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Pseudo editorial     

Lecţia Baudelaire  sau omul sfâşiat   
                                              Moto:  
                                                      E adevărat că poezia şi-o închină durerii,  
                                                       văzând în ea semnul distinctiv al demnităţii umane. 

* 
Marele clasic al poeziei universale moderne, întemeietorul ei, (mijloacele sec. XIX- 

XX), este considerat unanim Charles Baudelaire, piatra de hotar a liricii moderne. În 
chip de pseudo editorial, redăm câteva secvenţe privitoare la Oximoronism, figura de 
stil antinomică, sau dacă vreţi cheia dualismului de care scrie Mircea Florian în 
„Recesivitatea ca structură a lumii”. „Pentru a pătrunde sufletul unui poet, trebuie să 

căutăm în opera sa cuvinte care apar cel mai frecvent. Cuvântul va traduce obsesia” (Charles Baudelaire). 
Cuvinte cheie în „Les Fleurs du Mal”: obscuritate, abis, spaimă, deşert, pustiu, frig, temniţă, negru, 

putred… 
Pe de altă parte: elan, azur, cer, ideal, lumină, puritate… Antiteza: aproape fiecare poem e străbătut de 

antiteza lor înfrigurată. Adeseori ea se comprimă într-un spaţiu infim, devenind disonanţă lexicală: negru şi 
luminos, lumină murdară, descompus şi fermecător, îmbietoare groază… Această îmbinare de lucruri în mod 
normal incompatibile, se numeşte oximoron (tradus literalmente „muşcătura nebunului”, ca figură de stil, 
n.n.). 

…Dincolo de aceste grupări lexicale se află reminiscenţe de concepţii creştine. Baudelaire nu poate fi 
conceput fără creştinism. Dar el nu mai e creştin. (Hugo Friedrich, „Structura liricii moderne - Die Struktur 
der modernen lyrik”- 1956, Reinbek bei Hamburg) … Satanismul lui Baudelaire e supralicitarea răului 
primar, animal (şi ca atare a banalului), prin răul concept de inteligenţă, cu scopul de a obţine, prin această 
însumare a răului, saltul în idealitate. De aici atrocităţile şi perversiunile din Les Fleurs du Mal. Din cauza 
„setei de infinit”, ele degradează natura, râsul, dragostea în diabolic, pentru a găsi aici locul de evadare spre 
„nou”. Ibid. 

* 
După un alt cuvânt-cheie omul e „hiperbolic”, mereu încordat spre înalt, într-o febră spirituală. Dar e un 

om sfâşiat în esenţa sa, un homo duplex, care trebuie să satisfacă polul satanic pentru a-l simţi pe cel ceresc. 
În această schemă revin forme timpurii, maniheene şi gnostice ale creştinismului, ajunse la Baudelaire prin 
iluminaţii secolului al XVIII-lea şi prin Jospeh de Maistre. …”Intelectul modern recurge la modalităţi vechi 
de gândire, modalităţi care îi confirmă sfâşierea”. (H. Friedrich, ibid.). 

„E adevărat că poezia şi-o închină durerii, văzând în ea semnul distinctiv al demnităţii umane. Dar ceea 
ce a rămas din acesta este un creştinism în ruină”(ibid.). Creştinismul nu se ruinează niciodată, el se 
„restaurează”. Einstein ştia şi scria că prostia va distruge specia. (n.n.) 

 

Viaţa scribilor e un policer? sau un Rebusache… 
Scriitorul român(esc) de roman poliţist, pe care la noi, dinainte de 1989, îl putem numi miliţist, cu 

şabloanele stereotipe ale epocii semi-cazone comuniste,  face parte dintre cei speciali, oameni speciali, 
conştiinţe speciale: ei defulează printre şaradele, parabolele şi unui simţ al justiţiei cumva misticoid, mecanic, 
CAZON/ ACTIVISTIC, în înscenările lor epice, însă nu poţi să nu descoperi, în personajele lor „negre” 
contra celor „albe” (băieţi buni, băieţi răi) tensiuni ce amintesc fie de Freud, fie de Jung… Eugen Ionescu 
definea societatea românească din comunism una isterizată, filosofii sintezişti clamau „conştiinţa de masă” a 
„omului nou, cu o înaltă …şi etcetera”. Adică mancurtizată, cum pare-se agonizează, dar nu de tot! Romanul 
miliţist era tentant în epoca Tovarăşilor, deoarece se consuma genul, era un soi de supapă „ kukta” asemenea 
bancurilor politice, sau almanahelor, se câştiga binişor, editurile îşi făceau „planul” şi tirajul RENTABIL cu 
adevărat era de minimum 1o.ooo de exemplare. Astfel de tiraje i-a făcut pe unii scriitori cu vile, maşini şi 
etecetera, iar regimul îi agrea eventual serviciile  cadre ale poliţiei, securităţii sau ceiştilor armatei, recte 
„paza militarizată”, le oferea unele avantaje: un loc de muncă,  eventual la „organele de cultură”, un 
apartament etc.  

Cel puţin zece dintre scriitorii hunedoreni au scris astfel de romane, de la Martinovici şi Chirica, la Haşa 
şi Bârgău. Alţii au ratat tentativa, în simplă maculatură.  

Spionaj, contraspionaj, duşmanii poporului, vigilent, al Tovarăşilor, eroismul revoluţionar, triumful 
cauzei contare efectului (sic!);  Se fac scotociri, restaurări, comsetizări, dicţionare, ceva de tot hazul, ca să nu 
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zicem Kaka sau KAKISTOCRAŢIA; cum dixit Dorin Tudoran. Duios trecem, fraţilor şi surorilor, pe 
chinuitorul/ foarte drum al altui Damasc: demascări, ipocrizii, amnezii, ceva procent la pensie, ceva sluj 
politikon cu ighemonikon, deh, că doar nu suntem tigri, dar nici cârtiţe! Cine eşti dumneata, cutare coleg, 
las’că ne ştim noi! Dumitru Hurubă – cel  mai prolific autor de al genului satitic, el însuşi, are încă din 
titlurile cărţilor, ceva policer, ceva care reclamă a fi un cititor „dedectiv”.   

 
„- Cine eşti dumneata,  tovarăşe cutare” ? 

                                          
 

Atacuri în biblioteca virtualistică (ma non troppo) 
 

Imediat după marea rotaţie de cadre multi-policer din decembrie, întrebarea asta  de policer, anchete 
de presă  care „deconspirau” trecutul cutăruia, curat murdar a la maniere de securitate, au făcut valuri şi chiar 
zoaie şi între scriitori din judeţul Hunedoara. În definitiv viaţa e o luptă (V. Bîrgău, înfiinţase la clubul 
Siderurgistul cenaclul „Lupta”, pe care chiar l-a dus odată la Bucureşti, la cenaclul de Luni al d-lui 
Manolescu! Lupta, adică verbul vieţii ca un roman poliţist, evident în obsedante seriale! Iar în aceşti 21 de 
ani after the day  serialul a luat amploare europeană şi se globalizează: personal cred că istoria omenirii, încă 
din Babilon, este cel mai desigur „luciferic” serial policer, în care, vorba lui George Arion, se succed 
ATACURI ÎN BIBLIOTECĂ… Ar fi de recitit oblije „NUMELE TRANDAFIRULUI”, de Umbero Eco, 
evident fără nicio aluzie la trandafirul de pe reverul lui BOC! … de o vreme, am înţeles demult că suntem 
personajele cărţilor noastre, scrise ori nescrise, exhibate sau nu, iar în acel întuneric stihial dintre cuvinte 
(…), se agită un infern dantesc, la noi unui mai mult shismatic şi cam psihedelic-obsesivă „luptă cu 
inerţia”, cum s-a înşelat genialul Labiş, cu „spiritul adâncurilor”. Şi mai încoace bunăoară Cezar Ivănescu, 
cu „Numele poetului”, apoi „Timpul asasinilor”... citiţi şi „Dosarul Marin Preda” de Mariana Şipoş… ce 
mai! Suntem un bobor de policer-işti! DIHONIA venea mereu de pe Dîmbovicioasa placă turnantă  
beizadescă, obscurul policer secular fanariotic, aşa cum genial l-a scris-definit Nicolae Filimon, în CIOCOII 
VECHI ŞI NOI”.  Adaug elogiind acestuia, piesa „Al treiprezecelea Caesar” de Mariana Brăescu - celebra 
Doamna Casa Lux, om de afaceri, dar şi scriitoare, editoare, aflată în TOP–ul milionarilor in dolars.  

Editurile  şi revistele virtuale sunt mame ale răniţilor în precipitata încă „operă de restaurare a 
memoriei” în tagma scribilor. Poate că Dumitru Velea, care ne-a vorbit la lansarea cărţii ”Ieşirea din 
clexane” de D. Hurubă, despre apostolul Pavel (D. H. îl numea „un intrus printre apostoli”) – era mai 
potrivit să predice despre asta: modele policer sau humoristic-pamfletare de ieri şi de azi etc., eventual ca 
forme ale „rezistenţei prin cultură” pledate cândva de Manolescu, operative (sic, n.n.), bunăoară la 
„România literară” (Dimisianu remember, Mitică ştie!).  

Modelele epocii au fost evident Preda, Buzura, Breban, Lăncrănjan, Dorin Tudoran etc. -  mai  nu ştim 
cum, basarabeanul CASARABASSIST  PAVEL – PAUL Goma şi alţii, „eliticii”, cum  erau Noica, 
Steinhard, d-nii Pleşu, Liiceanu, Patapievici,  şi  mulţi – puţini alţii. În substrat, această literatură de consum 
tip „almanah” (de mână, adică) – confisca ceva mult mai subtil, teluric, curentul numit şi dezavuat de N. 
Manolescu „protocronism”... Resurecţia protodacismului marca Napoleon Săvescu şi să zicem un domn 
Octavian Sărbătoare (?!) , care susţin că Iisus a fost de de fapt aici, în Carpaţi! (…), face inclusiv din religia 
creştină un roman policer cu Agarthe, Shambale şi trembelisme mult gustate de „civilizaţia gutenberg” chiar 
agonică, aşa cum se precipită, vs. Internet ! Viaţa kulturală, de roman poliţist, trăiesc de ani buni, unii de o 
viaţă, scriitori din zona specială, Hunedoara, cu Valea Jiului cu tot. După o serie de cărţi impregnând 
turnesolul „rezistenţei prin cultură” prin atitudinea parodică-pamfletară, dotat cu  un simţ al umorului ieşit 
din comun (era să scriu „ieşit din comunism”), toate pline de verva nereprimată a autocenzurii, şi pe cât 
posibil ieri, azi cam tot aşa, seniorul Mitică, cel mai de seamă umorist-longeviv şi inventiv, implicat 
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publicistic şi aşadar social, Dumitru Hurubă, îşi editează şi d-lui un „policer”, „care are în reţetă tot ce 
trebuie, crima respectivă etc.” (citat din cuvântul său de la lansare)… Personal, după ce am lecturat romanul, 
amân să mă pronunţ dacă este ori ba un roman al genului policer. Mai degrabă, pare a fi parafrazic, sau subtil 
parodic, aşa cum sunt majoritatea cărţilor sale, de proză sau explicit parodii.. Îmi amintesc că mă întrebase 
ceva despre Agatha Christie: ceva îmi spune că D.H. coace o istorie (ne) secretă ultra policer, a judeţului 
nostru, cu cei mai numeroşi scribi pe cap de locuitor. Vorba Lovilutziei: „puţini am fost, mulţi am rămas! ” 
De o vreme, am impresia bizară că „pomul  cu scribi” ai lui Constantin Stancu de Hatzehworld, scutură cărţi 
şi vrăbii ale unui serial cu „va urma”, după cum-cine vine la putere. Obsesia multora este discursul 
dezvinovărţirii de… trecut. 

„Clexanele”  (şi parabola lor) cărţii lui Hurubă sunt de fapt un soi de injectabile (semiotic zicând) – cu 
efect placebo (pentru pasionaţii de policere cu crima de la pagina ix, lucrări în orb, procese subtextual (i) 
lustrative, ... aluzii şi iluzii,  năravuri de nuntă la canguri, în care singura salvare este că totul se termină cu 
bine... că nu e vorba despre mine, eu aparţin gândrii pozitive, morale eroice, finalului cu happyend 
hăăăhăăă”, ab origine alea cu Făt Frumos sau Arab-Alb!  Sincer, dragă prietene  longeviv şi constant..., 
D.Hurubă: pentru mine, cel mai reuşit roman poliţist al tău, rămâne „Convorbiri cu (scriitorii  din 
judeţ)…”. 
      Îl voi reciti ca pe un labirint, o şaradă şi eventual un oracol. 
 

