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Editorial 

Daniel Lăcătuș 

Marile spirite se întâlnesc și în suferinţă: Radu Stanca  
& George Coșbuc 

 Radu Stanca s-a născut la Sebeș, în familia preotului 
cărturar Sebastian Stanca, a fost scriitor, poet, dramaturg și 
regizor, fondator al Teatrului de Stat din Sibiu (instituție care 
astăzi îi poartă numele), prim-regizor al Teatrului Național 
din Cluj. Asistent al poetului, filosofului Lucian Blaga, la 
catedra de filosofie a culturii, profesor al Conservatorului 
Popular și al Școlii Populare de Artă din Sibiu. În timpul 
celui de-al doilea război mondial, Facultatea de Litere a 
Universității din Cluj s-a refugiat la Sibiu Aici a luat ființă 
Cercul literar de la Sibiu, mișcare în care este foarte implicat.  
 Cercul a fost consemnat în mai multe lucrări de istorie a 
literaturii pentru rolul pe care l-a avut în modelarea unor 
tinere talente, dovedite mai târziu voci de reper.   
 Petru Poantă îl descrie ca „unul dintre cele mai interesante 
grupuri din istoria literaturii române.” Iulian Boldea este de 
părere că „Importanța Cercului literar de la Sibiu nu mai 
poate fi contestată, în ciuda unor lacune ale receptării critice 
care mai persistă.” (Iulian Boldea, în vol. Aproximații, 
Editura Contemporanul, 2011)  
 Printre numeroasele cărți care descriu activitatea Cercului 
Literar de la Sibiu se merită menționate: Ilie Guțan, Cercul 
Literar de la Sibiu, Sibiu, Ed. Universității „Lucian Blaga”, 
1995; Petru Poantă, Cercul Literar de la Sibiu. Introducere în 
fenomenul originar, Cluj, Editura Clusium, 1997; Ovid. S. 
Crohmălniceanu, Cercul Literar de la Sibiu și influența 
catalitică a culturii germane, București, Editura Universalia, 
2000; reeditare, București, Editura Ideea Europeană, 2006; 
Gabriela Gavril, De la „Manifest” la „Adio, Europa!”. 
Cercul Literar de la Sibiu, Editura Universității „Al. I. Cuza” 
Iași, 2003; Cornel Ungureanu, Despre Cercul Literar de la 
Sibiu. Intervalul timișorean, Timișoara, Editura Universității 
de Vest, 2004; Dan Damaschin, Cercul Literar de la 
Sibiu/Cluj. Deschidere spre europeism și universalitate, 
Editura Zenit, 2009; Dan Damaschin, Cercul Literar de la 
Sibiu/Cluj. Glosse/Restituiri/Corespondențe, Editura Ecou 
Transilvan ș.a. Tot aici putem consemna și lucrarea de 
doctorat: Cercul literar de la Sibiu şi spiritul Euphorionist, 
susținută de Florentina Răcătăoanu, publicată în anul 2011. 
Coordonator fiind Ion Vartic, nepotul lui Radu Stanca pe linie 
maternă.     
 Există oameni care dacă încetează să le mai bată inima, 
refuză să moară. Este și cazul lui Radu Stanca, „el nu e mort, 
e numai dus”, citând din poetul țărănimii.   
 Examinând destinele lui Radu Stanca și a poetului George 
Coșbuc găsim similitudini care îi leagă. Tații amândurora au 

fost preoți și s-au numit Sebastian. Ambii au trecut în 
eternitate de tineri. Radu Stanca se stingea din viață la 42 de 
ani, pe 26 decembrie 1962, în a doua zi de Crăciun, la Clinica 
de boli pulmonare din Cluj-Napoca. Poetul George Coșbuc, 
marcat de moartea singurului său fiu, Alexandru, a închis 
ochii pentru totdeauna la vârsta de 51 ani. În cazul lui Radu 
Stanca, la numai 6 luni de la moartea sa, unicul lui copil, 
Barbu, în vârstă de 9 ani, avea să-l acompanieze în ceruri. Se 
spune despre marile spirite că se întâlnesc în suferință.  
 Sibiul este de asemenea un spațiu geografic care și-a pus 
puternic amprenta asupra biografiei lor.  
 George Coșbuc a debutul publicistic în ziarul Tribuna din 
Sibiu (1884), sub pseudonimul C. Boșcu. Tot aici are loc 
debutul editorial prin apariția în Biblioteca poporală a 
Tribunei, a 5 broșuri: Blăstăm de mamă, Legendă poporală 
din jurul Năsăudului și Pe pământul turcului (1885), Fata 
craiului din cetini, Draga mamei (1886) și Fulger. Poveste în 
versuri (1887). În 1887 se stabilește în Sibiu, unde devine 
gazetar. Scriitorul Ioan Slavici, director al ziarului Tribuna, 
consemna: „De vreo două săptămâni avem aici pe Coșbuc, un 
admirabil băiat de vreo 21 de ani, unul din cele mai distinse 
capete.” Poetul însuși va vorbi despre perioada petrecută la 
Sibiu ca despre „cei mai rodnici” ani ai săi.  
 Ambii sunt legați prin cultura lor enciclopedică, respectul 
pentru scriitori clasici, din care au tradus au tradus.  
 La poetul țărănimii nu putem să nu menționăm, printre 
altele, traducerea Eneidei (a se vedea: Vergilius, P. Maro, 
Aeneis, București, Editura Librăriei Sfetea, 1896), pentru care 
a primit Marele Premiu - "Nasturel Herescu" - al Academiei  
Române (1897).  
 Deși este cunoscut mai mult ca dramaturg, Radu Stanca a 
lăsat în urma sa numeroase capodopere în versuri, gen Fata și 
zmeul sau Despărțire. Iată, cultul pentru forma muzicală a 
versului cu ritm și rimă este un alt reper care îi leagă. 
 În altă ordine de idei, în anul 2010, navigând pe o rețea de 
socializare (nu Facebook), un nume îmi atrage atenția. Parcă 
am auzit de el, mi-am zis în gând. Era profesorul și scriitorul 
Silviu Guga. Povestindu-i despre intenția publicării unei 
antologii literare a scriitorilor cu origini în Călan sau care au 
activat aici, mi-a vorbit despre prima antologie din istoria 
vieții literare a micului oraș de pe Valea Streiului, antologie 
editată sub egida cenaclului pe care l-a coordonat, denumit 
„Radu Stanca” și mi-a recomandat să-l caut pe Ioan Barb, de 
existența căruia nu știam până la data aceea. Urmându-
i sfatul, câteva zile mai târziu am luat la pas străzile din satul 
Streisângeorgiu, ca într-un „oraș scufundat”, pentru a-l găsi. 
După ce am reușit să îi dau de urmă, i-am vorbit despre 
intențiile mele, mi-a înmânat antologia despre care mi-a 
vorbit și prof. Silviu Guga, nu înainte de a-mi povesti și el 
despre fostul cenaclu „Radu Stanca”. 

Dovada că marele dramaturg „nu e mort, e numai dus”  o 
reprezintă inclusiv aceste întâmplări. Numele lui Radu Stanca 
a făcut să-i cunosc pe scriitorii Ioan Barb și Silviu Guga mult 
mai bine. 
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Radu Stanca student la Sibiu 

Anca Sîrghie 

 Radu Stanca aparține generației literare formate solid sub 
raport intelectual și cu deschideri enciclopedice în perioada 
interbelică. Taifunul care a tulburat viața Transilvaniei 
odată cu Diktatul de la Viena din 30 august 1940 a produs 
mutații decisive și în activitatea Universității “Regele 
Ferdinand I” de la Cluj, care s-a văzut nevoită să-și  
adăpostească facultățile fie la Timișoara, fie la Sibiu. Starea 
de spirit tensionată din care se alimentează convingerile 
profesorilor și studenților clujeni aflați în refugiu la Sibiu o 
fixează Lucian Blaga cu un sincer patetism: „Până ieri am 
fost o țară mare, din punct de vedere etnic și geografic, 
astăzi suntem o țară mult mai mică. Totuși, ni s-a dat să 
trăim 20 de ani în orizontul unei țări largi, aproape 
împărătești. Acest orizont, care de pe pământ s-a retras în 
inima noastră, îl purtăm cu noi, închis în noi, ca orizont viu 
și neuitat, pe care nici o măsură omenească nu-1 va putea 
revizui. Țara din inima noastră, orizontul tocmai suficient 
pentru orice creație oricât de mare a spiritului, țara de 
totdeauna rămâne neatinsă acolo, înăuntrul nostru... Cu 
acest orizont în inimă o putem lua spre viitor.” 1 Cuvântul 
profesorului dobândește valoarea unui program al 
generațiilor de studenți pe care îi modela nu doar spiritual, 
ci și moral.  
 După o repliere sufletească,  de un entuziasm contaminant 
părea cuprins și Horia Stanca, fratele cu 11 ani mai mare al 
lui Radu, om de cultură rafinat care va vedea în relocarea 
Universității o rază de lumină în plină dramă națională 
provocată la cedarea samavolnică a unei bune părți a 
Transilvaniei prin Diktatul de la Viena: “Sibiu! Nu cred să 
fi fost mai potrivită alegerea altui oraș pentru stabilirea 
universității din Cluj. Erau aci toate vestigiile luptei noastre. 
Circulau prin înghesuiala de străduțe umbrele lui Eminescu 
și Coșbuc, Slavici și Goga, erau aci umbrele marilor 
luptători pentru drepturile naționale.“2  
    Inițiativele în plan artistic și cultural sunt reluate în ritm 
alert, pentru că studenții clujeni soseau la Sibiu cu un 
potențial de entuziasm, ce va primeni atmosfera orașului-

1 L.. Blaga, Rânduri de început, în “Curțile dorului”, an I, 
1941, nr, l, ianuarie, p.2. 
2 Horia Stanca, Stanca, fratele meu, în „Argeș”, nr . 7, 1971. 
Fragmente din articol sunt publicate în Caietul –program al 
spectacolului  cu piesa Povestea dulgherului și a frumoasei 
sale soții, la  Teatrul de Stat, Sibiu, stagiunea 1971-1972.  

3 Revista “Curțile dorului” a fost înființată la  Sibiu în 

cetate.  Interesul literar provocat de apariția în ianuarie 1941 
a publicației  “Curțile dorului”3, “revistă de literatură a 
studenților în litere și filosofie”,  îngrijită de redactorul 
responsabil Radu Stanca, crește și datorită publicării 
capitolului Experiență și superstiție din volumul blagian 
Despre gândirea magică, aflat atunci sub tipar. De altfel, 
profesorul Blaga  deschide nr.1 al revistei cu poezia 
intitulată semnificativ La curțile dorului. Colaboratori 
dintre studenți sunt Ovidiu Drimba, Cornel Regman, Ion 
Oană, Romeo Dăscălescu, Ionel Neamtzu, Eugen Todoran 
și  Radu Stoichiță. În noua revistă vor apărea poeziile 
Metamorfoză și Voevodul de Radu Stanca. El semnează și 
evocarea Un prieten bun: Ion Moldoveanu. După un an de 
la moartea lui.   
 Atent la tot ce ieșea de sub teasc tipografic și era interesant 
din punctul său de vedere, Radu Stanca va publica în 
“Transilvania”, organ al Astrei sibiene, o recenzie asupra 
noii lucrări de etnologie a lui Blaga4, filozof care cu ultimele 
sale studii a atins piscurile unei exemplare „maturități de 
gândire”, „liniile mari ale sistemului fiind de mult 
încheiate”. Privilegiat prin a fi unul dintre „cei obișnuiți cu 
gândirea d-lui Blaga”, recenzentul fixează, cu o deplină 
stăpânire a termenilor de „magie” și „mit”, calitatea 
esențială a eseului blagian, prin care se aduce „o legitimare 
stilistică a fenomenului în chestiune.” Așadar, dintr-un alt 
punct de vedere, încă nesesizat, cele două numere de revistă 
atestă nu doar o apropiere prin cunoaștere, ci chiar și 
începutul unei „conlucrări” publicistice între  profesorul 
reputat Lucian Blaga și Radu Stanca, studentul de excepție. 
Așa cum se va constata cât de curând, conlucrarea lor 
revuistică nu va putea să-i limiteze lui Radu Stanca în vreun 
fel libertatea opiniei. Cert rămâne faptul că în acest stadiu 
al formării sale, Radu Stanca aprofundează prin lectură 
înțelegerea gândirii blagiene, așa cum aceasta apărea în 
Spațiul mioritic, în Artă și valoare ori în Despre gândirea 
magică, titluri selectate de student din creația profesorului 
ca având o valoare exemplificatoare deosebită. 
 Nimic din ce descoperea Radu  acum în „orașul surpriză” 
nu găsise în Clujul adolescenței sale. “Intru-n Sibiu domol 
ca-ntr-o poveste/În care port viziera peste față”. Închipuirea 
lucrează harnic cneazul valah devine castelan  în Spania și  
măștile se schimbă neîncetat. În noua “cetate a umbrelor”, 

1941 având ca redactor responsabil pe studentul Radu Stanca. 
Vor apărea două numere, respectiv nr.1 în ianuarie și nr. 2-4 
în lunile februarie-aprilie 1941.  
4 Radu Stanca, Lucian Blaga, “Despre gândirea magică” , 
în “Transilvania”, Sibiu, an LXXII, nr. 5-6, mai-iunie 1941, 
p. 412-415.
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studentul Radu Stanca se simte ca peștele-n apă în 
atmosfera cetății de pe malurile Cibinului, care îl inspiră 
pentru baladele sale. Întovărășit de colegii săi apropiați, 
poetul-actor visa, ca un personaj matein, ascultând oprit 
lângă un stâlp al bisericii luterane, sunetele de orgă pe 
muzica lui Dietrich Buxtehude și Johann Sebastian Bach. 
Așa și-l amintește Nicolae Balotă pe poetul alături de care 
s-a cufundat în arpegiile încântătoare ale Oratoriului de
Crăciun sau ale Pasiunii după Matei din muzica lui Bach,
când Dressler, organistul revărsa torente de sonuri terestre
peste capetele noastre plecate. Ne îmbătăm cu acordurile
pure iscate de piciorul pe pedală și degetele pe claviaturi ale
cantorului”. După ceasuri de intens studiu, în „amurguri mai
frivole”, numărați printre aleșii invitați, ei ascultau un rondo
de Haydn la clavecinul „cu picturi galant-mitologice pe
tăblii, și cu sfeșnice de argint de o parte și de alta a
portativului în vreuna dintre sălile palatului Brukenthal.”5

 Tânărul poet ilustrează un gen literar pe care atmosfera 
orașului medieval i-o inspiră, poeziile structurându-se acum 
și aici tot mai ferm. Stilul său devine mai expresiv în 
trasarea misterului ce învăluie siluete aparținând unui trecut 
tulbure.   În Nocturnă (Intru-n Sibiu….) sau în versurile 
intitulate  Un cneaz valah la porțile Sibiului, poetul nu ezită 
să introducă în text chiar și numele orașului de refugiu. 
Astfel,  în poezia intitulată Poem (Prietenul meu Ioan 
Negoițescu) apar versurile: ”Cu ochelari de soare minte 
veacul-/De el și-ascunde ochiul, tristul, viul/ Îi place-n 
primul rând nimicul, fleacul/ Zambila-n piept, tristețea și 
Sibiul!”. Sunt doar câteva repere ale burgului medieval de 
pe malurile Cibinului intrate durabil în geografie liricii lui 
Radu Stanca. Această realitate se va extinde și asupra 
teatrului cu care își va împlini tot aici destinul său creator. 
Nu ne va mira defel faptul că Ion Negoițescu avea să-i scrie 
din Cluj în 24 iulie 1946 lui Radu, care nu întâmplător i-a 
fost cel mai bun prieten între studenți,  cu nostalgia evocării 
Cercului Literar de la Sibiu: “A fost permanent acea 
adevărată viață “cerchistă“ a mea, printre fantomele 
trecutului, de la Schiller la Goethe și de la Goethe la 
Schiller, între care sta fantoma cea mai apropiată și mai vie 
pentru mine: Radu Stanca. Crede-mă că sunt cuprins de o 
puternică și răscolitoare emoție, când scriu aceste rânduri.“6 

Găzduirea unor facultăți aflate în refugiu presupunea 
rezolvarea problemelor administrative inerente. Rectorul 
Iuliu Hațieganu și echipa sa administrativă erau nevoiți să 
găsească soluții rapide. Pe lângă sălile de cursuri și 

5 N. Balotă, R., Sibiul baladesc, în “Tribuna”, seria nouă, an 
XIV, nr. 6 ( 680), din 5 febr., 1970. 

seminarii ce se cereau puse la dispoziția profesorilor, pentru 
studenți o problemă insurmontabilă era cazarea, mai ales că 
refugiul la Sibiu s-a produs în plin război mondial. Pentru 
studente s-a amenajat la Institutul Franciscan din Sibiu o 
aripă de clădire, Universitatea cheltuind o sumă 
considerabilă. Când clădirea a fost rechiziționată de armata 
germană în primăvara anului 1941, cele 20 de studente au 
fost evacuate fără drept de ripostă. În urma intervenției 
I.P.S. Nicolae Bălan, ele au fost adăpostite în localul
Bulevard până la finele anului universitar. Pentru studenți
s-a găsit un spațiu disponibil  în localul fostei fabrici Herma,
iar cele 5 milioane de lei  necesare cumpărării au fost oferite
de mareșalul Ion Antonescu “din bugetul veniturilor
proprii”. Pentru început, acolo au fost cazați 60 de studenți.

Nu a existat în primul an de refugiu o cantină studențească 
necesară. S-a recurs la un restaurant în regie particulară, dar 
acolo, alături de studenți, mâncau și alte persoane din oraș. 
Bogatele achiziții ale cantinei studențești splendide de la 
Colegiul Academic din Cluj, deși transportate la Sibiu, nu 
au fost mult timp despachetate din lăzi. Ele au fost montate 
la Herma, unde în anul universitar 1941-1942 erau cazați 
200 de studenți. Se încerca mereu să se amelioreze  situația 
precară de la început. Astfel, căminul fetelor s-a deschis în 
localul Internatului Astrei, modernizat din grija doamnei 
președinte Maria mareșal Antonescu. Cantina studențească 
s-a amenajat într-un alt pavilion închiriat de la Camera de
comerț Sibiu, dar condițiile nu erau nici acolo mulțumitoare.
I s-a pus numele de căminul “Avram Iancu”, purtat de
cantina studențească din Cluj.  Spre deosebire de cei mai
mulți dintre studenții Facultății de Filosofie și Litere din
Cluj sosiți în urbe, Radu Stanca nu avea nevoie de
închirierea unei camere, pentru că părinții săi se stabiliseră
de la cedarea Ardealului la Sibiu și protopopul Sebastian
Stanca ocupa un apartament încăpător tocmai în inima
orașului, pe str. Andrei Șaguna la nr. 8. Moștenind tradiția
de vrednicie a familiei Munteanu în care se născuse la Ocna 
Sibiului, mama Maria era o bună gospodină și se ocupa de
mereu fragilul ei mezin, bolnav de tuberculoză, căruia îi
asigura condiții bune pentru lectură, studiu și creație. Ai
casei erau obișnuiți să-l vadă pe Radu mereu cu cărți alături,
citind lucrările unor filosofi și opere fundamentale semnate 
de scriitori importanți ai țării și ai lumii.  Esențială era
selecția unor cărți semnificative, care să-i nutrească spiritul
și imaginația. Exercițiul  pe care îl făcuse în anii precedenți
dovedea că el are o intuiție sigură, dublată de puterea

6 Ion Negoițescu către Radu Stanca, 24 iulie 1946, în Un 
roman epistolar, Editura Albatros, București, p. 39. 
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analizei textului lecturat. Apreciem că nu este deloc 
întâmplătoare alegerea lui Grigore Popa care, ca director al 
ziarului “Țara” apărut în 1942 la Sibiu, îi încredințează lui 
Radu Stanca responsabilitatea  de redactor al paginii 
culturale.  El va activa la acest cotidian din Sibiu până în 
1944.  
 Pentru documentarea esențială în tot ce-l interesa ca 
student și publicist, tânărului Stanca îi veneau în ajutor 
câteva biblioteci bine dotate ale orașului, pe lângă cea a 
universității, adică Biblioteca Palatului Brukenthal, bogată 
în cărți ale literaturii germane, Biblioteca orășenească Astra 
și Biblioteca Institutului Teologic Ortodox de pe str. 
Mitropoliei. Și toate, înzestrate cu publicații și cu 
documente rare, îi erau la îndemână chiar prin așezarea lor 
în vecinătatea locuinței sale. 
      La rândul său, Sibiul părea că a întinerit spiritual odată 
cu mutarea facultăților clujene de Medicină, Drept, 
Filosofie și Litere etc.  Centrul orașului cu renumitele lui 
trei spații în tandem, anume Piața Mare, Piața Mică și Piața 
Huet - prelungite cu acel Corso, care era bulevardul de 
plimbare cotidiană a tinerilor, nu mai cunoscuse o asemenea 
animație. Restaurantele și librăriile, cinematografele 
alternând cu berării, terase și cofetării, erau locuri de 
întâlnire și bună petrecere pentru cei cu dare de mână.  
   În 12 februarie 1942 se inaugurează oficial la Sibiu Cercul 
literar “Octavian Goga”, la festivitate fiind invitat să 
participe și Ion Petrovici, ministrul Culturii Naționale. O 
dovadă peremptorie a respectului de care se bucurau 
activitățile studențești în vremea aceea. Decanul Facultății 
de Filosofie și Litere, prestigiosul filosof de origine 
sălișteană D. D. Roșca, rostește o cuvântare, iar din partea 
studențimii este desemnat să vorbească Radu Stanca. El a 
prezentat “un buchet de 3 poezii și 3 poeți”, respectiv pe 
studenții  I.Oană, I. Negoițescu și Romeo Dăscălescu. Tot 
el va fi primul președinte în comitetul Cercului, ales în 25 
noiembrie 1942. Noul cerc creează o efervescență 
întineritoare în urbe, căci presa locală consemnează 
ședințele periodice de  lucru, conferințele susținute de 
Ovidiu Drimba, Cornel Regman, Eugen Todoran, Ion 
Negoițescu și Petru Hossu. Radu Stanca va rosti în ședința 
din 17 decembrie 1942 poeziile Seară medievală, Acesta 
este locul, Sfârșit de toamnă, iar în ședința din 9 februarie 
1943, el citește Lumina lunii și fragment din Balada 
menestrelului. Tot atunci va susține conferința Teatrul și 
cinematografia, semnificativă pentru profilarea sa 
profesională ulterioară.  

 
7  Radu Stanca , O lămurire,  “Transilvania”, Anul 73/1942, 
nr. 7-8, iulie-august, p. 652. 

   Semnătura lui Radu Stanca apărea frecvent în presa 
sibiană.  Atunci când opinia sa despre noua lucrare a lui 
Blaga Religie și spirit l-a nemulțumit pe profesorul Blaga, 
care s-a considerat  nedreptățit de studentul său, 
repercusiunile s-au resimțit imediat. Blaga se adresează 
conducerii revistei, anunțând că înțelege să se retragă din 
societatea Astra. Redacția ia aminte și se desolidarizează de 
punctul de vedere al acelei recenzii, decăzută în 
semnificația ei la doar o “dare de seamă”, cum aflăm din 
articolul O lămurire: „În n-rul 5 din acest an al revistei 
noastre a apărut, sub semnătura d-lui Radu Stanca, o dare 
de seamă asupra lucrării d-lui Lucian Blaga, „Religie și 
spirit”, care a trezit unele nedumeriri. Ținem să precizăm că 
această recenzie nu angajează întru nimic conducerea 
Astrei, care rămâne pe linia tradiției sale aproape seculare, 
de respect față de instituțiile de temelie ale neamului”.7 
Esențial rămâne faptul că niciun fel de considerent, de la 
respectul față de un autor consacrat, cum era Blaga, până la 
aprecierea pe care o avea față de profesorul său  de la 
Facultate, nu putea să-l împiedice să-și formuleze sincer 
opinia față de o carte. În evaluare filosofică și estetică se 
opera  cu un singur principiu, cel al noutății pe care o aduce 
autorul. Rolul comentatorului era cel de a estima importanța 
acelei contribuții.  
    Bun cunoscător al limbii germane, mezinul familiei 
Stanca urmărea spectacolele de la splendidul Teatru 
orășenesc, cel ce fusese ridicat pe o rondelă, pe care în 1540 
se edificase Turnul Gros, de utilitate militară în acele 
vremuri de restriște. Cetatea se va mândri cu faptul că din 
1788 în Sibiu a activat primul teatru cu o clădire anume 
edificată. Pasionat de pe acum de tot ce înseamnă teatrul, ca 
și fratele său Horia, nu este posibil ca Radu să nu fi cunoscut  
momentele  istorice din viața culturală a Sibiului, în care 
primele spectacole de teatru sunt atestate încă în secolul al 
XVI-lea. Nu încape niciun dubiu că spectacolele de la 
Teatrul orășenesc sibian atrăgeau studenții sosiți de la Cluj, 
unde clădirea Teatrului Național fusese edificată în același 
stil arhitectural vienez întocmai celor de la Cluj și Iași. În 
mai multe orașe ale Europei răsăriseră asemenea lăcașuri de 
teatru sau de operă într-un stil rococo specific epocii. Sibiul, 
care își câștigase încă din secolul a XVIII-lea renumele de 
“Viena Estului”, agrea în mod firesc așa-numitul 
“Ringstraße Stil” și continua să se mândrească cu activitatea 
sa artistică, desigur atât cât restricțiile anilor de război 
permiteau continuarea unei tradiții majore ca aceasta .La 
Sibiu, studenții clujeni continuă o tradiție deja constituită, 
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cea a experimentelor actoricești. În 1942 se pune în scenă 
spectacolul Heidelbergul de altădată, piesă în 5 acte de 
Wilhelm  Meyer-Förster, în traducerea lui Ovidiu 
Densusianu. Radu Stanca îl interpretează pe Dotlev, conte 
de Asterberg. Este reluată și comedia O scrisoare pierdută, 
jucată la Teatrul  Municipal din Sibiu în 1943 spre sfârșitul 
stagiunii.  
 Un eveniment solemn a fost în 31 mai 1942 comemorarea 
Mitropolitului Andei Șaguna la mausoleul din Rășinari. 
Pentru această manifestare a sosit la Sibiu și profesorul 
Mihai Antonescu, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, 
care va vizita cu acest prilej și Universitatea “Regele 
Ferdinand I”, mutată parțial de la Cluj la Sibiu. În sala de 
lectură a Bibliotecii universitare din Sibiu vor rosti cuvinte 
de salut rectorul Iuliu Hațieganu și studentul Radu Stanca. 
Pe cât de concentrat, cuvântul lui era atât de substanțial:” 
Salutându-Vă în mijlocul ei, D-le Vice-Președinte al 
Consiliului, Domnilor Miniștri și iubiți colegi, -studențimea 
ardeleană Vă cere permisiunea să vadă, dincolo de rosturile 
imediate ale manifestării culturale de astăzi, în vizita 
Domniilor Voastre, un rost național, mult mai profund decât 
s-ar putea părea și mult mai evident decât s-ar putea crede. 
Aceasta este: întoarcerea obștei românești, la matca 
adevărată, la toate brazdele  întinderii românești. Păstrătorii 
unei ținute intelectuale șaguniene, dar și continuatorii 
tradiției lui Avram Iancu, studenții ardeleni îngemănează 
azi în sufletele lor cultul marilor porunci ale adevărului și 
imperativul sfânt al dreptății, în care au crezut deopotrivă și 
studenții de la 1848 și cei de la 1877 și cei de la 1916. Cu 
aceste cuvinte ale sincerității noastre, Vă spunem din tot 
sufletul: Bine ați venit!”8 
   Ciclul  studiului său la Facultatea de Filosofie și Litere, 
început în 1938 la Cluj, se încheie la Sibiu, unde în vara 
anului 1942 Radu Stanca ia examenul de licență cu tema 
Problema cititului, obținând calificativul magna cum laude.  
Va activa la catedra de Filosofia culturii ca asistent al 
profesorului Lucian Blaga, fără a fi și titularizat.  
     În anul 1942 Stanca a scris primul său text de teatru 
Atotputernicul sânge, pe care l-a prelucrat, ca în 1944 el să 
fie metamorfozat în Madona cu zâmbetul, concepută ca o 
”dramoletă florentină într-un act”. O alternativă a titlului era 
Rivala. Pentru a ne edifica asupra acestei  bogate flore 
dramatice din manuscrisele stanciene, este necesar să 
răsfoim arhiva autorului. Conform unei însemnări a lui 
Radu Stanca, la un moment dat urma să vadă lumina 

