul,  
Cu verde haina sa. 
 
Aș vrea să fiu o stâncă 
 Stăpân pe veșnicie. 
Aș vrea să fiu secretul,  
Ce nimenea nu-l știe. 
 
Aș vrea să fiu eu timpul,  
Să-l pot opri când vreau.  
Aș vrea să fiu o stea 
Să strălucesc mereu. 
 
Aș vrea să fiu țărână  
De viață dătătoare, 
Dar sunt un simplu om,  
Țărână muritoare. 

 
Ai îmbătrânit, bunico 
 
Ai îmbătrânit, bunico,  
De atâta viață grea,  
Ai îmbătrânit, bunico,  
De la lumea asta rea. 
 
Privesc fața ta brăzdată 
Și mă pierd în șir de riduri,  
Dar tu ești mai minunată;  
Orice rid, e-un an de gânduri. 
 
Ți-a albit pe cap podoaba,  
Fir cu fir ți-i s-a rărit, 
Dar, în schimb, îți văd cununa  
Anilor cu rost trăiți. 
 
Văd că nu mai poți a face  
Toate cele câte vrei, 
Ai făcut la timp de toate, 
Bun e-un sfat... anii sunt grei. 
 
Nu mai ai putere-n voce  
Să ne spui multe povești, 
Gânduri spui și-o vorbă dulce  
Și-nalți rugi dumnezeiești. 
 
Am îmbătrânit, bunico,  
Când te văd că-mbătrânești 
Și-am s-albesc de tot, bunico,  
Din clipa când nu-mi mai ești. 
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Literatura copiilor  
 

Rubrică îngrijită de prof. Violeta Deminescu-Jurca 

 

• Călin Gabriel Pandelea 

                         (10 ani, Călan) 

 

Un fluture curios 

         

A fost  o dată un fluture  curios pe nume Leodarno. În 

fiecare zi punea o mie de întrebări .El locuia în cel mai mare 

oraş de fluturi din lume: Aripi Mari. Orașul era situate în curtea 

lui Mery. O fetiță foarte răsfățată. Ei trăiau foarte fericiţi. Într-o zi 

punea  întrebări ca de obicei: Oare cum e să fii om ?   

- Nu știu, nu am fost! răspunse mama lui, stresată de atâtea  

întrebări stupide.     

- Dar să fii mare ca un om?               

- Lasă-mă să lucrez!                

- Oare... să fii prins într-un borcan ?             

- Sfinte Fluture Mare! Să nu mai zici asta niciodată!          

- Bine mamă, mă lași să merg să mă joc cu prietenii mei? 

- Da! Poţi să te duci.                

-Ok! Pa, mamă!              

Acea zi nu a fost norocoasă pentru ei, deoarece 

copacul în care era amplasat oraşul trebuia  tăiat pentru că se 

uscase. Dar înainte, Mery i-a zis tatălui ei că vrea toţi   

fluturii.      

- Toţi, vreau toți fluturii, pe toți! Acum!!!           

- Da, draga tatei!              

Zis şi făcut. A luat un borcan şi s-a apucat să prindă 

fluturii. Printre fluturii prinşi în borcan era şi Leonardo.           

Mery luă borcanul şi merse în casă.         

Fluturașii simțeau  că se sufocă, până când Mery  a 

deschis din greșeală capacul borcanului. Fluturii s-au simțit din 

nou liberi.  

Din fericire, fereastra camerei ei era deschisă iar 

fluturii zburară agale. Familiile lor îi așteptau cu nerăbdare la 

fereastră. Şi au trăit până la adânci bătrâneți. 

 

• Ioana Ica Nicolae 

                   (10 ani, Călan) 

 

Țara copilăriei 

 

Într-o seară, Lana a adormit. În somn, ea a visat că era 

în Țara Copilăriei.  
Era surprinsă de tot ce vedea acolo : copaci din 

acadele, flori din jeleu, brioșe uriașe, o cascadă din 

suc, baloane și multe alte lucruri. Bineînțeles că erau și 
copii.  

Lana s-a dus la o fată și a spus:  

- Bună, mă numesc Lana, tu cum te numești? 

- Eu mă numesc  Asli. 

- Vrei să fim prietene?  

- Nu!  

Lana plecă nedumerită . Ea  văzu o altă fată.  
Lana i-a spus și acesteia:  

- Bună, mă numesc Lana, tu cum te numești?  