PSIHOTECA: Rebusache vs. „ Dilema” şi „ ID” and company ? 
Să ne scuze  cetitorul (necumpărător sau  din când în când) - consumatorul de carte („ai carte, ai parte?”), 

că evadez un pic din clexanele culturii de tip REBUSIST a masselor, unii au zis stupid pipăl, alţii zic urmaşi 
din, merde ! protodaci,  alţii hiperboreeni.(?) …Evadez din porunca:  „scrieţi tovule pe înţelesul oamenilor 
simpli”,... şi risc a fi taxat de te miri ce „filosofism” de a noastră „masă  potenţială  de clienţi – cititori”,  ba 
şi dezavuat  de   tabăra telectuală POLI-ROMescă ori tismaniacală,  ba chiar de aproapele meu concitadin, 
bah! şi coleg de „uniune de breaslă”!  Cred că moştenirăm, de obsedante decenii…, o cultură de tip Rebusist, 
a culturii generale, a almanahelor şi relaxării din  mers, de pe când Tembelizorul color era utopie pentru 
popor. Mai clar, una obsesional LABIRINTICĂ... O mare parte a populaţiei – cam o treime – au fost 
NAVETIŞTI… Tot astfel şi în istorie. Pe aceste meleaguri, deci, VIAŢA,  istoria este (sunt) de tip  
obsesional labirintic, semioticienii ştiu ce va să zicem: cultura de tip rebus prinde la omul grăbit să atingă 
măreţe idealuri: funcţie mare, bani căcălău, vile, sex, elicoptere, etc şi mai ales PUTERE!  Un destin 
labirintic , neaoş- rrromânesc, post-revoluţionaresc!, oricum e mai pe calapod eclectismului pluricultural! 
decât alte mituri-coduri care obsedează pare-se elitele genialoide pe cap de locuitor: al lui Sisif, al Peşterii lui 
Platon, al lui Prometeu cel cu vultur propriu..,ş.a. 

Carivazâcă! Cetitorii consumişti de azi sunt urmaşii eroici (şi „erotici”) de INTERGAME, apoi cel de 
REBUS, apoi cel  POLICER, în care imaginaţia face operă de psiho- tecă şi catarsisul devine virtute clexană, 
versus oarece boli, inclusiv fricile  omului  în istorie, de care grăiesc filosofii ! Cetitorii noştri nu ne cumpără 
nici cu Autograf, nici fără, deoarece aparţin unor generaţii CENACLIZATE, eheee!  ( oide), de stadioane, de 
tanda manda propanda, tovarşii ştiu de ce? Massele sunt enigMISTICE, ca să nu zic enigmiticiste! Vă 
recomand să citiţi romane poliţiste de George Arion, mai ales „Atac în bibliotecă”. Şi să aveţi răbdarea a 
dezlega rebus şi rebusache-flacăra, aşa cum boborul de ieri, mai ales birocraţii, prolet-burjuii care emană cu 
manele psihotecare (!) azi, reformele (!) .. se culturaliza în sensul de mai sus, pe contrasensul dictaturii 
ceauşe ciuruite ieri, şi amplu ciuruindu-ne pe noi, Cifrele. SFINXUL( Carpaţilor!) ştie ce nu înţeleg proştii 
lui Erasmus şi pravoslavnicii sfintelor moaşte and recuzitele: DE CEEA CE VĂ TEMEŢI, NU SCĂPAŢI! 
(sloganul d-lui preşed. Băse). Totuşi, internetul şi tevelismul va face chiar şi din geniile cărţii de tip 
rebusache policer, simple obiecte de muzeu. 
Dacă nu cumva vor avea soarta sutelor de 
mii de mumii egiptene, care au asigurat 
drept combustibil în asediul Londrei, 
supravieţuirea englezilor. Să sperăm în 
Salvarea BIBLIONET!        
 
Premiul de fotografie NPC 2011 

Remus şi Big Ben - London City 
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Morel ABRAMOVICI (Israel) 
un moralist enciclopedic 

              
Nu de mulţi ani, dintre aceştia ce îi renumărăm cumva precipitaţi în aşa zisa 

„rezonanţă Schuman”, pe când editam revista Provincia Corvina într-o formulă 
pluriculturală, am avut plăcuta surpriză să citesc texte ale lui Morel Abramovici, un 
moralist „clasic” şi plin de vervă aforistică învăluită în rostire atractivă, satirică, mereu 
inspirată din chiar spsitul său de o rară „mobilitate” activă… Am aflat că este citit  în 

cercurile boeme din România, dar şi în Israel, în Canada şi SUA, iar reviste tip magazin, de prestigiu, ca 
Tribuna Magazin, Adevărul, Facla, Rebus Flacăra ş.a. îi primeau semnătura. Dincolo de atmosfera de 
„divertisment”, de cuget recreativ-reconfortant, Morel Abramovici are o transparentă cultură enciclopedică şi 
o propensiune spre cugetarea - enunţul inteligenţei empirice, bazată pe propriul experiment al vieţii. Ca stil, 
Abramovici îmi amintea oarecum de Al Mirodan şi de unii remarcabili scriitori români de origine evreiască, 
iar ca atitudine, consider că el practica un scris al „rezistenţei prin cultură”, contra îndoctrinării, cenzurii, 
sintezismului propagandei fostei dictaturi. Un suflet nobil şi un umanism sincer, cu devoţiune pentru libertate 
şi ascuţit la limbă, uneori caustic… Stilul, zic, excelează pe jocul de cuvinte, pe efectele sub/textuale ale 
bogatei limbi române, nuanţat şi colorat anecdotic. Vag, îmi amintea de celebrul Ion Pribeagu, odinioară 
mult gustat în cercurile bucureştene şi moldave, asta fără  ca Morel Abramivici să îi fie epigon. Poate că în 
substrat, se simte un umor de sorginte ardelenească, de „umor negru” transilvănean. Îmi refac primele 
impresii de lectură, cu o nouă carte trimisă de dsa, titrată „Luna de miere”, carte pe care o numeşte hâtru 
„producţie aforistică”.  (Glumind, nu e departe „miere” de „muiere”...). Am semnalat-o în Noua Provincia 
Corvina şi m-am delectat deocamdată cu eleganţa aforismelor de astă dată selectate fără insistenţă pe 
tematici, ci pur şi simplu ca un „hronic” cotidian (sau nocturn) al meditaţiilor pe teme improvizate, spontane, 
desigur „extrase” din realitatea ce tinde a se decanta şi comunica sub forme atractive, ale uimirii şi 
stupefacţiei. Ceea ce e bine, M.Abramovici nu s-a molipsit de noua boală a umorului din plaiurile mioritice, 
a manelelor. Nici nu cred că e genul vulnerabil la atari viruşi. „Dacă s-ar aduna toate minţile înguste la un 
loc, tot nu s-ar putea obţine o vedere largă”.  Într-adevăr. Însă pagină de pagină, M.A. glossează scânteieri 
aforistice, prin specialul filtru al unei detaşări de tip paradoxist, care oferă un corolar agreabil de „gimnastică 
mentală”. Din interferenţele de hologramă ale minţii, incidente cu un anumit con de lumină raţională, se aleg 
concentrat, şlefuite, alegoric şi parabolic, cu aer proaspăt, alte şi alte aforisme. Enunţul sec, prozaic, vorba 
sa, e ca adevărul gol: nu este sexy. Astfel că reluat mereu din ipostazele carteziene, totuşi, adevărul decadent, 
al banalităţii (obişnuinţei) – are nevoie mereu de cosmetică. Numai că „Culmea cosmeticii este să 
înfrumuseţeze un coşmar”… Nu este cazul gândirii sceptice, alteori disimulat ludice, ci avem de-a face cu 
scriitorul fin observator al psihologiei umane, al crochiului satiric tămăduitor ca aspirina săracului… Poate ar 
fi ceva aici şi de „efect placebo”, ar spune un semiotician. Scrierile colocviale ale  lui Morel Abramovici sunt 
de fapt exerciţii de comunicare pe arpegii culturale extensive, ne restrânse la un areal cultural anume, ci 
valabile oriunde omul e om, gândeşte şi visează, ca să suporte... Deoarece, autorul ştie că orice pasiune 
precipitată la excese, duce la obsesie maniacală, „obsesia este un gând persistent”, iar „cine creşte în propriii 
săi ochi, se vede cu alţi ochi”. Abramovici este un psiholog practician, ştie că „fiecare om este un subiect, de 
aceea lumea este subiectivă”.  

Dacă, în cărţile de dinainte, autorul selecta tematic, acum aforismul vine spontan şi evident extras din 
eclectismul imediatului, din te miri ce flash-obiectiv. Sarcasmul este sec, frizează enunţul absurdului 
textualist  al lui  Eugen Ionesco: „oamenii sunt nestatornici, azi trăiesc, mâine mor”. Ironia arde vag 
nuanţată: „O nevastă uzată pare nouă pentru altcineva”; „Culmea birocraţiei este să faci o copie după un 
act… sexual” (Jocul de cuvinte este cheia dublă a aforismului, cu atât mai savuros în româneşte). 

Abramovici este şi cinic, ca Diogene, dar în era modernă, lumânarea este lanternă. Cel mai de farmec este 
aforismul aluziv la femeie, la sexualitate: „Chiar şi cu femei reci te poţi arde”. Paradoxalul revine frecvent, 
în „grila Smarandache”, aforismul reiese chiar din întocmirea antinomică a propoziţiei: „După o lună de 
miere i s-a mărit zahărul în sânge”… Nimic mai just medical! Ispita replicii rezultă valoare egală 
originalului. Aceasta este un instinct constructiv, restaurator al „deja- vu”- ului mereu resurect. 

Panseul este colateral aphoriei. Desigur, a-l citi pe Morel Abramovici este a ieşi un pic din monotonia 
existenţială care e tot mai mult a frustrărilor, stressului şi zdrenţelor de întuneric ale mentalului inhibat în 
onirismul „ realului”: este o gustare frugală la iarbă verde, preţ de o anecdotă şi eventual o „clipă de miere” a 
luxului de a mai cugeta cu umor la o lume tot mai deprimantă, nu-i aşa ? Iar când acest de fapt foarte serios 
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umorist se redistribuie în ipostaze (arheolog, scriitor, chimist, beţiv, afemeiat, fizician, singuratic, poliţist, 
contabil, ospătar, avocat, cizmar, meteorolog, reclamant ş.a.m.d. – condensând  empatic într-o simplă 
propoziţie sinteza unui „ simptom” comportamental, înţelegem că umorul său este un superb mijloc de a rata 
starea tristă a elegiei, în spumoase înflorituri hazoase; un autor de gen Juvenal, în modernitate, la care 
indignarea face arabescuri estompate de un fin amortizor selectiv, după mintea fiecăruia, dar mereu cu 
efect… imunitar. Un lucru este remarcabil: scriitorul aparţine în egală măsură literaturilor română şi 
evreiască.                           (eugen evu) 
 
Alte cărţi de Morel ABRAMOVICI 

Nici prea vesel, nici prea trist...  
Nu dadaist, ci nunuist !? 

Negreşit, sunt de cuprins merituos numele şi scrisul lui Morel Abramovici, nu doar în literatura din Israel, 
ci şi în Dicţionarele noastre. Bunăoară, recent în masivul volum 2 al Dicţionarului Scriitorilor Români de azi, 
ed. Porţile Orientului, acest autor nu este inclus, cu toate că în ele sunt cuprinşi numeroşi autori de expresie 
română din Basarabia, Bucovina de Nord, Banatul Sârbesc, Europa Occidentală, Israel şi America. 

Poate alcătuitorii acestuia, Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin, o vor face la o actualizare. Despre 
Morel Abramovici am scris în Provincia Corvina cu ani în urmă, când ne-a fost semnalat direct de către 
publicistul notoriu în România şi ţara sa, dr. Achille Glauber. Acesta îi prefaţase cartea de aforisme „Pe 
urmele călcâiului lui Achille”, un prim volum suculent, caleidoscopic, de aforisme, întrebări, texte 
misogine, parafraze satirice, definiţii de tip satiric-rebusist (Ion Urda ar zice „redefiniri”) - etc. Morel 
Abramovici ne-a cucerit prin excelenta subtilitate a exprimării, pretabilă genului, deloc minor, al 
divertismentului recreativ. 

Propensiunea exprimării fulgurante, spontane, inspirate, în „glazură” axiomatică şi impregnată de 
causticitate, de  sarcasme, le-am perceput ca „reţete” rapide de leac pentru năravuri omeneşti, cu amarul 
mierii cuvântului iscusit încastrat în albul tiparului.  

Regăsirea noastră de la autor la lecturant- referent- opinent, mi-a adus propunerea d-sale de a citi şi 
savura şi alte cărţi ale sale, încă patru din cele opt promise în acest scop. 