 
8 Radu Stanca , Cuvânt în numele studențimii, la  Recepția 
dlui prof. Mihai A. Antonescu, vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri, în “Anuarul Universității “Regele Ferdinand I”, 
Cluj-Sibiu, ]n al doilea an de refugiu 1941-1942”,  

tiparului, un ciclu de şase volume a câte trei piese fiecare. 
Însemnarea e urmată şi de alte proiecte, chiar mai 
ambiţioase. Din caietele rămase în arhiva soţiei lui Radu 
Stanca se poate desprinde şi intenţia de transpunere în 
realitatea creaţiei a proiectelor dramatice concepute de 
scriitor. Opera sa dramatică era dispusă pe şase volume, în 
care se prevedeau aşezate piesele, după cum urmează: vol. 
I. Ochiul - Rege, preot şi profet - Dona Juana; vol. II. Os de 
domn - Drumul magilor - Abatirs şi Dragomara; vol. III. 
Critis - Greva femeilor - Fecioara; vol. IV. Turnul Babel - 
Hora domniţelor - Rivala; vol. V. Oedip salvat - Moartea 
Elenei - Alcibiade; vol. VI. Ultima vacanţă - Să-nţeleagă 
cine poate - Turnul. 9 Este un proiect căruia în realitate i se 
vor adăuga noi piese împlinite artistic, după cum, în schimb, 
unele titluri din amintita panoramă n-au depășit stadiul 
schiţării de scene şi de personaje. Pe o filă de manuscris este 
conturată acțiunea piesei Alcibiade, notaţia schematică fiind 
însoţită de indicaţii privitoare la viitoarele documentări 
presupuse de împlinirea imaginii dramatice concepute: “I. 
Lămurirea situaţiei (trădarea plebei). 1.Consfătuire de 
complotişti, 2.Alcibiade singur. II. 3.Sosirea solilor cu 
rechemarea lui Alcibiade. III. 4.Fuga lui Alcibiade la 
Messina. I. I se oferă sau nu ospitalitate. Da! II Trădează 
complotul! - I. Armistiţiul II. Solul de la Atena! III. 
Autoizolarea lui Alcibiade - “ De casa lui Pylition este 
legată o întâmplare scandaloasă. Aici Alcibiade cu alţi 
reprezentanţi ai tineretului de aur atenian, a parodiat cu 
impietate misterele Eleusine. Pylition n-a scăpat nepedepsit. 
Casa a fost, pare-se, confiscată şi închiriată ulterior lui 
Dyonysos (p.16 - Cum trăiau vechii greci - Kolobobova 
Ozereţcaia). Avansăm ipoteza că un asemenea plan amplu 
de creație putea să fie configurat în anii de început, așadar 
în cei ai studenției. Atunci tânărului dramaturg îi stăteau la 
dispoziție surse de inspirație din întreaga cultură a lumii. 
Dimpotrivă, în anii sovietizării culturii române, sursele de 
documentare care stăteau la îndemâna intelectualilor noştri 
erau aproape excusiv cele ruseşti. 
 În caietele manuscris păstrate de Doti Stanca, soţia 
scriitorului, alte notaţii pe care le-am cercetat conţin: 
distribuirea materialului dramatic exprimat în idei, pe 
viitoare acte şi scene ca şi în cazul tentativei de dramatizare 
a unui basm având ca personaje pe: Făt Frumos, Ileana 
Cosânzeana, Muma Pădurii, Zmeul, acţiunea apărând deja 
fixată la castelul împăratului, în codru şi la castelul zmeului. 
Nu putem bănui ideea dramaturgului. Printre alte liste de 

Tipografia “Cartea Românească” din Cluj-Sibiu, 1943, p. 
116.  
9 Vezi: o notă din caietele lui Radu Stanca aflată în arhiva 
soţiei scriitorului. 
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”nume feminine” şi “nume masculine”, o notaţie ce trădează 
tentaţia calamburului este: “Doi inşi vin la medic. Unul e 
bolnav grav, celălalt sănătos. Medicul îi cercetează, apoi îi 
scoate afară până când le întocmeşte fişele. Apoi le dă fişele, 
dar le încurcă. Celui sănătos îi dă fişa bolnavului şi invers. 
Cel sănătos se îmbolnăveşte grav şi moare. Cel bolnav se 
însănătoşeşte”.10 O atare anecdotă de un comic sinistru şi 
absurd comunică subteran cu grijile neliniştitoare ale 
omului Radu Stanca, ameninţat de o boală neiertătoare. Ca 
autor, tânărul dramaturg se dovedește a fi un perfecționist, 
astfel că mai multe creații ale sale vor suferi transformări de 
la titlu la personaje și schimbări ale tramei și ambianței în 
care se mișcă personajele sale. În acei ani de studenție la 
Sibiu, cadrul propice al afirmării îl constituia cenaclul 
Cercului literar “Octavian Goga”. În reuniunea din 9 
februarie 1943, Stanca citește poeziile Lumina lunii și 
Balada menestrelului, iar pasiunea sa pentru  arta scenică 
este evidențiată prin prezentarea în același cadru a 
conferinței Teatru și cinematografie. 
 În plan cultural, inițiativele  studenților sibieni sunt foarte 
interesante. Tânărul profesor de estetică Liviu Rusu avea 
asupra “ucenicilor’ lui o influență benefică, inoculându-le 
din entuziasmul și înflăcărarea sa. Cursurile lui Liviu Rusu 
erau frecventate cu mult interes. Se constituie în curând 
gruparea „Prietenii Seminarului de estetică”, ce se va 
metamorfoza în Cercul Literar de la Sibiu. Radu  Stanca 
semnează în “Revista Cercului literar”, nr. l, ianuarie, 1945, 
trei balade de excepțională frumusețe: Tristețe înainte de 
luptă, Lamentația poetului pentru iubita sa, și Lamentația 
Ioanei dʼArc pe rug. În nr. 3, martie, 1945, apar: Balada 
celor șapte focuri, Spada regelui, Domnița blestemată, 
Infidelul, Cea mai frumoasă floare, Capul de fată, Turn 
înecat. În nr. 4, aprilie 1945, e publicată poezia Pisica. 
.Baladele lui Radu Stanca, apărute chiar de la primul număr 
al „Revistei Cercului Literar”, ni se relevă ca supuse unor 
rigori artistice superioare, întrunind virtuțile exemplarității 
atât prin echilibrul imagistic, prin cantabilitatea versurilor, 
cât mai ales prin grefarea dramaticului pe esența astfel 
potențată a meditației lirice. Tristețea înainte de luptă, 
Lamentația poetului pentru iubita sa, și Lamentația Ioanei 
d'Arc pe rug vădesc profilul original al viziunii poetului, nu 
numai raportat la creatorii cenaclului sibian, ci, după opinia 
noastră, chiar și pe planul poeziei românești contemporane. 
R. Stanca intră astfel în perioada de apogeu a creației lui 
lirice. Febrila căutare din Tristețe înainte de luptă etalează 
în evantai făgașele tipic stanciene ale unei fantezii baroc-
plasticizante. 

 
10 Ibidem. 

 Atunci când semnătura lui Stanca reapare în 
hebdomadarul “Națiunea Română”, el publică poezii și 
eseuri chiar de la primul număr, cel din 15 octombrie 1944. 
În numărul  din 3 decembrie 1944, se anunță cu mare 
entuziasm că piesa Drumul magilor, tocmai citită de Stanca 
în 4 decembrie la Cercul Literar, va vedea lumina tiparului 
în așteptata “Colecție a Cercului  Literar”. Nici aceasta și 
nici cele ce vor urma în bogata creație dramaturgică a lui 
Stanca  nu vor fi publicate antum. Entuziasmul inițiativelor 
în domeniul teatrului  este tot mai năvalnic. Radu și 
prietenul său Nego, cum cu familiaritate îl numeau cei 
apropiați, au realizat traducerea din franceză în română    a 
piesei Capriciile Marianei de Alfred de Musset. În cenaclul 
Cercului Literar din  2 februarie 1945 piesa va fi citită, chiar 
dacă visata secție de Teatru al  Cercului  nu le-a finalizat 
proiectul de a o vedea și pusă în scenă, așa cum se 
comentează în presă. În ianuarie 1945  tânărul dramaturg 
contura  
 

Soții Dorina și Radu Stanca,  profesori 
de actorie la Sibiu 

 
Anca Sîrghie 

 
 
 Atunci când acumulezi atât de multe cunoștințe într-un 
domeniu, cum este teatrul în cazul lui Radu Stanca,  normal 
este să și dorești să le oferi celorlalți. El însuși urmase 
Conservatorul de Muzică și Artă Dramatică “Timotei 
Popovici” înființat în Sibiu la 1 aprilie 1946, studiind cu 
actorul Nicolae I. Băilă anumite discipline și predând chiar 
el estetica spectacolului. Cursanții Conservatorului au oferit 
o audiție la 1 iulie 1946. Serata s-a desfășurat la renumitul 
Teatru Municipal fiind deschisă de însuși profesorul-
compozitor Timotei Popovici. Între elevii profesorului 
Băilă s-a remarcat Ana Macavei, recitând poezia Ispita de 
G. Coșbuc. 
 În spiritul opticii timpului, foarte curând numele instituției 
a fost schimbat cu Conservatorul Popular, iar din 1947 
acesta s-a numit Conservatorul Popular de Muzică și Artă 
Dramatică. Mulți tineri sibieni  și din împrejurimi cu 
preocupări artistice s-au înscris la Conservator, unde la 
clasa de actorie a fost remarcat, între alții, Mircea 
Hândoreanu, care va deveni  actor al Teatrului de Stat din 
Sibiu. Deși era singura școală artistică vocațională din 
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Sibiu, autoritățile comuniste au decis desființarea ei sub 
pretextul că este “o instituție de tip burghez”.  
 O asemenea măsură neavenită  a nemulțumit profund atât 
profesorii cât și pe elevii lor din Conservator, așa că s-a 
decis ca să fie continuate cursurile în localul Liceului 
“Domnița Ileana” de pe B-dul Victoriei din Sibiu, desigur 
la orele după-amiezilor, când sălile de clasă erau libere. 
Între temerarii profesori se numărau în domeniul muzical 
Lucia Cosma, Ilie Micu, Vasile Gârbu, Mitzi Klein și 
Cornel Arion11. Dintre ei unii s-au orientat spre o nouă 
instituție, denumită Școala Populară de Artă de la Sibiu, 
care conform aceleiași surse s-a inaugurat în 1953. 
Începuturile noii instituții vocaționale, singura în domeniu 
ce funcționa în întreaga regiune Sibiu, au fost modeste, în 
lipsa unui local propriu.  Secretariatul era adăpostit în 
subsolul  vechii Primării a orașului, actualmente Muzeu de 
Istorie. Clasa de canto avea ca profesori pe Lucia Cosma, 
renumită și supranumită “privighetoarea Ardealului”, 
Vasile Gârbu și Gustav Borger, apoi pe Clementina 
Cojocaru, care a luat locul Luciei Cosma. Între absolvenții 
cursului de canto s-au remarcat soprana Eleonora Țiboc, 
prezentă mulți ani la recitalurile sibiene, și  Mioara 
Săndulescu, care va fi angajată la Opera Română din 
București. Acolo ea a cântat în cel dintâi spectacol cu opera 
enesciană Oedip, pus în România în 1957, și a fost prezentă 
la prima ediție a Festivalului “George Enescu” la București. 
Una dintre fiicele profesorului Vasile Gârbu a urmat 
cursurile Școlii Populare de Artă din Sibiu și  apoi, după 
studii universitare de profil,  mezzosoprana Veronica Gârbu 
a devenit celebră  ca solistă a Operei Române din capitală, 
în istoria căreia a rămas prin rolul titular din opera Carmen 
de Bizet. Alți absolvenți au cântat în Ansamblul „Junii 
Sibiului-Cindrelul”, în Ansamblul “Romanța”, în Corul 
“Gh. Dima”, Corul Bach, în Corul de cameră al 
municipiului Sibiu, pe care  dirijorul Florin Soare l-a 
intitulat “Caedonia” și a făcut turnee în Europa și în 
America. Medicii Vasile Iacob, baritonul,  și Petre 
Gheorghe, ca și Mihai Sămârghițan, viitorul preot și 
consilier bisericesc la Arhiepiscopia Sibiu, au cunoscut 
succesul ca soliști vocali, iar Ada Petroianu sau Zina Nistor 
au îmbrățișat cariera didactică. Un destin de muzician 
autentic a avut violoncelistul Cristian Florea, care a făcut o 
carieră europeană în Germania, Spania și în ultimii ani la 
Chișinău în Rep. Moldova, ca instrumentist și dirijor.  În 
mediul universitar  din țară s-au afirmat Melania Boțocan, 

 
11 Apud Elena Gherman, Actorii Dorina și Radu Stanca-
profesori, în vol. Anca Sîrghie, Radu Stanca, Evocări și 

pianistă la Conservatorul din Iași unde a atins cel mai înalt 
grad didactic, ca și Grațiela Stănilă, profesor universitar la 
Cluj-Napoca. Fiica reputatului profesor și compozitor Gh. 
Șoima, Liliana, care a urmat la Școala Populară de Artă din 
Sibiu aceeași secție de pian, ca și mine, la profesoara Elena 
Gherman, va absolvi Conservatorul din Cluj-Napoca, unde 
a  activat apoi în Corul Filarmonicii.  
 O altă absolventă, Corina Popa, a făcut parte din Corul 
Madrigal și, după absolvirea Conservatorului, a activat ca 
profesoară de muzică în țară și apoi în America, alături de 
soțul ei, celebrul dirijor și compozitor Sabin Păuța. Destine 
și destine de muzicieni ! Ei au pornit spre profesia artistică 
din Școala sibiană care i-a format cu pasiune și 
conștiinciozitate didactică. Este atmosfera în care am 
crescut chiar eu. Educația muzicală primită până la sfârșitul 
studiilor liceale în Școala Populară de Artă este baza 
angajării mele în proiectul cultural Curs de măiestrie 
instrumental -vocală, intitulat Spre o Academie de Muzică 
la Sibiu, pe care îl organizez în orașul nostru de peste 17 ani, 
ca o datorie morală față de acest violon d’Ingres care este 
muzica, cea mai minunată pasiune. 
 Școala Populară de Artă din Sibiu era din începuturi 
condusă de un actor, Anton Dumitrescu, care se remarcase 
în spectacolul regizat de Radu Stanca Harap Alb, unde 
interpretase rolul Spânului, într-o primă distribuție. Era 
firesc ca secția de actorie  să aibă, alături de Cezar Teodoru 
și Iosif Bâta, pe cei doi soți Stanca, bine cunoscuți în urbe 
ca actori de prestigiu. Iată că Radu Stanca s-a format 
exclusiv la Sibiu ca om de teatru. Prima sa formă de 
manifestare în teatru fusese actoria, pe care o experimentase 
ca student și în anii de după absolvire. Mulți sibieni îl 
remarcaseră în rolul profesorului Miroiu din Steaua fără 
nume sau în Wurm din Intrigă și Iubire. Nu ne miră faptul 
că tot aici el își va arăta disponibilitatea de a forma  alți noi 
actori. Dorina, la rândul ei, se impusese atenției publicului 
prin felul cum interpretase pe Mirandolina din Hangița, pe 
Vanda din Gaițele sau pe Zoe din O scrisoare pierdută. În 
conștiința sibienilor, actrița se identifica mai ales cu rolul 
jucat în Maria Stuart, piesa lui Schiller pe care regizorul 
Stanca o și tradusese din limba germană. Așa cum și-o 
amintește profesoara de pian Elena Gherman: ”În rolul 
Mariei Stuart, colega noastră, Dorina Stanca, era 
majestuoasă, ajutată fiind și de faptul că ea era înaltă, cu 
părul  bogat, revărsat pe spate. Ea a realizat minunat acel 
rol, care mi-a rămas întipărit în minte și în suflet până azi.”12  

interpretări în evantai, Editura Techno Media Sibiu, 2016, 
p. 119.  
12 Elena Gherman, Op cit, ed. cit, p. 123.  
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Acum, la Școala Populară de Artă ei aveau ocazie să 
împărătășească și altora experiența scenică acumulată.  
 Ceea ce caracteriza maniera în care Dorina și Radu Stanca 
și-au conceput activitatea de profesori era o colaborare 
discretă a lor. Adesea Radu participa la lecțiile soției lui, 
rămânând uimit de pasiunea pe care ea o punea în gestul 
didactic, orga nizând recitări de poezie sau scene din piese. 
Cei doi profesori Stanca au fost primiți în colectivul școlii 
cu mare entuziasm, atât de către colegii lor, cât și de către 
elevi. Mai ales de aceștia, care își arătau deschis încântarea 
de a-i avea îndrumători în domeniu artistic ce îi pasiona, 
teatrul. Datorăm pianistei Elena Gherman, domnișoara care 
a activat întreaga sa viață în această instituție, cu o dăruire 
profesională exemplară, evocarea modului cum elevii 
înțelegeau să-i întâmpine pe cei doi actori când se prezentau 
pentru cursurile de teatru: ”Dintr-o mare simpatie pentru 
soții Stanca, la poarta de la școală elevii îi așteptau și îi 
conduceau cu atenție până la clasă. Tot așa se întâmpla la 
final de spectacol de la Teatrul de Stat, căci Radu o aștepta 
cu copilul în brațe pe Doti și când apărea ea, frumoasă și 
elegantă, cu ținuta aceea de rară distincție, aplauzele 
publicului care se înghesuia la ieșirea artiștilor nu se mai 
terminau până când fericita familie nu se îndepărta de 
Teatru. Soții Stanca erau așa de fericiți, încât noi, ca 
spectatori, simțeam cum ne transmiteau și nouă starea aceea 
de împlinire luminoasă. Erau oameni calzi, adorați, căci 
elevii de la Școala Populară de Artă nu știau cum să se afle 
mai mult în preajma lor.”13 (s.n.) 
 Din catedra de actorie  a Școlii mai  făceau parte Costel 
Rădulescu, Sandu Iorgu și Paul Lavric. În mod firesc, tineri 
care și-au început formația sub îndrumarea unor asemenea 
dăruiți actori, aveau să termine prin a urca pe scene de 
teatru. 
 Deținem mărturia unei cursante la Școala Populară de 
Artă din Sibiu, care a evocat atmosfera și determinarea 
regizorului Radu Stanca, profesor și îndrumător al tinerilor 
pasionați de arta Thaliei.  Este vorba de eleva Maria Bucșă, 
fiica unor învățători din Orașul Victoria, care își va aminti 
într-un interviu dat în 2020 Silviei Iliescu la Radio 
România-Agenția de presă, sub titlul Nemuritorii de soții 
Stanca: „Eu, paralel cu liceul, am făcut Şcoala Populară de 
Arte de la Sibiu şi am avut profesor pe Radu Stanca. Am 
făcut cu Radu Stanca un fel de istorie a teatrului universal, 
dar şi un fel de istorie a culturii. Şi cu soţia lui, Doti Stanca, 
Dorina o chema, am făcut actorie. Şcoala Populară de Arte 
a fost tot cu selecţie de poezii, chiar la liceu la noi a venit 

 
13 Ibid., p. 123-124.  

comisie [de selecţie]… A avut o influenţă povestea asta 
asupra mea, extraordinară!”  
 Răspunsurile Mariei Bucșa (căs. Neagu) sunt înregistrate 
într-un stil familiar, care dovedește autenticitatea 
mărturisirii. Specializată în montajul cinematografic, Maria 
își amintea de acei ani ai începutului de drum, făcuți la Sibiu 
sub pavăza soților Stanca: “– Despre Şcoala Populară de 
Arte am nişte impresii extraordinare, cu Dorina Stanca şi cu 
Radu Stanca, profesor de regie cu noi, dar venea şi la 
repetiţiile Dorinei. Am avut două spectacole mari, primul 
cu Othello, ultimul act – eu eram Desdemona – pe scena 
Teatrului din Sibiu. Şi cel mai important a fost, cred, în ’53, 
în iunie, cu poezia Luceafărul […]. Noi recitam şi exista pe 
scenă o montare extraordinară! M-a impresionat, la o carte 
cu scrisori Radu Stanca – Ion Negoiţescu [Un roman 
epistolar], faptul că Radu Stanca laudă acest spectacol făcut 
de Dorina Stanca şi prezentat la Sibiu ca examen la Şcoala 
Populară de Artă, cu Luceafărul. Extraordinar, îl leagă de 
cercul de la Sibiu, pur şi simplu nu-mi venea să cred când 
am citit!”  
 Ce citise Maria în mărturisirea epistolară a regizorului-
profesor? Tocmai pentru că, după o perioadă mai 
aglomerată, Radu Stanca s-a bucurat de un moment de 
„farniente”, așa cum comentează epistolar, el se consideră 
îndreptățit să aprecieze entuziasmul profesional al soției lui, 
când recunoaște că „Doti a muncit enorm în ultimele luni, 
pregătind cu clasa ei de dramă o producție care a reușit 
excepțional. (Piesa Bulgăre de zăpadă și – o pantomimă pe 
Luceafărul eminescian.) Pantomima cu acompaniamentul 
textului, rostit la mare pathos, a stârnit în Sibiu un adevărat 
eveniment. A fost cel mai perfect (sic!) ascultat și cel mai 
furtunos aplaudat spectacol la care am asistat cândva. Atât 
ideea, cât și realizarea ei, cu ajutorul unor elevi eminent 
pregătiți au fost de cel mai înalt nivel euphorionist. Iar Doti 
și-a dat cu acest prilej un examen cerchist excelent, de 
conducătoare artistică. Îi vom putea încredința liniștiți 
destinele teatrului Euphorion. Doti acum studiază asiduu 
problemele filosofice, adiacente chestiunilor de teatru.”14 
Oricare efort artistic creator în concepția celor doi cerchiști 
se raportează la proiectul lor euphorionist, care în 1953 li se 
părea realizabil, după cum se vede.  
 Radu Stanca și-a făcut datoria de profesor până la capăt, 
înțelegând să dea un sfat pentru viitorul artistic al elevei sale 
Maria, pentru că era convins de calitățile ei: „Într-adevăr, 
Radu Stanca m-a lămurit că pot să fac regie de teatru, să fac 
şi actorie, să joc. Recitam foarte-foarte mult şi aveam 

14 Radu Stanca, Epistolă către I. Negoițescu, Sibiu din 24 
iunie 1953, în Op. cit., ed. cit., p. 290. 
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slăbiciunile mele, poeziile mele pe care le spuneam întâi la 
şcoală, noi aveam acolo o sală de festivităţi foarte frumoasă 
– acolo e acuma Universitatea “Blaga” din Sibiu – aveam o 
sală mare şi mereu trebuiau făcute sărbătoriri. Iar la unul 
dintre ultimele spectacole de la Sibiu m-am trezit că apar pe 
scenă şi mă aplaudă lumea.” 
Despre activitatea soților Stanca la Școala Populară de Artă, 
singura instituție de gen din orașul de pe malurile Cibinului, 
interviul luat Mariei continuă astfel: 
 „- Cu familia Stanca aveaţi relaţii şi în afara şcolii? 
-Cu familia Stanca aveam relaţii. Am fost la ei în casă şi m-
am apropiat de ei şi biblioteca lor. Mi-au zis că pot să iau să 
citesc. Atunci am citit prima dată cărţi foarte valoroase şi ţin 
minte că am văzut un volum mare, Kunstgeschichte, şi visul 
meu a fost să-mi cumpăr o carte de artă aşa de mare şi 
frumoasă. Părinţii mei, fiind învăţători, aveam noi foarte 
multe cărţi, dar cărţi aşa, în sistem Biblioteca Pentru Toţi, 
toţi autorii români. […] 
 Când eram elevă la Şcoala Populară de Artă, mergeam la 
teatru, la repetiţiile lui Radu Stanca. La una dintre 
premierele cu Doti Stanca, Mirandolina a jucat-o ea, în 
Hangiţa, de Goldoni… Eram nelipsită de la repetiţii, eu 
stăteam acolo, chiuleam şi de la şcoală şi veneam la teatru. 
Şi, la un moment dat, chiar înainte de premieră, deja ei erau 
pe scenă, cu toată mişcarea scenică făcută, […] actorul care 
juca rolul principal, George Filip, a plecat pe trei zile din 
Sibiu – şi era cu câteva zile înainte de premieră! Nu se putea 
amâna premiera, trebuiau să facă mai departe repetiţiile. Şi 
mă vede Radu Stanca acolo, stând cuminte şi zice: <Ia textul 
şi spune-l tu!>, ştiind precis că eu îl ştiu. 
 În prima zi, am luat textul şi am făcut mişcarea scenică, 
cu textul în mână – era de-ăsta bătut la maşină, cu hârtie 
subţire, ştiţi cum erau textele pe vremea aia – şi am ascultat. 
A doua zi, am luat textul, dar nu l-am mai deschis. Şi jucam. 
Râdeau actorii de mine! Eu, în chip de îndrăgostit, făceam 
cu Mirandolina tot felul de… jucam rolul. Şi se distrau ei. 
Aşa de multe am învăţat din asistatul la acele repetiţii, chiar 
pentru meseria mea de monteur! […]” Ca și în cazul 
evocării pe care ne-a încredințat-o profesoara Elena 
Gherman, și acest interviu dat de eleva apropiată de familia 
Stanca are un  final tulburător ca trăire.  
 “O să vă spun- anunță Maria-  ceva foarte trist cu Radu 
Stanca… Deci, mergeam la ei în casă; s-a născut băiatul lor. 
I-am făcut lui Doti Stanca – ţin minte că mergea cu bicicleta 
–, i-am făcut ceva [lucrat de mână], am învăţat de la nişte 
nemţoaice de la Avrig să fac ceva [de legat], ca să nu se 