- Pe mine mă cheamă Clara.  

- Vrei să fim prietene? 
- Da ! Vrei să îți arăt locul? Nu te-am  mai văzut pe 

aici. 

- Da, aș vrea să îmi arăți locul, și da, sunt nouă pe aici. 
Clara a condus-o pe Lana la restaurant . 

- Aici este restaurantul, spuse Clara.  

- Si cu ce plătim? 

- Nu plătim! Totul e gratis aici!  
Lana și Clara au mers în restaurant  . Acolo au fost  

servite de un urs polar cu costum. 

- Bună ziua, ce doriți să comandați? întrebă ursul polar. 

- Puteți să ne dați un meniu? spuse Lana. 
- Acum vă aduc.  

Ursul polar le aduse meniul.  Erau foarte multe feluri 

de mâncare.  

 
MENIUL: 

● Tort de caramele cu umplutură de cuburi din zahăr 

●  Brioșe cu miere și bombonele de fagure 
● Salată de cipsuri  cu sare și cașcaval  

● Înghețată de ciocolată cu căpșuni și caramele 

galbene 

● Tort din fructe și legume 
- Tu ce o să comanzi, Lana? 

-  Cred că Brioșe si bombonele de fagure. 

După ce Clara și Lana mâncară, Clara a vrut să o ducă 

pe Lana la parcul de distracții,  dar nu a mai apucat, 
pentru că Lana se trezi. 

 
Primul om de zăpadă 

 

Acum mult timp,  pe când  Moș Crăciun era tânăr, nu 

existau oameni de zăpadă.  Până când,  o fată pe nume Ally se 

duse în Laponia ca să îl vadă pe Moș Crăciun.  

Acolo a văzut că ninge și  a vrut să facă ceva din 

zăpadă, dar nu știa ce, până când a văzut un bulgăr mic de 

zăpadă. Se gândi să îl facă mai mare, așa  că îl roti prin zăpadă 

până când ajunse cât capul ei.  

Mergând ea mergând, a mai văzut un bulgăr de 

zăpadă,  dar se gândi că pe acesta să îl facă de mărime medie 

și așa îl și făcu.   

Apropiindu-se ea de casa lui Moș Crăciun, a mai văzut 

un bulgăr de zăpadă,  și pe acesta  Ally îl făcu foarte mic.  

     După o vreme, Ally se gândi să pună cei trei bulgări  unul 

peste altul, în ordinea în care i-a făcut. Imediat ce a terminat de 

pus toți bulgării, văzu că seamănă cu un om. Un om de zăpadă. 
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Și se gândi că omul are nevoie de un nas. Așa că ea se duse la 

magazin să vadă dacă poate găsi un nas pentru omul ei de 

zăpadă. A avut de ales dintre un morcov și un castravete, dar 

ea a ales morcovul. Se însera, iar Ally  se gândi că o omului să 

îi fie frig noaptea, așa că își dădu jos căciula și i-o puse pe cap. 

Ea luă niște nasturi și îi făcu gura și ochii. Și se mai gândi că 

are nevoie de niște mâini, așa că luă două crengi  și i le puse 

omului de zăpadă.  

    De atunci există oameni de zăpadă.  

 

• Cristiana Raita 

 

Un fluture prietenos 

 

Într-o zi senină de primăvară, fluturele s-a ridicat în 

văzduh, așezat pe aripa unui vultur. Micul zburător se aflase pe 

marginea unei bălți să se răcorească, iar vulturul venise și el să 

bea apă. Acesta îl văzu pe fluture ud pe aripi și îl pofti să se 

urce în spinarea sa. Vulturul amabil îl duse pe micul său prieten 

acasă, pe o floare de nu-mă-uita. Când se trezi a doua zi de 

dimineață, fluturele zbură într-un suflet înspre arțarul în care 

trăia Vulturul.   

După șaisprezece kilometri, se simți tare obosit. Atât 

de obosit, încât, ajuns deasupra unui câmp cu maci, se lăsă pe 

o petală roșie ca focul. Acolo întrebă Macul unde se află arțarul 

în care locuiește Vulturul Pleșuv.  Acesta știa , că nu era prea 

departe.  