„Căzut pe gânduri” este o carte care continuă acribic, pasionat şi contaminant, seria cvasi- aforistică, un 
adevărat jurnal de bord al unui om de spirit, care pune pe răboj aşa zise „ blitzuri”care, bine observă dr. 
Sergiu Levin, sunt nuanţat lingvistice. Un simţ lingvistic, semantic aşadar, era remarcabil la autor, constant şi 
cu verva timbrului propriu, amintind de tradiţia scrierilor umoristice sau de can- can antebelic din România. 
Repatriat în Israel, Abramovici a continuat aşadar a fi şi astfel fidel vârstei din exil, a talentaţilor scriitori 
evrei ce s-au perindat prin spaţiul cultural românesc. Cărţile sale deci sunt  un fel de jurnale conspectative, cu 
impact moral ( Morel, ai zice U-Morel dar şi U-Moral!) – de la umor, necum de la… umoare. 
     Abramovici nu este „nici prea vesel, nici prea trist”, cum avea o sintagmă Tristan Tzara. Nu este un 
DADAIST ci aş zice un NUNUIST!  Om fin, enciclopedic, el şi-a zidit cărţile cum i-a permis punga şi acum 
se poate delecta, ne poate delecta şi pe noi, retras în relativa acalmie a pensionării. Observând „cap limpede”, 
ironic sau amar-înţelept, lumea imediată, dar şi pe unda memoriei lungi a culturilor clasice, universale, Morel 
Abramovici  nu „cade pe gânduri”, ci înalţă prin gânduri… Uneori reverenţios, alteori hazos undeva între 
Păcală şi Tândală, între Iţic şi Ştrul sau alţi astfel de eroi, parafrazându-l disimulat chiar pe Bulă, pe care 
Călinescu l-a inclus în Istoria literaturii române … 
. 

Căzut pe… gânduri.. (1994) 
Mobilitatea intuitivă şi livrescă a autorului creşte de la o carte la alta. Dincoace de aforisme, dar şi de 

glume din condei cu şopârle, se precipită un simţ moral ascuţit, pus pe sfaturi ori consolat la „ înţepătura” de 
viespe a cuvântului grăbit…Microsioane, definiţii, descrieri, sentinţe oraculare moderniste şi post- 
moderniste, toate ne determină pe noi înşine, mai ales pe români (!)  să… cădem pe gânduri, dar nu sub 
gânduri. Resentimentul său faţă de ceea ce se cere atins, nu este unul discriminant, ci unul empatic, unul al 
coparticipării afective la „mulţimile” lui Gustave le Bon, turma care tinde mereu a se lăsa atrasă în prăpastia 
prostiei. Citabile sunt mai toate şi ar cere un volum antologic masiv. Repet, exprimarea în româneşte a 
acestor cărţi, este impecabilă şi speculează admirabil nuanţele subtextului, spiritul ludic via literatura 
psihedelică de ieri, resurecţia ei pe „colaterale” de azi. M. A. cunoaşte subtilităţile persiflante – conspirative 
ale limbii române mai bine decât mulţi autohtoni, fapt care îl exersează în ceea ce N. Manolescu numea 
„rezistenţa prin cultură”. 
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Papagalicisme, 2002 

În această nouă carte, elegantă şi aerisită, Morel Abramovici este cel mai el însuşi. Ion Cristofor observă 
că autorul „are marele talent de a provoca gândirea leneşă prin asocierea insolită a unor idei care, logic, se 
bat cap în cap”… Aş conota că prin aceasta el aparţine paradoxiştilor din toată lumea, şi încă printre cei mai 
autentici. Acest simţi special, cultivat consecvent şi crescendo, al „altoirilor lingvistice” cu scop de efecte 
inedite, sunt arta sa, fibra de rezistenţă: nu doar ce spui, ci şi cum spui. Luarea în răspăr de tip pamfletar, îi 
este ca o mănuşă din care gheara pisicii iese ascuţită, zgârie până şi oglinda în spatele căreia e ceva orb, ceva 
ce dezminte conceptul de cogito (minte). 

Personal nu accept că Achille Glauber are un hobby din a scrie prefeţe, dar nici Abramovici, din a scrie 
aforisme sau… afurisisme! Simţul civic este cel care dă impuls de a critica, de a scrie cu scop… lucrativ- 
moralist. Cartea este subtitrată „papagali în cisme”, dar cred că exoticul papagal românesc, adică Pupăza (din 
tei), ar fi mai potrivit acestui gen de umor itinerant… 
 

Aparenţe şi transparenţe, 2003 

Risc să încalc precizarea autorului „copierea, compilarea şi critica negativă a acestui volum sunt strict 
interzise”!.  La aşa poantă, am scuze că nu recurg la citate semnificative, lăsând şansa cititorilor care vor 
ajunge la cărţile sale, - se pot obţine poştal! – cheltuiala şi favorul de a citi pe cont propriu, ceea ce eu – 
neavând cont propriu! – am savurat aproape gratis. Mă dezic şi zic : aceasta este cea mai semnificativă carte 
a sa!  E de fapt o pre-antologie, salutată pe merit de exegeţi mai frecvenţi ai săi: Iosef Eugen Campus, Ion 
Cristofor, Marius Mircu,  Al Mirodan, Achille Glauber, reviste ca Minimum, Tribuna, Rebus Flacăra etc. 

…Închei, zicând ce zicea moşu’ Ioachim: „ Măi nepoate, bine că îi rău”! 
 

Morel Abramovici despre sex 
 

 Sunt femei care te scot din minţi şi sunt femei care te scot din pantaloni. 

 Bătrânii, ca şi îngerii, n-au sex. 

 Adam şi Eva au făcut sex fără să-şi dea seama, la fel cum domnul Jourdain făcea proză fără să ştie. 

 Ce e4ste benzina pentru automobil, ar fi alcoolul pentru sex. 

 Moartea sexului este începutul morţii nidividului. 

 A face sex este un efort de la care nici leneşii nu se eschivează. 

 Viaţa este îmbunătăţită de două lucruri: banii şi sexul. 

  n. red. sau viceversa, ca şi scrisul ! ( e. evu). 
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Posteditorial 

Eugen EVU şi Ion URDA  
Scrisoare deschisă către toţi politicienii zilei 

În filosofia spaţiului mioritic, aşa cum îl  definea Lucian Blaga ca o paradigmă a arhetipului  
transilvănean-românesc, al zonei care a fost, în vechiul despărţământ, Regiunea Hunedoara, cuprindea la un 
loc actualele judeţe Hunedoara şi Alba, apoi au fost separate.  

După 1989, înaltele instituţii U.E. – prezumau pare-se împărţirea pe regiuni a teritoriului, noi fiind 
prevăzuţi în euro-regiunea 5 Vest. După 21 de ani de la căderea regimului totalitar, proiectul încă este în faza 
de aşteptare, dacă nu revizuire. Semne au fost recent că vom avea o conurbaţie numită Provincia Corvina, 
sau Corvina, prin unificarea Hunedoarei cu Deva, Simeria şi Călan. Perspectivele unui unic municipiu de 
proporţii, cu peste 200.000 de locuitori, ar fi excelente pentru populaţia actuală, dar şi pentru generaţiile care 
vin. Statutul ar fi deschis atragerea de fonduri europene şi regiunea s-ar fi relansat spectaculos.  

Proiectul conurbaţiei stagnează, invocându-se mai nou necesitatea unui referendum, care însă a fost 
tergiversat din varii motive politicianiste şi implicit clientelare. Mai nou avem informaţii că există un nou 
proiect, aflat în Parlamentul Romniei: reunirea judeţelor Alba şi Hunedoara într-o unică entitate 
administrativă, o micro-regiune, urmând a se stabili apoi reşedinţa, la Alba sau la Deva. Speranţa noastră, 
dacă nu pentru actuala generaţie, pentru urmaşii imediaţi, este că aceste proiecte în accord imperative cu 
Uniunea Europeană, se vor concretize în timp util, într-o lume care îşi precipită aproape escatologic, 
paradigmele.  

O reunire a Alba cu Hunedoara, implicit sub aspect cultural, ar fi o restaurare a structurii de tradiţie 
durabilă, ancestrală, după dislocările devastatoare ce ne-au fost  „implementate” în conjucturile istorice din 
ultimii 6o de ani. 
                                                                                            
Top ProVincia Corvina la 15 ani 

Dumitru HURUBA 
Din mica, dar consistenta  mea bibliotecă hurubaiană ce se ţine demn pe cant, 

cărţile lui Dumirtu Hurubă au darul de a rechema la lectură, prin registrul larg al 
unei atitudini constante: aceea de  prolific autor de carte umorisitică ( vocaţia 
principală), dar şi de acribic cronicar al unor publicaţii, în acea holongherie de a fi  
„cap limpede” în „gâlcevile înţelepţilor cu lumea”, fie ei în stadii de grafomanie, de 
producători de carte cu parte ori fără parte, într-un cuvânt, de observatory al 
fenomenului categoriei pe care Constantin Stancu îi numeşte parafrazic după un 
slogan ieftin, „pomul cu vrăbii”, adică pomul cu scribi. Zdroaba vigurosului scriitor 

l-o fi privat, prin ani, de timpul irepetabil al propriilor sale scrieri, însă consider că prin aceste glossări 
deductiviste şi detectiviste, Hurubă şi-a făcut gimnastica necesară a minţii şi astfel a estompat eventuala 
ispită de a deveni livresc, cum ştim noi câţiva clasici locali( nici). Cronicile de carte din publicaţiile 
defunctului „Cuvânt liber” (acum liberalizat prin metoda Mebo), - sau din ziarul Adevărul Harghitei (viitor 
ţinut al unor foşti sau pasibili de deţinut şi cu virgulă reeting euro în producerea berii Ciuc, vs. celei de 
Haţeg, glorios falimentată) – dar şi din Orient Latin, ori defunctul ibidem Arhipelag radu-ciobanian, sunt 
adunate în volumul cel mai harnic al genului din spaţiul literar hunedorean, sub titlul „Insomnii 
binefăcătoare”, editura Corvin 2001. 

Volumul rezistă a fi cel mai reprezentativ şi util bibliofililor şi biblioteconomiei arealului nostru, astfel că 
deloc sentenţios şi necum „exeget”, vai mie, m-am gândit să scriu aceste rânduri la fix 1o ani de la editare, ca 
semn de top în acest număr aniversar al revistei. O fac în numele numeroşilor scribi străinezi cuprinşi în 
suprasaturaţia de turnesol a cărţii, dar şi a acelora care, trăind ori între timp repausaţi, suntem părtaşi ai 
scriitorimii hunedorene, pe care Hurubă i-a luat în colimator, cu verva disciplinei critice serioase, înainte de a 
continua şi cu alţii, în alte volume, de interviuri sau cronici „de serviciu”, în alte medii – pe când noua ordine 
a presei hunedorene avea spaţiu şi pentru „pagina de arte şi literatură”. Îi enumăr pe câţiva prinşi în acest  
„portret colectiv în mişcare” de cel mai înzestrat şi exigent cronicar: Raisa Boiangiu, Corneliu Rădulescu, 
Ion Scorobete, Corneliu Rădulescu, Dumitru Velea, Eugen Evu, Ionel Amăriuţei, George Negraru, Nuţa 
Crăciun, Mariana Pândaru, Paulina Popa, Radu Ciobanu, Radu Igna, Marinela Şerban, Constantin Stancu, 
Olga Ştefan, Nicolae Uţică. Ceea ce este remarcabil în lucrul pe textile altora la Dumitru Hurubă, este 
umorul fin şi personal, chiar când subiectele sunt dramatice sau, volens-nolens, tragice. Insomniile de tip 
sorescian ale criticului simerean, tocmai prin aceasta ne fac să nu picotim la noptiera propriilor… insomnii. 
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Cartea e un salon cu oglinzi în care, synoptic, se reflectă un autor al patosului colocvial cum rar avem în 
literatura română. Celor ce vor actualize în timp dicţionare, cartea, ca şi alte vreo patru-cinci de acelaşi 
autor, le pot fi de real folos. 
 
Efectul placeboC? 

Voci din  auf (fiderzain) ! 
 - Bertha punct.ro, darling! Înalt prea-scarato, dă-mi iute proteza,  

                                                                            să îmi iau inima-n dinţi! 
 - Ţine-mă la curent, dar să nu depăşească 220 volţi! 
 - Articol unic. Se interzice munca la negru. La negrese nu!   
 - El, care numără umbra gropilor pe cer… 
 - EUROooo!, pa, tu ! Pa! (Neuronews Agency). 
 - Noul cod al muncii este egal cu noua coadă a nemuncii. 

- Uraaa! Dominique Troscan, Şeful Fondului Monetar Internaţional a fost arestat pt tentativă de viol şi 
sechestrare de persoană. Scăpăm de datoriile la FMI mai iute, măcar peste 50 de ani!  

- Vei fi ultimul votant, la ora închiderii urnei, după cetăţeanul turmentat. 
- Urrrra! Efectul placeBOC a BLAGOslovit paleOLOGU! 
- Borna : Meee, sintem multe ca cucuritzele brazilor ! 
- Bacon(sky), Morus, Campanela and Wili Brândză, vom aduce PDL un milion de voturi prin prin 

fraudae cum laudae din diasporae ! 
- Răboj onomasticat: Server- Cotoi bate palma cu  Elena Cocoş, Flutur se aşează pe Frunzăverde, 

Falcă, iar sacul de boc rămâne eroic tot bok.  
Voce din auf: - BĂĂĂ! SESCUmpesc toate !     