 
15 Vezi vol. Radu Stanca, Scrisori către Doti, ed. cit, p. 234-
235.  

agaţe fusta la bicicletă, un fel de dantelă… Şi, printre altele, 
după ’53, m-am apucat să fac şi poze, adică făceam şi 
fotografii – pasiunea nu m-a ţinut mult, că era complicat cu 
developatul – şi am făcut foarte multe poze. […] Şi am făcut 
poze cu copilul lor, era de un an-doi, aşa… Copilul care i-a 
murit, după ce a murit Radu. Şi ţin minte că i-am dat şi 
pozele şi filmul şi tot, după ’62. Radu Stanca a murit în ’62 
şi copilul a murit peste o jumătate de an. O tragedie s-a 
întâmplat, era un copil din ăsta superdotat. A murit copilul 
şi mi s-a transmis de la Doti – ei erau deja la Cluj – să-i dau 
pelicula. Eu i-am dat atuncea filmul ăla. [Apoi m-a întrebat] 
dacă mai am ceva… Şi din cauza asta eu n-am mai avut 
curajul să… am vrut de vreo două ori s-o caut, că am fost 
cu mai multe filme la Cluj. […] Şi toată viaţa o să regret că 
n-am mai căutat-o, acum am aflat că ar fi murit. A avut o 
influenţă extraordinară asupra mea!... 
 Eu, pe urmă, mă rupsesem de Radu Stanca… El s-a 
supărat că eu am plecat [de la Şcoala Populară de Artă]. S-
a făcut un fel de comisie care mergea să recruteze pentru 
Institutul de Artă Cinematografică şi m-am dus acolo, am 
intrat acolo şi era comisie condusă de Gheorghe Vitanidis, 
regizorul de mai târziu, atuncea cred că era asistent la 
institut. Şi m-am dus acolo şi am intrat la examen. […] Şi 
apucasem să îi spun lui Radu că mă duc la film şi el a zis: 
<Măi, mai bine du-te la teatru, că ai talent, o să faci aşa…> 
Şi totuşi m-am dus la Cinematografie.” 
[Interviu de Silvia Iliescu, 2020] 
 Realitatea este că au rămas, din ce am văzut publicat până 
în prezent, doar două fotografii cu Barbu, băiatul soților 
Stanca, fotografii realizate în același moment al anului 
1956. Ținuta elegantă a lor și prezența unei draperii de 
fundal  ar putea să ateste faptul că pozarea s-a realizat într-
un studio fotografic. Prima dintre ele îi reprezintă pe cei doi 
soți între care Barbu are privirea tristă, orientată pieziș. A 
doua  poză, realizată evident cu aceeași ocazie, îl are în 
centru pe Barbu, căruia Dorina încerca să-i atragă atenția cu 
o jucărie, dar copilul rămâne serios, nu este suficient de 
vesel, cum părinții ar fi dorit,  în mod firesc. 15Ar fi riscant 
să determinăm la distanță de aproape șapte decenii ce soartă 
au avut pozele făcute de Maria în familia Stanca, oferite 
doar parțial Dorinei, după tragedia pe care a suferit-o.  
 Cert este că în perioada luminoasă pe care o evocă Elena 
Gherman, entuziasmul de părinți al Dorinei și al lui Radu 
Stanca a determinat decizia de a întrerupe activitatea 
profesorală, care le adusese imense satisfacții pe linie 
emoțională. “Nu mai țin minte-va concluziona pianista 
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Elena Gherman-câți ani au activat ei ca profesori la Școala 
Populară de Artă, poate trei ani la rând, până ei s-au 
consacrat solicitărilor tot mai presante din viața de familie, 
unde Barbu le absorbea toate preocupările extrateatrale. Mai 
rar am văzut niște părinți atât de preocupați, dedicându-se 
cu tot zelul copilului lor.”16 
 Putem atesta în anii profesoratului soților Stanca o 
binevenită contracarare a atmosferei tot mai tensionate ce s-
a instalat la Teatrul de Stat din localitate, unde disensiunile 
între colegi și frontul de obstrucționări  politice de care se 
izbea regizorul și dramaturgul Stanca vor conduce spre 
decizia transferului din orașul-cetate și spre trista calificare  
pe care el le-a dat-o potrivnicilor de tot felul, de care s-a 
simțit umilit în mod cu totul incalificabil la Sibiu.  
 Transferat la Cluj un an înaintea soției sale, el pregătește 
acolo instalarea în noul apartament și își exprimă epistolar, 
scriindu-i Dorinei, dezgustul față de sibienii dușmănoși 
lăsați în urmă: ”Fiți gata pentru mutare în orice clipă.- suna 
sfatul său către Doti în octombrie 1961- Te rog ai grijă de 
manuscrisele mele, când le împachetezi, să nu se împrăștie. 
Abia aștept să se termine totul, să ne adunăm la un loc. Mi-
e foarte dor de voi și sunt mereu cu gândul la tine, la nervii 
pe care desigur ți-i fac ticăloșii ăia de la Sibiu. Vom trece 
însă cu bine peste toate. Sunt convins că au început ani mai 
buni pentru noi. Chiar și norocul ăsta cu locuința ( după abia 
o lună de la transferarea mea) e un semn.”17 
 Este cert că exista la Radu Stanca, tot mai bolnav de 
plămâni în acei ani, o imensă nevoie de speranță, de credință 
în steaua sa norocoasă. Cui mai mult decât Dorinei merita 
să-i inoculeze de acum încrederea în viitor, dar mai ales 
curajul de a-l înfrunta? 
 După valul celebrilor Vasile Brezeanu, Costel Rădulescu, 
doi artiști emeriți, și Cezar Teodoru, toți trei venind la 
Teatrul de Stat din Sibiu de la București, un actor sosiț în 
1959 a fost Paul Mocanu, care se va declara cu aplomb că a 
fost “cel mai apropiat prieten și colaborator”18 al lui Radu 
Stanca. Declarația aceasta ne edifică asupra considerației 
nutrite față de regizorul sibian de actorul care venise de la 
București cu “școala Naționalului de altădată”.  
 Justificarea apropierii actorului de prestigiosul regizor 
este convingătoare: ”Cu bucurie  îmi împărtășesc  fericirea 
de a fi cunoscut și de a fi lucrat alături de omul de cultură 
Radu Stanca, a cărui concepție artistică am îmbrățișat-o, 
căci se plia pe trăirea mea interioară și pe modul meu de a 

 
16 Elen Gherman, Op. cit. p. 124.  
17 Radu Stanca, Scrisoare către Doti, în vol. cit., p. 179. 
18 Vezi dedicația de pe foaia de titlu la  cartea lui Paul 
Mocanu, Din culisele teatrului românesc și altele...,  2007.  

gândi fenomenul teatral. Radu Stanca  avea o logică 
extraordinară, își făcea caietul de regie acasă, concepând 
mișcarea  scenică și nuanțarea  spectacolului. Venind la 
repetiții,  nu schimba nimic din ce gândise acasă. Pentru el, 
regizorul era un dirijor  al orchestrei care i dădea libertate 
actorului să își creeze rolul.”19  
 Nu ne va mira faptul că entuziamul acestui actor, care a 
lucrat în câteva teatre din țară cu mari regizori, îl va declara 
pe Radu Stanca cel mai cultivat și talentat din întreg teatrul 
românesc. Interesant este faptul că Paul Mocanu l-a urmat 
pe maestrul său și în activitatea  de profesor la Școala 
Populară de Artă din Sibiu, unde a funcționat 14 ani înainte 
de Revoluția din decembrie 1989 și mult timp și după aceea. 
 În mod conștient și sistematic, el continuă programul  
maestrului său necontestat:”Multe dintre ideile lui Radu 
Stanca, așa cum le-am cunoscut în timpul colaborării 
noastre, eu le-am aplicat la Școala Populară de Artă.”20 An 
de an se pregătesc cu elevii secției de actorie recitaluri 
poetice din literatura clasică și din cea contemporană, 
scenete și chiar piese întregi, așa cum s-a întâmplat în anul 
dedicat lui Cehov cu 3 piese, respectiv Cererea în căsătorie, 
Ursul și Jubileu.  În acest mod, se pune o piatră de temelie 
pentru viitoarele creșteri artistice asigurate de studiile 
universitare.  
 Dacă Radu Stanca nu a lăsat bilanțul performanței lui 
profesorale, încercăm să ni-l imaginăm, privind în oglindă 
o perspectivare pe care a făcut-o urmașul său, actorul Paul 
Mocanu. Dintre elevii lui Mocanu la Școala Populară de 
Artă din Sibiu, I. Neacșu, Veronica Popescu și Ioana Blaga- 
Frunzescu, după studii universitare în domeniu,  aveau să 
devină actori și s-au angajat la Teatrul Național “Radu 
Stanca” din orașul de pe malurile Cibinului. Alt absolvent, 
Radu Stăniț, va fi angajat la Teatrul Național din Cluj-
Napoca, Alina Percea evoluează pe scena de teatrul din Tg. 
Mureș, iar Vlad Liviu joacă la Teatrul “Bulandra” din 
capitală.  
 Concluzionăm, afirmând că activitatea profesorală a 
Dorinei și a lui Radu Stanca s-a desfășurat la Sibiu într-un 
cadru de stimă și încredere, ce lor le-a sporit puterea de 
muncă. În anii deceniului al VI-lea din secolul XX, perioadă 
nefastă de plin avânt al socialismului, cursurile de actorie, 
ca și cele muzicale, de altfel, erau la Sibiu o formă de 
instalare a normalității artistice, coborând până la talentele 
generațiilor cele mai tinere.  

19 Paul Mocanu,    Actorul- un prieten al regizorului Radu 
Stanca, în vol. Anca Sîrghie, Radu Stanca-Evocări și 
interpretări în evantai, Editura Techno Media, Sibiu, 2016, 
p. 165.  
20 Ibid., p. 168. 
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o nouă creație, intitulată Turnul Babel, o tragedie “închinată 
omului”. Dar textul mai necesita șlefuiri.  În  numărul triplu, 
pe iunie-iulie și august 1945, care a fost și cel  final  al 
“Revistei Cercului Literar” se publică prima parte a tragediei 
lui Radu Stanca  Hora domnițelor, urmată în șantierul 
dramaturgului de Greva femeilor și de Ochiul.  
        Specifică acestei perioade a studenției este căutarea 
febrilă a unui drum spre afirmare. O constantă a manifestării 
sale artistice a fost poezia. Dacă în domeniul teoretic al 
filosofiei, eseurile sale vizează uneori probleme marginale, în 
schimb cronicile dramatice la piese de Al Davilla (Vlaicu 
Vodă), G.M. Zamfirescu ( Domnișoara Nastasia), W. 
Shakespeare ( Femeia îndărătnică)  atestă un interes tot mai 
viu pentru  teatru. El dobândise  cunoștințe cu totul 
remarcabile în acest domeniu, cum vor dovedi prelegerile 
Introducere în estetica teatrului  pe care începând din martie 
1945 le ține la Conservatorul de Artă Dramatică al Grupării 
Astra din Sibiu. Cataloagele păstrate la Arhivele Statului din 
Sibiu  dovedesc că Stanca era nu numai profesor la 
Conservator, ci și student la anumite discipline de cert interes 
pentru el. În tatonările acestui final de studenție stă temeiul 
deciziilor ce vor trebui luate în curând pentru alegerea unei 
profesii în care Radu Stanca aștepta să se manifeste plenar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Radu Stanca și Sibiul, Ediția a doua, revăzută și adăugită în curs de apariție la Editura Techno Media 

 
Anca Sîrghie s-a Născută la 9 februarie 1944 în Brașov. Din 1972, când a debutat în revista Transilvania 

și în ziarul Tribuna din Sibiu, a scris peste 400 de studii de istorie literară, eseuri, articole, recenzii de carte şi 
cronici de spectacole teatrale, reportaje, interviuri etc., fiind prezentă în 
publicații literare și culturale din România și din străinătate.  

Absolventă în 1967 a specialității Limba şi Literatura Română la Facultatea 
de Filologie din Cluj, unde în perioada 1976-1981 a fost doctorandă. A susținut 
doctoratul cu teza „Radu Stanca – Studiu monografic”.  

A dedicat mai multe volume cunoscutului dramaturg: Radu Stanca – 
Ipostazele omului de teatru, Casa de Presă şi Editura Tribuna, Sibiu 1996; Radu 
Stanca. Evocări şi interpretări în evantai, Editura Techno media, Sibiu, 2016. 
A îngrijit cartea Radu Stanca, Profil spiritual, vol.1-2, Fundația Națională 
pentru Știință și artă, București, 2015. Prezentă cu numeroase articole și studii 
pe acest subiect în publicații culturale.   
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Radu Stanca și Sibiul 
(Fragment din volumul cu același titlu, în curs de apariție) 

Anca Sîrghie 
 
Ținta noastră în demersul pe care îl inițiem, de 

extindere a unui articol evocator din ceas sărbătoresc 
într-o carte mai largă, este să descoperim pe adevăratul 
Radu Stanca, cel de dincolo de realitatea carnavalescă 
prin care a fost nevoit să treacă. Când i-a impus 
eșichierul social-politic o asemenea dedublare? Exact 
atunci când, cu tot ce acumulase, trăgând cu bine 
sevele din rădăcinile înfipte în pământul reavăn ce-l 
nutrise, putea să rodească sublim. Avea să o facă mai 
ales rămânând în propria cochilie, de unde la nevoie 
scotea, întâlnindu-și semenii concitadini, doar două 
degete, așa ca pe niște cornițe translucide, astfel ca 
celelalte degete să țină strâns câte o carte sau un fișic 
de reviste, ca o barieră de cultură peste care era greu de 
trecut. O simțeau din plin mai ales tinerii actori pe care 
îi forma pentru scena sibiană. Ei realizau că regizorul 
acesta citea alte cărți decât ei și lectura lui era nu doar 
mai bogată, ci și total diferită, da, chiar inaccesibilă 
unor novici ai teatrului, pentru că lor le lipsea 
deschiderea filosofică a regizorului și cultura clasică 
asimilată sistematic, cu mult discernământ într-un 
traseu temeinic parcurs anterior. 

Așa cum ne propuneam scriind teza de doctorat 
susținută în data de 9 mai 1981 la Facultatea de 
Filologie din Cluj, cu tema Radu Stanca-Studiu 
monografic, nu acolo și atunci putusem să dăm 
biografiei locul cuvenit, ci într-o lucrare ulterioară. 
Astfel formulam un asemenea proiect de viitor: 
„Neîndoios că biografia oferă în cazul poetului 
dramaturg de la Sibiu date de o inestimabilă importanță 
pentru înțelegerea operei. Am fost însă obligați, dată 
fiind amploarea subiectului ales, să rezervăm 
biografiei propriu-zise locul mai amplu cuvenit doar 

 
21 Anca Sîrghie, Radu Stanca și obsesia Thaliei. Ipostazele 

omului de teatru, Studiu monografic, ed. a  II-a, cu o Prefață 
de Eugen Todoran, Casa de presă și editură Tribuna, Sibiu, 
1996. 

22 Radu Stanca, Profil spiritual, vol. I și II, ed. îngrijită  de 
Marin Diaconu și Anca Sîrghie, cu un Cuvânt înainte de 

într-o viitoare carte, consacrată acestei teme, 
favorizând permanent opera în abordarea ce urmează 
în lucrarea de față. Opțiunea noastră se fondează pe 
adevărul general că opera este fructul suprem al vieții 
unui scriitor. Pornim și de la convingerea cu valoare 
aplicată că în cazul lui Radu Stanca lipsește încă un 
instrument de cunoaștere, important în primul rând 
pentru perceperea operei, și doar în mai mică măsură a 
vieții scriitorului, și anume atât cât o biografie poate 
oferi noi căi de acces spre esența universului artistic al 
autorului.” 

În jurul anului 1980 traversam încă o perioadă de 
pionierat în cercetarea autorului, cea în care apăreau 
primele ediții cu poezia și cu creația sa dramaturgică 
ori publicistică. După următorii trei lustri, privirea 
noastră s-a oprit părtinitoare numai asupra activității 
regizorale și operei sale originale dedicate teatrului21. 

Există în acea lucrare numeroase pagini dedicate 
Sibiului, dar socotim că ele nu reflectă îndeajuns 
importanța pe care orașul de pe malurile Cibinului a 
avut-o în destinul creator al acestui genial plămăditor 
al slovei, ca poet și ca dramaturg.  

O mai dreaptă și echilibrată prezentare a raportului 
dintre biografie și creație artistică aveam să o asigurăm 
în ediția realizată de noi în colaborare cu profesorul 
universitar Marin Diaconu, Radu Stanca, Profil 
spiritual22.  

Targetul nostru a fost să oferim cititorilor o 
panoramare cu viziune de sinteză asupra realizărilor 
unui talentat scriitor român contemporan, pe care 
destinul l-a izbit cu puterea valurilor mării în furtună, 
dacă avem în vedere faptul că perioada propice a 
afirmării lui ca dramaturg a coincis în mod nefast cu 
deceniul proletcultismului, când niciuna dintre 
inițiativele sale de afirmare scriitoricească nu a putut 
rodi. Acestei ediții avea să-i urmeze la distanță de un 
an cartea noastră intitulată în mod voit mai fantezist 
Radu Stanca, Evocări și interpretări în evantai23, în 

Eugen Simion, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 
București, 2015. 

23 Anca Sîrghie, Radu Stanca, Evocări și interpretări în 
evantai, Editura Techno Media, Sibiu, 2016. 
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care am păstrat deschiderea celei precedente, cu 
necesarul adaos al unor mărturisiri datorate actorilor și 
prietenilor care își aminteau de Radu Stanca, cei mai 
mulți decedând la scurt timp după apariția noii cărți. 
Satisfacția noastră a fost tocmai aceea a intuiției cu 
care am sondat un asemenea eșantion al 
contemporanilor autorului-regizor. Trimiterile pe care 
le facem la activitatea lui Radu Stanca la Sibiu sunt 
numeroase, dar deloc organizate spre scopul de a 
ilustra raportul omului slovei cu un spațiu care i-a fost 
benefic creației. 

Iată de ce simțim datoria să venim cu o nouă carte, 
una centrată pe exact un anumit segment din evoluția 
omenească, profesională, socială și creatoare a acestui 
spirit artistic de elită al Transilvaniei din secolul al 
XX-lea. 

Întărim o tradiție onorantă a celor care au dedicat 
volume faste poeților, prozatorilor, criticilor literari și 
dramaturgilor, pictorilor, arhitecților, fotografilor și 
sculptorilor care au imortalizat imaginea urbei. Sibiul, 
„conglomeratul cu iz medieval”, cum l-a definit 
Mircea Braga24 într-o asemenea antologie intitulată 
Sibiu Hermannstadt în scrisori sentimentale, și-a pus 
cu discreție amprenta asupra vieții și creației lui Radu 
Stanca. Atât de profund a cunoscut el urbea și 
împrejurimile ei, îndrăgostindu-se de ele, încât la ochii 
orașului, care te măsoară de pe acoperișuri, te urmăresc 
și chiar te pot obseda, Radu Stanca a adăugat propriul 
ochi. Cu ochiul lui lăuntric el a privit spre tot ce-l 
înconjura, descifrând taine ce scapă celor mai mulți 
locuitori ai orașului-burg. De la comentariile sale, poți 
înțelege mai bine identitatea inconfundabilă a acestui 
spațiu transilvan, ce alternativ este binecuvântat, tragic 
sau blestemat, după starea lui sufletească. Între autorul 
Horei domnițelor și Sibiu există un raport de 
reciprocitate. Oare nu ar putea să pară prea localistă o 
asemenea proiectare? Ca să dau răspuns acestei 
întrebări, va fi nevoie de o abordare mai largă, iar 
mesajul își va face loc undeva spre finalul cărții de față, 
așa cum i se cuvine. Prioritate au alte capitole, înșirate 
ca argumente dintru început, în continuare. 

 
24 Mircea Braga, Cuvânt înainte despre o stare numită 

„Sibiu”, vol. Sibiu Hermannstadt în scrisori sentimentale, 
Editura Imago, Sibiu, 2007, p. 10. 

Poezii de Radu Stanca 

 
Nocturnă 

 
Intru-n Sibiu încet ca-ntr-o-ncăpere 
În care e un mort. Pe partea dreaptă 
Am zidurile surde de tăcere. 
Pe partea stângă inima-nțeleaptă. 
 
În jur văd numai porți și-n porți ferestre, 
Iar în ferestre ochi care mă-ngheață. 
Într-un Sibiu domol ca-ntr-o poveste 
În care port viziera peste față. 
 
Cu fiecare pas făcut prin sânge, 
Tot mai adânc pătrund în noaptea care 
Întâi de jos în sus mă strânge, 
Apoi de sus în jos mă prinde-n gheare. 
 
Stradelele mă-nghit dintr-una-ntr-alta, 
Iar scările mă urcă și coboară, 
De nu mai știu: biserica e-n balta 
Cerului larg, sau ceru-n ea coboară. 
 
Și peste tot o liniște ca-n clipa 
Când marea se sărută cu pământul. 
Liliacu-și linge-n somn trudit aripa 
Și printre arbori vechi foșnește vântul. 
 
Intru-n Sibiu cum intră-n ceață luna, 
Mai mult alunecând decât cu pasul, 
Și-n liniștea ce-ascunde-n ea furtuna 
Ascult cum bate-n turnul straniu ceasul. 
 
Intru-n Sibiu livid, sătul de viață. 
Dar pregătit pe străzile uitate 
În fiecare clipă să dau față 
Cu mortul care umblă prin cetate. 
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Biblică 
 
La început a fost sărutul 
Și el era pe gura ta ... 
Depus pe gura mea sfinți văzduhul, 
Și lumea s-a născut atunci din duhul 
Sărutului ce ne unea ... 
 
Dar ape mari cuprinseră uscatul 
Și noi muream tăcuți sub greul lor ... 
Veni atunci o pasăre în zbor, 
Pasăre roșie, și Araratul 
Se înălță din mări biruitor ... 
Iar noi ne-am ridicat cu el odată 
Spre zarea nouă și înseninată 
Purtând peste abisele genunii 
Sărutul de la începutul lumii. 
 

Argonautică 
 
Lucrurile lumii acesteia 
Sunt bătute de vânturi ca trestia, 
Numai dragostea noastră stă dreaptă 
În bătaia vintului și așteaptă. 
 
Desfăcută de toate ispitele 
Își închide cu grijă aripile 
Și de-acolo, din vârful catargului, 
E stăpâna urgiei și-a largului. 
 
Nici un val nu-i abate privirile, 
Nici un sunet la cârmă rotirile, 
Printre pâclele moi ce se scutură 
Numai părul de aur îl flutură. 
 
Împrejurul ei toate furtunile 
Răscoliră cu sete genunile, 
În zadar însă fură cu toatele. 
Pân-la urmă scăzură și apele. 
 
Și acum iat-o-n limpede curgere, 
Lunecând prin vâltori, printre fulgere, 
Neatinsă, înaltă imagină. 
Pe când toate în jur sunt paragină... 
 

Arhimede și soldatul 
 
Să nu te-atingi de cercurile mele, 
Ostaș viclean ! Si nici să nu te-nșele 
Asemănarea lor cu arcul tău. 
Sunt simple jucării și nu fac rău. 
 
Nu te uita prostit, cu ochiul acru. 

In rotunjirea lor stă actul sacru, 
Care-mplinește sânul, mingea, vasul. 
S-aceasta nu-i o lance, e compasul… 
 
Apropie-te mai bine cu sfială, 
In rotunjirea lor nu e greșeală. 
Si chiar dacă le vezi întinse-n zgură 
Esența lor e tot idee pură. 
 
Dacă arunci o piatră-n lac se iscă, 
Le vezi stârnind un salt de odaliscă, 
In fumuri moi se leagănă agale, 
Pe scoici și melci desfășură spirale. 
 
Cerescul cerb le poartă sus în coarne 
Sunt ochiul lui atent când el adoarme. 
In forma lor tot cosmosul încape. 
Privește-le, nebunele, de-aproape ! 
 
Zadarnic te-nvârtești pe lângă poartă. 
Cât timp problema mea rămâne moartă, 
Cât mă frământă să-i aflu dezlegarea 
Nu-ți părăsesc, fii sigur, închisoarea. 
 
Căci sau sub ziduri, sau sub cer de stele, 
Înconjurat de cercurile mele, 
Fie că dorm pe prund, ori blănuri de biber 
Cât timp le am pe ele, eu sunt liber! 
 

De ce dai voie vântului 
 
De ce dai voie vântului să umble 
Prin părul tău si să ți-l răvășească? 
E mângâierea lui, făcute-n tumbe, 
Mai caldă, mai suavă, mai cerească? 
 
Sunt degetele lui fâlfâitoare 
Mai meștere în joc, mai fără număr 
Când te cuprind din cap până-n picioare, 
Când iți dau jos buchetul de pe umăr? 
 
De ce lași vântul ca să-și pună palma 
Oriunde vrea și,-încolăcind-ti sânul, 
Prin fustele subțiri ce zbor de-a valma, 
Să te privească cu-ochi blânzi, bătrânul? 
 
De ce, când te pândește-ascuns prin iarbă 
Și vrea să-ți sărute gura-n voie, 
- În timp ce eu tânjesc cu plânsu-n barbă - 
Pe el îl lași ... iar mie, nu-mi dai voie... 
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Scrisori de dragoste. Radu Stanca către soția sa: 
„Nu mai cunosc nimic altceva decât chipul tău“ 

 
• „Doti, draga mea  
 
Sunt tot numai aşteptare, numai dor de tine. Un singur gând, 
o singură râvnă: aceea de a fi, din nou, aproape de tine, 
aproape de îmbrăţişarea ta, de apa vie a buzelor tale – mereu 
dorindu-te, mereu setos de frumuseţea ta fără asemănare. 
 Iată! Peste câteva zile vei fi soţia mea. La acest gând, cele 
mai pure zone ale spiritului se deschid înainte-mi – şi stau 
ca în faţa celui mai sublim act al desăvârşirii. Un jurământ 
sfânt mi se naşte pe buze, acum în preajma marei împliniri, 
şi totul se leagă de azi înainte, pentru mine, de acest 
jurământ. Lui voi închina ceea ce e mai bun în mine 
îndeplinirii lui – căci jur să mă închin cu totul pentru 
fericirea ta; să-mi dăruiesc toate puterile inimii idealurilor 
tale; să sfinţesc cu sârguinţă altarul căsniciei noastre cu 
harul celei mai dumnezeieşti iubiri.  
 Fericirea mea nu are hotare; ea cuprinde, de la o margine 
la alta, universal – pretutindeni e numai ea; sunt învăluit în 
strălucirea bucuriei mele nelimitate. Aripi să am şi nu aş 
putea urca mai sus decât înălţimea cristalină de la care 
privesc acum, în faţă, viitorul. Toate s-au limpezit în mine, 
s-au purificat – am devenit un om nou. Şi mă îndrept, cu 
fruntea sus, spre treptele pe care mă vor conduce mâinile 
tale blânde şi înţelegătoare; privirile tale adânci, încărcate 
de viaţa pe care cu generozitate o răspândeşti ăn trupul şi 
sufletul meu.  
 Eşti, de acum înainte, înţelesul meu cel mai intim. Eşti 
sensul meu adevărat – şi dincolo de orice graniţe terestre 
eşti îndumnezeirea mea; mântuirea mea. Cu tine dobândesc 
nu numai un rost, dar şi un loc printre binecuvântaţii lumii 
– căci tu îmi aduci fericirea. (…)  
Vrând să te merit, voi frământa toate puterile spiritului meu 
– voi lupta cu nesăbuirile mele, cu infernurile mele; îmi voi 
limpezi căutările, voi munci cu pasiune. Vrând mereu să te 
cuceresc, voi căuta să devin – te voi avea mereu în faţă, ideal 
luminos, pe care mă vopi strădui întruna să-l dobândesc. 
(…) Mă voi cârmui după tine, precum corăbierul după 
steaua polară. (…)  
 Şi nu mai cunosc nimic altceva decât chipul tău. Nu mai 
şoptesc alt cuvânt decât numele tău, ce mi te aduce mereu, 
cu putere magică, în ochii sufletului - eşti permanent în 
mine, ai pătruns în locaşurile mele lăuntrice prin toţi porii 
fiinţei mele; îţi simt neîncetata făptura ta de fum suav, îţi 
ascult mereu glasul, legănător şi darnic, ca un clopot de 
mare sărbătoare; îţi văd ochii adânciţi între neguri de bună 

tristeţe; îţi cuprind cu palmele nerăbdătoare hulubii sânilor, 
ferecaţi parcă dintr-un pătimaş zbor; îţi cercetez cu 
copilărească uimire merele de pe marmora umerilor, linia 
plină de graţie, ca o amforă greacă, a trupului tău – şi-mi 
plec buzele, draga mea, pe marginea acestei amfore şi te 
beau în mine pe tine; te beau cu toată frumuseţea ta, cu tot 
trupul. Fiindcă de acolo, din adâncul sufletului tău, vine 
marea ta frumuseţe; - chipul tău, trupul tău sunt reflexul 
direct al sufletului.  
 Şi eşti frumoasă, iubito, pentru că eşti toată numai suflet; 
suflet e privirea ta, suflet e mersul tău de pasăre măiastră, 
suflet e zâmbetul tău, suflet sunt degetele tale şi strângerea 
ta de mână. Între sufletul tău şi trupul tău au căzut toate 
obstacolele – divina lor contopire e desăvârşită.  
 Şi te iubesc pentru că eşti deplină. Şi te chem. pentru că 
vreau să mă îndeplineşti; te chem, te chem neîncetat, tu, 
lumina mea, viaţa mea, împlinirea mea.  

 
Al tău, Radu“ 

 
Scrisoarea a fost trimisă de Radu Stanca pe 6 martie 1951, 

de la Sibiu, cu câteva zile înainte de căsătorie 
 

• “Doti scumpă, 

Unde aș putea găsi mai multă lumină decât la tine? Unde aș 
putea afla mai adâncă bucurie lăuntrică decât dezvelind în 
mine imaginea ta? De aceea, gândurile mele toate sunt 
numai cu tine. Fiecare zi, fiecare clipă din zi e o creștere a 
mea spre tine. Ceas cu ceas sporesc sub strălucirea ta 
binefăcătoare; – imaginea ta se revarsă asupră-mi și stau sub 
ploaia aceasta de fericire, plin de o copleșitoare beatitudine 
interioară. Ai văzut cum se revarsă, într-o biserică, în zile 
însorite, din turnuri, mănunchiuri de raze ce vin parcă din 
tărâmuri divine? Întocmai așa, te cobori asupră-mi, toată 
numai limpezimi supraterestre, și port gândul despre tine ca 
o aură sfântă în jurul frunții. 