Fluturele se înălță iar în zbor și ce să vezi, arțarul era 

chiar în fața sa. Din frunză în frunză, Fluturele ajunse la casa 

Vulturului. Acesta avea un vierme în cioc. Obosit de-atâta cale, 

Fluturele îl rugă pe Vultur să-l ducă la casa lui, în câmpul cu 

flori de nu-mă-uita. Vulturul îl duse sus-sus, în înaltul cerului 

albastru. De-atunci, fluturele nu a mai fost văzut. 

 

• Alexandru Ionescu  

                   (10 ani, Călan) 

      

Povestea spațială a lui Ped 

 

Într-o noapte, ursul Ped se uita pe cer la sutele de 

stele din Galaxia Noastră, Calea-Lactee (Calea Lactee, rar cu 

denumirea Calea Laptelui, este galaxie spirală barată din care 

face parte Sistemul Solar. Văzută de pe Pământ, apare ca o 

bandă strălucitoare și difuză vizibilă pe cerul nopții format din 

stele, care nu pot fi distinse în mod individual de către ochiul 

liber.).El și-a spus in minte: 

- Hei! Eu mereu am vrut sa merg in spațiu, de ce sa nu 

construiesc o racheta? 

După aceea, Ped s-a folosit de ajutorul Naturii și s-a 

pus pe treabă.  

În două săptămâni el a terminat racheta, care încă nu 

avea un nume și i-a venit în minte Falcon Urs (acest nume se 

referă la rachete Falcon Heavy o rachetă confecționată de 

SpaceX). 

El s-a pregătit pentru lansare. Și-a luat cu el: faguri de 

miere, cireșe, pește și fructe de pădure. Și-a pus toate 

alimentele întru-un compartiment special pentru mâncare, după 

care s-a dus în camera de comandă și a decolat. 

Nu a vrut să se ducă cu racheta la primele două 

planete, Mercur și Venus. Ci a vrut să înceapă Aventura lui 

spațială cu Marte, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun și Pluto. Și 

să încheie cu Planetele Huamea, Makemake și Eris. 

Pe Marte era plictisitor, nu avea ce  să facă așa că s-a 

dus într-o plimbare pană a văzut un nor gigantic care se apropia 

cu mare viteză către el. Ped s-a  speriat, s-a întors în grabă la 

rachetă si a decolat.   (Acel nor care se îndrepta  către Ped era 

o furtună de nisip, care se întâmplă des pe planeta Marte). 

A trecut cu greu prin Cureaua de asteroizi dintre Marte 

și Jupiter. Ajungând în orbita lui Jupiter, s-a apropiat la o 

distanță sigură de 650 de kilometri de planetă și a văzut în 

sfârșit Marea Pată Roșie. (Marea Pată Roșie este o furtună 

anticiclonică persistentă de pe planeta Jupiter, aflată la 22° sud 

de ecuator, care durează de cel puțin 186 de ani, sau chiar de 

până la 351 de ani ori chiar  mai mult. Furtuni ca aceasta sunt 

destul de frecvente în cadrul atmosferelor turbulente ale 

giganților gazoși.)   

Apoi, Pad  s-a îndreptat către Planeta Saturn, care e 

gazoasă la fel ca și Jupiter, Uranus și Neptun. Era fascinat de 

cum arata planeta cu inelele sale  (inelele lui Saturn reprezintă 

cel mai mare sistem de inele planetare din Sistemul Solar. 

Inelele sunt formate din nenumărate particule mici, variind în 

mărime de la microni la metri, care formează pâlcuri care se 

rotesc în jurul planetei Saturn). 

Ursul Ped nu a mai vrut sa viziteze planetele gazoase 

Uranus și Neptun pentru că erau la fel ca și planetele gazoase 

Jupiter și Saturn. Așa că s-a îndreptat  către Planeta Pluto, pe 

care a și aterizat . S-a uitat la soare, cât de mic era, a luat 

câteva pietre de pe planetă pentru  colecția sa de pietre 

spațiale. 

Și-a continuat călătoria  către Planeta Huamea, care 

arată ca o minge de fotbal American, dar nu a putut să 

aterizeze pentru că planeta  era mai rapidă decât racheta lui. A 

decis să aterizeze pe Planeta Makemake. 

Acolo era foarte frig pentru că soarele abia se mai 

vedea. 

Din cauza frigului, Ped a decis să decoleze către 

Planeta Eris, dar nici aici nu a putut ateriza, căci și aceasta se 

învârtea cu  viteza incredibilă  de 3,436 km/s.  