(Johanes von Urdow and Gill Stressbourg) 
* * * 

Apel umanitar Dumitru Huruba, spam sans diacritice 
respectiv: d_huruba@yahoo.com, sa nu-mi mai trimita prostii de genul: „Daca trimiti la 5, 9, 104, 1 mil. 

de persoane, dupa 13, 7, 77 ore sau 8, 21, X zile, un deceniu, un veac, vei primi: o sumă de bani, o veste 
plăcuta, o mostenire din Honolulu, Marea Caraibelor, sau orasul Birmingham... Valabil si pentru cazurile: un 
copil, o eleva etc., are nevoie de... Nu ma intereseaza! Daca acea persoana, sau rude, prieteni, apropiati, pot 
sa argumenteze cu acte ca se afla intr-o situatie dificila, sa mi se adreseze direct și, daca pot, voi incerca sa o 
ajut din tot sufletul...Incolo, sper cu sinceritate ca, incet, incet, vom avea suficienta minte sa nu mai credem 
cu totii in astfel de fantasmagorii puse în circulatie de cine stie ce retardati care ne doresc asemenea lor. Si 
mai sper ca acesta doleanta sa ramana un deziderat doar al unor astfel de idioti. 
                                                                 Multumesc,    D. Huruba 

Ideea creştină (Fenomenul Emo …) 

Mircea TARCEA 
În căutarea adevărului 

O zi din Marele Post. In faţa  Sfântului Altar, cu adânci metanii Părintele Paroh al bisericii „Schimbarea 
la Faţă” din Hunedoara, Ion Bălăşoiu, rostea o rugăciune. Din locul unde mă aflam îl urmăream absorbit  de 
acel moment.Vocea acestuia  parcă venea din alte sfere, cuvintele: „ DUMNEZEULE cred în Tine şi mă rog 
Ţie, întăreşte credinţa mea.Te iubesc, dar sporeşte dragostea mea. Mă pocăiesc, dar fă să prisosească 
pocăinţa mea”, îmi pătrundeau adânc în suflet şi simţeam iradiind puterea mare a credinţei Sfinţiei Sale, faţa-
i era plină de lumină, dar parcă şi de o umbră de tristeţe  încrustată de un zbucium sufletesc, în miezul căruia 
aveam să pătrund după terminarea programului liturgic, când Părintele m-a rugat să-l însoţesc până în 
cancelarie, pentru o problemă asupra căreia îşi dorea să cunoască şi părerea mea. 

„Domnule Mircea, de când cu moartea fiului meu, nu-mi mai găsesc liniştea. Mă trezesc şi noaptea şi nu 
pot să mai dorm gândind la cele întâmplate, şi toate amănuntele asupra cărora am reflectat îndeajuns, 
răsucindu-le pe toate părţile, mă conduc la concluzia că moartea fiului meu nu a fost un accident astfel după 
cum presa a încercat să-l acrediteze, bazată pe concluziile pripite ale organelor poliţieneşti”.  

În 14 martie 2010, un cotidian local, Adevărul de Seară, publica pe prima pagină că un elev de liceu din 
Hunedoara din clasa X-a fiu de preot, aflat la vârsta adolescenţei, s-a spânzurat, aducând în prim plan şi 
unele comentarii şi replici ale foştilor lui colegi, mai mult sentimentale şi oarecum contradictorii.  Părintelui 
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Bălăşoiu un preot  model, plin de har, Ii este dat să trăiască o puternică dramă: fiul acestuia în mod 
inexplicabil prinde prietenie cu membrii unei asociaţii satanice EMO, înjghebată în cadrul liceului Traian 
Lalescu din Hunedoara. Pentru mine o astfel de noţiune era necunoscută, dar aveam să mă dumiresc prin 
informaţiile obţinute pe INTERNET. După momentul `89, pe lângă alte influenţe nefaste din punct de vedere 
moral, care pătrund în ţară, se strecoară şi acest curent care proliferează crima organizată şi traficul de 
droguri, ce îşi găseşte repede adepţii, iniţial în rândul aurolacilor, boschetarilor şi cerşetorilor, care se 
subordonează lesne unor ritualuri satanice: închinarea la spiritele răului, lui Lucifer, cu practici  de 
blasfemiere a textelor biblice, orgii hetero-sexuale, consum de droguri, organizaţi în diferite grupări cu 
denumiri ca „Crucea lui Nero”, „Ingerii Negri”, „Crucea Vieţii”, „Nucleul Wermacht” etc.,  care îşi găsesc 
prozeliţi în rândul elevilor de liceu, cu răspândire în toate judeţele ţării mai ales după 1995. Un  EMO adoptă 
un stil de viaţă extravagant, se îmbracă excentric, este mai mult un teribilist care se remarcă prin 
comportamentul său ostentativ, nu se vrea ignorat, nu este însă un disperat. Mişcarea  e creată în jurul 
muzicii emoscream, hardcare music, adepţii ajung la dezechilibre emoţionale care-i împing spre sinucideri. 
Un Emo când se încadrează într-o astfel de grupare depune şi un jurământ, prin care declară că: „ în numele 
lui Satana voi fura, voi înşela, voi trăda şi chiar voi ucide de va fi nevoie”. În general adepţii acestor grupări 
provin din rândul familiilor dezmembrate, având sentimentul abandonării, al inutilităţii propriei existenţe şi a 
unor obstacole existenţiale, aparent de netrecut, cu manifestarea unor traume infantile. Rezumându-mă doar 
la aceste aspecte, mă întreb ce avea comun din acestea, Ionuţ, fiul Părintelui Bălăşoiu? Aparţinea unei familii 
aşezată pe coordonate creştine, frecventa biserica, era inteligent, dotat cu spirit de sacrificiu, se îmbrăca 
decent, fără extravaganţe şi cu un comportament pe linia unei bune educaţii şi cu rezultate deosebite  în 
şcoală. Intrebarea care se pune: de ce totuşi acest final? Să intrăm pe firul evenimentului şi să încercăm să 
găsim o tâlcuire la ceea ce s-a întâmplat. 

Ziua de 12 martie 2010, o zi obişnuită la Teliuc, în care acesta îşi petrece timpul în anturajul unor prieteni 
din vecinătate, unde obişnuia să descindă adesea şi unde în după amiaza acelei zile fatale, a jucat şah până 
spre seară consumând ceva băuturi nealcoolice. Se reântoarce acasă şi este observat de mama sa că a ieşit din 
bucătărie şi s-a dus la toaletă, cam de trei ori la scurte intervale, fără însă să manifeste aparent, o stare 
deosebită. Dispare din casă şi spre orele 22:30, părinţii fiind alertaţi  de lipsa sa, tatăl îl caută în şură unde era 
garată maşina familiei şi unde acesta mai obişnuia să asculte muzică. Dar, în semiobscuritatea din interiorul 
garajului, îl găseşte pe acesta atârnat cu o sfoară de genul celei folosită de copii drept coardă de sărit, agăţată 
de o coadă de mătură, care rezema pe două grinzi. Tatăl intervine imediat prin a tăia sfoara, îl prinde în braţe 
şi spre surprinderea lui, trupul fiului era cald, fapt ce îl încurajează că îl va putea readuce la viaţă, procedând 
a-i face respiraţie gură la gură. Din interiorul acestuia a început însă să iasă un miros deosebit, greu de 
suportat. Insistă până în momentul când din gură a început să-i curgă un lichid, ceea ce îl convinge că este 
mort şi că eforturile sale sunt zadarnice. Alertează familia şi imediat îl anunţă pe Şeful de Post din comună 
de cele întâmplate, care se prezintă la faţa locului şi care cu specialişti criminalişti din cadrul Poliţiei 
Municipale Hunedoara, au efectuat primele cercetări, au făcut fotografii, au ridicat coarda, dispunând 
transportul cadavrului la Spitalul Municipal Hunedoara, pentru expertiza medico-legală. Introdus într-un sac 
de dormit turistic, cadavrul este transportat de doi medici soţ şi soţie, cunoştinţe ale familiei şi domiciliaţi în 
acea comună, cu maşina acestora şi depus la morga spitalului, a doua zi,13 martie, fiind efectuată necropsia 
de către medicul legist Ovidiu Iulian Folea, din cadrul Serviciului Judeţean de Medicină Legală Hunedoara. 
În aceeaşi noapte şi la aceeaşi oră, l-a sunat şi pe tatăl celor doi copii prieteni a lui Ionuţ, pe care l-a informat 
că s-a întâmplat ceva foarte grav, fără să-i ofere amănunte de cele întâmplate, şi care a venit imediat. Intrebat 
fiind de Părintele Bălăşoiu că ce fac copii, acesta a afirmat că sunt în pat şi plâng amândoi. De ce plângeau 
oare, când încă nu se răspândise vestea celor întâmplate? Preotul Bălăşoiu a fost audiat în 20.03.2010, iar alte 
declaraţii au fost luate după această dată, efectuându-se şi audieri în dosarul penal, constatându-se că grupul 
de tineri în care se afla şi fiul acestuia, se strângeau la numitul Mitrică Remus zis Sică, unde consumau 
„JOINT”-uri, ţigări  din plante din plante. La data de 05.05 2010 a mai fost  efectuată o cercetare de 
Comisarul şef Marchidan Vasile de la Biroul de Ordine Publică pentru mediul Rural, propriu zis au fost 
făcute nişte măsurători, a mai audiat şi reaudiat nişte persoane. 

„Care este părerea Dvs?” m-a întrebat Părintele „şi ce credeţi că ar trebui să mai fac?”Am reflectat puţin 
asupra celor relatate  şi i-am răspuns că „ar fi potrivit să mai cunoaşteţi şi opinia unor oameni de specialitate 
cu experienţă, eventual a unui avocat şi a unui procuror”. A fost de acord şi a doua zi ne-am deplasat până la 
Deva, unde prin mijlocirea unei cunoştinţe am avut acces la Preşedintele Baroului Avocaţial Hunedoara, 
căruia, cu o argumentaţie absolut profesională, Părintele şi-a susţinut dubiile pe care le are asupra decesului 
fiului său: „astfel cu referire la coarda găsită de organele de cercetare penală, din fotografiile făcute aceasta 
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avea cele două capete libere, iar al treilea a apărut în urma tăierii acesteia, ceeace ridică semne de întrebare 
asupra modului în care cel în cauză s-ar fi putut spânzura. Nu se impunea un experiment judiciar care ar fi 
clarificat pe deplin  acest fapt? Deasemenea, în zona feţei au existat patru urme de lovituri, iar la mâna 
dreaptă o contuzie între degetul mare şi arătător, precum şi cinci mici tăieturi în formă de evantai pe dosul 
palmei, care au fost ignorate de medicul legist, acestea nefiind  în mod evident o consecinţă a manevrării 
cadavrului sau a intrării acestuia în putrefacţie, deţinînd  aspectul unor lividităţi cadaverice. Deasemenea  în 
raportul medico-legal lipsesc probele de sânge necesare examenului toxicologic, iar alcoolemia de 0,00/1000 
cum a fost posibilă? În acelaşi raport se afirmă că a fost secţionat craniul prin fierăstruire şi examinat 
creierul, când în realitate fotografiile depuse la dosar îl contrazic. Am deasemeni mari dubii dacă există la 
dosar probele histo-patologice. Susţin totodată că ancheta desfăşurată de organele de cercetare a fost 
superficială şi târziu începută, a neglijat şi consumul de droguri deşi există în dosar astfel de documente, iar 
din anturajul fiului meu, acel Mitrică Remus zis Sică, era cunoscut ca simpatizant EMO şi consumator de 
droguri. Daniel, prietenul fiului meu din vecini, mi-a relatat o serie de fapte în seara de priveghi, pe care apoi 
le-a negat. Cum vă explicaţi faptul că cei care se sinucid prin spânzurare, se ştie că prezintă urme de 
ejaculare şi materii fecale, pe când  indispensabilele fiului meu erau absolut curate. Iată întrebări care îşi 
aşteaptă răspuns”. Domnul avocat l-a ascultat cu răbdare, replicând că o punere pe rol a unui proces necesită 
cheltuieli foarte mari. „Dar mai aveţi copii, Părinte?” „Da, mai am încă trei”. „In general ştiţi că mortul de la 
groapă nu se mai întoarce”. Cu această concluzie finală ne-am îndreptat spre Hunedoara, unde în cursul după 
amiezii am cunoscut şi opinia unui procuror pensionar, care ne-a prezentat câteva aspecte legate de anumite 
cazuri de sinucidere pe care în decursul carierei sale le-a cercetat. Şi în final aceeaşi  concluzie enunţată şi de 
dl. avocat. Ştiţi cum se spune că... 