 Îmi dau seama, acum că, de fapt, nu te-am iubit 
întotdeauna decât pe tine – tot ceea ce am fost eu cu 
adevărat, tot ceea ce a fost în mine esență veritabilă și nu 
contrafacere, tot, tot a fost numai iubire pentru tine. Idealul 
meu de lumină, idealul meu de formare interioară ai fost tu 
– și te-am simțit în zilele mele cele mai fragede în mine. 
Doar chipul tău, imaginea ta îmi lipsea; – și acum, când 
toate s-au limpezit în jurul meu, chipul tău îmi revelează 
adevărul acesta: nu te-am iubit, din începuturi, decât pe tine; 
Și – știi! – te simt din atât de îndelungați ani, încât parcă nu 
m-ai părăsit niciodată. 
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 Te-ai legat atât de intim de destinul meu încât, de pildă, 
când încerc să-mi întorc amintirile spre ani de copilărie, te 
văd răsărind dintre ei în primul rând pe tine; – te recunosc; 
tu ești acel gând secret pe care-l aveam, de copil încă, de a 
mă face artist; tu ești acea emoție pretimpurie pe care am 
încercat-o când am descoperit primele rime; tu ești spaima 
mea de moarte, care m-a însoțit tot timpul copilăriei, teama 
ca nu cumva a doua zi să nu mai exist; tu ești imaginația 
mea aprinsă și plină de fantasme care m-a făcut să 
construiesc, din copilărie, atâtea plăsmuiri imaginare, 
pentru care – deoarece eu le luam drept realitate – am fost 
de atâtea ori socotit copil mincinos și cam nerod. Tu ești 
adolescența mea frământată, melancolia de care am suferit, 
dintr-o dată, după anii de copilărie zgomotoși și frenetici; tu 
ești tristețea care m-a urmărit în primul timp al pubertății 
mele și apoi revoltele, multele revolte din anii următori; 
atunci, gândul secret din copilărie, gândul de teatru, a 
devenit: intenția precisă de a fi scriitor, odată cu acest ideal, 
au început și revoltele mele și tu ai fost fiecare din acele 
revolte: revolta mea socială, revolta mea împotriva lui 
Dumnezeu, modernismul meu literar, barbaria mea școlară 
și universitară; tu ai fost apoi îngemănată în limpezirile 
mele spirituale /…/.” 

(Fragment din scrisoarea trimisă de Radu Stanca soției sale 
Dorina, poreclită Doti, la data de 26 mai 1951, Sibiu) 

• O altă scrisoare, trimisă în iunie 1951. 

 “Ești în mine ca o mixtură a cosmosului, ce-mi dă viață. 
Ești soția mea, înțelegând cu asta adevărul cel mai profund 
al cuvântului. Soție – adică îmbinarea tuturor substanțelor 
feminității, a feminității devenită ideal și necesitate, scop și 
existență, sens și realitate. Soție – concept cuprinzător, 
reunind în el viața și moartea, mama și amanta, pe fecioara 
sfântă și pe femeia pătimașă, Maria din Nazaret și Maria 
Magdalena – una singură, pentru mine tu, Dumnezeul și 
Diavolul meu, liniștea și neliniștea mea, ziua și noaptea 
mea, lumina și întunericul meu, viața și moartea mea – mai 
ales moartea mea, moartea în tot ce are ea mai sublim ca 
împlinire a vieții. 

 Și într-adevăr, Doti, în aceste zile din urmă, eu am murit. 
Am murit de cea mai minunată moarte; am murit de viață. 
Am murit și m-am născut prin această moarte; am murit eu 
și m-am născut tu. Cel nou, cel ce sunt acum, sunt tu. Noua 
mea existență este veșnicia ta. Căci, Doti scumpă, simt ca 
niciodată veșnicia – o simt cu toată nimicnicia mea 
muritoare. O simt, cum n-am simțit-o scriind literatură; o 

simt, cum n-am simțit-o în ceasuri de mare dăruire 
intelectuală; o simt, cum n-am simțit-o până acum în niciun 
zvâcnet al sufletului meu. O simt stăruind asupra mea, în 
forma și desăvârșirea ta – o simt în felul tău de a privi, în 
felul tău de a merge, în felul tău de a zâmbi, de a te 
întrista./…/” 

(Fragment din scrisoarea trimisă de Radu Stanca soției sale 
Dorina, poreclită Doti, la data de 11 iunie 1951, Sibiu) 
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Traduceri 
 
Valzhyna Mort este o poetă și traducătoare americană 
de origine bielorusă, născută în 1981 în Minsk. A 
publicat volumele I’m as thin as your eyelashes (Sunt 
subțire ca genele tale) în 2005, Factory of tears 
(Fabrica de lacrimi) în 2008, Collected body (Corp 
complet) în 2011 și Music for the dead and the 
resurrected (Muzică pentru morți și înviați) în 2020. În 
semn de apreciere, i s-au acordat mai multe premii 
printre care Premiul Griffin pentru poezie și Premiul 
Gulf Coast pentru traducere.  
 
 

Mesaj pentru Antigona 
 

allegro pentru alungarea poliției 
adagio pentru spălarea trupului 
scherzo pentru un surâs printre lacrimi 
rondo pentru acoperirea trupului cu țărână 

 
Antigona, e clar că frații  
au murit. Cât despre cei în viață –  
alege-mă pe mine să-ți fiu soră. 
 
Și mie îmi place o înmormântare ca lumea. 
Una neașteptată, a celor de la Grapa, Sapa & Co.  
 
Proprietară cum sunt, 
fac rondul mormintelor 
și am grijă 
de posesiunile valoroase 
ale familiei.  
 
Pe instrumentul de tortură 
numit acordeon 
îmi întind oasele  
ca niște degete de vrăjitoare. 
 
Măruntaiele mi s-au golit 
ca un burduf, 
ca să sune cât mai bine.  
 
După ce îl aranjăm pe fratele tău, 
am să-ți arăt pădurile 
de morți neîngropați. 
 
Vom curăța drumul cum doar surorile 
pot face curat într-o casă: 
fără oase înșirate ca șosetele murdare, 

fără cenușă care curge din rotulă. 
 
De ce să ne certăm cu soții la masă 
când avem  
munți de cranii de lustruit? 
 
Munci și pedepse vom împărtăși, 
nu secrete ca de fete.  
 
Crescută de păpuși și de monumente, 
parcă semăn 
cu un cal sau o cățea, 
sunt ciment cu ochii în lacrimi. 
 
Mormintele mele se văd de departe, 
marmură ca pielea de bebeluș. 
 
Aici, istoria ia sfârșit 
ca un film 
cu genericul din pietre mortuare, 
cu genericul fără nume al gropilor comune.  
 
Orice șanț, oricea deal e suspect. 
 
Alege-mă pe mine să-ți fiu soră, Antigona. 
În țara asta plină de suspiciune, 
am față de lopată vie. 

 
Ars poetica 

 
Nu cărțile, ci  
strada mi-a deschis gura ca spatula unui doctor. 
Una câte una, străzile s-au prezentat 
cu nume de criminali 
naționali. 
La Arhivele Statului, coperțile 
s-au întărit ca spărgătorii de grevă 
în fața dosarelor. 
 
Într-un apartament minuscul 
mi-am zidit 
  o cameră separată, 
am populat-o 
  cu Calibanii 
planurilor de viitor. 
 
Un viitor care merge după orarul autobuzelor publice 

de la grădina zoologică la circ,  
ce viitor… 

Ce alibi ai pentru aceste dosare, aceste străzi, acest 
apartament, viitorule? 
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În poșeta în care a ținut –  

vreme de șapte războaie – 
certificatele de naștere 

ale morților, mamaia 
ascundea – de mine –  
ciocolate. Poșeta se deschida ca o gură ce țipă. 
Cele două închizători strălucitoare mă priveau 
prin uși, prin pereți, prin jazz. 
 
Cine te-a învățat să fii chip înfricoșător, poșeto? 
Îți sărut închizătorile și promit să-ți fiu supusă.  
 
August. Mere. N-am pe nimeni. 
August. Pentru mine, un măr copt înseamnă un frate. 
 
O masă cu patru picioare mi se pare un animal de casă. 
 
În templul supermarketului 
stau  
ca o lumânare 
stau la rând, ca să ajung la preoteasa care știe 
cât costă cârnații și păstrează virginitatea 
cutiilor cu lapte. Viitorul meu, mărunțișul 
primit după ce cumpăr ce am nevoie. 
 
Un viitor care merge  
după orarul autobuzelor publice, 
străzile s-au prezentat cu nume de criminali 
naționali. Mi-am zidit 
o cameră separată, în care memoria –  
migrantă ilegală prin timp – face curat 
după imaginație.  
 
Într-o cameră unde memoria despoaie paturile –  
lenjerie întărită ca spărgătorii de grevă 
pe saltele – eu sărut  
 
mere mici – frații mei – sărut închizătorile 
care ne privesc prin uși, prin pereți, prin jazz, 
ciocolatele din poșeta în care au fost  
– vreme de șapte războaie –  
certificatele de naștere ale morților! 
 
Ia-mă în brațe, mărule frate.    
 

Belarusă I 
 
nici măcar mamele noastre  
nu au habar cum ne-am născut 

cum le-am desfăcut picioarele  
și am mers de-a bușilea spre lume 
așa cum ieși de-a bușilea  
dintre ruinele de după bombardament 
nu aveam cum să știm  
care dintre noi este fată sau băiat 
ne îndopam cu noroi crezând că e pâine 
și viitorul 
o gimnastă pe linia subțire a orizontului 
făcea spectacol acolo 
țipa tare ea 
ce cățea 
 
am crescut într-o țară unde 
mai întâi ușa e atinsă ușor cu cretă 
apoi vine o șaretă pe întuneric 
și nimeni nu te mai vede niciodată 
dar în acele vehicule nu erau nici 
bărbați înarmați nici 
rătăcitoarea cu coasa 
așa îi plăcea iubirii să vină în vizită 
să ne fure punându-ne văl pe ochi 
 
liberi cu adevărat numai în toalete publice 
unde pentru un pic de mărunțis  
nimănui nu-i păsa ce făceam 
ne luptam cu canicula vara cu zăpada iarna 
și descopeream că noi înșine eram limba 
și limbile ne-au fost îndepărtate  
am început să vorbim cu ochii 
când ne-au scos ochii am vorbit cu mâinile 
când ne-au tăiat mâinile  
conversam cu degetele de la picioare 
când eram împușcați în picior  
dădeam din cap în semn că da 
și clătinam din cap că nu  
și când ne-au mâncat capul de viu 
am mers de-a bușilea înapoi  
în burțile mamelor adormite 
ca într-un adăpost antiaerian 
ca să ne nască din nou 
 
și acolo la orizont gimnasta viitorului  
sărea prin cercul de foc 
al soarelui 
 
Traducere de Monica Manolachi 
 
 
 



21 

 

 

Instantanee din Ada Kaleh 
 
A fost odată ca niciodată o insulă 
cu livezi încântătoare de măslini. 
 
De-a lungul istoriei a avut mai mulți proprietari 
și era port liber și cuib de contrabandiști.  
 
Rigoarea germană și orientul pașnic 
se îmbinaseră frumos aici. 
 
Încă tremură bărcuțele înguste la debarcader 
atunci când șuieră un tren în apropiere. 
 
Lumina soarelui de pe o ușă verde și deschisă 
arată un interior cald în care e un scaun. 
 
Chemarea lungă a muezinului reverberează 
din fosta mănăstire franciscană. 
 
Se apropie un șir de nori albi. 
Bărbatul de la tutungerie aprinde un trabuc. 
 
Două fetițe dansează și se prăpădesc de râs 
pe sub arcadele fortăreței ruinate. 
 
Bucătarul amestecă în strachina mare din cositor – 
Ce aromă delicioasă de lămâie și fistic!  
 
Pe una dintre cele o mie de alei întortocheate, 
o tânără vinde borcane cu dulceață de trandafiri. 
 
Doi recruți pozează în fața aparatului de fotografiat 
înainte să afle ce înseamnă viața în armată.  
 
Aroma de zahăr ars ne aduce aminte  
de sugiucul dulce și de baclava.  
 
Un bărbat cu fes, singur, cu brațe desfăcute, ochi 
închiși, 
spune o rugăciune pe cel mai lung covor din lume.  
 
Când imamul le-a transmis anunțul oficial, 
pescarilor li s-a părut o fantezie științifico-fantastică. 
 
600 de oameni sunt o comunitate, a zis. 
600 de oameni și insula lor sunt o comunitate.  
 
Un bărbat umblă cu un ibric de cupru în mână. 
De ce este în spatele lui atâta moloz?  

 
Cu mult după ce moscheea a fost demolată, 
învățătoarea verifică dacă mai miroase costumul a mir. 
 
Dacă insula nu s-ar fi scufundat în 1970, 
i-am fi văzut și astăzi florile de iasomie. 
 
S-ar fi aflat acolo, în mijlocul apei, 
ca o odaliscă printre perne albastru marin. 
 
Trebuie să fi fost o decizie greu de luat. 
Insula frumoasă din defileu sau două hidrocentrale? 
 
Păsările s-au rotit în cerc zile la rând, 
fiindcă puii lor erau prea mici ca să zboare. 
 
Rădăcinile de plop, chiparos și kiwi –  
Toate dorm acum adânc. Sub valuri. 
 
Un bărbat, care tăia odată bucăți de rahat, 
își bea azi ceaiul tare într-un alt context. 
 
Pământul natal îi bate ca inima 
în buzunarul alb și mic de la piept. 
 
Cafegiul se ridică noaptea din nisip, 
amintindu-și amănunte complicate.  
 
Într-o bună zi, în fața altor porți, 
se va ivi speranța, reînviindu-i pe cei duși. 
 
Se lasă noaptea, fluviul curge mai departe. 
Insula de odinioară s-ar părea că zboară.  
 
Doamne, umbra istoriei, ce groaznică! 
Hai să ne așezăm să bem o limonadă...  
 

Ce știm 
Kerry Featherstone 

 
Asta e ce știu eu: 
am trecut prin Ghor spre Farah și apoi  
prin Turkmenistan pe lângă Marea Caspică, Marea 
Neagră,  
spre un zid pe care scria „Europa“. 
Am scăpat de granița cu Ungaria. Știu 
prieteni din lagăr care s-au sufocat în camioane 
după o mie de mile de drum spre Italia, fără  
o vorbă. Știu că lagărul acesta 
e pe un teren de câmpie deasupra nivelului mării; 
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plin de pescăruși, de turiști care pot alege 
să ignore tentația puternică, tare ca oțelul,  
a unui tunel întunecos, cu tot cu trenuri. 
Știu chemarea aceea. 
 
Asta e ce tu nu știi: 
văile blânde ale Ghorului. Munții înalți 
din jurul orașului meu natal, Chaghcharan. 
Țesătoarele de covoare care nu știu deloc să citească, 
dar sigur pot face firul să cânte. O femeie  
care ia locul unui bărbat. Și conduce o mașină. 
Nu ne cunoști posturile de radio. Glasul Păcii. 
Aici e fiul meu, Aymal, care trebuie să păstreze  
secrete sângeroase. Și soția mea. Nu știi  
cum un om din afara lagărului de la Sangatte  
mi-a aruncat telefonul pe jos când suna. Soția mea. 
Nu-i cunoști pe acești oameni. 
 
Traducere de Naomi Tudor 
 

Debarcare în Lampedusa 
Laila Sumpton 

 
Puțin câte puțin  
ea își târăște întreaga poveste  
la țărm. 
Pare o cască trasă de labe de înot, 
zgâriată de rechini și de vâsle. 
 
Nu are etichetă, 
au avut rechinii grijă de ea –  
așa că ajunge într-o noapte cu nor 
dintre două războaie civile, 
când la debarcader e mai liniște, 
când vine mai puțină lume să se uite. 
 
Își ridică povara de ouă, pe care  
nicicând nu le va vedea prinzând viață,  
dar știe că ele sunt mai albe 
decât luna despre care încă nu au habar. 
De când marea nu le mai leagănă, 
ouăle de țestoasă freamătă întruna 
și cam aceasta e toată viața lor.  
 
Că dacă se vor întâlni vreodată, 
după ce carapacea li se va fi întărit, 
departe, în valuri, 
când se vor bate pe un crab frânt, 
țestoasa mamă niciodată nu va ști 
că își înfometează carnea din carnea ei, 

prin însăși încercarea de a trăi, 
singurul fapt la care ochii ei goi 
acoperiți de pleoape se pot concentra. 
 
Privind la urmele de noroi lăsate 
de armată, de poliție și de grăniceri, 
ea doar se adună și se târăște mai departe  
pe lângă farurile care cercetează  
haosul acesta de alge eșuat la mal.  
 
Dar ce contează toate astea pentru ea, 
pentru povara ei, 
când luna o îndeamnă să continue? 
Ea doar se adună și se târăște mai departe  
pe lângă bikini pierduți, sticle de Peroni 
și sandale desperecheate 
care au străbătut deșerturi ca să ajungă aici. 
 
Traducere de Alesandra Arsene  
 
Din antologia Peste mări și țări: poezii pentru cine 
caută adăpost (CivicLeicester, 2022)  

 
Poeme de Caroline Carver 

Traducător: Ana Neag 
 

 
 

Patella vulgata (melcul turtit) 
 
Mă agățam de stâncă precum un melc turtit 
ce-ncearcă să se salveze; 
îl descuraja modul în care 
viața-n ocean se stingea 
și a auzit el că la suprafață 
oxigenul nicicând nu va dispărea. 
 
Știai, mă-ntrebă melcul,  
că am cea mai puternică limbă din lume? 
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Mi-ar prinde bine câțiva ca tine, 
i-am spus căznindu-mă să urc, 
să aflu-n stâncă-un punct de sprijin 
și mi se părea 
că, după ce toată făptura va păli, 
stânca tot aici va sta, 
ca-ntotdeauna, 
căci pe ea se sprijină lumea. 
 

odată-n viață 
 
cerul se deschide 
peștii sar din apă cu gurile deschise 
păsările nu mai pot zbura 
căci aerul e dens precum apa 
și fiece val are sclipirea lui 
ca și cum stelele-ar fi căzut în mare 
sau cineva ar fi presărat nisip 
în cantități industriale 
 
ai grijă de tine! 
că-n lumea asta nimeni nu mai știe 
în ce element trebuie să fie 
 

Războiul pe înțelesul tuturor 
 
de Daniel Thomas Moran. Poem tradus de Andreea 
Tobă 
 

 
 
Ei au ceva 
ce tu nu ai 
Să fie război 
Ei au un lucru 
ce-ți aparținea ție 
Îl vrei înapoi 
Să fie război 
 

Tu ai pielea de un fel 
Ei o au de alt fel 
Să fie război 
 
Ei zic ceva 
ce ție nu-ți place 
Să fie război 
 
Ei sunt confuzi 
Tu ești la fel de confuz 
Să fie război 
 
Ți-au fost rănite sentimentele 
Ei ți-au rănit sentimentele 
Să fie război 
 
Vrei ca ei să facă un lucru 
Ei nu vor să-l facă 
Să fie război 
 
Ei se inchină unui dumnezeu 
Tu te inchini altui dumnezeu 
Să fie război 
 
Sunt furioși, așa zic 
Tu i-ai înfuriat 
Să fie război 
 
Ai zis ceva 
Tonul tău nu le-a fost pe plac 
Să fie război 
 
Le insulți bărbăția 
Îți insultă și ei bărbăția 
Să fie război 
 
Femeile lor nu vor niciodată război 
Nici femeia ta nu vrea 
 
Tu și ei sunteți în sfârșit de acord 
Despre ceva 
Femeile sunt problema 
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Poezii 
 

Marilena B. Matei 
 

 
 
Incurabil 
 
am moștenit infinitul 
și nu știu ce să fac cu el 
nu sînt bolnavă de melancolie 
doar ipohondră 
mi-e milă  
că uneori vreau să mai visez 
pe patul cu saltea de paie 
să asist la drame ieftine cu paparude 
să mai cred că stîlpii de telegraf 
sînt cruci imense 
la căpătîiul necunoscuților 
să mă mai întreb dacă marea 
este personaj sau ingredient 
în cartea de rețete literare 
sau ceas de nisip între milenii 
că apusul este pauza soarelui 
sau compromis între zi și noapte 
 
de cînd nu mai calcă goale 
iarbă și noroi 
picioarele mele au claustrofobie 
prinsă în ispită 
cu fiecare țigară - săgeată în plămîni 
plutesc așteptîndu-mi pedeapsa 
între ziare de plastic  
și bolerouri sexi 
mi se vor șterge numele și umbra 

mă voi stinge în liniște 
ca un bonsai neiubit 
 
Donez prieteni 
 
ne adăposteam sub aceeași umbrelă 
chiar dacă mă ploua pe umărul drept 
ascultam aceeași muzică 
tăceam în aceleași gînduri 
săvîrșeam aceleași păcate 
cînd deschideam aceeași fereastră 
sau ne învîrteam în aceeași roată de hamster 
 
amintiri scuturate din umbre ruginite 
cu miros de mucegai și naftalină 
 
donez prieteni 
nu pentru că se cred mai sfinți 
unii decît ceilalți 
și falsitatea lor nu are etalon 
doar că stau prea înghesuiți 
între aceleași ghilimele 
unii m-au dus pe drumul cel bun 
pentru ei bineînțeles 
erudiți în toate 
m-au judecat că nu merg la biserică 
nu țin post și lucrez în zi de sărbătoare 
dar niciodată nu s-au rugat pentru mine 
au inventat povești despre mine 
mi-au exagerat nefericirile 
cînd le dezvăluiam un secret 
parcă le puneam în arc 
săgeți îndreptate spre mine 
credeam că rănile mele 
sîngerează 
și în inima lor 
 
Și cît i-am iubit 
 
prea tîrziu am tras cortina 
să-mi văd prietenii din spatele ei 
actori ieftini cu rol anost 
erau cei pe care i-am luat de mînă 
cînd păreau carapace goale 
orbecăind între stînga și dreapta 
cei pe care i-am vindecat de plîns 
le-am dat din timpul și liniștea mea 
pesimiști incurabili 
cînd nu-i asculta nimeni 
tăceam eu 



25 

 

 

unora le-am stins focul 
cînd fierbeau în zeama lor 
fără să facă spumă 
ingrați care mi-au fost prieteni 
pînă i-am contrazis 
și-au aruncat gunoaiele la mine 
cînd îmi frigeau tălpile pe jar 
unii m-au ajutat cu o vorbă 
rezistă 
 
în exaltarea lor maladivă 
nu simțeau arsura mea 
toți au vrut să-mi fie bine 
dar nu mai bine ca lor 
pe unii i-am donat unui muzeu de foști prieteni 
îi mai vizitez din cînd în cînd 
cu un mesaj de la mulți ani 
alții au devenit prea mici 
încît nu-i mai văd 
 
și cît i-am iubit... 
 
Coțofana matinală             
 
de ce s-o fi grăbit mama  
să mă nască mai devreme 
cu treizeci de ani 
în generația de hîrtie 
și chiar în zodia gemeni 
ce să fac azi cu vîsla ruptă 
printre valuri de cărți fără prefețe 
și broșuri anemice 
între critici inexorabili 
ca timpul însuși 
evadez printre zorii din dreapta 
și oraşul obosit 
şoseaua pare o linie nesigură 
pe lîngă coțofana matinală 
care îşi revendică o frunză 
din garderoba naturii 
 
Sau invers 
 
în ultimul timp 
mă tot împiedic 
știu că într-o zi am să cad 
între demoni ruginiți 
umbre grotești 
se vor strîmba la mine 
noapțile se vor rupe 

în fantezii create de auz și de ochi 
parcă am cumpărat ceva cu rațiunea 
și acum plătesc cu inima 
sau invers 
 
Semne din toamna mea 
 
umbrele își dansau contururile 
distorsionate de lumina lămpii 
basmele bunicii 
îmi intrau în vise în fiecare noapte 
cînd mă întorceam desculț 
de pe maidanele cu noroi 
pictam imaginar frînturi de lumină 
crezînd că luna era soarele morților 
din rămășița zilei 
îngropată în cenușa liniștei 
se auzea cîte un greier întîrziat 
acompaniat de orăcăitul lacului 
nu cunoșteam uneltele păcatelor 
sau răbdarea iadului 
știam că voi fi copac 
în săptămîna mare dintre iarnă și vară 
o să-mi cos frunzele pe ramuri 
să păcălesc vîntul 
 
azi sînt doar un puf de păpădie 
cînd mă uit în oglindă 
mai văd cîteva petale galbene 
vicii incomplete 
ca niște semne din toamna mea 
 
Ca o marionetă abandonată 
 
fiecare decembrie 
lasă cîte o semnătură  
pe obrazul meu 
prin labirintul orelor 
caut un colț neatins de graffiti 
cu buzunarele goale 
mîzgălite de pixuri fără capace 
mă aștern azi 
la umbra nepăsării 
fără să repet același refren obsesiv 
cu timpul care trece 
și nu se mai întoarce 
ca o marionetă abandonată 
între minciunile secolului 
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Simion Cozmescu 
 
O obsesie sănătoasă 
 
voiam să te fac frumoasă 
erai un ghimpe și doi struguri 
prea îngustă și prea lată 
mă gândeam obsesiv la tine 
în fiecare clipă de conștiență 
(un termen relativ, prins cu ghilimele din bere și coniac 
pe tâmpla unui rac 
66 sus și 
99 jos) 
căutam semnele schimbării 
(curiozitatea celui care face un experiment in silico în 
incinte deschise 
publicului larg sau îngust) 
dar nu, 
rămâneai la fel de banală 
o aluniță zgândărită 
cu fiecare gând chinuit fals-compulsiv 
 
nu ai mai avut răbdare 
sper să găsești 
în viitorul apropiat și depărtat 
bărbatul sau femeia 
care să dezvolte o obsesie sănătoasă pentru tine 
fantasma miraculoasă a unei iubiri nemeritate 
vei deveni frumoasă și pentru mine? 
 
Ceva străveziu și foșnitor 
 
nu mă aștepta 
rătăcesc pe coapsa altei zile 
spre culcușuri molcome 
din poieni albastre 
cu gene care știu 
să mintă așa cum tu nu știi 
 
am lăsat pe caldarâm 
sub preșul de la intrare 
două monede 
să cumperi ceva străveziu 
și foșnitor 
dacă vei vrea să minți pe cineva 
nu mă aștepta 
 
A.T.I. 
 
Nu mai sunați. 
Greu vă răspund, respirația 

îmi ajunge doar să vă iubesc. 
Și timpul asistentei, e cel mai prețios 
lucru 
în 
încă viața mea. 
Inima s-a răsucit în corp, doare 
și bate înspre patul umed. 
Genunchii îmi plâng, 
ar dori să se poată îndoi înspre rugăciune. 
 
Simt o umbră 
în amintiri. 
Dar respir încă. 
 
Nu mai sunați. 
 
Vis, cioburi și sărut 
 
luna a spart ferestrele lumii 
în case au pătruns zâne și monștri 
flori din alte tărâmuri 
visele altor copii 
valuri cu pești de lumină 
și umbre eliberate de tulpină, de algă sau zid 
 
luna a spart și lumea s-a umplut de cioburi 
(clipocesc săruturi și surâsuri 
înoată liniștea din marmură spre 
îmbrățișările cuvântului) 
 
luna a spart ferestrele și străzile au năvălit 
lăsând gălăgia și noroiul pe pervaze 
nimeni nu a mai ieșit din casele 
unde străzile se plimbau fumând în voie 
prin dormitoare, bucătării și livinguri 
prin trupuri, artere și ochi 
 
apoi luna a părăsit pământul 
și nimeni nu a plâns cu lacrimi, cioburi sau sărut 
casele au împietrit 
goale 
sfidând așteptări și deșteptări 
depărtări și apropieri unite 
în zâmbetul unui somn 
care se cațără iederă 
pe glezna proaspăt răsărită 
a copacului 
a frunzei și dorului 
din pieptul meu 
unde luna s-a adăpostit 
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Poezii creștine 
 
Angelica Prelipcean 
 
Poeme-ntemnițate 
 
Poeme-ntemniţate ce-mi picuraţi cântând 
Ca mana în pustie pe sufletul flămând. 
Poeme care-nchideţi în voi dureri de-abis, 
Vi-e mâna în cătuşe, dar cerul vi-e deschis. 
 
Poeme-ntemniţate în hrubele pustii, 
Voi aţi trezit la viaţă atâtea mii şi mii. 
Şi-aţi biruit prin vremuri cătuşele de fier, 
Cântări Nemuritoare, pentru pământ şi cer! 
 
Când ţara era plină de beznă şi păcat 
Voi aţi aprins lumina să ardă mai curat, 
Desţelenind ogoare şi inimi şi păduri 
Cu "sabia şi harfa" curatelor Scripturi. 
 