    Trecuse mult timp de când a plecat în spațiu și s-a 

decis să se întorcă la familia lui de pe Pământ.  

 

SFARȘIT! 

Cititorule, mulțumesc că ai citit această poveste și 

dacă vrei să știi de unde am avut toate aceste informații, află că 

sunt de la aplicația: Solar System Scope. 

Eu nu sponsorizez aceasta aplicație, dar tu poți să o 

instalezi să afli mai multe chestii grozave despre galaxia 

noastră.
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Folclor poetic 
 

Trei flori 

 

Ce soare-mi răsare, 

Mai vârtos răsare 

Dis de dimineață 

Bumnește 'n fereastră? 

'N fereastră bumnia, 

Masa gălbinia. 

La un corn de masă 

D'oi, șede-și mai șede 

Floarea grâului. 

L'al doilea cornu 

D'oi, șede-și mai șede 

Floarea vinului. 

L'al 3-le cornu 

D'oi, șede-și mai șede 

Floarea mirului. 

Floarea gâului 

Rupse și răspunse: 

-Că-s mai bună eu, 

De voi amândouă; 

Că de n'aș fi eu, Nice nu ar fi 

Nici colac în casa, 

Nici pită pe masă! 

Floarea vinului 

Rupse și răspunse 

-că-s mai bună eu, 

De voi amândouă; 

Că de n'aș fi eu, 

Nice nu ar fi 

Nici o veselie, 

Nici o bucurie! 

Floarea mirelui 

Rupse și răspunse: 

-Ba-s mai bună eu, 

De voi de-amândouă; 

Că eu de n'aș fi, 

Nice nu ar fi. 

Nic o botezare, 

Nici o creștinare. 

De-asupra pe masă 

Șezău de mătasă 

De asupra 'n șezău 

Dragul Dumnezeu 

Șede și privește, 

Din gură grăește: 

-Ceste tri flori sfiinte 

De la raiu venite, 

Ce voi vă pârâți 

Și v'adeveriți? 

Că voi mie îmi sunteți 

Una ca și alta: 

Floarea grâului 

Pelicioara mea; 

Floarea vinului 

Drag sângele meu; 

Floarea mirului 

Sudorile mele! 

 

În grădina soarelui 
 
Colo josu, mai în josu, 
În grădina soarelui, 
Joacă-un june june calul bun; 
Da nu-l joacă, cum să-l joace, 
Că-l întoarce curcubeu 
În chipul lui Dumnezeu. 
Nime 'n lume nu-l vedea, 
Făr' o dalbă 'mpărăteasă 
Pe-o jebruică din fereastră. 
Curse 'n casă 
Spuse 'n masă, 
Spuse 'masă la 'mpăratu: 
Ciudă taică, ciudă dragă, 
Ciudă taică ce văzui: 
Colo 'n josu 
Mai în josu, 
În grădina soarelui, 
Joacă-un june calul bun; 
Dar nu joacă cum să-l joace, 
Că-l întoarce curcubeu 
În chipul lui Dumnezeu! 
Împărat dacă-auzea, 
Curse 'n grajdul ferecat, 
Scoase murgul înșelat, 
Înșelat, bine 'nfrânat, 
Cu frâne cu ciocoței, 
Cu podoabe toate noi. 
Saltă ici, saltă colea, 
Pân' pe june-l ajungea: 
-E bun jocu, junelaș? 
-Dacă-i bun, hai să-l jucăm! 
-N-am vint ca să-l jucăm, 
C-am vint caii să-i schimbăm! 
-Ba 'mpărate, m'ii ierta, 
Că eu calul n'oi schimba! 
Că al tău e murgu mai mare 
Si-i stă bine sub voinic! 
și te june, veselește, 
C'o 'nchinăm cu sănătate! 