Am plecat  simţind un gust amar gândind că în mijlocul unei lumi răvăşite moral, un părinte se frământă 
şi nu îşi va găsi liniştea până ce adevărul nu va ieşi la suprafaţă. Lacrimile unei mame indurerate, curg pe 
lespedea ce acoperă corpul neînsufleţit al fiului său, zi de zi, iar trei frăţiori parcurg cu groază drumul la, şi 
de la şcoală. Argumentele părintelui conduc la concluzia că în mod evident se încearcă muşamalizarea 
cazului, lipsurile grave din ancheta medico-legală întărind această presupunere. În mod evident toate se leagă 
şi este cazul unei crime care nu trebuie îngropată, cu toate implicaţiile ei. Dar iată că mai există amănunte 
care pun mari semne de întrebare, de unde vin şi cine le-a trimis? La casa vecinului cu pricina, una din 
ferestre cu orientare mai spre nord, timp de treizeci de zile după moartea lui Ionuţ, o ciocănitoare a venit zi 
de zi la fereastra acestuia bătând cu ciocul de dimineaţa până seara în fereastră. Omul a încercat să o alunge, 
a tăiat şi plopul din faţa ferestrei în speranţa că nu mai vine, însă încercări zadarnice, aceasta continua în 
acelaşi ritm, până în a treizecea zi când omul nostru a reuşit să o prindă şi să o omoare. Dar surprinzător în 
cea de a 31-a zi a continuat să bată mai departe o cotobatură, după care acest program a încetat! Ce se poate 
afirma faţă de acest fapt care pune semne de întrebare? Dar prin voia CELUI PREA ÎNALT adevărul va ieşi 
la suprafaţă. Departe de noi intenţia de a specula detectivist ciudăţenia, însă “ ceva” trebuie să explice 
ciudăţenia de mai sus.  
 
UN POSTSCRIPTUM.  Pe una din hîrtiile cu însemnări de pe birou, recitesc cuvintele: 

 „Aici la Târgşor au fost sacrificaţi Copiii  României, constrânşi să suporte în spatele gratiilor, nu numai 
rigoriile unui regim de temniţă, privarea de libertate şi înfometarea sistematică, tocmai în perioada de 
formare, dar şi o enormă presiune ideologică, reeducarea. Cei consideraţi recalcitranţi au fost ţinuţi mai 
bine de doi ani în regim sever.  O parte au fost duşi ca sclavi la Canal în lagărul de muncă forţată de la 
Peninsula-Valea Neagră, unii la minele de plumb de la Baia Sprie -V. Nistru şi Cavnic. Golgota elevilor  e 
presărată cu mulţi morţi, unii au murit cu arma în mână, ca partizani.” 

 

Aşa au luptat  generaţiile acelor ani, pentru valorile creştine şi ale democraţiei, creatoare de armonie şi 
dreptate socială, nu adepţi ai unor “concepţii”, deviante, importate, care primejduiesc  tot ce are mai înalt şi 
mai bun acest neam: sufletul creştin, care  ne-a călăuzit şi ne-a asigurat perenitatea în istoria noastră, care a 
început din adâncurile traco-getice. EI s-au jertfit ca poporul român să aibă un destin.Tu, tineret de azi, 
încearcă să înţelegi jertfa acelei generaţii şi să te ridici la înălţimea LOR, pentru binele acestei ţări şi 
viitorului tău de mâine. Sinceritatea mea întristată nu are nimic patetic, nimic retoric, ci doar o motivaţie care 
nu piere odată cu victimele Răului. 

 

* Hunedoreanul Mircea Tarcea a depăşit 8o de ani; este preşedinte al Asociaţiei Foştilor deţinuţi politici 
din Hunedoara, a fost deţinut în închisorile şi lagărele comuniste. Îi mulţumim pentru statornicia 
colaborării.  



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

anul XV 
nr. 57 - 58 

 noua proVincia corvina pag. 11 

 

Cartea - memorial 

Cosmin BUDEANCA 
Represiunea politică în România comunistă 

A fost lansată recent la Deva încă o carte-document despre crimele odioase ale represiunii securităţii 
mână-n mână cu KGB-ul din anii copilăriei noastre. Sub egida editurii clujene Argonaut, un veritabil 
rechizitoriu al acestor orori, dezvăluie una dintre cele mai odioase înscenării ale „epurărilor” ce au ucis sau 
maltratat numeroşi patrioţi hunedoreni, prin temniţele din ţara ocupată de sovietici, unii condamnaţi la 
moarte, alţii dispăruţi în  celulele  închisorilor din Deva, la Gherla, Dej şi altele din teritoriul atunci înţesat de 
lagăre şi „şantiere” ale morţii.  

Cartea conţine mărturii ale aşa numitului  proces „Garda Albă” (anul 
1958) acuzată ca subversivă, la un presupus act de sabotaj în Uzinele 
Hunedoarei, conform unui scenariu perfid al securităţii hunedorene de la 
Deva. Între cei cuprinşi în cele peste 300 de pagini şi imagini, îl regăsim 
pe regretatul filosof şi scriitor hunedorean Victor Isac şi pe Mircea 
Tarcea, care, de o viaţă, militează şi mărturiseşte despre coşmarele 
îndurate de patrioţi şi toţi ce erau indezirabili pentru puterile bolşevice, 
dar care au continuat şi în regimurile următoare, până în 1964. Unii au 
fost condamnaţi la moarte, alţii la muncă silnică de 25 de ani, alţii s-au 
prăbuşit schingiuiţi, înjosiţi, sub-animalic.  
   Mircea Tarcea continuă dramatice demersuri pentru a contribui la 
restaurarea memoriei. O conştiinţă care continuă să ardă şi un simbol  viu 
pe care mai avem încă timp să-l auzim şi vedem. O troiţă înălţată de d-sa 
la Aiud, are înscrisul „Nu există palmă de pământ fără oase”… Acolo 
este şi pulberea părintelui său, fost preot. „Şi copiii care se jucau prin 
preajmă acolo, luau craniile anonimilor ucişi de securitate şi le foloseau 
drept mingi, le lăsau aşa să curgă de-a dura pe panta aceea în jos”, îşi aminteşte Mircea Tarcea la cei peste 
8o de ani ai săi. Alte nume ale acestei golgote sunt în sinistrul pomelnic din datele securităţii şi arhivele care 
nu putrezesc, ale urmaşilor:  Dora Isac, Viorica Manolache, Alexandrina Felicia Milaciu, Lucia Prejban, Ioan 
Alexe Sesovici,  Gheorge Voinea şi mulţi alţi zeci  martiri, de martori direcţi, sau prin scris... Lista 
condamnaţilor prin Sentinţa nr.1813 din 22 noiembrie a Tribunalului Militar Cluj, Tribunalul Suprem - 
Colegiul Militar, cuprinde încă 24 de hunedoreni şi din împrejurimi; Sentinţele din 15 ian. şi aprilie 1959 – 
alţi 24. Rămâne doar să citiţi şi acest document oricât de insuportabil este, opinând că astfel de cărţi ar fi de 
inclus ca manuale colaterale în şcolile de azi ale judeţului. 

Cartea lui Cosmin Budeanca este una dintre cele mai zguduitoare ce se adaugă operei lui Florin 
Mătrescu – „Holocaustul Roşu”. Acordăm Diploma de Excelenţă autorului pe 2011, împreună cu cea In 
Memoriam lui Victor Isac (cu înmânare Doamnei Dora Isac) - şi în semn de aceeaşi consideraţie, d-lui 
Mircea Tarcea. 
 

       
 

În imagini: 1. Mircea TARCEA, unul dintre cei mai loial mărturisitori şi acuzatori ai atrocităţilor etalate în cartea 
lui Cosmin BUDEANCA; 2. Clădirea  fostei securităţi din Deva, actualmente sediu al Direcţiei Judeţene a Arhivelor 
Naţionale (s-ar impune un muzeu cu exponate din întreaga istorie a Securităţii hunedorene, până la 1989);  3. Victor 
ISAC (în 1994), a cărui operă cuprinde şi memorialistică, romane, evocări, eseuri, privitoare la acea răstignire 
colectivă a „obsedantelor decenii”. Ambii au semnat prin aceşti ani în revista Provincia Corvina şi sunt cuprinşi în 
propriile-mi cărţi de memorialistică.                  ( Eugen EVU). 
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Eseu 

Eugen EVU  
Atunci când… (Enuma Eliş) 
O epistolă către religii şi politici 

Atunci când se precipită istoric crizele regionale, contaminând tangenţial  spaţii internaţionale, din 
Memoria Lungă, ancestrală, a popoarelor, ţâşnesc vulcanii care descarcă energiile îndelung reprimate… 
Ideologiile (idealurile, idolii), ca şi dogmele, îşi acutizează ceea ce am numi „criza de identitate”. Originile 
sunt invocate cu scop şi motivaţii de legitimitate în a locui un anume areal, teritoriu, civilizaţie. Cultura şi 
elitele ei – de facto aservite regimurilor, ideologiei – funcţionează la fel ca religiile, subiectivităţile 
doctrinare sunt instrumentate de liderii celor două „departamente” în societate; relaţiile „factor de 
influenţă” – mulţime (masse) – reiau, în Stat sau grupuri de State, tipologic, comportamentele multi-
seculare. Criza de Identitate, obsesia recurentă a Originii relevă un simţ foarte adânc, individual şi colectiv, 
aşadar fenomenal (se decontează proporţiile), deoarece doar astfel se uzurpă Puterile de tip ocupaţionist, 
imperialist (prin războaie, colonizări, strămutări-implanturi etc.) – uzurparea fiind de tip revoltă-răscoală-
revoluţie sau lovitură de stat etc. 

Criza de identitate din acest context, după ce jocurile politice au fost făcute – prin serviciile secrete de tip 
„extern şi intern” – MAI NOU INTERNAŢIONALIST! – a generat în sistemul naţionalist-dictatorial care  
s-a prăbuşit printr-o pseudo-revoluţie paradoxal complicitară cu patru - cinci factori manipulatori (implicaţi) 
şi în complicitate cu  SALVATORII de tip mesianist (!)  „emanaţii” de tip Frontul Salvării Naţionale (FSN, 
apoi PSD şi infiltraţii ca „viruşi” în partidele „istorice” – sau, mai bine spus, a DEGENERAT… Crizele de 
identitate sunt de fapt ale (i)Legitimităţii. 

* 
Ceea a fost cândva în Orientul Apropiat, de două milenii încoace… s-a trasnferat şi în Eurasia. În bătrâna 

Europa, satrapiile imperiilor căzute sau restaurate disimulat în alte „formule istorice” temporare 
funcţionează ca sisteme integrate cu funcţii de „centri nervoşi” de tip monarho-republican… Identităţile 
devin obsesii şi conjucturile de tip criză economico-politică (determinată)  şi „puterile” pun în pagini de 
sânge şi foc, prin revoluţii şi războaie, un tip de religie, de mistică a ORIGINII care LEGITIMEAZĂ puterea 
în Stat (sau grupare de state ale unui sistem-socialist ori capitalist). 

Din obsedantele milenii ale originii, de tip mistic, se reface mereu Axiologia originismului şi praxis-ul  
prin violenţă în „istorie”, care, la crize de vârf în istorie,  forţează Ontologicul. Crizele umanului în centrele 
sale temporale de vârf şi, in extenso, în satrapiile de tip modern (prin implanturi ideologice şi religioase cu 
acute mistico-fundamentaliste), (par)vin din complexul Identitar al Frustrării şi din mocnirile seculare ale 
identităţilor reprimate prin excesele dictatoriale ale Puterilor ce se perindă în teatrul lumii. Mitul fratricidului 
din Geneză, Cain şi Abel, pare a fi sămânţa neagră, stigma esenţială, de unde religiile originare şi apoi 
colateralele lor, dihotomice, gonflabile, cu funcţionează interconection: precum în sacru, astfel şi în profan. 
Acest tribalism resurect, de sorginte probabilă în Atlantida şi coloniile ei din milenii,... este cel evocat biblic, 
în Vechiul Testament, însă cercetătorii ştiu că acesta reţine (sinoptic), fapte autentice şi fapte mitologizate, 
iar compilaţia sau plagiatele de tot felul au ca rezultat un fel de „manual al psihologiei didactice-cultice”, pe 
termen nelimitat, operant în istorie.  

* 
Crizele identitare prin secole sunt determinate mereu obiectiv, însă reacţia istorică este subiectivă, 

animalul religios este acelaşi cu zoon-politikon; de aici condiţia tragică a filosofilor „depresivi” sau 
„sceptici”. Zeităţile, dumnezeii centrelor-focarelor anumelui-timp, şi  cei teritoriali, cu misionarii lor din 
veac (sovieticii aveau COMISARI – de unde au emanat TOVARĂŞII, activiştii şi POLIŢIILE SECRETE, 
fie numite „miliţii”…),  dar şi cu conquistadorii cu cruce – şi – sabie, ori cu zvastici şi tancuri (ca şi steaua 
roşie în cinci colţuri, tot cu tancuri) . Am spune că extremele se ating, în sensul că se determină reciproc. 
Animalul uman se comportă în istorie-devenire conform unui instinct (de vânătoare!) ce aparţine Inteligenţei 
Materiei, deci de tip cosmic… Iar zeii transpar din negura imemorială a speciei postdiluviene, adoraţi şi apoi 
devoraţi cum fac şi revoluţiile care îşi devoră Fiii... Zeii şi idolii, tiranii şi efectul „martir-erou-hristos” este 
unul agonic: dar din care se restaurează şi funcţionează  ciclici, ca „un alt timp” istoric, „erele” noilor zei, 
post-teogonici, pe Calea dintre pulberi şi mumii, piramide şi domuri, mauseolee şi muzee, arhive şi 
distrugeri, în definitiv, a Ce? A Memoriei care devine super-grea, memorie de grotă, de catacombe, de 
Pivniţă, de „dosariade”, memorie Akasha, memorie a unui ancestral suprasaturat ciclic obsesional, 
PATOLOGIC şi – vae victis! – suicidar colectiv. 
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Precum în Ceruri, aşa şi sub Ceruri, în condiţia binomului Soare – Lună… Căci suntem rase solare dar, 
mai întâi, sublunare. Umanul numind un „tatăl Ceresc” (cosmic), nu uită că este extraterestru, că este  
creatura asupra căreia, prin mii de milenii,  între două glaciaţiuni  urmate de dezgheţ şi reanimare, s-au făcut 
corecţiuni  genetice şi e foarte posibil că au fost şi efecte ale ratării „operei”, aşa cum scrie controversatul 
Nietszche şi alţii. 
 