Nici chinuri, nici durere, nici lanţuri nu v-au frânt, 
Aţi biruit prin toate chemând la Legământ, 
Şi-aţi abătut din cale ai neştiinţei munţi, 
Poeme-ntemniţate, ce-aţi liberat pe mulţi! 
 
Poeme-nlănţuite ce-aţi plâns în adunări, 
Cum vă sărut pe lacrimi, pe lanţuri şi dureri, 
Şi cum privesc sămânţa ce-aţi semănat durut 
Rodind în mii de inimi, un rod adânc cerut! 
 
Din jertfa de iubire a Păsării Măiestre, 
Voi ningeţi înspre ceruri cu sufletele noastre, 
Ca să le-aşterneţi dulce, ca flori de legăminte, 
Aici şi-n veşnicie la poala Crucii sfinte. 
 
Zburaţi în tot pământul, eterne armonii, 
Spre slava Celui Care, ne-aşteaptă-n veşnicii. 
Şi-ajunşi la Sărbătoare, în Raiul preafrumos, 
Schimbaţi-vă-n cunună pe fruntea Lui Hristos! 
 
A fost un tmp 
 
A fost un timp când Te-am rănit Iisuse 
Cu vorbe şi-ndoieli ce dor cumplit, 
Şi m-am târât prin pribegii nespuse, 
Cu suflet ars, ca fiul rătăcit. 
 
A fost un timp când Ţi-ai întors privirea 
Indurerat de slăbiciunea mea, 
Să nu mai văd in ei dezamăgirea 

Şi lacrima ce inima-Ţi ardea. 
 
Am pribegit prin goluri de cuvinte, 
Prin lungi pustiuri de-ntrebări şi jar, 
Sub soarele acestei lumi ce minte 
Şi-nalţă numai omului altar. 
 
Dar, Te-am chemat să fii din nou cu mine, 
Să mergem împreună prin pustiu, 
Iertarea Ţi-o ceream printre suspine 
Căci fără Tine să trăiesc nu ştiu. 
 
Au răsărit safire şi topaze 
Pe ceru-albastru fără pic de nor, 
Şi-n mijlocul atâtor mii de raze 
Văzut-am chipul Tău strălucitor. 
 
Duioasă, vocea Ta, atât de blândă, 
Ca-n cel mai dulce cântec m-a chemat... 
Cu inima de dragoste arzândă, 
Eu am ştiut atunci că M-ai iertat. 
 
Şi-apoi, având în suflet primăvară, 
Cu-ntregul dor puternic, neînvins, 
Am aruncat în praf a mea povară 
Şi mâinile spre Tine mi-am întins. 
 
Rugăciune 
 
Ridică-mă Iisuse pe braţe de iubire, 
Şi du-mă mai spre ceruri, departe de pământ. 
Aripile-amorţite se zbat a prăbuşire, 
Şi zborul meu spre Tine pe jumătate-i frânt. 
 
Coboară ca un murmur petala de lumină, 
Sărut de primăvară cu soarele plăcut, 
Şi spală-mi Tu aripa de patimi şi de tină, 
Ce inima şi viersul mi-l oglindesc durut. 
 
Adânci pustiuri negre străbat mergând prin lume, 
Cu vuiet şi cu larma de-adânci necurăţii, 
Rostesc cu buze arse de dor slăvitu-Ţi nume, 
Străină printre toate, eu te aştept să vii. 
 
E mult de când spre ceruri mă poticnesc în stele, 
Aripa-i obosită, mi-e zborul tot mai greu, 
E tot mai grea povara şi lacrimile mele, 
Iar lumea-i fără milă şi fără Dumnezeu. 
 
Iertare-Ţi cer, iertare, cu lacrimă amară 
Că-n zborul meu bezmetic aripile îmi frâng. 
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Că prea ades păcatul în suflet se strecoară, 
Şi nu-l alung Iisuse, şi-adesea nu mi-l plâng. 
 
Iertare-Ţi cer când vorba mi-e aspră şi tăioasă, 
Privirea prea-ngheţată şi-n suflet e prea frig. 
Iertare pentru pilda ce nu-i mereu frumoasă, 
Şi pentru nerăbdarea ce prea ades mi-o strig. 
 
Iertare-Ţi cer de toate şi rogu-Te fierbinte, 
Priveşte spre altarul pe care ochii ard, 
Căci pentru Tine Doamne, chiar fără de cuvinte 
Cântările căinţei sunt lacrime de nard. 
 
Daniela Ștefan 

Rugăciune 

Fă-mă pom în primăvară, 
Lasă-mă să înfloresc, 
Ca prin viață și culoare 
Să învăț să Te iubesc. 
 
Fă-mă iar copil ce râde 
Și iubește ne-ntinat 
Cânt de păsări la răscruce, 
Cânt de greieri pe-nserat. 
 
Fă-mă pasăre să zbor, 
Ca să-mi văd nimicnicia, 
Fă-mă lacrimă de nor, 
Dă-mi să-nvăț ce-i veșnicia. 
 
Fă-mă curcubeu în ploaie 
Să aduc pe cer speranță, 
Bucuria din necazuri, 
Să pun doruri în balanță; 
 
Fă-mă binecuvântare, 
Drum pentru rătăcitori, 
Să iubesc, chiar de mă doare, 
Zbor și lacrimă și nori. 
 
Georgeta Muscă-Oană 
 
Bei liniștea din gânduri 
 
Te-a înfiat natura şi Cerul, în veghere, 
Ţi-a botezat voinţa în setea rugăciunii; 
A-ncredinţat uitării povara slăbiciunii, 
Ţi-a dăruit iubirea din luminate sfere.     
 

Te-a îndrăgit şi piscul! Nu-ți uită iarba pasul       
Şi apa vălureşte sub cântec ce alină; 
Se înfioară munţii şi brazii se înclină, 
Vibrează-n flori culoarea, iar vulturii-ţi ştiu glasul.              
 
În ridurile vieţii pătrunde sevă sfântă, 
Dospită-n tihna slovei și-n suflul poeziei. 
Se-nseninează visul sub pleoapa străvezie 
Şi-n breşele nocturne doar îngerii cuvântă. 
 
Apun trăiri mărunte, născute într-o doară, 
Mor gânduri străbătute de îndoieli şi teamă;              
Blândeţea din credință spre împlinire cheamă 
Şi fericeşte trupul ce uită să mai doară.                    
 
Bei liniştea din gânduri şi,-n castă veșnicie, 
Asculţi curgând simţirea scăpată de robie.  
 
Emilia Amariei 
 
Întoarce-te  
 
Când seceta usucă și ploaia nu mai cade, 
Când în fântână apa e tulbure și scade, 
Când simți că n-ai putere și visele îți mor, 
Întoarce-te acasă și du-te la Izvor! 
 
Când pasul nu ți-e sigur și-ți fug de sub picioare 
Cărările ce-odată păreau așa ușoare, 
Când nu mai vezi lumină, e totu-ntunecat, 
Întoarce-te-în Lumina din care ai plecat! 
 
Când vorba nu se leagă și doar venin îți iese 
Din gura ce odată spunea cuvinte-alese, 
Când gândurile rele lovesc în tine greu 
Întoarce-te din cale și mergi spre Dumnezeu! 
 
Când nu mai ai iubire de dat aproapelui 
Și plin de răutate privești la viața lui, 
Când mâinile la fapte urâte sunt dedate, 
Întoarce-te la Sursa trăirilor curate! 
 
Când nu ai mângâiere și simți ca ești uitat 
Când lacrimile tale demult nu s-au uscat, 
Când crezi că se sfârșește și bine nu mai vine 
Iar viața ta-i o mare adâncă de suspine, 
 
Când teama te cuprinde și pace nu găsești, 
Când e prea grea povara trăirilor lumești, 
Când totul se dărâmă și toate merg în jos, 
Întoarce-te! Te-așteaptă, cu drag, Iisus Hristos!    
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Cronici 
 
Mircea Popa 

 
Viață și moarte în castelul Huniazilor 

 
Viața literară a unui neam este foarte adeseori 

corelativă cu faptele de viață ale societății în care trăiește 
scriitorul, care este ( sau devine) un cronicar al vremii lui.  
Pentru noi, cei de astăzi, e limpede că multe din subiectele 
pieselor shakespeariene au fost direct inspirate de 
evenimente pe care scriitorul le-a cunoscut direct sau din 
povestirile altora.  PovePstea lui Hamlet, a cuplului Romeo 
și a Julietei, a sforăriilor politice de culise ale vremii sale 
răzbat în opera sa cu o putere greu de oprit, îndemnând la 
compătimire sau la indignare. Peste tot în lume, baladescul  
și epica de tip medieval s-a hrănit din aceste întâmplări, 
uneori cu evoluții greu de anticipat, dar, oricum, ele au  
ținut multă vreme  capul de afiș al unor evenimente  
izvorâte  din mentalul colectiv.  

Istoria Transilvaniei și-a avut de-a lungul 
timpurilor propriile fapte și evenimente ieșite din comun 
care au întreținut cultul aventurii și al neverosimilului într-
o epocă în care faptele grave sau ieșite din comun au fost 
ușor de colportat, rămânând însemnate în cronicile și 
legendele vremii. Cum viața politică era foarte 
schimbătoare, nu de puține ori sunt consemnate ac țiuni și 
planuri secrete, având în vedere răsturnarea celor de la 
putere. De multe ori acestea erau deconspirate înainte de 
vreme, astfel că autorii acestora ajungeau în  ștreangul sau 
butucul călăului. Funcția de călău era una necesară și 
respectabilă și, în plin centrul Clujului, s-a păstrat multă 
vreme o clădire numită „Casa călăului”, demolată  nu 
foarte demult, deoarece ajunsese aproape o ruină.  Prin 
urmare era vorba de o funcție curativă, menită să 
avertizeze pe cei care voiau să sară peste dispozițiile legii 
sau a  ierarhiei de tip feudal. 

Cronicile vremii vorbesc adeseori de personaje 
revolute, insurgente sau provocatoare de acte și 
evenimente ieșite din comun. Ele sunt consemnate cu grijă, 
contribuind la picanteria epocii, la senzaționalul care 
trebuie păstrat și conservat ca o formă de atractivitate a 
lecturii. Avem în vedere aici unele creații literare care au 
fost brodate pe asemenea subiecte,  prin intermediul cărora 
pătrundem mai bine în caracterul și mentalitatea epocii. 
Unul dintre cazurile cele mai elocvente este cel al 
scriitorului sas Christian Schesäus, unul dintre cărturarii 
sași de mare valoare, scriitor originar din Mediaș unde a 

îndeplinit multă vreme funcția de preot luteran, mai întâi la 
Densuș, sătuc de lângă Mediaș, apoi ca prim-preot al 
orașului Mediaș, decan general al capitalului din Mediaș. 
Născut probabil în 1535, în familia județului scaunului 
Ștefan Schesäus, tânărul Christian și-a făcut  studiile 
liceale la Brașov și Bardejov, apoi a studiat teologia la 
Witenberg. În 1558 se  consemnează  faptul de  a f i f ost 
predicator la Cluj. În acești ani s-a consumat și cazul 
amoros al tinerei Ana Kendi, provenind dintr-o familie 
nobiliară românească, care a dat cel puțin trei ramuri ale 
unor noi familii nobiliare :  Kendi, Kendeffy și Kenderes. 
Cu toții sunt descendenții cneazului Cândea din Țara 
Hațegului.  Unul dintre urmașii săi, Anton Kendi,  ajunge 
să dețină înalta funcție de voivod al Transilvaniei între 
1477 și 1479. Un fiu al lui, pe nume Francisc Kendi, joacă 
un rol important pe lângă regina Isabella, văduva lui Ioan 
Zapolya, pe care o susține la guvernarea Transilvaniei. 
Nemulțumit de domnia Isabellei, el trece de partea 
adversarilor acesteia, lichidând tabăra celor care i-au rămas 
fidele, situație în care a fost ucis alături de fratele său 
Anton și de Francisc Bebek,  de către Melchior Balassa. Și 
familia acestui Balassa a fost inițial românească, deoarece 
fiul acestuia, poetul Balassa Balint, se numără printre 
primii poeți maghiari care prețuiesc folclorul și obiceiurile 
românilor, în caietele sale de versuri păstrându-se și câteva 
rudimente românești. Ulterior iese la lumină un alt 
exemplar strălucit al familiei Kendi, Alexandru, nepot al 
lui Francisc Kendi, cu care Sachesäus a fost coleg de 
internat și studii la Bardejov, unde tânărul Kendi s-a 
numărat printre cei mai culți și mai diligenți colegi de 
acolo. Credem că de la el tânărul Sachesäus a aflat prima 
oară povestea tristă a mătușii sale Ana Kendi, care f ăcuse 
mare vâlvă în Transilvania și pe care Schesäus o reține 
pentru a o dezvolta mai târziu într-o emoționantă poveste 
versificată în latină. Mai întâi Schaesäus se lasă atras de 
nararea întâmplărilor politice după cucerirea Ungariei de 
către turci, când familia domnitoare a fost nevoită să se 
refugieze în Transilvania în ideea de a perpetua 
statalitatea, într- carte tristă Ruinae Pannoniae ,  ilustrând 
pierderea prerogativelor statale  prin ocuparea Ungariei de 
către turci 

Dar să revenim la tânăra și frumoasa Ana Kendi,  
una dintre strălucitoarele domnițe transilvane, râvnită și 
pețită de numeroși pretendenți. Cel care a avut  norocul s-o 
cucerească a fost tânărul Ioan Török, descendent al unei 
celebre familii transilvane, tatăl său remarcându-se ca un  
viteaz conducător de oști, căzut prizonier în  lupta pentru 
apărarea Budei, dus la închisoare la Istanbul, unde și-a 
găsit sfârșitul. Fiul său, Ioan, a moștenit de la el castelul 
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Hunedoarei, fost anterior al lui Iancu de Hunedoara, în 
calitate de comite suprem al comitatului.  

Acțiunea legendei (numită „baladă” de autor),  va  
fi plasată de poet în acest loc faimos din Transilvania, spre 
a-i spori și mai mult celebritatea  în ochii oamenilor.  Este 
un fapt unanim recunoscut că anumite vestigii ale 
trecutului, precum cetăți, mănăstiri, ziduri de apărare își 
conservă  calitatea de locuri  de pelerinaj prin taina care le 
înconjoară, prin tradițiile care le creează, dorința 
oamenilor de a le vizita fiind legate și de fenomenele sau 
întâmplările cumplite prin care au trecut sau au avut loc 
acolo, fapte și evenimente speciale, ieșite din comun, care 
le sporesc  și mai mult aerul misterios, aura de legendă  a 
locului fiind întreținută  tocmai de astfel de evenimente 
fericite sau tragice.  Urma acestora se pierde uneori pe 
parcurs, și îmi aduc aminte, că  vizitând castelul 
Huniazilor de două-trei ori, ghidul ne-a vorbit doar de 
legenda fântânii din interior, săpată de un prizonier turc 
într-o viață. Legenda de care vom vorbi în continuare nu-i 
era  cunoscută, fiind uitată probabil, prin dispariția ei în 
timp. Cartea care descrie aceste întâmplări dramatice a fost 
scrisă cu mult timp în urmă în limba latină,  iar  ecoul ei s-
a  disipat, până la estomparea definitivă. Faptul că  recent, 
în 1996, ea a fost din nou editată într-o ediție trilingvă, 
latină, maghiară  și română, a adus din nou în atenție 
evenimentele tragice petrecute la castel în secolul al XVI-
lea, mărind atractivitatea locului.  

Dar să reînnodăm firul evenimentelor așa cum 
poetul sas de la Mediaș le-a transpus în versuri în  celebra 
sa epopee în 12 cânturi Ruinele Panoniei, în care a 
introdus și povestea de față, care lipsește din unele ediții,  
astfel că completarea acesteia cu textul latin original a fost 
cât se poate  de binevenită.    Poetul sas și-a dat seama de 
ecoul pe care această întâmplare tragică l-a putut  avea în  
mediile puritane din Transilvania, și a dorit să atragă 
atenția asupra respectării jurământului cununiei, a atenției 
acordată familie și a efectelor funeste pe care încălcarea 
acestor prerogative le poate crea. Autorul   care descrie 
aceste întâmplări dramatice  stăruie mai întâi celebrului 
castel hunedorean, capodoperă a artei medievale,  a cărui 
construcție și înzestrare arhitectonică a fost atribuită lui 
Iancu de Hunedoara, după cum ne-o spun versurile : „În 
Hunedoara, cetate din Hațeg, trăiesc  azi colonii/ O 
ridicase  Huniade în mijloc de codri/ În așezare ferită, 
cetate cu tâlc construită/ Pentru ca-n mână dușmană în veci 
să nu cadă./ A stăpânit-o Huniade, după el o avu 
Mateiaș,/Rege-al Panoniei, fala popoarelor sale.”  În 
continuare,  cetatea a trecut în alte mâini, respectiv în 
acelea ale lui Ioan Török, care și-a făcut mari merite în 
luptele cu turcii de la Deva și Lipova („Care cu lancea-i  

puse  pe goană năvala turcească”). Când îi veni timpul să 
se însoare, a trimis soli peste tot să-i caute o merituoasă 
soție. Aceștia n-au căutat mult pentru a-i îndeplini dorința, 
deoarece tot pe meleaguri hunedorene au dat peste fata î0n 
cauză, fiica nobilului Francisc Kendi  : „Iată, pe dată găsiră 
o fermecătoare copilă,/ Fata lui Kendi, de nobilă spiță 
ilustră,/ Strălucitoare cu luna-n puzderie de stele/ Fața-i  
lumină revarsă cu zâmbetul ei.” După această descriere 
fizică, printr-un portret care se întâlnește în toate basmele 
noastre, autorul insită asupra calităților fizice ale viitoarei 
soții, atunci când ea pășește în spațiul ales al castelului,  și 
toată lumea de acolo o admiră: „ Când în lăcașul divin 
grațioasă intra cu pas lin,/ Împrejmuită de-a f etelor ceată 
aleasă,/ Când vizita spațioasele săli de spectacol, de 
teatru,/ Toți o priveau cu uimire, zeiță părea”.  Aici sunt de 
remarcat două lucruri: mai întâi o apreciere superlativă a 
calității castelului, numit „lăcaș divin”, cu referire specială 
la sălile de spectacole și de primire. În al doilea rând se 
dorește o sublinierea a frumuseții femeii care va da o viață 
nouă acestui lăcaș pompos, unde se instaurează un fel de 
oază de iubire și înțelegere : „Căsătorită-și iubise bărbatul 
cu aprinsă ardoare,/ Ea copleșindu-l cu înflăcărată iubire. / 
Farmec și dragoste doar pentru el dăruindu-se toată, / Fără 
să-i pese de timp sau de unde se află.” Iată, cu trecere ea 
anilor și cu lipsa soțului chemat la treburi ostășești departe 
de casă, ea se confruntă cu dovezile de dragoste ale unui 
slujbaș de la castel, căruia nu îi mai poate rezista  („Până 
învinsă de-a patimei aspră dogoare/ Se dăruise cu totul, 
fără pudoare”). Amantul este mutat într-un sat  vecin, 
printr-o dispoziție a stăpânului, dar relația continuă și  în  
bilețele trimise acesta se plânge de ingratitudinea soartei 
care îl ține departe de ea. Îndrăgostitul  îi trimite o 
scrisoare prin care se plânge de situație, și-și exprimă  
dorința d e a o vedea, trimițând scrisoarea printr-un țăran, 
care e surprins tocmai atunci de alaiul soțului întors din 
război, se pierde de frică și oferă scrisoarea  soțului. Având 
proba infidelității soției, acesta ticluiește un răspuns 
înfocat și-l trimite cu o babă pricepută să-l ducă 
îndrăgostitului, care se și repede la castel. Aici își găsește 
iubita încarcerată și chemată la judecată    în fața 
consiliului bătrânilor.  După ce a încercat  să nege totul, 
soția și-a  recunoscut greșeala  și a  încearcă să aducă 
argumente în favoarea iertării ei, jelindu-se să obțină  
grația soțului, invocând fel de fel de scuze, inclusiv faptul 
că i-a dăruit trei copiii care vor rămâne fără mamă. Soțul 
rămâne impasibil toate aceste  lamentații, arătându-se 
jignit cu atât mai mult cu cât a fost înlocuit cu un ins mult 
sub  nivelul calităților și rangului său, și  ca atare   rămâne 
neclintit  în hotărârea lui de a-i fi pedepsită  nelegiuirea  
după lege. Or,  adulterul se pedepsea în Transilvania după 
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legea feudală care prevedea moartea infidelei, în  cazul în  
care aceasta nu e iertată de soțul încornorat.  Mândria lui 
Törörk nu se lasă înduplecată de vaierele soției și Anna 
Kendi va fi dusă împodobită cu haine și văl de mireasă și 
cu podoabe bogate  va fi dusă la locul execuției, sfârșind 
pe butucul gâdelui. Acesta, un turc fioros  scos din 
închisoarea castelului, îi prilejuiește Annei Kendi o ultimă 
plângere, aceea de a nu fi degradată în acest hal,  ci ucisă 
de  mâna soțului sau a unei rude, după vechiul obicei 
hunic.  Török rămâne  neclintit și  dă  semnalul execuției.  
Singura cinstire pe care pe care  mulțimea o aduce 
decedatei,  e aceea de a  trimite la moarte pe turcul-călău, 
pus să-și sape singur mormântul în care a fost arunca t cu 
beregata tăiată. Amantul  nevrednic, pe numele lui  
Szalanczi, a fost legat de coada unui cal și târât de acesta 
până ce e complet desfigurat. 

Povestea Annei Kendi este ilustrativă pentru  
modul feudal de a condamna înșelarea soțului d e către 
soție, și este făcută spre a atrage atenția acelor care o 
înfăptuiesc, preceptele religioase și  dispozițiile juridice 
pedepsind sever relațiile extraconjugale. Din acest punct  
de vedere nu i s-a dat putină soției adulterine să- și 
înștiințeze tatăl și nici ca acesta, așa cum sugerează 
vinovata, să poată apela la rege pentru clemență. Din 
cuvântul ei rostit în fața eșafodului, se mai poate reține că 
a intervenit în favoarea celor trei copii rămași fără mamă,  
adeverind  faptul că nu sunt bastarzi și că  au drept tată pe 
soțul legiuit.  În ceea ce privește întâmplarea petrecută în  
castelul Hunedoarei, ea are ca mobil dorința autorului ca 
asemenea lucruri să nu se mai repete, deoarece „Ele 
abundă din plin și-n vremile noastre”, dovedind f aptul că 
patimile amorului au făcut multe victime în istoria 
cunoscută, producând războaie și morți nevinovate, dând 
ca exemplu pe acela al Troiei.  

Cât privește situația de azi ai castelului Huniazilor, 
această întâmplare dureroasă poate constitui un surplus de 
motivație pentru potențialii vizitatori de a avea în față 
scena unor întâmplări extraordinare de altă dată, când 
acesta a devenit, prin forța lucrurilor, locul unor cumplite 
evenimente, care au marcat  soarta a două familii nobile, 
dintre care una de origine românească notorie. 
 
Ladislau Daradici 

 
Poema beției în viziunea lui Daniel Marian 

 
Dacă Marian Boboc a reușit performanța realizării 

unei adevărate bețivaniade prin strada bețivilor. poeme de 
iubire (premiul Cartea anului, acordată de Uniunea 

scriitorilor în 2020), poemele despre băut și crâșmă ale lui 
Daniel Marian, membru și el în aceeași uniune, vin să 
completeze spectacolul răvășitor al acestui univers distinct 
al beției. Pentru că ea, beția, pe cât e de prezentă în 
societate, pe atât e de absurdă (ca și absurdul cel de toate 
zilele al vremurilor pe care le trăim), fiind renunțare și 
revoltă în același timp, gest egoist și unilateral, dacă nu 
sinucidere (deși nu în sensul problematicii f undamentale 
ale filosofiei, așa cum a fost formulată de Albert Camus).  
Dependența de alcool e ratare socială și desconsiderare 
față de noi înșine și cei din jur și, dincolo de complexitatea 
și caracterul său insolit ca temă literară, e dezamăgire, 
capitulare, neputință. 

În timp ce la Marian Boboc întregul mediu bahic 
părea învăluit într-o jovialitate debordantă (fără a lipsi, 
desigur, respirația dramatică a ratării ce răzbate de 
pretutindeni), la Daniel Marian predomină exact această 
dimensiune tragică, existențialistă a poemelor, un abur 
consecvent al declinului și căderii (chiar dacă visul său 
tainic, cum notează jucăuș în volumul teste adn, este de a 
crea o poezie care să se poată bea: „de-acuma nu mai scriu 
pe hârtie/ numai pe cristale lichide/ să se poată bea măi/ să 
se poată bea”).  

Un poem băubil, așadar, născut în imaginația 
inconfundabilă a poetului, secondat, în volumul poartă 
frac moartea la vrac, de așa-zisul poem băutor: „a băut 
până/ n-a mai putut/ a și tras pe nas/ jumătate de oraș// 
trebuie să-l înțelegi/ are și el o vârstă/ a amplitudinii/ 
disperării”, finalul fiind asemănător și previzibil ca și în  
lumea noastră, a muritorilor de rând: „poemul leșină/ de ce 
te miră/ câte se întâmplă/ pe atâta lumină” (poemul leșină). 

În cazul lui Marian Boboc perspectiva era oarecum 
reportericească și, chiar dacă poetul afirma că locuiește el 
însuși pe celebra stradă a bețivilor, își păstra echidistanța 
în postura sa de martor, de observator. Daniel Marian în  
schimb, își asumă dimensiunea experiențială, afectiv și 
efectiv. În viziunea sa, terasa bețivilor nu e decât o terasă a 
sinucigașilor, acolo berea bându-se la jocul cu moartea , 
„sorbită ca pe ultima clipă vie/ sorbită prohibit și de-a 
dracu// pe îndelete cum rumegă viața/ pe îndelete ca dama 
de treflă// în vifor pare mult mai adevărată/ în vifor berea 
damă de companie/ pe terasa ca o lamă de ras ziua de 
mâine/ pe terasa ca un sublim eșafod” (pe terasa pentru 
sinucigași).  

Pentru poet, patima beției este comparabilă cu cea a 
iubirii („un nărav se lecuiește doar cu celălalt” e de părere 
poetul), căci, ca și atunci când e vorba de femei, „pentru a 
simți ce înseamnă viața”, trebuie să rămâi dator și la o 
crâșmă, „că numai vândut/ poți fi folositor”. În ciuda 
aparentei apartenențe la tagma bețivilor (cei ce se 
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aseamănă se adună spune o vorbă din popor), bețivul 
rămâne, iremediabil și pentru totdeauna, singur.  

Trebuie precizat că poemele despre beție ale lui 
Daniel Marian nu alcătuiesc vreun ciclu distinct în 
volumele sale, fiind amestecate cu celelalte, constituind 
doar o felie, un aspect al dimensiunii existențialiste a liricii 
poetului (alături de iubire, moarte, creație etc.), stilul fiind 
același, a spontaneitate și joc lexical, a confesiune totală, 
dar și lehamite, sub semnul unei amărăciuni și supărări pe 
nedreptățile și absurditățile lumii, pe jocul politic 
deplorabil, suferință proprie, zădărnicia vieții, dar și 
penibilitatea/ imposibilitatea iubirii ori spectacolul 
omniprezent și grotesc al morții, între fascinare, teamă 
perpetuă și curaj nebun. Prin versurile sale, poetul se 
leapădă de nimicurile din jurul său, batjocorind 
preocupările superficiale și domestice ale semenilor săi,  
totul radiografiat, precum precizează el însuși, de la 
„marginea sorții”. 

Problematica beției pentru existența individului, în  
lirica poetului, nu e cu nimic mai puțin importantă decât 
alte chestiuni, cum el însuși mărturisește în poemul altă 
ieșire de urgență din volumul silozul umbrelor: „în afara 
beției și morții/ nu poate fi decât/ iubirea (construcție/ 
ternă și disolută unde/ vezi e numai închipuire/ nu umblă 
nimenea/ cu diamante în coarne)”, în finalul aceluiași 
poem implorând, retoric, după ajutor: „dar scoate-mă d in  
zid/ din priza din dugheană/ cu un dop de vinars/ un 
forceps pentru iad/ sau cravașă pentru catâri”. Ca și Marian 
Boboc, când e vorba de beție, și Daniel Marian mai face 
haz de necaz, însă poemul său redevine sumbru imediat,  
un poem ultim, de viață și moarte, poem sinucigaș, chiar 
dacă, paradoxal, vorba poetului, „de acum înainte ne vom 
naște direct fericiți/ ca niște pui de aur într-o mare de 
rahat” (au fost aboliți zurgălăii cu foame și sete).  