 

 
 
 

Ce sară-i 
 
Ce sară-i această sară? 
Sara-i mare a lui Ajun, 
Mâne-i ziua lui Crăciun 
De-a născut și Fiul-sfânt, 
Fiul-sfânt pe acest pământ 
Mititel, înfățișel; 
Fașa-i verde, de mătasă, 
Scuticel de bumbăcel, 
Cârpe-s albe de fuior, 
Legănel de plătinel. 
Ploaia caldă de mi-l scaldă; 
Neaua ninge, nu-l atinge; 
Vânt tragăna, de-l legăna, 
Trei zânioare mi-l apleca. 
Dacă domnul sfânt năștea, 
Mare lucru ce-mi făcea? 
Face ceriul și pământul. 
Face ceriul 'n două zile 
Și pământu 'n alte două. 
Întinse ceriul pe pământ, 
Cum l-întinse, nu ajunse; 
Tare Domnul se 'ntrista, 
Mâna stângă scutura, 
Tri inele jos pica, 
Tri îngeri le ridica; 
Tri îngeri cu tri biciuri 
La tri cornuri de pământ 
Tot trăsnesc și tot plesnesc 
Să ridice munții crunți. 
Munții crunți își ridica, 
Văi adânci își rămânea. 
Întinse ceriu-a doua oară, 
Cum l'ntinse bin' s'ajunse 
Domnul tar' se bucura 
Și ceriul mi-l dăruia 
Tot cu lună cu lumină 
Și soarele cu razele, 
Și cu stele mărunțele, 
C-o stea mai mare 'ntre ele. 
Din aceea se vedea, 
De pământul dăruia 
Tot cu frunza și cu iarba 
Și cu vița vinului, 
Și cu roada grâului, 
Cu izvoare curgătoare, 
Pe pâmânt îs mergătoare47. 

 
47 Colinde culese la începutul 
secolului XX de N. Georgescu din 

Călanul Mic,  reproduse în volumul 

Daniel Lăcătuș, Poezia Creștină În 

Prima Jumătate A Secolului al XX-

lea. Orașul Călan, Editura Stef, 

2016. 

 

https://stef.ro/colectia-educational/poezia-crestina-in-prima-jumatate-a-secolului-al-xx-lea-orasul-calan/
https://stef.ro/colectia-educational/poezia-crestina-in-prima-jumatate-a-secolului-al-xx-lea-orasul-calan/
https://stef.ro/colectia-educational/poezia-crestina-in-prima-jumatate-a-secolului-al-xx-lea-orasul-calan/


„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm” - Johan Huizinga  
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Între două extreme 
 

• Mihail Sadoveanu 

 

„Marele geniu al omenirii progresiste”, în 

Scânteia, 7 martie 1953. 
 

„Marele Iosif Vissarionovici Stalin a închis ochii. 
Vestea adormirii lui a străbătut pământul, fulgerând inimile 
tuturor oamenilor muncii. Veste de cumplită durere, ca pentru 
cel mai bun părinte și cel mal înțelept tovarăș; veste în stare să 
ne covârșească și să ne înfrângă puterile, dacă n-am avea viu în 
noi exemplul pe care ni l-a dat însuși Iosif Vissarionovici la 
săvârșirea din viață a lui Lenin.  

Atunci, în anul de doliu 1924, el s-a ridicat deasupra 
durerii. făgăduind învățătorului său să rămâie fără odihnă și 
fără scădere în slujba poporului și a socialismului.  

Popoarele Uniunii și ale democrațiilor populare se simt 
astăzi ridicate de aceeași forță întru desăvârșirea operei 
staliniste. Oamenii revoluției, biruindu-și durerea, vor găsi în el 
puterea de a duce cât mai departe și mai sus pildele și 
învățămintele geniale ale celui care va rămâne veșnic între noi, 
mai viu decât toți viii.  

Împreună cu Lenin, Stalin a făurit puternicul partid al 
comuniștilor, a fost inspiratorul și conducătorul Revoluției celei 
mari din Octombrie 1917.  

Stalin a purtat Armata Roșie din izbândă în izbândă, 
contra coaliției capitaliste și contrarevoluționare, până la 
consolidarea deplină a statului nou socialist.  

Geniul său organizator l-a desfășurat după aceea pe 
tărâmul construcției pașnice eliberând toate izvoarele puterii 
populare, conducând poporul sovietic la izbânda Istorică a 
socialismului.  

Geniul militar al Generalisimului Stalin a dus popoarele 
sovietice, unite strâns într-un înalt avânt, la respingerea și 
zdrobirea cotropitorilor. Măreață victoria! Dar mai uimitoare 
decât însăși această victoria fără seamăn în analele lumii s-a 
dovedit reclădirea rapidă și dezvoltarea puterii socialiste în 
urma distrugerilor războiului. 