Obsesia Imperiului şi paradigma Promisiunii 

O paradigmă radicală a dilemei defineşte conceptul prin fricosul cuvânt MUTANT... Id-ul de care, iarăşi, 
vorbesc psiho-sociologii şi politrucii „iluminaţi” ai prezentului, elitele şi decadenta noastră intelighenţie,… 
consilierii oculţi sau vizibili-marionete ai puterilor (ierarhiilor politice), au bază în obsesia globalismului (de 
tip comunistoid sau capitalist-empire) – totuna, extremele se determină reciproc (!) şi toate la un loc sunt 
utopii sau sumum-uri de utopii colaterale, aorta lor fiind Condiţa Umană, condiţia animalului-uman, a 
creaturii de care vorbesc – delirant sau raţional – Apologeţii. 

Dictaturile sunt atunci când Puterile efemere  în istorie, dar operante, îşi înving-supun propriile 
Popoare. Iar obsesia unui IMPERIU CERESC, promis şi resurect, este din Frustrarea Genomului uman a 
ceea ce se numeşte Alungarea din Paradis. Iar dacă toate acestea suntem chiar noi, noi suntem Memoria şi în 
acest „ceva” invizibil, însă pulsatoriu, numit Duh-Spirit-Divinitate. În noi este un Program – inclusiv cel al 
crezului în ORIGINEA COSMICĂ, aşadar în condiţia de COLONIŞTI (din Clone? Din robi-roboţi? Din Fii 
ai Cerului deopotrivă – ca mutanţi – ai Omului?). 

* 
    În Biblie, Îngerul i-a cerut omului să „înghită cartea”, mai precis sulul – aşa cum înţelegea omul atunci: 
de ce nu ar fi fost un program, o memorie? cât despre relatările nenumărate ale „răpirilor”, „înălţărilor în 
care de foc” (Enoh, Ilie, Hristos ş.a.m.d.). 

Sunt Codurile secrete şi divers relevabile, totuşi, ale ceea ce numim Destinul umanităţii. 
O specie căreia, atunci când i s-a admis „liberul arbitru”, i s-a distribuit pragmatic o anume libertate de 

A FI şi A DEVENI: condiţie mai degrabă de ROBot decât de FIU; prin aceea că durata de viaţă a fost 
reprogramată drastic, iar liberul arbitru este cu două tăişuri: funcţie de sănătatea  bio-psiho-somatică a ID-
ului dublat de DUH (Spirit- Fiinţă), care, „veşnic fiind (aşadar de veacuri-secole,  adamică, a patriarhilor, 
cea matusalemică ab initio!), nu va rămâne veşnic în om, deoarece omul din ţărână (materie interregn, n.n.), 
a fost creat şi în pulbere se va întoarce”. Acest drept acordat după Cădere şi Potop, este deopotrivă o stigmă, 
un program atribuit nouă, pe această planetă: cumva auto-protectiv de drept şi de fapt, al Divinităţii „Tatăl 
Ceresc”, dacă vreţi Marele Genetician… temponaut. Numai dacă acolo, cândva, undeva, cineva s-a interpus, 
cineva numit de greci DEMIURGOS, iar de primii evrei, ELOHIM (nume plural). Re-ligio se traduce 
„refacerea legăturii” (cu divinitatea Originară,… iar simbolul antic este Curcubeul, adică spectrul energetic 
al Luminii. Promisiunea refacerii legăturii ORIGINARE, este deloc Utopie, ci posibil-probabil un 
PROGRAM reparatoriu în Timp, fie unul al reconcilierii Creatorului cu Opera Vie,  dureros – obsesiv 
(draconic, prea aspru, nedrept!) – de  repede – muritoare. Iar Crucea umanului este cea a doi vectori: 
Ontologic ca verticală, axiologic, ca orizontală. Ori poate că viceversus. 

Ab Origine, Cine (sau Ce) au însămânţat în sufletul uman ideea veşniciei, duratei de viaţă de tip angelic, 
dacă nu „eternă”, a uitat în ORGANIC un forceps, sau o foarfece, peiorativ zicând. Iar prin aceea că Timpul 
este ciclic-circular, deci repetitiv, se deduce intuitiv că „aceea ce a fost va mai fi”, pentru tot ceea ce 
pulsează (solar) în materia vie. Promisiunea fiindu-ne unica speranţă, numită de creştinism „a Iertării”, cea 
a Adeveririi că suntem devenind (Esher ashe esher – „eu sunt cel ce devine” – cum i s-a spus omului pe 
Muntele Moria. De ce nu MEMORIA? 
Cogito, ergo sum… Însuşi Gândul care „ne vizitează” (coboară paracletic) – intuim a fi divinitate 
manifestă, activă, necesar a fi „prelucrată de funcţiile energetice subile ale Inteligenţei prin „computerul” 
util la majoritatea doar parţial (!!!) şi care se cer din Sinele Lumii-Luminii(!) – luminătoare – care  să îl 
emamcipeze pe Om. O incomensurabilă Suferinţă cosmică pare a face Legea, şi a o Reface, în continuum-ul 
Prezent (spaţiu-timp) –în triumfalul nostru CAP – altar sau chivot purtat pe umeri, dacă nu craniul lui Yorick 
. Hamlet, în celebra-i replică „A FI sau A NU FI”, îşi răspunsese singur: „Să dorm, să dorm!” Să fie aici 
sugestia evocativă a „laudei somnului”, cum scria Lucian Blaga? aşadar imperativul de a avita 
ALIENAREA, ruptura în dualitate, prin „ieşirea temporară din Psyche”, în bucla dintre iraţional şi 
rationem, adică într-o a treia Dimensiune, prefigurând transcenderea? Căci starea fără Veghe, „somnul, este 
geamănul morţii”, neh? Legea creaţiei în Cosmos pare a fi una: a sacrificiului Creatorului în propria-i operă. 
Sinele, aşadar Hristos-ul, spuneau gnosticii.          Vizitaţi site-ul: http//www.evu.ro (Psihoteca project) 
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Arhive stalinist-dejiste la Cinciş 

 „Lampa lui Ilici” sau „despre împrăştierea beznei”… 
... În raportul prezentat de Gh. Gheorghiu- Dej, la Plenara Comitetului Central din 26.X.1950, tovarăşul 

Dej a spus: „Electrificarea ţării noastre se impune ca o sarcină de cea mai mare urgenţă şi însemnătate. În 
primul plan cincinal 1951-1955, Partidul şi guvernul au trecut cu hotărâre în aceţiunea de electrificare a 
ţării. În acest plan şi satul Cinciş a fost electrifcat. Azi în casele cincişenilor luminează becul lui Ilici. Peste 
tot în gospodăriile lor, luminează becul electric, în grajduri, în pivniţă, iar pe uliţele satului poţi umbla 
noaptea ca şi ziua. Lampa lui Ilici (Vladimir Ilici Lenin) – a împrăştiat bezna. Unde mai pune faptul că 
înainte de 23 august 1944, în Cinciş exista un singur aparat de radio cu baterii, al 
căminului cultural, astăzi există în Cinciş aparate cu priză electrică, reşouri, 
maşini de călcat electrice, maşini de spălat şi altele. S-a înfiinţat şi o staţie de 
radio-amplificare, având reţeaua întinsă în satele din jur şi un telefon. Toate 
acestea au fost posibile datorită politicii înţelepte a partidului şi al sprijinului 
material acordat de stat.”  

Sătenii au contribuit cu săpatul gropilor pentru instalaţii. Pentru tot şi pentru 
toate câte a  făcut Partidul în vederea ridicării nivelului de trai şi cultural al acestui 
sat, cincişenii îi păstrează o adâncă recunoştiinţă, dragoste fierbinte şi neţărmurită. 
Bătrânul Ungur Samuilă, de 74 de ani, urmaş al şirului de preoţi de aici, spunea că 
a auzit de la bunicii lui că biserica a fost zidită de Iancu de Hunedoara, la început 
fiind capelă numai pentru familia lui,lui Jaru, care a trecut la catolicism. Urmaşii 
lui Jaru au donat, nu cum se spune, că i s-a luat de regim - biserica cu eclesie cu tot, cincişenilor ortodocşi... 

Încheiere: „Industria siderurgică din Hunedoara, făcând parte din industria grea, a fost chemată de 
interesele superioare ale economiei naţionale să participe cu întreg ansamblu de furnale, turnătorii, oţelării 
şi laminoare, cocserie etc. să producă şi să furnizeze statului un volum considerabil de metale 
prelucrătoare: fier, fontă, oţel”. 
 

Dacă în 1957 Târgul Hunedoarei avea cca. 75oo de locuitori, cu suburbii cu tot, în anii comunismului la Hunedoara  
s-a ajuns la peste 120.000 de locuitori, proveniţi din Moldova şi din alte părţi ale ţării, inclusiv repatriaţi prin aşa numitele 
Colonii, din refugiul de peste Prut. Una din bisericile ortodoxe în ruină, se vede şi acum în amonte pe lac. Coloniile din 
Hunedoara s-au numit: Stufit, Bătaga, Vasile Roaită, Gazometru, Ciangăi etc.       ( n.red. e.evu). 
 

„Insuficienţa de apă industrială pentru combinat a impus construirea lacului de acumulare Cinciş, pe 
râul Cerna, în dreptul satului Cinciş, la 10 km de Hunedoara. Lacul are o capcitate de 29.000.000 m.c. de 
apă, şi se întinde peste alte foste sate, strămutate pe deal, şi ale cărora cimitire au fost dezhumate. Satul 
vechi Cinciş a fost şi nu mai este în forma primei aşezări omeneşti. Au fost făcute descoperiri arheologice, 
înainte de inundare, pe acest teren al străbunilor noştri daci” (Ibid). 

         
Fragment din “Documentar privind satul Cinciş” de Viorel Răceanu şi Ioan Brâncoveanu. 

 
Avangarde and ariegarde transoceanice… 

Florentin SMARANDACHE versus Ion ROTARU 

Plăcerea schimbului de replici...        

 „ ... de la începutul anului 1988, am purtat o corespondenţă „înverşunată”, aş 
îndrăzni să afirm, experimentală, cu băcăuanul  prof. univ. dr. Ion Rotaru, şeful 
Catedrei de limbă şi Literatură Română de la Facultatea de Litere a univ. 
Bucureşti. Ne scriam antiscrisori, în răspăr, în contrasens, jucându-ne uneori în 
epistole, cu critici şi autocritici, exagerări şi ameninţări de formă, cu aluzii, ironii, 
chiar şi cu absurdităţi, experimente lingvistice, anagramări, deturnări de 
sensuri”.            (editura Dacoromână Comterra) 
                            

Florentin  Smarandache,  
prof. univ.dr Gallup Institute, U.S.A. 