Dar iată o posibilă imagine a mahmurelii, în 
viziunea sa, într-o dimineață oarecare de la marginea 
singurătății: „ultimele sticle se zbenguie tembel din buric/ 
pe retina ce-și așteaptă recolta de cioburi/ anestezic învins 
cu tremurat cu febră/ cu o greață cât toate poftele la un 
loc// au trecut gunoierii au trecut sanitarii/ n-a mai rămas 
nimic din rezerva de soi/ au luat din greșeală și moartea cu 
viața/ să-și facă planul pentru marele nimic” (exoschelet 
festiv). 

Și dacă la Marian Boboc bețivii rareori nimereau 
drumul spre casă, sfârșind lamentabil prin canale, gropi, la 
Daniel Marian găsirea unei anumite crâșme devine adesea 
o problemă chiar și pentru un băutor profesionist: „până și-
n vis umblu numai prin crâșme/ am intrat odată în biserică 
și mi-au spus/ că am greșit numărul de imobil și nici/ nu 

eram pe strada bună în orașul potrivit” (pelerin la sfintele 
necunoștințe de cauză).  

În aceste vremuri pandemice (și războinice), dacă nu 
se închid, crâșmele se renovează pentru a f i pregătite de 
apocalipsă, ca în poemul nu din volumul eterna penultima 
fascinare („azi nu mă duc la crâșmă/ e-nchisă pentru 
ultima renovare/ înaintea sfârșitului lumii”), în locul altora 
instalându-se corturi militare, încât „toată lumea era 
înarmată până în gâtlejuri/ se auzea că ar mai fi o vodcă pe 
undeva/ și se bănuiau și se hăituiau între ei/ turbați de la 
cea mai mare sete fostă vreodată” (iar veverițele plângeau 
de mama focului). Într-o astfel de situație limită, în  lipsa 
băuturii și în așteptarea marii treziri (când uneori, la 
testarea alcolemiei, „se întâmpla ca-n alcool să fie/ găsite 
reminiscențe de sânge” și nu invers, soluția ar fi să ne 
potolim setea cu... apă de ploaie: „prietene nu mai sunt 
bani și nici/ nu mai e băutură ce-ar fi/ să ne umplem 
paharele direct/ din cer ăsta nu cere nimic/ la cât s-a băut 
din el și tot/ mai e destul să adape o întreagă/ industrie de 
sete” (la un naufragiu). 

Asemănător alcoolicilor din poemele lui Marian 
Boboc, pentru care beția era o misiune nobilă pentru care 
merita să mori, bețivul înrăit al lui Daniel Marian preferă 
să-și piardă și mințile, doar să nu se dezică de meteahna sa, 
ca în această reușită baladă de pustiu din volumul teste 
adn: ”s-au interzis cele luminate/ iubitele noastre taverne/ 
de vrem o sută de păcate/ nu primim decât baliverne// la 
loc de mâdră poveste/ se mai face vreun miracol?/ mor 
tristele clipele-aceste/ departe de ținutul viticol// bântuiți 
de sete eternă/ vom sfârși nebuni după rai/ când punem 
capul pe pernă/ și ținem în gură un pai// tu care îți p limbi 
degeaba făptura/ te lepezi de sănătatea mintală?/ da 
Doamne dar lasă-mi băutura/ că n-o să mă lepăd și de 
boală”. 

Vinul și vinarsul provenind din fructe, este firesc ca 
poetul să fie preocupat și de destinul poamelor care, după 
o întreagă aventură a devenirii întru împlinire („ce-o fi în  
mintea fructului așteptând să se împlinească/ să se facă 
frumos strălucitor ca un soare”), se transformă în cele din 
urmă în alcool, ”bobul de viață” pe care fructul l-a avut 
sfârșind astfel într-o jalnică beție (bucuriile și tristețile). 
Ideea se reia în poemul vinul din eterna penultima 
fascinare, unde strugurele, încă visător, „neajuns între scila 
și caribda cu furtuni/ mai păstrează pe viță aroma și 
idealurile sale”, chiar dacă destinul său era prescris deja ,  
într-un alt poem din volumul silozul umbrelor eșecul 
iubirii (”culeg din ochii tăi strugurii înghețați”) 
răsfrângându-se asupra calității vinului: ”anul acesta în 
locul vinului de împărtășanie/ va ieși oțet de pus pe rănile 
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suflecate/ să se mire și cerul odată cum trebuie” (via cu 
singurătăți).  

Există numeroase poeme despre băutură și beție  în  
volumele publicate de Daniel Marian în anii pandemiei, 
titlurile acestora grăind de la sine: cu vinul pierzaniei,  pe 
buza mustului, viețile sunt bete etc. Uneori, chiar versurile 
de dragoste devin poeme de struguri și de vin: „dacă ți-aș 
scrie un poem ar fi de struguri/ și destul de repede s-ar face 
vin astfel încât/ va trebui să spui totul pe de rost să declari/ 
să susții și să semnezi pe propria răspundere/ sfânta 
declarație la poliția poemelor de struguri” (ipotetic). 

Ar fi o eroare, desigur, să reducem complexitatea 
ideatică a liricii lui Daniel Marian la această dimensiune a 
beției, intenția mea, prin această încercare, fiind doar de a 
releva că doi dintre cei mai buni poeți hunedoreni 
contemporani au izbutit să ridice la rang de artă un aspect 
mai puțin lăudabil (strict social vorbind) al lumii în care 
trăim, ideea fiind că în literatură nu există teme mari sau 
minore, calitatea creației depinzând doar de harul și 
discursul poetic al autorilor.   
 

Horia Ion Groza 
 

Foșnetul paradisiac al arțarului 
 
Victor Albu se află la a şasea sa carte de 

poezie, o carte de maturitate, de înalt meşteşug poetic, 
de bogat conƫinut ideatic. Titlul ei, „Raiul cu arƫari” 
(Himmel mit Ahorn), evocă acel punct înalt în care se 
strâng toate aspiraƫiile, unde sublimează toate durerile 
în intensitatea lor ascendentă, unde se produc 
transfigurările – Edenul în care Adam   seamănă 
harnic nume în lumea multicoloră de păsări, arbori şi 
flori, încercând să le înƫeleagă şi astfel să se 
definească pe sine. Arƫarul, simbol de putere, 
toleranƫă şi  rezistenƫă în mitologia celtică şi 
credinƫele din China şi Japonia, prin învăpăierea 
cromatică a frunzelor sale în toamnă, este în ton cu 
arderile din inima poetului, setos de lumine dar cu 
„aripi ce se frâng”.  Cartea constituie în fapt o dublă 
sărbătoare deoarece a apărut în ediƫie bilingvă, 
traducerea în germană fiind realizată de către un alt 
talentat poet, Christian W. Schenk, care a rezolvat 
într-un mod admirabil problemele de echivalenƫă a 
metaforelor şi a cuvintelor mai puƫin comune, precum 
şi problemele de sintaxă şi muzicalitate. 

Paul Valéry spunea că un poem trebuie să fie 
o serbare a intelectului şi poezia lui Victor Albu 
urmează această opinie. Hugo Friedrich povesteşte că 
Valéry, văzând răspunsul lui Mallarmé, „Versurile nu 
se fac cu idei ci cu cuvinte”, dat pictorului Edgar 

Degas, debutant în poezie, care se lamenta că nu 
reuşeşte să scrie bine din cauza excesului de idei, a 
notat: „Aici este tot secretul” – căci, pentru adevărata 
poezie, forƫa cuvântului este mai mare decât forƫa 
ideii. 

Victor Albu a absolvit liceul Octavian Goga 
din Sibiu (la clasa specială de matematică) şi 
facultatea de construcƫii,  deci este un om al ordinii 
sublime a lucrurilor abstracte dar şi al rigurozităƫii 
măsurabile a lucrurilor concrete. Există o legătură 
secretă între matematică şi poezie, o gândire şi o 
receptivitate  comună ambelor - calităƫi ce conferă 
celor care le stăpânesc o logică şi un mod de 
exprimare diferit de al celorlaƫi. Mintea strălucită a 
viitorologului Mihai Botez observa că poetul Ion 
Barbu a devenit creator în matematici numai după ce 
şi-a lichidat trecutul literar, că „punctul de criză al 
mesajului poetic barbian se află la intersecƫia 
categoriilor experienƫă şi notaƫie, ceea ce explică 
necesitatea permutării sintaxei” şi că poetul 
matematician savura ermetismul lui Moréas rezultat 
„din concentrarea extremă a copleşitorului său curent 
de gânduri şi emoƫii orfice”. Poezia lui Victor Albu 
urmează acelaşi făgaş. În plus, imaginile barbiene, 
aparent insolite („patru scoici, cu fumuri de iarbă de 
mare”) îşi găsesc ecou în cele ale lui Victor Albu 
(„larmă aburindă”, „maci aburind”, „aburi de prunc”). 

Nu sunt cuvinte alese aleatoric în poezia lui 
Victor Albu. Uneori ele ar părea că sunt dictate de 
cantabilitatea versului, pentru că aceasta conferă o 
forƫă intuitivă, iraƫionala dar extrem de sugestivă 
minƫii prin semnalul furnizat de simƫuri. Cugetând la 
sonorele versuri barbiene „Vir o con go eo lig/ Oase-
nchise-afară-n frig”, Leonid Dimov comenta că 
„silabele onomatopeice din primul vers pregătesc 
intervertirea de spaƫii din cel de-al doilea: a închide 
afară” şi astfel se realizează tabloul decantării morƫii. 
Noica observă că rima poate naşte cuvinte şi închide 
bucla gândului, ritmându-l (Creaƫie şi frumos în 
rostirea românească).   

Poetul nu recurge la lipituri ca Herta Müller, 
nici la Magnetic Poetry cu cuvinte aşezate la 
întâmplare pe uşa frigiderului. Deşi un poem este 
dedicat lui Gellu Naum, Victor Albu doar 
experimentează  căci poezia suprarealistă nu este 
poezia proprie lui. De la suprarealism au plecat 
oniricii, de care poate am fi tentaƫi să-l apropiem pe 
Victor Albu,  dar de la pictura suprarealistă si nu de la 
literatură.  Poemul în proză Onirocritique  al lui 
Guillaume Apollinaire  sună astfel: „cărbunii cerului, 
trandafirii lăstăreau bolƫi de viƫă care se plecau sub 
povara ciorchinilor de lună”. Oniricii de la noi, 
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Dumitru Ţepeneag şi Leonid Dimov, evită metaforele 
propunând asocieri neaşteptate în neobişnuite sisteme 
de referinƫă. Ţepeneag comentează astfel poemul lui 
Dimov, Destin cu bile, care începe cu versurile  
„Vaporul vechi cu două roƫi uriaşe/ Pluteşte pe sub 
poduri, prin oraşe,/ Licori albastre, galbene, verzui”: 
„În acest pictural, care poate părea parnasian unui 
ochi neatent, există o atmosferă stranie, subtil creată 
prin câte o imagine neliniştitoare care te face să te 
gândeşti că realitatea devine aici sprijin semantic, 
sursă lexicală”.  

Spre deosebire de toƫi aceştia, Victor Albu 
compune o poezie de mare rafinament metaforic, 
mergând până la metafore de gradul doi - o metaforă 
a metaforei, ceea ce impune cititorului o mai 
îndelungată atenƫie la receptare dar mesajul devine 
mai bogat, produce emoƫie şi bucurie şi rămâne 
statornic în memoria sufletului. Chiar dacă, în caz 
extrem, găsim metafore imposibile precum „sudoare 
de mierlă”, „vis răguşit”  sau „stele cu copite moi”, 
acestea nu sunt alăturări onirice, insolite, la maximum 
de condensare, ci sunt metafore greu de înƫeles, de 
taină - codurile secrete ale autorului, aura care 
sporeşte vraja poeziei. 

Rostul poeziei adevărate este să zugrăvească 
inefabilul, căci ea este singura formă de cunoaştere 
care îl poate exprima (sugera). Mallarmé, în 
ermetismul poeziei sale, încerca să creeze conceptul 
unui lucru inexistent. Folosind termenii lui Ion 
Negoiƫescu pentru caracterizarea liricii lui Eminescu, 
putem afirma că Victor Albu trece, în poeziile sale de 
vârf, de la mesajul neptunic la acela plutonic, al 
adâncurilor încă nerostite, al „vârstelor eterne” şi al 
„nopƫii fără început a visului”. Cele mai inspirate 
poeme ale lui Victor Albu, lucrate cu migală de 
orfevrier, respiră fiorul apropierii de frumuseƫea lui 
Dumnezeu, ca la acel ceas de cufundare în meditaƫie 
şi rugăciune când se aprinde  inima:  „a năvălit iar 
cerul/ trupul meu liniştit/ macii în holde/ muşcă din 
asfinƫit” (trup liniştit). Un poem sprinten poartă titlul 
„hai la rai” care aminteşte foarte direct vorba 
Părintelui Cleopa de la Sihăstria: „mânca-v-ar raiul”. 
Inspirate versuri, cu iz filocalic, aflăm în psalmii săi: 
„iată-mă lacrimă/ în boƫ de pământ/ Doamne, sunt 
aici/ ia-mă cum sânt” (psalm). „Cascade de cicoare/ 
din dealuri se preling/ ard ca o lumânare/ în lacrimă 
de frig// icoane dorm în culme/ cu pleoapele pe rug/ 
privesc din altă lume/ la sfinƫii care curg” (psalm). 
Poemul umeri.sună rilkean. 

Volumul cuprinde trei părƫi cu frumoase 
nume: Dealul mut, Arde o pasăre şi Trup de înger. 
Luna şi stelele întunericului apar frecvent. Ele 

exprimă veghea de sus asupra acƫiunii omului şi 
naturii, aduc fior cosmic. Deşi lumina este un factor 
care însufleƫeşte multe poeme, poetul nu pomeneşte 
soarele decât o dată şi acela este „soare de miază 
noapte”(curmătură). Discret ca natură, el caută umbra 
care spune poezia luminii. Alt cuvânt frecvent este 
„dor” , un cuvânt necesar, vital poate, sufletului 
poetului căci el exprimă, chiar indirect, setea de 
asimilare a universului, setea  de absolut. 

Victor Albu cunoaşte pe deplin forƫa 
cuvântului. Niciunul nu este gratuit. Iată, de pildă, 
ultima strofă din trup liniştit: „luna mă-ngroapă/ în 
puhoaie de dor/ raiul deşiră, un mal de alior” Poetul 
dovedeşte marele rafinament al artei sale, stăpânirea 
perfectă a fiecărei nuanƫe: aliorul nu vine în vers doar 
ca o cerinƫă sonoră ci este într-adevăr o plantă 
ierboasă de pajişte uscată, deci de sete, de dor.  

Poemul nimb este laconic, dens, şi frumos ca 
un proverb al regelui Solomon: „gâşte/ cu pendule/ în 
piept/ atârnă/ într-un/ nimb/ ruginit/ şi-nƫelept”. 
Mişcarea gâtului ca un orologiu, ca o pendulă, 
marchează trecerea pe nesimƫite din timpul perisabil 
de toate zilele în cel etern, al profunzimilor. În 
poemul trup de înger, trei strofe ca trei afirmaƫii bine 
ponderate, se leagă discret într-o ascensiune spre 
ceruri într-o tăcere în care se aude doar scârƫâitul 
carului. Diminutivele „căruƫ” şi „deluƫ” dau viaƫă 
dulce, de dragoste, realităƫii seci, concrete. 
Diminutivul,  formă lexicală atât de proprie limbii 
româneşti,  „sporeşte pentru că înfiinƫează”, spunea 
Noica. Poemul trup de înger construieşte cu mijloace 
moderne un tablou pastoral, în care simƫim pe 
Grigorescu cu carurile sale şi pe Horia Bernea cu 
dealurile. 

Poemul scurt ca un haiku poveri, închinat lui 
Lucian Blaga, evocatorul „luminii create în ziua 
dintâi” (Blaga, Lumina) vorbeşte despre liniștea de 
dinainte de creaƫie  a cărei lumină, până a-şi încheia 
drumul, se îimpovărează cu zbuciumul rebel, 
iconoclast, al lumii create în doritele ei izbelişti 
profane. Un poem înrudit, lumina tresare, se referă la 
două timpuri şi tablouri: (1) cel trecut ca la strânsul 
fânului de lucernă pe rouă ca să nu se scuture frunzele 
când se simt zboruri departe sus sub stele şi (2) cel 
prezent şi viitor – când în contemplarea pe prispă la 
mijit de zori întâmpinăm lumina ce începe să tresară 
din somnul nopƫii, pregătindu-se a se aşterne, sub 
albastrul cerului, stăpânind peste faptul zilei. Expresia 
„mi-e dor” leagă cele două momente situându-ne 
exact la interferenƫa acestora. 

Motivul botgrosului (cireşarului), o pasăre 
mare, greoaie ca albatrosul baudelairian în care poate 
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se oglindeşte cu noi nuanƫe poetul, pasăre sperioasă, 
preferând ascunzişul dar vajnică în a sparge sâmburii 
şi chiar devasta livezile, un personaj  „cafeniu sfios”, 
prilejuieste un frumos poem cu sonorităƫi barbiene, cu 
inspirate dar neaşteptate alăturări adjectivale: „dulce 
gângav/ dealul jilav/ agale mă-nrouă/ lacrimă nouă// 
cafeniu sfios/ suavul botgros/ tremură pur/ şi fără 
contur// foşnet de ascet/ calcă încet/ cu cireşe în cioc/ 
pe răni la soroc” (cafeniu sfios).  Poemul începe ca un 
descântec, curge pitoresc dar sfârşeşte brusc, într-un 
vers amar, sfâşietor, existenƫial, căci rănile pe care 
pasărea calcă încet şi apăsat sunt ale noastre, la 
ceasuri bine socotite de pronia atotputernică.  

Iată un alt poem existenƫial, creat economicos, 
în tonuri discrete, dar de o mare forƫă de sugestie, de 
un dramatism care nu îƫi scoate ochii ci este adânc şi 
sfâşietor: „când voi aburi/ ca o ploaie/ sfâşiată de 
cuci// cănd voi mocni/ ca un prun/ lângă răscruci/// 
când voi adormi/ ca un înger/ spânzurat în/ lacrimă”. 
Poemul, ca un pârâu limpede,  incărcat parcă de 
melancolie şi tragică resemnare, îşi rupe brusc cursul 
când ne întoarcem la strigătul de sirenă a titlului, cu 
întrebarea sa alarmantă: „când?” 

Multe poeme par acuarele de mare fineƫe, 
stampe japoneze, unde fiecare trăsătură, cât de 
delicată, purcede direct din inefabilul din jurul nostru. 
Aşa este praf de râu cu liniştea casei, binefăcătoare şi 
plină de înƫelesuri tainice, în vibraƫia fluturilor de 
lumină (minunată încheiere). Un frumos tablou de 
noapte cu lună („luna se-nfruptă/ ca vulpile-n vii”) 
constituie calcă norul agale. Un alt pastel, raiul cu 
arƫari, evocă malul râului din copilăria poetului, cu 
voluptatea scaldei, cu maci roşii ca pete fierbinƫi, cu 
parfumul luncii împădurite, cu curgerea neîntreruptă 
al luminii parcă spre marile viitoare focuri ale 
toamnei din frunzele arƫarilor ce străjuiesc un rai 
pământesc. Şi deasupra tuturor, veghea stelelor pe 
imensitatea bolƫii care, din întunericul de deasupra 
luminilor din vale, transfigurează fiinƫa cu aripi încă 
imperfecte. Iată şi un peisaj de ploaie de vară: norii 
acoperă încet cerul, ploaia se năpusteşte cu furie dar 
trece repede lăsând să reapară cerul ca prunci de 
cicoare printre nori ce se răsfiră: „aici şade cerul/ ƫese 
coajă de nor/ luna-ndârjită ară/ ploi în mohor// prunc 
de cicoare/ bate vita pe crupă/ brazdă cărnoasă/ din 
lumină să rupă” (prunc de cicoare)..  

Cartea cuprinde numeroase imagini frumoase 
precum „felii de lumină/ în ploi se desfac” (calcă 
norul agale), „sufletul meu/ cu nară de iadă/ muşină 
dorul/ ce prinde să cadă” (deşte de ploaie), „foşneşte 
lumina/ şi sus în ogivă/ cocorul mai arde/ şi încă mai 
strigă” (cocorul). 

Poetul este ardelean şi-şi iubeşte rădăcinile. 
Râul Şteaza şi Sibiul transpar în poemele sale o dată 
cu imaginea mamei, parcă, cumva, în tonul familiar al 
„Mamei” lui Coşbuc. „Căzut adânc  cu/ capul pe 
genunchi/ ascult/ Ardealul apunând//lumii de seară/ 
muşinând/ foşnet de nor/ şi stropi  de miere/ în 
pleoapa grea/ a mamei mele” (Ardeal apunând). „Mi-
e dor de un/ burg foşnind arini/ de sfinƫii care/ dorm 
în Ursuline/ şi uliƫe călcând/ pleoapă de crini/ de luna 
care/ coace pâine// mi-e dor de nopƫi/ mustind a măr/ 
de tălpi în luncile/ celeste/ şi ploaia ce se/ scaldă-n 
calapăr/ de mama care/ arde la ferestre” (Mi-e dor)  

Victor Albu a optat pentru o formulă a 
scrisului fără majuscule şi semne de punctuaƫie, 
exceptând punctele de suspensie puse la finele 
fiecărui poem. Poetul iubeşte muzicalitatea versului, 
muzicalitate pe care atâƫia versuitori de astăzi o 
duşmănesc sau ignoră, păgubind poezia de vraja ei 
care scapă raƫiunii dar poartă inefabilul frumuseƫii. Un 
poem sună cumva ca un cântec al lui Bob Dylan: „în 
câte părƫi curg/ drumuri către sorƫi?/din câte fărâme/ 
ne adună pe toƫi?” (în câte părƫi). Victor Albu 
foloseşte ca titlu pentru poemele sale cuvinte din 
cuprinsul acestora, dar, din păcate, cuvintele alese  nu 
constituie întotdeauna o cheie de introducere în 
mesajul poemului. Limbajul său recurge la o serie de 
motive de mai mare frecvenƫă pe care le înzestrează 
cu putere de sugestie: aburi, lacrimă, cicoare, pleoape, 
spuză, foşnet. 

Hotărât, lectura volumului „Raiul cu arƫari” 
oferă, prin cele mai reuşite poeme ale sale, întâlnirea 
cu marea poezie. Lirica lui Victor Albu denotă 
maturitate, stăpânire a meşteşugului poetic, bogăƫie 
ideatică, putere de exprimare a inefabilului. 
Intensitatea emoƫională a versului este înveştmântată 
discret în hainele de sărbătoare ale cantabilităƫii. 
Aşteptăm cu nerăbdare noi creaƫii ale acestui 
remarcabil poet.   
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Marian Danci 
 

 
 

LIMITE  
roman în lucru (fragment) 

 
„Ce straniu! Sunt cetățean al Căii Lactee și nu-mi pot 
păstra sănătatea, voi rămâne imobilizat într-un cărucior 
pentru că știința, sau poate cei care ar trebui să poată, nu 
știu să-mi repare oasele”, iar căruciorul lăsa în urmă ușile 
saloanelor îndreptându-se către lift. „Dacă nu voi mai 
putea să simt pământul sub tălpi, lansați-mă pe o orbită 
galactică, să văd totul prin hublou, chiar stând în cărucior”, 
și liftul mare, pentru bolnavi, cobora, scârțâind, cele trei 
etaje. Manevrele pentru imobilizarea trupului pe targa 
salvării, strângerea căruciorului la dimensiuni mai reduse 
și mai ales abandonul trupului viu-inert și separarea prin  
peretele cabinei a celor doi brancardieri, de zona medicală 
a suferinței neputincioase, deseori, ca și acum, avea să-i 
ridice disperarea la cel mai înalt nivel atins în cele două 
luni și jumătate de spitalizare-recuperare, simțindu-se tras 
pe sfoară de viață și de oameni deopotrivă, apoi aruncat la 
gunoi, simplu și firesc, pentru a face loc altor cavaleri ai 
deznădejdii. Prezentat la urgențe cu un sfert din corp în 
suferință, fără simțire, externat acum, cu jumătate de corp, 
mort, dar cu un pomelnic imens de sarcini pe termen lung, 
neputințe acute și o uriașă disperare, care nega tot ce trăise 
până atunci, ștergând , răzuind în profunzime de fapt, 

bucuriile, tristețile, iubirile, amintirile, cântecele, plânsul, 
căderile, înălțarea, zâmbetul, furia, copilul, adolescentul,  
elevul, studentul, părintele, bunicul... 
 - Vă așezăm pe pat, sau vă lăsăm în cărucior? - întrebare 
justificată a brancardierilor care l-au însoțit de la spital 
acasă, săltând scaunul peste cele două trepte de la intrare, 
după ce l-au împins pe aleea care traversa grădina, grădină 
ce părea că nu-i simțise lipsa, fiind îngrijită, fructele 
culese, nici strugurii nu mai erau în vie, doar florile de 
toamnă mai zâmbeau pe marginea aleii. 
- În cărucior, - răspuns automat, sec. 
- Mai aveți nevoie de ceva? - întrebare justificată, 
profesional formulată. 
- Nu, mulțumesc! mă descurc, - răspuns grăbit, determinat 
de disperarea neputinței, al celui care voia pur și simplu să 
rămână singur. 
- Dar vine cineva, se ocupă cineva de dumneavoastră... 
- Bineînțeles, mulțumesc! 
 Și a rămas singur, în bucătăria spațioasă, în care zăbovea 
destul de puțin înainte de prăbușire, mereu avea impresia 
că acolo pierde vremea, mai puțin atunci când gătea, de 
cele mai multe ori pentru el și pentru Eveline, care-l scotea 
din răbdări de o mie de ori, aducându-l în matcă de o mie 
și una de ori, oricum de n plus unu ori, neplecând la ea 
acasă decât după ce lucrurile se așezau, asperitățile se 
nivelau, zâmbetul era prezent, din nou, simplu și natural pe 
chipurile lor. 
Și mizeriile astea de hernii discale C4 - C5, C5 - C6, C6 - 
C7, cum naiba au crescut?, protuzii discale cu amprentare 
durală, diseminate, de dimensiuni până la treizeci și cinci 
milimetri, posterior, cu comprimare nervoasă la nivel L4 - 
L5, hernie discală L5 - S1, hemangiom corp vertebral L5, 
modificări degenerative de tip Modic 2 la nivelul superior 
anterior al L2, leziuni degenerative zig-apofizare, și mai 
erau câteva pe care nu le reținuse și nici nu mai conta 
atunci când, după plecarea celor doi doctori de la patul lui 
a trecut la verificarea fiecărui element din diagnosticul 
rezultat în urma RMN-ului, pe telefonul mobil, verificare 
care, pas cu pas îi explica și durerile vechi din crucea 
șalelor, și durerile de ceafă și gât de care suferea de 
cincisprezece ani, și arsurile din piciorul stâng care se 
opreau în talpă, dar nu-i explicau prea clar paralizia 
incipientă a piciorului stâng, bucată străină de carne, 
agățată cu dureri oribile de șoldul care durea și el. 
- Trebuie repetat RMN-ul,- doctor bătrân - e ceva ce nu se 
vede... și așa au făcut, l-au trecut iar prin tunelul 
claustrofobiant, și după patru ore, la contravizită, i-a f ost 
comunicat verdictul, „Tumoarea aceea ascunsă trebuie 
eliminată, de acolo provine apăsarea și pierderea 
piciorului, peste două zile facem operația și se va rezolva 
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totul.” Ei chiar credeau asta, el chiar a crezut, doar că după 
operația care a durat peste patru ore, s-a trezit fără 
jumătatea de jos a corpului, pierzându-și și piciorul drept, 
la fel ca stângul și amândouă mai rău ca stângul înainte de 
operație. 
- Și ca să aflu toate astea mi-au trebuit șaizeci de ani, care 
păreau că nu se vor termina niciodată... Și acum? Oare 
cum trec pragurile cu mașina asta? Niciodată nu le-am 
văzut ce înalte sunt... dar deocamdată nu trebuie să trec 
niciun prag, rămân aici, în bucătărie... și ce naiba fac? 
Cum dracu voi trăi de acum? Ce-i asta, să trăiești 
permanent într-o mașină... a timpului oprit, țintuit în 
secunda în care te-ai îmbarcat?... Cam puțin whiskey, dar 
coniacul nu-i început, așa că... ar trebui să fie gheață în 
congelator... așa mai merge, păcat că nu-i decât un pahar! 
Cred că mă voi face praf, apoi îmi înghit toate pastilele... și 
gata, începe zborul cosmic, că ce să mai faci în lumea asta, 
cu mașina timpului oprit? 
Zgomotul scurt al cheii, retragerea din ușa descuiată, 
apariția minunatei Eveline, încărcată cu bagaje 
nenumărate, rușinarea pentru moment, ființa asta 
nemeritând nicio adiere a respirației, dar... cum să lași 
alcoolul în pahar, înghiți ultima gură, te scuturi a greață, 
apoi întinzi brațele cuprinzând femeia. 
- Cred că ți-e greu! spune femeia, declanșând o criză de 
comunicare, tu ai vrea să știi ce a vrut să exprime de f apt, 
compasiune sau dispreț, rezonanță sau detașare. 
- Nu mi-e greu deloc, doar că nu-mi găseam papucii de 
casă să cobor din modulul selenar și să merg la veceu! 
- Dacă nu te-aș cunoaște, aș zice c-ai înnebunit,  dar așa, 
spun doar că ți-ai revenit, ești tu în toată splendoarea. Bei 
un coniac? că nu mai ai whiskey. 
Privire în piept, lacrimi de început, plâns în hohote, 
privirile neutre ale Evelinei, șervețele de hârtie rupte din 
rola de pe masă, secarea izvorului sărat, scaun apropiat de 
cărucior, mâini împreunate, degete sub bărbie, acceptarea 
momentului, zâmbet reciproc, râs amar. 
- Iona, eu te-am întrebat serios, bei un coniac?... 
Neîncredere, suspiciune, neînțelegere. 
- Eu în locul tău eram deja în comă, vorbesc serios, te mai 
întreb o dată: bei un coniac? 
- Eve, nu mă chinui! Dacă ai fi întârziat o oră, mă duceai la 
morgă, acum, cu tine, nu-mi mai vine! Pune-mi un coniac, 
poate-mi trece greața de viață... 
Pahar special cu picior, coniac șapte stele, aromă și gust 
divine, plescăit scurt după prima înghițitură, plăcere 
simplă, a doua gură cu nesaț, amintiri din alte timpuri, 
întristare abruptă. 
- Eveline, ce dracu facem noi acum? Ce teatru absurd 
jucăm? Întâlnirea diavolului motorizat cu îngerul? 