Progresele marelui stat socialist urmându-și cursul, 
biruințele staliniste s-au săvârșit pe marile șantiere ale 
comunismului, în crearea hidrocentralelor electrice, a canelurilor 
uriașe, a plantațiilor în stepele aride. Izbânzile staliniste s-au 
săvârșit și asupra popoarelor siberiene înapoiate care au fost 
ridicate la cultură, asupra singurătăților polare ce au devenit 
accesibile omului nou, asupra pustiurilor Asiei Centrale care 
învia și râd vieții, asupra tainelor ce ascunde adâncul 
pământului, unde omul caută bogățiile necesare industriilor, 
asupra naturii ostile în general, pe care oamenii sovietici o 
domesticesc și o disciplinează. Aceasta luptă măreață și 
pacifica va rămânea cea mai pură și mai luminată glorie a 
marelui Stalin. Dar Iosif Vissarionovici, părintele și tovarășul 
nostru prea iubit, a fost și este campionul pace mondiale, scutul 
mamei și copilului, apărătorul liniștii oamenilor muncii, 
protectorul tineretului de pe întreg pământul. 

Am văzut acum câțiva ani un tablou în care era 
înfățișat Stalin între colhoznice, mame și copile. Era iubirea 

împresurând blândețea acelui om care mi-a apărut prima oară 
la Kremlin, într-o adunare a serbărilor Academiei, încununat de 
lumina bunătății. Încununat de cărunteță ca de o pulbere de 
argint, așa îl am și acuma în amintire. 

Acest om unic a dat avânt științelor și artelor. Sub 
privegherea lui s-a dezvoltat și a luat avânt geniul poporului 
muncitor. Nu-i rămâneau necunoscute durerile, știa să 
găsească alinările. Stelele Kremlinului nu vegheau singure; sub 
ele veghea și gândirea lui veșnic trează. Bătea viu și inima lui 
plină de dragostea de om. Imaginea lui a lucit la toate veghile 
ostașilor sovietici, în toate izbânzile întrecerii socialiste, la toate 
neamurile ce ieșeau la lumină din întunericul veacurilor de 
asuprire; semințiile Astei Centrale i-au fixat chipul pe covoare la 
care au lucrat cu iubire femeile și copilele, poeții populari i-au 
slăvit isprăvile; cel mai vrednic flu al oamenilor muncii e mult 
intrat în legendă.” 

 

• Biografia Elenei Ceaușescu, în „Mic 

dicționar enciclopedic”, 1972 

 

CEAUȘESCU, Elena (n. 1919, Petrești iud. Dâmbovița), om 

politic și om de știință român. Membru al Comitetului Politic 

Executiv (din 1974) al C.C. al P.C.R. și al Biroului Permanent (din 

1977). Dr. ing. în chimie, membru al Acad. R. S. România, 

Director general al Institutului central de cercetări chimice, 

membru al Biroului Executiv al Consiliului Național pentru 

Știință și Tehnologie. 

Membru activ al Academiei de Științe din New York 

(S.U.A., 1973), membru corespondent al Academiei din Atena 

(Grecia, 1976). Doctor Honoris Causa al Universității din Buenos 

Aires (Argentina, 1974), al Universității Naționale din Sud (Bahia 

Blanca, Argentina, 1974), al Universității Feminine a Filipinelor 

(Manila, 1975), al Universității din Yucatan (Mexic, 1975), al 

Universității din Teheran (Iran, 1975). 

Membru de onoare al Societății internaționale de 

chimie industrială (1970), al Institutului american al chimiștilor 

(Washington, 1973), al Colegiului chimiștilor și inginerilor 

chimiști din Costa Rica (San Jose, 1973). Membru de onoare al 

Consiliului Universității Centrale din Ecuador și al Institutului de 

Științe Naturale al Universității Centrale din Ecuador (Quito, 

1973), al Societății de chimie din Mexic (1975), al Academiei de 

arte și științe din Ghana (1977). Profesor onorific al Universității 

Naționale de Inginerie din Lima (Peru, 1973). Militantă a P.C.R. 

din ilegalitate, a îndeplinit diferite sarcini de răspundere în 

rândurile partidului, ale U.T.C. și ale sindicatelor. 

 

Mic dicționar enciclopedic, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, 

București, Editura științifică și enciclopedică, 1978.  
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