 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

anul XV 
nr. 57 - 58 

 noua proVincia corvina pag. 15 

 

Eseu 

Muguraş Maria PETRESCU 
„Să se răstignească!“ 

              Lăsaţi copiii să vină la mine! 
      Copiii, aceste mlădiţe gingaşe şi pline de candoare, pe care cu toţii îi iubim! 
Copiii! Tot ceea ce cândva a fost copil sau mlădiţă, mai târziu a ajuns să crească, să 
fie mare şi să rodească. Din păcate, nu tot ceea ce s-a născut şi a rodit, a reuşit să-şi 
păstreze acea candoare dintâi!  O, liniştea aceea absolută, în care Duhul lui 
Dumnezeu plutea deasupra apelor! Deşi încă nerostită, invitaţia era acolo: ,,Lăsaţi 
copiii să vină la mine!’’ Ceea ce urma să se întâmple, avea să fie, de atunci până în 
zilele noastre, o invitaţie permanentă a lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat în acele 
timpuri de început ale Universului? În locul lui Dumnezeu Atoatecreator, Mihai 
Eminescu ne propunea un Hyperion Luceafăr (,,Porni luceafărul. Creşteau /În cer a 
lui aripe, /Şi căi de mii de ani treceau /În tot atâtea clipe. //Un cer de stele dedesupt, 

/Deasupra-i cer de stele - /Părea un fulger ne-ntrerupt /Rătăcitor prin ele. //Şi din a haosului văi, /Jur 
împrejur de sine, /Vedea, ca-n ziua cea dintăi, /Cum izvorau lumine ; //Cum izvorând îl înconjur /Ca nişte 
mări, de-a-notul… /El zboară, gând purtat de dor, /Pân’piere totul, totul ; //Căci unde-ajunge nu-i hotar, 
/Nici ochi spre a cunoaşte, /Şi vremea-ncearcă în zadar /Din goluri a se naşte. //Nu e nimic şi totuşi e /O sete 
care-l soarbe, /E un adânc asemene /Uitării celei oarbe. //’’ - Mihai Eminescu, Luceafărul). Se spune că în 
ziua a şasea, Dumnezeu i-a făcut pe bărbat şi pe femeie. Unele interpretări precum Cabala, aduc în discuţie 
existenţa primei femei, Lilith. Această ,,nălucă a nopţii’’ (menţionată doar o singură dată în Biblie, în Isaia, 
34:14) a vrut să fie cel putin egala lui Adam, poate chiar dominatoarea lui (lucru de neconceput ca 
mentalitate pentru începuturile lumii, dar şi pentru cei care au scris, mult mai târziu Biblia sau Cabala sau 
Coranul), de aceea ea a fost alungată, s-a căsătorit cu Şarpele (Diavolul), răzbunându-se pe Adam prin soţul 
ei şi prin fructul interzis. Să se răstignească! aveau să anunţe veacurile de început… Aici deci, înainte de 
Eva, veriga de legătură a dispărut. ,,Nu mai căutaţi /veriga lipsă /Femeia a fost /veriga lipsă.’’ - Eugen Evu, 
Veriga lipsă (Matakiterani sau Buricul Lumii). Din nou a fost nevoie de intervenţia ,,Îngerului’’care, prin 
suflarea de viaţă pe care a dat-o omului, facându-l ,,fiinţă vie’’ (Biblia, Facerea, 2 :7) a creat o grădină în 
Eden, l-a adormit pe Adam şi i-a luat o coastă, făcând din ea femeia, pe Eva ,,Îngerul a legat buricul’’ – 
spune, în continuare, Eugen Evu în Veriga lipsă (Matakiterani sau Buricul Lumii) - ,,şi sutura a obturat-o’’, 
separând memoriile /amintirile existenţelor ante, ante, ante, anterioare. ,,De la sine memoria /a separat-o’’). 
Remarcăm cuvântul ,,Îngerul’’. Prin folosirea lui în poezie, Eugen Evu nu minimalizează importanţa 
divinităţii; nu este vorba de vreun ,,înger păzitor’’, ci de Dumnezeu Atoatecreator hărăzit, înzestrat, dăruit şi 
cu această putere îngerească. Între o anterioară existenţă a universului şi cea care tocmai  începe, Adam şi 
Eva, asemenea Cătălinei şi lui Cătălin din Luceafărul, locuiesc ,,în mijlocul raiului’’ unde era ,,pomul vieţii, 
al cunoştinţei binelui şi răului’’ (Biblia, Facerea, 2 : 9). Lăsaţi copiii să vină la mine! ,,În locul lui menit din 
cer /Hyperion se-ntoarse /Şi, ca şi-n ziua cea de ieri, /Lumi- na şi-o revarsă. //Căci este sara-n asfinţit /Şi 
noaptea o să-nceapă; /Răsare luna liniştit /Şi tremurând din apă //Şi împle cu-ale ei scântei /Cărările din 
crânguri. /Sub şirul lung de mândri tei /Şedeau doi tineri singuri: /-O, lasă-mi capul meu pe sân, /Iubito, să se 
culce / Sub raza ochiului senin /Şi negrăit de dulce; /Cu farmecul luminii reci /Gândurile străbate-mi, 
/Revarsă linişte de veci /Pe noaptea mea de patimi. //Şi de deasupra mea rămâi /Durerea mea o curmă, /Căci 
eşti iubirea mea de-ntâi /Şi visul meu din urmă. // Hyperion vedea de sus /Uimirea-n a lor faţă; /Abia un braţ 
pe gât i-a pus /Şi ea l-a prins în braţe… //Miroase florile-argintii /Şi cad, o dulce ploaie, /Pe creştetele-a doi 
copii /Cu plete lungi, bălaie. //Ea, îmbătată de amor, /Ridică ochii. Vede /Luceafărul. Şi-ncetişor /Dorinţele-i 
încrede: //-Cobori în jos, luceafăr blând, /Alunecând pe-o rază, /Pătrunde-n codru şi în gând, /Norocu-mi 
luminează!’’ - Mihai Eminescu, Luceafărul. Aşa va fi fost şi Eva cea pură, precum şi iubirea ei cu Adam. 
,,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.’’ - 
Biblia, Facerea, 2:24. Iubirea vine de la Dumnezeu şi se întoarce către El. Lăsaţi copiii să vină la mine! 

Neascultarea primului cuplu din acest nou ciclu de viaţă şi existenţa, cunoaşterea binelui şi a răului nu au 
fost decât dintre primele suferinţe aduse lui Dumnezeu. Şi atunci, ca şi mult mai târziu, Să se răstignească! 
avea să se impregneze în memoria oamenilor, poate chiar în însuşi ADN-ul lor, de aici păcatul însuşi Sinelui 
omenesc. Păcatul a fost atât de mare încât ,,Paradisul a fost pierdut’’, dar incredibil, până ,,şi infernul a fost 
pierdut’’ spunea Eugen Evu, în Veriga lipsă (Matakiterani sau Buricul Lumii). ,,El tremura ca-n alte dăţi /În 
codri şi pe dealuri, /Călăuzind singurătăţi /De mişcătoare valuri; //Dar nu mai cade ca-n trecut /În mări din 
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tot înaltul: /-Ce-ţi pasă, ţie, chip de lut, /Dac-oi fi eu sau altul?’’ - Mihai Eminescu, Luceafărul. Lăsaţi copiii 
să vină la mine! De atunci şi până azi, blestemul morţii s-a abătut necruţător şi fără greş peste oameni. 
Filosofic vorbind, Ioan N. Roşca creează un paradox susţinând că moartea ar fi inexistentă, - aşa e, fizic 
moartea nu există - dar totuşi ea trece pe la fiecare sfidând existenţa noastră efemeră, dansând, aproape 
bucurându-se şi ţinând în dinţi o lalea roşie (,,Inexistentă, /trece dansând /cu o lalea roşie în dinţi; /apoi 
dispare.’’ - Ioan N. Rosca, Trecere, volumul Amfore de Lumină, Editura Floare Albastră 2010, Bucureşti, 
p. 54). Chiar dacă avem impresia că avansăm, de fapt, nu facem decât să ,,mergem înainte /ori încotro 
mergem?’’ (fără Dumnezeu, nici măcar nu ştim care ne este ţinta) ,,inaintăm spre moarte /cu spatele’’ (ca să 
ne apărăm, credem noi, pentru că de atunci şi până azi, cu perfidie, Şarpele ne-a indus starea de frică) ,,adică 
în direcţia /a ceea ce se vede’’ - Eugen Evu, Veriga lipsă (Matakiterani sau Buricul Lumii). Acelaşi final 
extrem de dureros îl găsim şi în Luceafărul lui Mihai Eminescu: ,,Trăind în cercul vostru strâmt‘’ (în lumea 
noastră extrem de mică în comparaţie cu măreţia lumii lui Dumnezeu pe care noi, muritorii de rând, nu ne-o 
putem imagina şi nici concepe) ,,Norocul vă petrece, /Ci eu în lumea mea mă simt /Nemuritor şi rece.’’ 
Nenumărate au fost determinările omenirii de Să se răstignească! De la primii oameni, Adam şi Eva, la 
primii lor fii zămisliţi, Cain şi Abel, nu a fost decât un pas, o generaţie şi crima din invidie şi ură a fost acolo. 
Să se răstignească! ,,Iţi dau catarg lângă catarg, /Oştiri spre a străbate /Pământu-n lung şi marea-n larg, /Dar 
moartea nu se poate… //Şi pentru cine vrei să mori? /Întoarce-te, te-ndreaptă /Spre-acel pământ rătăcitor /Şi 
vezi ce te aşteaptă.’’ - Mihai Eminescu, Luceafărul. Ce avea să urmeze ştim cu toţii de peste două milenii. 
Retrăim în fiecare an patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel născut, dar nu zămislit, care, în final 
avea Să se răstignească! Fiul omului avea să fie trădat, judecat pe nedrept, bătut, înjosit şi scuipat pentru că, 
în dorinţa lui, Dumnezeu Tatăl atât de mult a iubit lumea, încât până şi pe Fiul lui l-a sacrificat! A fost o 
şansă unică dată oamenilor spre mântuire! A fost o şansă ultimă dată omenirii pentru iertarea păcatelor! 
Lăsaţi copiii să vină la mine! Dar cine a înţeles? Pilat din Pont, nici până la sfârşit nu a putut crede că Iisus a 
fost condamnat: ,,Să se răstignească!’’, în timp ce tâlharul de Baraba a fost eliberat. Iisus a cunoscut 
dimensiunea trădării la maximum. Dar El nu l-a trădat pe Iuda, deşi ştia ce urma să-i facă acesta din urmă. 
Iisus l-a lăsat liber să acţioneze, aşa cum face şi cu noi astăzi. Credinţa noastră ca şi faptele noastre sunt la 
liberul nostru arbitru. Lăsaţi copiii să vină la mine! suntem rugaţi, suntem imploraţi. Iuda a luat o hotărâre 
dezonorantă. Iuda s-a omorât în chip ruşinos şi dezonorant (aşa cum i se cuvine unui trădător, care se lasă 
cumpărat pe un pumn de arginţi). Sinuciderea (indiferent de metodă) nu 
este decât o nouă decizie de a-l rastigni pe Iisus. Cina cea de taină 
(despre care s-a spus la televizor că ar fi fost miercuri şi nu în Joia Mare – de 
altfel în fiecare an mai apare în Săptămâna Patimilor câte o ,,veste 
bombă’’ despre acele momente înfricoşătoare şi teribil de dramatice din 
viaţa lui Iisus, cărţi de maximă speculaţie religioasă şi comercială), este 
tot o invitaţie la meditaţie. Să se răstignească! Lăsaţi copiii să vină la 
mine! Copiii erau cei doisprezece apostoli, cărora Iisus le-a spălat 
picioarele şi, simplu, le-a dat să mănânce o bucată de pâine şi să bea 
dintr-o cupă cu vin. Suntem noi, cei de azi care, ne amintim de existenţa lui 
Dumnezeu şi de Postul Paştelui, ne împărtăşim cu ,,trupul şi cu sângele 
Domnului’’. Suntem noi cei de astăzi care în grabă ne ducem la biserică, ne 
facem o cruce şi suntem nervoşi că pierdem cam prea mult timp să aşteptăm să ne spovedim sau să ne 
împărtăşim. Cât de grăbiţi suntem în raportul nostru cu Dumnezeu – răstignindu-L cu fiecare gest al nostru, 
dovedindu-i că nici măcar în cel de al doisprezecelea ceas nu avem timpul necesar pentru El, cel care ne 
aşteaptă de atâta vreme, care întoarce şi celălalt obraz şi ne roagă, ne imploră să venim la El! Sunt cei cinci 
lei ai văduvei Elena Moţ din Ardeal, care cu smerenie a dat din suflet bani pentru Sfintele Paşti. Elena Moţ 
nu se gândeşte ,,câţi bani are Biserica Ortodoxă Română!?’’ De justificat, nici atât. Ea ştie doar că din 
puţinul ei vine şi se înscrie oficial la biserică dând un ban pentru Sfintele Paşti. Ea face parte din acei 
,,copii’’ pe care Dumnezeu îi aşteaptă. Ea nu ar răstigni nici în ruptul capului. Iisus ştia că urma sa fie 
vândut pe treizeci de arginţi, ştia că urma să moară. Cuvintele lui rostite atunci, ca şi simplitatea acelei cine 
nu au nimic de a face cu pantagruelismul festinurilor de astăzi (chiar şi în post). Tristeţea lui Iisus era 
imensă, chiar şi atunci când îi avertizează pe apostoli că aveau să se lepede de El (de trei ori până la cântatul 
cocoşilor şi în revărsatul zorilor, vezi Simon Petru). Gestul lor de mai târziu, când Iisus a fost prins şi arestat 
a fost clar: Să se răstignească!, Cu toate acestea, după cină, Iisus a preferat să se retragă în linişte şi 
singurătate în Grădina Getsimani, să-i confirme Tatălui că era pregătit (,,Tată, a sosit ceasul!’’) şi să se roage 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

anul XV 
nr. 57 - 58 

 noua proVincia corvina pag. 17 

 

pentru apostoli şi pentru noi. Lăsaţi copiii să vină la mine!  (În acel moment, copiii eram noi toţi şi cei care 
se născuseră până atunci, dar şi cei care urmau să se nască peste veacuri).  