- Sunt ani mulți de când ești Iona, te ascunzi în fiecare 
clipă de Dumnezeu, te lupți cu el, dar acum ți se potrivește 
cel mai mult. Știi care-i diferența? Din burta balenei scapi 
prin rugăciune și căință, din morgă... direct underground. 
Așa că... bea coniacul, mai bea unul, bea până mai poți să-
mi spui schema de administrare a leacurilor, cu ce încep în  
seara asta, apoi voi suna sirena și începem primul exercițiu 
de alarmare aeriană, în care trebuie să învățăm cum să te 
dezbrac, cum să te mut pe scaunul cu gaură pentru ușurare, 
cum să-ți igienizez zona dintre fese, cum să-ți aduc rața 
aproape, să nu piși patul, cum să facem exercițiile de câte 
ori ne întâlnim, cum să te iubesc dacă mi se face, și dacă ți 
se mai scoală, cum să plângem sau să râdem împreună. M-
ai auzit? Împreună, eu și tu, așa că las-o mai încet cu 
morga, nici cu coniacul nu te ambala prea tare, ca să te pot 
ajuta am nevoie de tine treaz, hotărât și valid, cel puțin în  
jumătatea superioară. Trebuie să ne lămurim unde-i limita 
dintre cele două zone ale corpului tău, cât de mult mă mai 
poți ajuta, în suferința ta și a mea deopotrivă. Nu mâncăm 
ceva? Am venit direct de la școală și leșin de foame. 
Pregătesc ceva repede. 
- Dar mai e ceva bun, prin frigider? 
- Bine... Iona, dar eu ce-am lucrat în casa asta, de când ai 
plecat în stațiune? Sunt destule și am mai adus și azi. 
- Tu ai cules merele și strugurii? 
- Bineînțeles, dar nu singură, mi-am luat ajutoare, Marcel 
și Mioara, am muncit câteva zile, și-au luat și ei mere, 
struguri, roșii, ardei, vinete, m-au ajutat să le ducem la 
adăpost în beci, am stors strugurii, acomodează-te și-i 
invităm într-o seară aici, după ce se limpezește vinul, 
sfârâie deja de te trezește noaptea. 
- Dar cum de ai auzit tu sfârâitul mustului, noaptea?, râsul 
lui curat, pentru prima oară, după multă vreme. 
- Doar nu voiai să-ți pun murăturile, varza, să-ți f ac pasta 
de ardei, bulionul, zacusca, la mine la bloc! Să car toate 
acolo, apoi să le aduc înapoi în beciul tău. 
- Ce m-aș face fără tine? 
- Exact ceea ce vei face în perioada cât eu voi fi la muncă. 
Tu vei fi pensionat de boală, de fapt cred că mai bine te-ai 
pensiona anticipat, ai primi mult mai mult, dar eu vreau să 
mai muncesc măcar un an, să-mi duc la absolvire clasa a 
XI-a. Am vorbit deja cu un kinetoterapeut specializat în 
recuperări, ți-am cumpărat, la sugestia lui, un dispozitiv 
absolut necesar în asigurarea minimei mobilități, 
recuperare lungă și dificilă până la exasperare. 
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Dialog cu George Roca - cel mai activ scriitor 
român din Australia 

 
Anca SÎRGHIE: Dragă domnule George Roca, ne-am 
întâlnit direct la Universitatea “Babeș-Bolyai” din Cluj-
Napoca în mai 2018, când s-a desfășurat ediția  a  42-a a  
Congresului Academiei Româno-Americane, dar pe 
Internet comunicăm de mult timp, cu sentimentul că 
suntem prieteni de o viață. Vă știu ardelean de origine, cu 
studii filologice făcute la Oradea și de actorie la I.A.T.C. 
în capitală. Din 1980 ați emigrat la New York, de unde v-
ați mutat la Sydney, bucurându-vă de atmosfera 
australiană. Ce v-a determinat să vă stabiliți atât de 
departe de țară? Cum sunt australienii? Ce vă 
dezamăgește la ei?  
George ROCA: Distinsă doamnă Anca Sîrghie, în primul 
rând vă mulțumesc pentru faptul că v-ați aplecat privirea 
asupra mea. Sincer, mă simt onorat de acest dialog-
interviu! Sunt puțin mâhnit deoarece pandemia Covid și 
războiul acesta crunt din Ucraina mi-au pus bețe în roate și 
m-au oprit de a mai face vizite în România. Australia a 
avut restricții draconice în timpul acut al pandemiei. Era 
greu de plecat de aici. Și mie îmi era dor! Și aveam atâtea 
obiective literare de îndeplinit... acolo acasă! De exemplu, 
o tipărire de carte, o lansare... o întâlnire cu prietenii 
scriitori, cu rudele... Dar bucurie mare. Săptămâna trecută 
mi-am luat bilet de avion! În mai a.c. îmi voi lua zborul 
spre „casă”! Sydney - Singapore - Frankfurt - Budapesta -
Oradea. Sper să se îndeplinească dorința mea și să nu 
apară niscaiva piedici, precum o nouă restricție, să-i zicem 
pandemie, sau o extindere a războiului putinist!  
 Să răspund totuși la ceea ce m-ați întrebat. În 1980 am 
plecat din țară, respectiv din București unde locuiam de pe 

la mijlocul anilor ’60. Vremurile erau ciudate... lumea 
destul de necăjită... iar eu eram tânăr și cu spirit de 
aventurier. Cert este că acum nu m-aș mai încumeta să f ac 
acel pas. A fost grea dezrădăcinarea. Am avut chiar 
restricții de a mă reîntoarce în vizită în România. Am 
suferit, am albit la tâmple... Aveam 34 de ani! Îmi 
cumpărasem un bilet de avion București-New York-
Auckland-Sydney. Obținusem de la ambasada engleză din 
București o viză permanentă de intrare în Australia. Așa 
că, m-am urcat pe caii cu aripi ai companiei americane 
PanAm și până la New York zborul a fost o bagatelă. Am 
dorit să fac o întrerupere în frumoasa Americă, unde 
aveam mulți prieteni, întrerupere care s-a prelungit pe 
parcursul a doi ani. În tot acest timp „am supravie țuit” în  
New York. A fost dur, dar totuși interesant. M-am contopit 
cu poporul american, am văzut locuri minunate, am învățat 
un pic de capitalism și am plecat de-acolo cu mari regrete. 
Nu mi s-a aprobat ședere permanentă în Statele Unite, 
deoarece aveam în pașaport o viză de ședere permanentă în 
Australia. Se cam băteau cap în cap! Așa că mi-ai luat 
bocceluța, am dat o raită turistică prin Florida, apoi în 
California și Hawaii... și după o săritură de vreo șapte mii 
de kilometri am aterizat la Auckland în Noua Zeelandă. 
Având viză turistică în Aotearoa, sau „Țara Lungului Nor 
Alb” precum îi zic băștinașii maori, mi-am luat un bilet de 
circuit cu trenul și am bântuit prin cele două insule mari 
timp de două săptămâni. De la Auckland la Invercagill și 
retur. A fost frumos și destul de educativ geografic și 
istoric. Un exempu: când am ajuns la Invercagill am dat 
de-o lume ciudată. Parcă mă întorsesem cu 200 de ani în  
urmă... pe undeva prin zonele limitrofe Londrei, de la 
vorbire, la îmbrăcăminte. Doar niște cohorte de 
motocicliști mai poluau cu harleydavidsonurile lor 
atmosfera istorico-patriarhală. De fapt, clanurile de bykies 
își aleseseră acel oraș îndepărtat de lume ca reședință. 
Acolo mai dăinuie și acum. De la Auckland am ajuns în  3  
ore (tot cu PanAm) la „Sidni”, cum îl pronunță „aussies”, 
adică australienii. Țin să precizez că metropola Sydney se 
scrie cu doi de „y”, nu Sidney precum scriu unii dăștepți.  
Sydney, capitala statului Noua Galie de Sud sau New 
South Wales, vine de la Sir Thomas Townsend Primul 
Viconte de Sydney, iar Sidney este un nume (de preferință 
masculin) precum Sidney Algernon (politician englez), 
Sidney Sheldon (scriitor) sau Sidney Poitier (actor 
american). Mai exista și a treia variantă, „Sidnei” care este 
un nume masculin de origine portugheză. Deci, mare 
atenție la „Sydney”!  
Metropola Sydney m-a întâmpinat destul de rece. Era 31 
martie..., perioada când începe așa-zisa iarnă aici. Ploua 
mărunt, alături de un vânt rece care pătrundea-n oase. 



39 

 

 

Comparat cu New Yorkul, nu mi-a plăcut prea tare. Așa că 
după două luni de ședere, m-am urcat pe avion și dus am 
fost... spre Europa. Aveam de gând să mă reîntorc în 
America. Dar nu s-a potrivit. Am avut intenția să dau o 
raită pe-acasă pe la părinți, la Oradea. Când am ajuns la 
Episcopia Bihor, localitate de graniță situată la 12 km de 
orașul copilăriei mele..., „Stop”, m-au oprit cerberii 
românași de la graniță și m-au retrimis în Ungaria..., 
pentru că nu aveam viză românească în pașaportul național 
românesc. Asta a fost pedeapsa pentru că am îndrăznit să 
părăsesc acel paradis roșietic. M-am reîntors în  Ungaria, 
am bătut zilnic drumul la Ambasada Română de acolo, dar 
viză nu am primit... Am încercat, mai apoi, pe la 
ambasadele române din Germania de Est, din cea de Vest,  
din Belgia și de la Londra... dat totul era negativ. Mi se 
spunea că numai consulatul de la Sydney poate să îmi 
ofere viza de intrare mult dorită. Am mai avut o  cădere! 
Americanii nu mi-au mai dat nici dânșii o nouă viză 
turistică... așa că am luat-o înapoi spre Sydney, unde am 
ajuns după mari peripeții. Când am călcat din nou pe 
aeroportul Kingsford Smith din Sydney, am pupat 
pământul precum Papa. Nu mă mai hăituia nimeni! Am 
reușit să mă acomodez și iată că, după 40 de ani de ședere,  
mă gândesc să îmi caut o gropiță printr-un cimitir mai 
acătării și să mă stabilesc definitiv aici. Întoarcerea fizică 
la matcă este foarte grea. Aproape imposibilă! Poate 
sufletul... Căci nu degeaba am menționat eu într-o poezie 
de-a mea: „Dacă-o fi să mor aici/ Pe-al Pacificului mal/ 
Sufletul meu să se-ntoarcă/ tot acolo în Ardeal//”. Doamne 
ajută! 
 Vorbind puțin despre australieni, pot să vă spun că sunt 
minunați. Plăcuți, sinceri și sociabili. Cu toate că întâlnim 
pe aceste meleaguri o mulțime de naționalități, suntem un 
tot unitar, fără discriminare sau diferențieri. Dacă îți vezi 
de treburile tale, muncești, plătești taxele, nu are nimeni 
treabă cu tine. Așa că m-am integrat destul de repede în 
lumea de la Antipozi. Îmi place. M-am obișnuit și cu 
clima... Cam atât.  
Anca SÎRGHIE: Care sunt cele mai importante 
evenimente culturale româno-australiene care vă 
interesează? 
George ROCA: Mulțumesc! Bună întrebare. De 40 de ani, 
de când sunt aici, am avut parte de vreo zece vizite/turnee 
organizate cu artiști români veniți de-acasă. Două-trei 
trupe de teatru, vreo 10 cântăreți de muzică populară, 
două-trei tarafuri și nimic altceva. Drumul e lung până în  
Australia, biletul de avion e scump (aproximativ 2.000 de 
dolari de-ai noștri!), apoi hotelul, mâncarea... Mulți artiști 
ar veni, dar nu prea le dă mâna. Așa că am început noi să 
concepem câte un eveniment culturar/literar sau artistic. 

Am organizat lansări de carte, apoi combinații de muzică 
și recitări de versuri. Avem printre noi români talentați, 
chiar foarte talentați. Actori, cântăreți, recitatori, dansatori, 
scriitori de proză, poeți... Deseori ne dăm mâinile  și mai 
executam câte un spectacol. Public avem cu duiumul. 
Români, prieteni și de alte naționalități. Ne bucurăm cu 
toții. Ne relaxăm și promitem un nou spectacol. Cele mai 
gustate evenimente sunt cele de muzică și poezie.  
 Am făcut spectacole la Sydney, dar și la Canberra (la 
Ambasada Română), la Melbourne, chiar și la Auckland în 
Noua Zeelandă unde am fost o dată... Durata acestora, de 
cel puțin două ore. Apoi, după spectacole, interacțiuni 
sociale, discuții, prietenii, laude, pupici, o gustărică în  stil 
românesc, voie bună și promisiunea că vom reveni... 
Titlurile spectacolelor de pe afiș? „1 Decembrie, Ziua 
Națională a României” (2013, 2018), „Daruri de Crăciun - 
spectacol de muzică și poezie” (2014), „Lansarea 
antologiei de poezie română modernă «Testament»” 
(2015), „Povestiri din emisfera sudică” (2016), „Hai să ne 
facem de râs” (2016), „Dragoste la prima vedere/Love at 
First Sight!” (2016), „Mahalaua Bucureștiului” (2016), 
„Festivalul creativității geniului românesc” (Ediția a II-a) 
Auckland, Noua Zeelandă, 31 iulie-1 august 2017”, 
„Colinde, colinde/Carols and Dreams of Show” (2018), 
„Poezie pentru toți/Poetry for everyone” (2018), „Mihai 
Eminescu - 130 Years of Immortality” (2019), „Romanian 
Poetry from its Origins to the Present - A musical & poetic 
Book Launch” (2021), „Return ticket from Sydney to 
Bistrița - A lirical Dialogue beween Antipodes (2022) și 
altele.  
 Majoritatea evenimentelor au fost organizate de 
Academia Româno-Australiană pentru Cultură. Greutăți în  
organizarea evenimentelor au fost multe, dar am încercat 
să sărim voinicește peste ele. În primul rând găsirea unei 
săli/ încăperi unde să ne putem organiza spectacolele, 
majoritatea închiriate pe banii noștri. Apoi confecționarea 
recuzitei, agapele de după spectacol... afișele, reclamele...  
Toate spectacolele au fost gratuite pentru public. Ajutor de 
la forurile române - zero! Ne-am dori un ajutor din partea 
României, țara noastră de baștină și de suflet... O „Casă 
românească”, o cămăruță, unde să ne putem întâlni și 
exersa limba strămoșilor, sau chiar un Institut Cultural 
Român. De ce nu!? Ţin minte că la unul dintre spectacole 
trebuiau să participe mai multe personalități literar-artistice 
din Sydney. N-aveam sală, nu recuzită, nu înțelegere... din 
partea nimănui. Spectacolul de „muzică și poezie” era 
anunțat prin grupările de români de la biserici și asociații.  
Atunci m-a sunat colegul meu „de scenă”, dl. Daniel Ioniță 
(președintele ARACS) și mi-a spus necăjit că trebuie să 
renunțăm la eveniment, deoarece ne facem de râs. 
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Rămăsesem doar noi doi... restul „protagoniștilor” se 
retrăseseră. Mi-a venit o idee! Să dăm titlul spectacolului 
„Hai să ne facem de râs!”. Am performat doar noi doi și o  
talentată violonista cu inimă mare din Republica Moldova, 
Aliona Cigulea. A ieșit un spectacol de zile mari! Parol! 
Vreo două ore am spus bancuri, poezii vesele, fabule, 
parodii... Îmbrăcați ca la circ! Am terminat spectacolul 
fericiți și cu aplauze în serie. Aproximativ 150 de românași 
spectatori. Am promis că vom reveni, dar ne-a pus frână 
Covidul!  
Anca SÎRGHIE: În Australia ați activat în domenii 
diferite ca translator, ziarist, fotograf, grafician, editor de 
carte, redactor de reviste etc.. În 1998 ați jucat într-un 
film australian de lung metraj “A Change of Heart”, o 
comedie regizată de Rod Hay. Sunteți o personalitate 
complexă, ctitorind societăți și fiind membru fondator, 
chiar și președinte onorofic al Academiei Româno-
Australiene, unde am avut și eu cinstea de a fi desemnată 
ca membru. Noi doi ne-am întâlnit ca membri ai 
Academiei Româno-Americane. Rețin că din 2013 ați 
devenit „Emeritus Member” la ARA. Cum înțelegeți să 
veniți în ajutorul comunității românilor australieni? Ce 
manifestări culturale se bucură de interesul românilor din 
Sydney? Care sunt, după opinia dumneavoastră, cei mai 
talentați scriitori români din Australia?  
George ROCA: E corect ceea ce ziceți mai sus! Am făcut 
de toate după ce am plecat din România. Numai să fie bine 
și să pot sta cu fruntea sus! Câteodată am mai primit și 
daruri de la divinitate sau de la cei care mă știau. Filmul 
„Change of Heart”,o comedie simpatică, mi-a dat 
posibilitatea să interpretez un rol (mai) secundar... al unui 
ospătar rus. Bată-ne norocu’ de venetici necunoscuți de 
după Cortină de Fier. Pentru scenarist și chiar pentru 
regizor era tot una că nu sunt rus, ci român! Tot aceeași 
limbă... ziceau domniile lor... Tot un drac! Desigur 
dialogurile au fost în limba engleză, cu accent rusesc. Dar 
m-a bucurat și mi-a plăcut rolișorul. Hey, thanks Mr. Hay! 
Am cunoscut modul cum se face un film în Australia. A 
jucat puțin pe ecrane, dar s-a dat de câteva ori la 
televiziune...  
 Personalitate complexă? Mă zbat cât pot de tare să fac de 
toate. Să-i bucur și pe alții. Am fost redactor la câteva 
ziare și reviste de limbă română din jurul lumii, precum 
„Cuvântul Românesc” din Melbourne, „Foaia Parohială” și 
„Magazin Românesc” din Sydney, „Familia Română” din 
Oradea, „Revista Agero” din Stuttgart, Germania...Apoi 
am fost redactor-șef al ziarelor „Jurnal Olimpic” și „Spirit 
Românesc” din Sydney, „Romanian VIP” din Dallas, 
Texas, SUA. Mai apoi, am înființat on-line mai multe 
reviste de literatură română: „Rexlibris Media Group”, 

„Australiana”, „Antipozi”, „Expresia”, „Bumerang”, 
„Esențe Culturale” (împreună cu plasticiana craioveancă 
Dr. Cristina Oprea), „Logos și Agape” (împreună cu 
scriitoarea timișoreancă Mariana Gurza) și „Confluențe 
literare” (împreună cu distinsul scriitor bucureștean 
Octavian Lupu). Unele au sucombat, altele mai sunt 
viabile și astăzi. În 2014 a fost înființată, la inițiativa mea, 
Academia Româno-Australiană pentru Cultură, un model 
mai mititel după Academia Româno-Americană (unde sunt 
membru de peste 20 de ani și unde, într-adevăr,  în  2013 
am fost onorat cu titlul de „Emeritus Member”). La 
ARACS am fost numit președinte onorific, iar 
universitarul Daniel Ioniță a fost ales președinte în 
funcțiune!  
 Fără să fiu tendențios sau părtinitor, pot să vă enumăr 
mai mulți oameni de litere care au adus onoare literaturii 
române de la Antipozi. Mă refer la cei care au scos măcar 
o carte sau o revistă. La Sydney: Edward Granville 
Theodore(scu), Emil Boz, Antigone Kefala, Theodor 
Silvaș, Pr. Gabriel Popescu, Mihai Maghiaru, Ioța 
Gaeskov, Cornel Neagoe, Dorina Bugariu, George Mițin , 
Pr. Mihai Anghel, Constantin Lomaca, Laurențiu Fulga, 
Romulus Roman, George Costea, Pr. Doru Costache, 
Daniel Ioniță, Mihaela Cristescu, Loredana Tudor-
Tomescu, Anișoara Laura Mustețiu, Tudor Bucea, Mariana 
Liță (Maia Codrin), Ana Vintilă-Bogdan, Gheorghe 
Drăgan, Octavian Sărbătoare, Dorian Stoilescu, Viorel 
Nichols, Ovidiu Adrian Oprea. La Melbourne: Emil Cică, 
Cristian Crăciun, Ben Todică, Radu și Aurelia Satcău, 
Ana-Maria Beligan, Simona Martinovici. La Brisbane: 
David Khoury, John Boca și Geo Petrescu. La Perth: 
Daniela Ion, Iulian Țenea... Și mulți alții! Să mă ierte cei 
pe care i-am omis. Onoare tuturor care au purtat până la 
Antipozi steagul scrisului românesc!  
Anca SÎRGHIE: În România sunteți prezent în presa 
literară cu creații beletristice proprii în limba română, pe 
care le-ați publicat în volume de poezie, de proză ori de 
interviuri. Pretutindeni polarizați atenția mânuitorilor de 
condei și stimulați talentele literare. Consider că sunteți 
cel mai activ scriitor român din Australia, cel puțin din 
câte cunosc eu. Doresc să argumentez. Sub titlul „Scripta 
Manent”, ați scos la Editura Anamarol, din București, 10 
volume de proză, semnată de 20 de scriitori, în anii 2012 -
2016. La fel de generos este și proiectul eseurilor de 
motivație literară intitulate „Taina scrisului”. Proză, care 
la aceeași editură bucureșteană a demarat în anul 2019 și 
în prezent a ajuns la al IV-lea volum. Este de-a dreptul 
impresionant cum reușiți să aduceți împreună scriitorii 
români de pe atâtea meridiane. Ce reviste în limba 
română coordonați în prezent?  
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George ROCA: Am încercat întotdeauna să stau aproape 
de România, de limba română care este veșnic în 
schimbare. Am învățat de la alții noi exprimări, cuvinte 
chiar, mod de a concepe o frază, o propoziție...  Am mai 
spus asta, anume că, de când sunt aici, respectiv  de 40 de  
ani, am învățat mai multă limbă română decât în  toți anii 
petrecuți prin amfiteatrele filologiei... deoarece am stat tot 
timpul în strânsă legătură cu scriitori, jurnaliști, critici 
literari și promotori ai limbii și literaturii române afla ți în  
țară și nu numai. Comunicarea a fost la început prin 
scrisori sau publicații, iar mai apoi, grație internetului, 
totul a fost mai simplu, mai ușor. Mi s-au publicat scrieri 
personale în multe reviste și ziare din România, în 
antologii colective. Am început să public cărți cu propriile-
mi scrieri și pe parcursul timpului am scos 10 volume, care 
s-au materializat (până în prezent) în 3270 de pagini A5. 
Am avut mai multe lansări de carte, aici la Sydney și în 
România, lansări care mi-au umplut inima de bucurie prin 
comentariile făcute de criticii literari prezenți la 
evenimente sau chiar de cititori. Am avut lansări de carte 
proprii la București, Timișoara, Oradea, Cluj-Napoca, 
Slatina, Alexandria, Târgul Mureș... Acolo am cunoscut 
intelectuali de elită și creatori de literatură care mi-au 
devenit prieteni și corespondenți la revistele pe care le 
conduceam. Până la urmă,  s-au transformat în peste 2.500 
de corespondenți de nădejde, oameni ai scrisului care 
trimiteau frecvent materiale. Mulți dintre aceștia erau 
membri ai Uniunii Scriitorilor din România, ai Ligii 
Scriitorilor Români sau ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști. 
Am publicat astfel, pe parcursul a peste 30 de ani, mai bine 
de 9.000 de articole. Muncă grea, dar a meritată. Pot spune 
cu mâna pe inimă că, redactându-le, pe toate le-am citit și 
am învățat multe de la diferiți autori. 
 Vorbind de proiectul „Scripta Manent”, pot să spun că 
m-a încântat colaborarea cu dna. Rodica Elena Lupu, 
directoarea Editurii „Anamarol” din București. De fapt, 
dumneaei s-a ocupat de editare, iar eu de grafica interioară 
și coperte. Și astfel s-au materializat cele 10 volume... 
Fiecare volum prezintă 20 autori, având aproximativ 400 
de pagini. Deci cele 10 volume însumează peste 4 .000 de 
pagini A5. De asemenea, am colaborat în același mod, 
împreună cu aceeași editoare, la proiectul „Simbioze lirice 
- Antologie de poezie”, cuprinzând 20 de volume și câte 
20 de poeți prezenți în fiecare dintre ele.  A totalizat 
fiecare 320 de pagini A5, deci însumând aproximativ 
6.400 de pagini. Tot la „Anamarol” am făcut grafica la 
antologiile: „Doamnele poeziei” și „Șansele poeziei”. În 
Noua Zeelandă am colaborat cu scriitoarea și editoarea 
Valentina Teclici la antologia „Poduri lirice/Poetical 
Bridges” - volumul 2 (Editura „Scripta Manent”), volum 

bilingv român-englez. Volumul 2 conține 268 pagini și 25  
de autori. La Timișoara am conlucrat cu scriitoarea 
Cornelia Chifu la editarea mai multor volume de proză și 
poezie: „Daruri de Crăciun” vol.1 și 2. - Antologii de 
poezie (Editura „Rexlibris”, 2007, 2019), „Cântec de 
leagăn pentru Aby” - Poezie, de Cornelia Chifu (Editura 
„Rexlibris”, 2017), „Cu voi în suflet și în gând” de Doina 
Andronic (Editura „Armonii Culturale”, 2018). În  Israel 
am editat și am executat grafica la 4 cărți de proză: „Cafea 
și fum de țigară” - eseuri de Roni Căciularu (2017), 
„Chemați doctorul!” - schițe umoristice de Dorel Schor 
(2017), „Dadu” - studiu biografic de Adina Rosenkrantz-
Herscovici (2018), „Banca amintirilor” - povestiri de 
George Goldhammer (2019). Am mai editat/redactat peste 
20 de cărți pentru diferiți scriitori și poeți din Canada, 
Statele Unite, Grecia, Australia, Noua Zeelandă și 
România.  
 „Taina Scrisului” este alt proiect de suflet. Este un 
complet de interviuri/eseuri pe care l-am lansat 
corespondenților mei. Au răspuns până în prezent 165 
creatori de literatură română - scriitori, poeți. Tematica: 
dezvoltarea scrisului domniilor lor de la începuturi până în  
zilele noastre, de la debut până la consacrare. Fiecare 
volum conține eseurile a 50 de autori, prezentate în  418 
pagini. Am publicat până în prezent primele două volume, 
urmând ca anul acesta să public volumul 3, iar, când va f i 
complet, voi publica și volumul 4 (sper că tot în 2022). 
Menționez că fiecare interviu/eseu este publicat în mai 
multe reviste de pe internet cu care colaborez.  
 Referitor la ultima revistă pe care o coordonez din 8 
iunie 2021, aceasta se numește „Bumerang Literar” 
(https://bumerangliterar.wordpress.com/). Până în prezent 
am publicat 425 de articole. Cu durere în suflet pot să vă 
spun că revista care mi s-a lipit cel mai mult de suflet a 
fost „Confluențe literare”. După cum ne-a comunicat 
motorul de căutare Google, a fost cea mai citită/accesată 
revistă de limbă română din lume. În cei 11 ani de 
existență, au fost publicate în 3.863 de ediții,  74.831 de 
articole, 1.840 de autori și aproximativ 16 milioane de 
cititori/accesatori. (Statistici la 2 august 2021). A trebuit să 
o închidem datorită unor litigii și răutăți ale unor 
corespondenți... Păcat! Vezi parabola cu „creșterea 
șarpelui la piept”. Punctum! 
Anca SÎRGHIE: Privesc pe Internet și văd pe pagina de 
Facebook că aveți o întreagă galerie de chipuri pe care le-
ați selectat după un criteriu propriu, ce rămâne probabil  
secret. Nu-mi pot imagina nici cum ați surprins asemenea 
instantanee cu atâta acuratețe. Oricum, ele prilejuiesc 
privitorilor o reală desfătare și provoacă o meditație 
asupra destinului omenesc. Panoramați expresivitatea 
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zâmbetului, pe cea a râsului exuberant, dar ați surprins și 
priviri melancolice sau mucalite. Am găsit și ochi minunați 
care focalizează frumusețea feminității înseși. Altele 
întruchipează blândețea ce vindecă rănile sufletului ori au 
curiozitatea cu care oamenii înțeleg să întâmpine 
priveliștea în mișcare a lumii. O interesantă galerie de 
instantanee portretistice, unele de o certă valoare 
artistică. Mi-l amintiți pe Ion Miclea, dar nu în  ipostaza 
fotografului oficial plecat de la Cluj, ci pe Miclea artiștilor 
scenei și al scriitorilor. În mod cert, dumneavoastră 
dețineți secretul surprinderii poeziei pe care o are 
expresia chipului uman. Pentru că este minunat ce 
realizați, doresc să ne spuneți dacă veți continua această 
colecție. Ce finalitate are ea? Ar putea deveni un album?  
George ROCA: Pagina mea de Facebook conține la secția 
de „Fotografii” un număr de 86 de albume 
(https://www.facebook.com/george.roca.10/photos_albums
) cu un total de aproximativ 5.000 de imagini. Sunt albume 
cu portrete ale celor cu care colaborez, exemplu fiind: 
„scriitori”=534, poeți=500, colaje=249, desene, acuarele, 
vitralii=151, sigle create de mine=131, afișe=142, 
personalități artistice și literare=78, grafică Eminescu=67, 
În Memoriam=109 și altele. În general, toate imaginile 
sunt create sau prelucrate de mine. Am permis redactorilor 
de la mai multe reviste să preia fotografii pentru a le atașa 
la articole, fără să specifice dreptul de copyright. De f apt, 
am dorit să prezint online (pe facebook) o expoziție 
complexă de imagini. Și cred că am reușit! Am foarte 
mulți vizitatori și comentatori care se încumetă să dea o 
raită pe la imaginile pe care le prezint. Vă mulțumesc 
pentru comparația cu maestrul Ion Miclea, vestitul fotograf 
de la ziarul  “Făclia” din Cluj... Puțin cam mult! Merit 
eu...!? Sincer, aș fi fericit să găsesc un sponsor sau un 
curator care să se ocupe de câteva expoziții.  
Anca SÎRGHIE: Ați inițiat lansarea cărții de debut a 
poetei Cristina Horotan din Sibiu, total necunoscută până 
acum. Se știe că drumul spre un volum trece prin apariții 
mai mult sau mai puțin îndelungate în publicații de profil.  
Aici, nu a existat un asemenea preludiu publicistic. Cum 
ați avut curajul să-i editați acest volum?  
George ROCA: Cu poeta Cristina Horotan e poveste mai 
lungă. Intotdeauna m-au atras debutanții. Am dorit să îi 
ajut, să îi sprijin pentru a ieși din anonimat, pentru a 
prevala. Deseori am reușit. Cu toate că am fost criticat într-
o revistă a Uniunii Scriitorilor că promovez prea mult 
necunoscuții. Așa este! Dar, dacă dintr-o sută de poeți sau 
scriitori necunoscuți doar unul scoate capul din anonimat,  
atunci pot să fiu fericit. Dacă punem la socoteală că am 
avut pe parcursul a 30 de ani peste 2.500 corespondenți. . . 
Din aceștia 25 au ajuns oameni de litere, apreciați și 

cunoscuți. Pentru mine e o performanță. Dar vă spun 
sincer că au răsărit mult mai mulți.  
 Într-o zi, Cristina mi-a trimis o poezie... spre citire 
(doar!) Mi-a plăcut. Era curată. Citind-o pe îndelete, mi-
am dat seama că este un mesaj al sufletului, o poezie 
zbuciumată, un mesaj-simbol (politic chiar...) către această 
lume care pare din ce în ce mai întunecată. Am rugat-o să 
îmi trimită un grupaj de 10 poezii... dacă are. Mi-a răspuns 
prompt. Versuri interesante! Scrise cu mâhnire, cu durere. 
Aveau mesaj și o versificație destul de bună. Le-am 
publicat. Apoi, au urmat altele, poezii scrise în  grabă, cu 
mesaje dure, precum niște spini, altele mai line, precum 
petalele de flori. Și uite așa s-a ajuns la o carte... unde sunt 
prezente - după cum scrie și pe copertă - 101 poezii! De ce 
101...? Pentru că 100 era un număr rotund și 101 dă 
speranțe de viitor. Adică va mai apărea (cred!) un volum 
sau mai multe. Principalul fapt este că poeta are har și dar 
de la Dumnezeu, că îi place să scrie și să se exprime în 
scris... Am observat îmbunătățiri la stil, la rimă, ritm și 
măsură. Totul s-a întâmplat în mai puțin de un an. 
Menționez aici că am avut recent o experiență similară tot 
cu o poetă din Sibiu, domnișoara Jolie Târnoveanu. Scrie 
bine, clar și foarte modern, o poezie plăcută la citit.  
 Am editat cu mare plăcere volumul care a fost numit 
„Di+Agnostica, 101 poezii” și care nu după mult timp a 
văzut lumina tiparului. „Di+Agnostica” este o carte scrisă 
cu tristeți și bucurii, cu sufletul, cu inima, deseori cu 
lacrimi. Lansarea a fost programată pe 24 decembrie 2021 
în Sibiul dumneavoastră... deci cum să nu vă invit la 
eveniment!? Eu aici, la Sydney, la multe mii de kilometri 
depărtare, încercam să mă imaginez acolo, în acea 
frumoasă sală, să văd reacția publicului prezent, să ascult 
cuvintele laudative ale comentatorilor... Până la urmă am 
reușit! Parțial... Am primit imaginile video de la acea 
lansare. M-am bucurat nespus. Era acolo (și) o bucățică 
din sufletul meu... Și mulți prieteni în sală! I-am văzut, i-
am ascultat și m-am bucurat nespus.   
Anca SÎRGHIE: O problemă vitală pentru sănătatea unei 
literaturi naționale, oricare ar fi ea pe glob, este cea a 
traducerii în alte limbi. La 1 aprilie 2022, ați publicat pe 
Internet un eseu intitulat „Păcatul traducerilor 
neprofesionale”. Fiind în vizită în America, m-am izbit 
cum nu se poate mai concret de nenorocirea semnalată în  
eseul dumneavoastră atunci când am copiat de pe Internet 
o traducere a unei poezii eminesciene, convinsă că pe 
Internet sunt puse traduceri verificate, de certă valoare.  
Am dat-o nepoțelei mele care intenționa să o recite la 
evenimentul Eminescu, organizat într-un colectiv de 
români din statul Michigan. Am întrebat-o dacă dorește să 
o citească de pe hârtie sau dacă o va recita, cum știam că 
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obișnuiește, ca elevă premiantă la școală, aflată în clasa a 
Vl-a. Răspunsul ei a venit prompt: „Sigur că voi recita 
poezia. Nu, nu o voi citi, bunico, mie îmi place să recit.” 
Abia apoi ea s-a uitat peste textul traducerii, dar nu mi-a 
comunicat impresia ei. Au trecut trei zile și evenimentul se 
apropia. Așa că i-am sugerat să-mi recite mie mai întâi 
poezia pe care credeam că a memorat-o, exact ca la o 
repetiție. Răspunsul ei m-a descumpănit total: „Cum vrei 
să memorez o traducere atât de proastă? Nu merită, 
bunico!” Fetița noastră cunoștea varianta originală a 
textului, cea în limba română, astfel că a putut constata că 
avea în față o transpunere total falsă a poeziei 
eminesciene. Era un copil de 12 ani și ea sesizase 
stângăciile din acea traducere. Dumneavoastră trăiți în  
Australia, domnule Roca, și adesea vă izbiți ca literat 
situat la frontiera celor două limbi - română și engleză - 
de inadvertențele transpunerii dintr-o limbă în alta. Unde 
vă situați dumneavoastră în această ecuație?  
George ROCA: Țin să pornesc de la mărturisirea ce mă 
delimitează net de un fenomen periculos, tocmai semnalat. 
Eu vorbesc/scriu bine în engleză, italiană, maghiară și 
binișor în franceză, germană, rusă și spaniolă..., dar nu m-
aș încumeta totuși să traduc operele unui român în nici una 
din limbile cunoscute. De ce? Pentru că aceste traduceri nu 
se ridică la nivelul valoric al lucrării din limba română. Și 
atunci, în loc să facă un bine scriitorului român, totul apare 
ca un compromis, deoarece cititorul judecă ceea ce a scris 
traducătorul... nu ce a scris adevăratul autor. 
Anca SÎRGHIE: Cum poate fi explicată în opinia 
dumneavoastră situația critică pe care o semnalați? 
George ROCA: Egoul românilor le spune că după 40 de 
ani de „cortină de fier”, a venit vremea când este permis 
orice pentru a deveni faimoși peste hotare! Vor să fie 
internaționali! Înțelegeți!? Dar cu ce reprezentanță? Cu 
traducători de alde moș Gulie care stă la Paris de 
douășdeani și face pe literatul bilingv. Sau cu Gogu 
Carcalete care a ajuns în Italia la vremea pensionării și 
care din lipsă de ocupație s-a apucat de traduceri... Dar 
româna a uitat-o pe jumătate, iar italiana nu a învățat-o 
decât la nivel de grădiniță. Acești doritori de notorietate 
universală ar trebui să se zbată în primul rând să devină cât 
mai naționali, astfel ca să vină străinii și să se bată să-i 
traducă. 
Anca SÎRGHIE: Care ar fi soluția practică pe care o 
întrevedeți, stimate domnule Roca, un poliglot cum sunteți, 
cochetând cu literatura? 
George ROCA: Soluția e simplă! De ce să nu ia scriitorul 
român legătura cu un literat de aceeași talie cu el,  d intr-o  
altă limbă - mă refer la valoare, adică la exigențe estetice și 
morale - căruia să îi propună să îi traducă lucrările? 

Desigur că la rândul său, românașul îi face un 
contraserviciu, traducându-i operele celuilalt în limba 
română. De la egal la egal! Încercarea moarte n-are! Mai 
mult ca sigur că va accepta. Se pune întrebarea: Ce mijloc 
de comunicare vor avea cei doi literați. Cum se vor 
înțelege dacă nu cunosc niciunul limba celuilalt? Simplu! 
Pot apela la intermediari, chiar la translatori virtuali 
precum „Google translate”-care trebuie folosiți cu multă 
precauție-, la noua generație de tineri care cunosc mai 
multe limbi de circulație internațională, dar nicidecum la 
„erudiții noștri flăcăi tălmăcitori” de alde Monsieur Gulie  
și Signor Carcalete. Mă refer strict la comunicare între ce i 
doi oameni de litere. Știu că nu e ușor, dar așa fac și cei 
din străinătate. Cu răbdare, iese ceva de calitate. Să știți că 
sunt mulți oameni de alte nații care se bucură când 
descoperă muzicalitatea limbii române, perfecțiunea ei, 
ușurința de a o învăța. Păcat că a stat ascunsă atâția ani 
după Cortină de Fier.  
Anca SÎRGHIE: Eu sunt mai puțin optimistă ca 
dumneavoastră, considerând că nu oricare scriitor de 
valoare își propune să traducă operele altor autori din 
lumea largă, decât dacă are afinități cu aceia. Majoritatea 
marilor poeți fac și traduceri, desigur. În principiu, mă 
bazez pe preocuparea pe care o au traducătorii 
profesioniști, obișnuiți cu o asemenea responsabilitate. 
Dar, atunci când vii dintr-o altă literatură,  este greu să 
distingi pe traducătorii profesioniști de amatori.  Cei mai 
chemați să facă această muncă de mare responsabilitate 
ar trebui să fie cei acceptați ca membri ai Uniunii 
Scriitorilor din România.Însă pot fi și excepții, atât în sens 
pozitiv, cât și negativ.  
George ROCA: Da! E o idee extraordinară ca cei de la 
Uniunea Scriitorilor să se ocupe mai intens de problema 
traducerilor și a relațiilor cu traducătorii profesioniști d in  
afara perimetrului național. La nivel de specialitate,  sunt 
convins că au relații cu forumuri de profil din străinătate și 
astfel se poate ajunge la traduceri de calitate. Consider că 
însăși Academia Română se poate implica în asemenea 
activități. Poate într-o zi o asemenea traducere va ridica un 
autor român chiar spre culmile Premiului Nobel pentru 
literatură. Am mai afirmat undeva că: „Dacă Orhan Pamuk 
poate, de ce să nu poată și Oprea Papuc !?”.  
Anca SÎRGHIE: În acest prim dialog al nostru, ținta mea 
a fost să fac un portret esențial al omului de litere și cel al 
cetății, care sunteți, trasând un liant între România și 
Australia conaționalilor dumneavoastră.  Care ar fi 
întrebarea pe care ați așteptat-o și eu nu v-am pus-o? 
George ROCA: Distinsă doamnă profesor Anca Sîrghie, 
dialogul cu dumneavoastră a fost atât de plăcut încât m-aș 
încumeta să mai disecăm tot atâtea întrebări într-un nou 
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proiect. Să dezbatem și să facem lumină în subiecte de 
literatură pură, să vorbim despre o licență poetică, despre 
aforisme, despre ultimele reguli elaborate de Institului de 
Lingvistică „Iorgu Iordan”, despre DOOM, despre DEX, 
despre un palindrom, despre anamneză, despre literatura 
thespiană, despre hermeneutică sau chiar despre lingvistică 
comparată. Cred că ar fi o provocare extraordinară  atât în 
beneficiul nostru cât și a cititorilor. Păcat totuși că „Sed 
fugit interea, et fugit irreparabile Tempus!” iar cale de 
întoarcere nu există!  
Anca SÎRGHIE: Vă mulțumesc pentru timpul acordat și 
vă doresc succes în realizarea proiectelor la care lucrați.  
Sper să ne revedem cât de curând în România. 
George ROCA: Și eu vă mulțumesc pentru răbdarea de a-
mi asculta sufletul. Apropos! Să mă ierte cititorii că am 
prezentat mai sus atâtea cifre, dar era necesară aritmetica 
în prezentarea activității mele. Cifre și litere. Scripta 
manent! Și uite așa vă doresc atât dumneavoastră cât și 
celor care au survolat rândurile de mai sus: „Să ne citim cu 
bine și să fim sănătoși!”  
 

 
Nicu Fasolă 
 
Cântări Nemuritoare 
 
Cântări Nemuritoare,cântări născute-nlanţuri 
Scăldate-n mii de lacrimi, de sânge şi suspin, 
Pe ciob de sticlă scrise şi pe pereţi de gheaţă 
De-o mână tremurândă de foame şi de chin. 
 
Vers după vers acolo şi strofă după strofă 
Apoi numerotate în minte şi în gând, 
Păstrate în tăcere,sfinţite-n suferinţă 
Voi azi în lumea-ntreagă cutreeraţi zburând. 
 
Aşa a fost dorinţa Psalmistului Golgotei 
Apostol al iubirii cuprins de Duhul Sfânt, 
În orice vers să pună o rază de iubire 
Şi-un strop de mângâiere în orişice cuvânt. 
 
A zugrăvit în ele doar Jertfa de pe Cruce 
A semănat în toate doar Chinul Lui Iisus, 
De marea Lui iertare a spus plângând prin gratii 
Şi-n toate mulţumire de jos şi până sus. 
 
Vă vom păstra deapururi în inimile noastre 
Vă vom cânta cu frică,cu teamă şi fior, 
Cântări Nemuritoare,Cântări născute-n lanţuri 
Şi-n ranele ce încă şi astăzi vă mai dor... 

Violeta Deminescu-Jurca 
 
fluturii nu zboară niciodată iarna 
 
am cunoscut de atâtea ori moartea 
că nicio otravă nu mai ucide 
înghit în doze mici 
tristețea unei duminici de ianuarie 
un fluture prea grăbit va sucomba între ferestre 
între rai și iad 
purgatoriul iubirii 
și teracota asta 
singurul arhitect al căldurii 
dintre noi 
 
ultima șansă 
 
iubirea 
singurul demon 
pe care mereu mi-l permit 
și vina 
poate-ai să mă vezi 
ca-ntr-o perfuzie cu infinit 
cea adevărată prin care trece lumina 
 
pe-o tipsie de cântec 
mereu îți aduc maci din lună 
ca dintr-o grădină secretă 
îți cresc universuri 
în gând 
să mă citești ca pe-o rună 
 
în liniștea de după furtună 
scutur iar fața de masă 
pe care zeii au jucat zaruri 
cu viața 
 
a câta oară 
valuri 

 
în apa insomniei 
cât o noapte polară 
lebedele își spală veșmintele de doliu 
și fața 
 
ochii dospesc a mirare 
cum de mă găsești diamant 
abia după ce mă faci 
pulbere 
apoi iar sărbătoare 
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Între două extreme 
 

George Călinescu, critic față de liderii PNȚ și 
lipsit de compasiune 

 
Daniel Lăcătuș 
 

 
 Apreciat critic literar, George Călinescu și-a manifestat 
obediența față de regimul comunist încă din 1947, când 
publică o serie de articole în care îi critică în termeni duri 
pe liderii PNȚ. 
 George Călinescu publica în ziarul Naţiunea din 31 
octombrie, sub titlul „Acuzatul Iuliu Maniu“, un amănunțit 
portret publicistic al liderului țărănist.  
 „Un bătrân om, aproximativ de Stat, care de decenii face 
o politică negativistă constituită din întrevederi secrete, 
intrigi şi negocieri, un luptător din imperiul austriac, care 
nu percepe structura unui Stat liber ca România, cu 
responsabilități pozitive, un învățător lipsit de inițiativă 
personală, ezitant, împins de spate de prestigiul celuilalt 
[…] cu strângere de inimă am privit pe bătrânul 
neînțelegător al istoriei şi datoriilor noastre, ieșind din sală, 
la suspendarea ședinței, sprijinit de braț“. 
 Ion Mihalache este descris ca un „învățător lipsit de 
voință, împins din spate de prestigiul celuilalt”, iar Nicolae 
Penescu, secretarul general al PNŢ şi fost ministru de 
Interne, „un proprietar, un om nou, cu oroarea 
schimbărilor sociale, mai copleșit de eventualitatea 
pierderii situației economice decât de orice altă problemă 
generală”.           
 Grupul de la Ministerul de Externe (Grigore Niculescu-
Buzeşti, Camil Demetrescu ş.a.) nu sunt decât „o mână de 
obscuri funcţionari diplomatici de extracţie rurală şi 
burgheză, atraşi de prestigiul aristocraţiei mediului 
internaţional de legaţii, din care au învăţat procedeul ieftin 
de a face conspiraţii cu conturi curente în Elveţia”. 
 În numărul din 1 noiembrie 1947 al aceleiași publicații,  
George Călinescu continuă prezentarea acuzațiilor. 
Rădulescu-Pogoneanu, care a fost adus în sala de judecată 

într-un scaun cu rotile, fiind paralizat, nu i se pare 
autorului demn de compasiune, ci mai degrabă „nelipsit de 
subtilitate şi de o malignitate ascunsă”. 
 Grigore Niculescu-Buzeşti „e bolnav de leucemie cu 
lunile de viață matematic calculate. Aceşti doi acuzaţi nu 
sunt decât doi organizatori ai maquis-ului român care n-au 
nimic de pierdut, nişte muribunzi care acceptă să se arunce 
în aer cu dinamită ca să aibă o moarte sumară”. 
 Seria articolelor dedicate procesului continuă şi pe 2 
noiembrie cu Două interogatorii. Pe data de 4 noiembrie 
1947 apare articolul Reflexii la rechizitoriu. Ultimul articol 
despre proces apare pe 6 noiembrie. 
 

Vadim Tudor, despre „o oarecare Monica 
Lovinescu” 

 

 
 
 Aflat în conflict cu disidenții anticomuniști din exil, 
fostul președinte PRM, publicistul Vadim Tudor, a avut cu 
mai multe ocazii, anterior anului 1990, replici acide la 
adresa acestora în ziare sau reviste ca Săptămâna, România 
literară sau Luceafărul. 
 Întru-un articol care „se constituie într-o viguroasă 
replică la adresa mistificatorilor de peste hotare ai realității 
românești, ai adevărurilor civilizației românești 
contemporane”, publicat în ziarul Săptămâna culturală a 
Capitalei din data de 10 ianuarie 1986, sub semnătura lui 
Corneliu Vădim Tudor, reprodus în Luceafărul, fostul 
președinte PRM vorbește despre „(…) o oarecare Monica 
Lovinescu, «rătăcită» pe meleaguri străine și care varsă 
venin și urlete la un post de radio străin, afirma nu demult 
că însăși Biserica Neagră din Brașov a fost demolată. 
Acestea sunt enormități pe care le debitează trădătorii de 
țară. (…).” 
 Anterior, în 1985, Monica Lovinescu nota în memoriile 
ei despre un atac „destul de ordinar” al lui Vadim Tudor. 
În același jurnal nota, în martie 1985: „m-a înjurat şi 
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Vadim Tudor în România literară, iar Artur Silvestri 
continuă şi el.” 
 În vara acelui an, disidenta nota, cu sarcasm, „Vadim 
Tudor ne acuză în Săptămâna, pe mine şi pe V., că ne 
«plagiem» reciproc. Marea lor obsesie: toată lumea să 
plagieze, ca Eugen Barbu să nu mai fie singurul…” 
Lovinescu aduce critici și la adresa scriitoarei Nina 
Cassian, care ar fi spus despre Corneliu Vadim Tudor că e 
„versificator bun”. 
 După 1947, Monica Lovinescu a fost una dintre cele mai 
cunoscute voci ale postului Radio Europa Liberă, unde a 
realizat, printre altele, emisiunea Teze și antiteze la Paris.  
Mama acesteia a sfârșit în închisorile comuniste, fapt care 
a marcat-o pentru tot restul vieții. 
 Tatăl scriitoarei a fost ilustrul critic literar Eugen 
Lovinescu, și el atacat de Vadim Tudor, după cum notează 
Monica Lovinescu: „În Săptămâna atac abject al lui 
Corneliu Vadim Tudor împotriva tatei. O nouă dovadă – 
jalnică – a actualității lui. Jenează mai departe pe rinoceri.” 
 

Dina Câmpeanu, soția lui Radu Câmpeanu, despre 
Vadim Tudor, în 1985: „Își lingușește 

 
 Dina Câmpeanu, soția liberalului Radu Câmpeanu, a fost 
una dintre vocile critice la adresa scriitorilor obedienți 
regimului comunist. Articolele publicate de ea în Buletinul 
Internațional pentru Românii din Exil, publicație la care a 
fost redactor-șef, paginator și secretar de redacție, descriu  
în detaliu acțiunile celor apropriați fostului regim. 
Unul dintre scriitorii luați în vizor a fost Corneliu Vadim 
Tudor, pe care îl definește ca „poetul de curte-nouă”. 
Despre fostul președinte PRM mai scrie că „își lingușește 
fără limită stăpânul”, referire la Nicolae Ceaușescu. Dina 
Câmpeanu, în Buletinul Internațional pentru Românii din 
Exil„. 
 În două numere consecutive din «Săptămâna» (22 si 29 
Martie 1985) «poetul» Corneliu Vadim Tudor și-a f ăcut 
reapariția, de data aceasta nu cu poezii,  poeme sau texte 
antisemite, ci cu «poezii» închinate lui Ceaușescu – «Un 
om de omenie». Nu ne-am fi ocupat de acest «poet», de 
doua ori minor: odată prin lipsa lui de demnitate umană, 
dublata de subiectul minor și el, pe care și l-a ales, dacă 
printre numeroșii «poeți» (unii dintre ei înrăiți în 
lingușeală, alții care răsar că ciupercile după ploaie, 
remarcându-se numai prin subiectul devenit de o banalitate 
rară: Ceaușescu), Vadim Tudor n-ar fi întrecut orice 
măsură. 
 În primul rând nu-l publică oricine, ci Eugen Barbu, în  
două numere din «Săptămâna», pe câte aproape  o pagină 
de ziar, textul vadimo-tudorian încadrând portretul 

«întâiului Președinte», întinerit, cu umeri de vată, cu 
sceptrul în mâna pe care-i ține ca pe o ghioagă cu care-i 
lovește pe români”, scrie Dina Câmpeanu în Buletinul 
Internațional pentru Românii din Exil. 
 
„Avem un Președinte ce stă viteaz în frunte 
prin el în demnitate și cinste azi trăim… 
Avem un Președinte și sacră-i e menirea 
el ne-a redat mândria de-a ne numi români… 
E nobilă lucrarea acestui om de bine 
iar numele de-a pururi îi va rămîne sfânt.” 
 
 Referitor la aceste versuri, Dina Câmpeanu scrie că: 
„numindu-l pe Ceaușescu «om de bine» și «sfânt», te 
Întrebi dacă acest poet-servitor de Curte-Nouă mai poate 
coborî vreo treaptă pe scara nedemnității umane. În veci va 
rămâne Ceaușescu în memoria poporului român”. 
 De la lauda fără limite în versuri șchioape, scrie Dina 
Câmpeanu, „Corneliu Vădim Tudor trece la osanalele în  
proză, recent publicate tot în revista lui Eugen Barbu. Iată 
ce scrie el în «Săptămâna» din 26 Iulie 1985: „(…) N. 
Ceaușescu entuziasmează prin întreaga sa existență trecută 
si prezentă și nu știi practic ce virtuți a-i admiri mai. 
Patriot nedezmințit, om cu o putere de muncă ieșiră din 
comun, spirit lucid și vizionar, român de o mare noblețe 
sufletească (…)”. 
 Autoarea articolului apreciază că fostul președinte 
Nicolae Ceaușescu nu a fost altceva decât „Cel care a 
Înfometat un popor, reducându-l la goana obsedantă după 
hrana zilnică, cel care a adus frigul și întunericul peste o  
țară unde domnea soarele și unde nu pătrunsese f rigul în  
sufletele oamenilor. El, Ceaușescu, Gheorghiu-Dej și toată 
compania lor comunistă, sunt pe cale să transforme 
caracterul unui popor, devenit o plantă care nu mai 
reacționează.” Totodată îl definește ca „distrugător de 
istorie, de cultură, de biserici, de sănătate morală și fizică a 
poporului român.” 
 Dina Câmpanu s-a stins din viață în 2005, la începutul 
lunii martie, la domiciliul din Paris al familiei Câmpeanu, 
din cauza unui cancer la stomac. Dina Câmpeanu suferea 
de mai multă vreme de cancer. Ea a fost operată în ţară, la 
sfârșitul anului 2004, iar la începutul anului 2005 a f ost 
transportată la Paris pentru a urma alte tratamente. 
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