* 
,,În fiecare an Joia Pastelui este , »o zi de doliu în suflet ». Este ziua morţii lui Iisus Hristos. 6.25 

dimineaţa, joi 24 aprilie 2008. Telefonul sună scurt şi strident. Uimire şi stupoare. Cezar Ivănescu e într-o 
stare gravă într-un spital din Bacău?! Dar ce căuta acolo ? De ce acolo ? Nebunie, confuzie, neînţelegere, 
absurd, de ce??? Întrebări fără răspuns. Plânsete. Aşteptare încordată. Teamă. Îngrijorare. Peste toate se 
înţelege clar că Cezar se afla într-o stare deosebit de critică. Cum e posibil? O zi grea în care aştept să se 
întâmple totul şi rău, dar şi bine. Poate va fi o minune! Sper, sunt într-un dialog permanent cu mine însămi. 
Sper în continuare. Nu se poate. Cezar nu poate muri! Oare chiar ar putea muri? Timpul trece greu. E Joia 
Mare, Joia Patimilor. Sunt la denie. Cu vreo zece ani in urmă şi tatăl meu, preotul Constantin Sârbu, purta 
prin biserică pentru ultima oară crucea lui Iisus. Şi lumea plângea. Plângea în rugăciune şi de amintirea celor  
mai bine de două mii de ani, plângea din cauza păcatelor, plângea… Acum Cezar îşi poartă pentru ultima 
oară crucea mult prea grea pentru viaţa lui mult prea firavă. Este slujba celor Douăsprezece Evanghelii. Sunt 
străfulgerată de un gând: ,,Cezar a murit. A murit, Cezar?!’’ Mă înfior. Nu se poate. Încerc să alung gândul şi 
să mă rog, să mă rog. DOAMNE!!! ,,Eli, Eli, Lama Sabactani!’’ a spus Mântuitorul şi şi-a dat sufletul.’’ 
(Cezar Ivănescu in Memoriam, Lumină Lină, Anul XV/Nr. 2, Aprilie-Iunie 2010, New York, p. 85).  

* 
Să se răstignească! retrăim noi în fiecare Joi a Patimilor. În acea seară, când avem certitudinea că Iisus 

nu mai este printre noi, că este mort, ne simţim singuri, abandonaţi, trişti şi fără noimă. Oare cum ar arăta 
Pământul fără El? Oare cum am fi noi, oamenii, fără El? Rareori ne rugăm aşa cum se cuvine şi poate că unii 
nu reuşesc niciodată. Rareori vrem cu adevărat să-l avem pe Dumnezeu în sufetul nostru. Unii nici nu-şi mai 
bat capul. Noi suntem cei care vrem cu adevărat Să se răstignească! El este cel care ne roagă ,,până în 
sfârşit’’ Lăsaţi copiii să vină la mine! Iisus este taina supremă pe care noi muritorii ne-am străduit şi ne vom 
strădui să o înţelegem. Dar oare vom putea vreodată, atâta timp cât noi am adoptat în permanenţă sloganul 
Să se răstignească!, iar el s-a răstignit şi a acceptat să se îngroape într-un ,,mormânt al nestricăciunii’’, 
trecând prin moarte timp de trei zile, pentru ca apoi să se înalţe la ceruri nealterat. ,,Treci /cum te învaţă 
Augustin şi Descartes /de la o margine la cealaltă /şi dinspre adânc spre înalt /cine a mai auzit /de un 
mormânt al nestricăciunii /ce taină este aceasta /numai cel care trece prin moarte va şti /prin pustia morţii 
patruzeci de ani /sau o viaţă /trebuie să mori ca să trăieşti /moartea ca dar /altfel trăieşti după moartea /de-o 
clipă /sau de mai multe /devenit foc şi jar…’’ - Theodor Damian, Semnul Isar / The Isar Sign, Editura 
Calauza v.b., Deva, 2011, (13), p. 60. Lăsaţi copiii să vină la mine! 
 

* 
,,Veţi cuceri a treia dimensiune /totul e foarte aproape’’ (adică la îndemână, sau aproape de final?!) Deja 

s-a întâmplat, s-a mai întâmplat; aparatura electronică 3-D, schimbarea polilor, cataclismele pe care acest 
fenomen le-a provocat). ,,Doamnelor / Domnilor /Evoluţia e un banal /Plagiat.’’ - Eugen Evu, Veriga lipsă 
(Matakiterani sau Buricul Lumii). Dispreţul amar al textului este clar exprimat în ciuda eforturilor noastre de 
a demonstra… Ce?. Să se răstignească! Omenirea a ajuns să trăiască un timp de coşmar, apocaliptic, de 
pustiu, de distrugere totală: ,,Seceta a ucis orice boare de vânt. / Soarele s-a topit şi a ajuns pe pământ. /A 
rămas cerul fierbinte şi gol. /Ciuturile scot din fântână nămol. /Peste păduri tot mai des focuri, focuri 
/Dansează sălbatice, satanice jocuri.’’ - Nicolae Labiş, Moartea căprioarei. Oare chiar asta ne dorim să 
ajungem să trăim cu adevărat? Dacă vom mai trăi… Nici chiar acum nu putem alege între Să se 
răstignească! şi Lăsaţi copiii să vină la mine! Când o vom face, când vom fi în stare de a înţelege ce am 
pierdut definitiv, va fi prea târziu. Acum, la sfârşit de veacuri (aşa cum spun marile calendare ale lumii, 
precum şi semnele pe care omenirea le primeşte, dar nu le ia în seamă), am ajuns la o performanţă de care 
suntem mândri: Demiurgul-Dumnezeu a obosit, iar ,,omenirea este cuprinsă de o stare de disperare, vecină 
cu nebunia. Într-o postură de arrière-gardă, ea mărşălueste megalomantic în derută, într-un talmeş-balmeş 
total. … Criza de comunicare cu Dumnezeu, imposibilitatea ei, nu sunt decât un Babel lipsit de noimă, care 
în final l-a tulburat pe Aeon.’’ - Muguraş Maria Petrescu, Poemul tradus, poemul comentat, Arrière-garde  -  
Gigachakre în mişcare  - Noua Provincia Corvina, serie nouă, nr. 1 (53), septembrie 2010, p. 46.  ,,Craniul 
meu rostogolit pe / Celălalt ţărm al Eonului /îşi cântă furtunile /arunc harpoane şi lasere /rebel cum m-ai zidit 
/preaiubitor cum te-ai ascuns /şi toate pe tine te-aşteaptă /pe tine te rabdă. /Pe tine te vânează. /Precum în 
moluşte /Aşa şi în giga-chakre /migraţia… Arte ce singure îşi culeg /retrezirea /Ca viaţa până şi moartea /Se 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

pag. 18 noua proVincia corvina  
anul XV 

nr. 57 - 58 
 

repetă.’’ - Eugen Evu, Arrière-garde – Gigachakre în mişcare. Să se răstignească!  /  Lăsaţi copiii să vină 
la mine! 

În final, să credeţi că Mileniul al III-lea ne-ar putea aduce bucuria pe care o aşteptăm, dacă vom şti să 
coborâm în sufletele noastre şi să ne împăcăm cu Sinele nostru, cu cei de lângă noi, cu Dumnezeu.  

,Oh, ce grea mi-e tristeţea /Chinuită de durere şi mâhnire! /Mâine vrăbiuţele vor plânge /Crinii vor muri 
/Nimfele se vor opri din cântare / Aş vrea să-mi iau adio de la crini /Lăsând amprenta unui sărut /Pe buzele 
unui poem şi-apoi să plec..  Şi pe când termină de recitat, privi în jur şi văzu o pajişte acoperită de crini 
morţi. Se aşeză din nou, gemu şi murmură ca pentru sine: ,,O, Doamne, poate că acesta este semnul morţii 
mele!’’ Şi un suspin îi ieşi din străfundul sufletului, în timp ce simţea umbra morţii apropiindu-se. Căzu în 
visare şi văzu o mulţime de diavoli printre care era o femeie ce se jelea. Plângea cu o durere amară, 
tânguindu-se după fiica ei, dar în zadar, nimic nu se mai putea schimba. Erau aşezaţi ca la tribunal, doar el 
era după gratii şi toţi îi strigau: 

 - Omorâţi-l, el este criminalul! Femeia care se jelea se apropie de el şi-l apucă de braţ strigându-i: 
   - Ucigaşule, de ce mi-ai omorât fata? Să dea Dumnezeu în iad să te duci!  

Căzând în genunchi, plângând şi încercând să-şi ascundă faţa, el spuse: 
 - Da, recunosc că eu am ucis-o, dar am şi iubit-o. Eu am omorât-o doar o dată, pe când ea m-a 

omorât în toţi aceşti ani puţin câte puţin.  
Şi diavolii tot urlau: 

 - Omorâţi-l, el este criminalul!  
Şi dintr-o dată cineva strigă: 

   - Linişte, vă rog!  
Îşi ridică ochii şi privi. Mulţimea dispăruse ca prin farmec şi în locul ei, văzu două fiinţe stranii şi 

ciudate. Una era înaltă cu două aripi mari şi negre şi capete de balaur, şarpele cu şapte capete. Cealaltă 
era frumoasă, cu aripi albe ca de zăpadă şi trăsături serafice ca de înger. Amândouă i-au poruncit să se 
apropie şi i-au spus: 

- Tu eşti lucrarea noastră!  
Şi pe când încerca să le atingă, ele îşi luară zborul şi începură să se bată. Iar el rămase ca paralizat, 

uluit şi înfricoşat, privind la lupta lor. Şi s-au bǎtut şi s-au bǎtut pânǎ ce au obosit, dar nici una nu a ieşit 
învingătoare. Atunci, ca din depărtări, s-a auzit un strigăt, care le-a poruncit să înceteze. Şi astfel Dumnezeu 
a apărut ca un duh luminos, iar vocea lui ieşind din lumină spuse: 

- Pe tine o să te alung, iar pe tine o să te trimit pe pământ!  
Munir Mezyed, Iubire şi Ură, Editura Junimea, Iaşi, 2006, pp.12-14.  

Să uităm de marasmul să se răstignească! şi să facem loc pentru Lăsaţi copiii să vină la mine! 
 
Arheologia memoriei 
                                              

Cartea vie de la Marea Moartă 
Codexul de plumb considerat de unii „Cartea revelaţiei”, a fost 

descoperit de iordanianul Hassan Saida acum 5 ani, dar făcut public 
prin medii în ajunul Paştilor 2011, într-o peşteră de la Qumran, 
Marea Moartă. Pe el este gravat şi un chip ce se presupune a fi a lui 
Hristos. Artefactul este turnat din foiţe şi sigilat cu inele metalice, fiind 
evident vorba de un obiect de cult, de învăţătură a esenienilor. După 
căderea Ierusalimului, în 7o.d.C. creştinii s-au refugiat în numeroasele 
peşteri. Tot aici sunt şi grotele în care au stat ascunşi rebelii lui Simon 
Bar Kokhba, lider al ultimei răscoale antiromane (132-136.d.C.). În 
areal se afla secta esenienilor, dar tot aici se ascunseseră o vreme şi 
saducheii şi fariseii. Atunci s-a petrecut şi separarea dintre iudei şi 
creştini. Ritualurile erau ţinute în secret, iar alte culte erau prigonite şi 
prozeliţii se prigoneau inclusiv între ei. Astfel sfărmată, populaţia 
cetăţii prăbuşite, a format noi „nuclee” spre a ocupa teritorii separate, 
alte exprimări culturale. Dacă cele cunoscute drept evanghelii, 
declarate „apocrife”, în număr de 33, erau în formă de suluri – 
papirusuri, (Qumran şi Nad Hammadi) –  în nişele peşterii iordaniene, 

Sculptură de  
Alexandru Podea, Hunedoara 
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recentul codex de plumb era însoţit  şi de cărţi minuscule, sigilii – peste 70 de foiţe de plumb: este clar că 
foloseau la oficierea cultică a adepţilor. Scrierea este ebraică veche şi feniciană, încă nedescifrată.  

Dispute pro şi contra circulă în lumea cercetătorilor şi adepţilor diverşi. Unii spun că ar fi „Cartea 
Revelaţiei” şi că ar conţine numele secrete ale lui Dumnezeu (Elohim? Jehowah?...  nume biblice care – este 
sigur – sunt ale unor entităţi PLURALE). Numele Divinităţii Supreme era inaccesibil rostirii, cu excepţia 
Marelui Preot. Numai el, în  Templul de la Ierusalim avea voie a le rosti în secret. Pe o parte a cărţii se află 
portretul presupus al lui Hristos, cu barbă, pe verso acelaşi chip, fără barbă! ? 

Se face referire la „salvatorul Ierusalimului”, aşa cum fusese profeţit ca Mesia Hristos. Pe altă foiţă, se 
văd ziduri ale Ierusalimului, cu cruci ridicate pentru martiri, de către romani, obiceiul crucificării fiind 
acelaşi încă din Imperiu, din vremea răscoalei lui Spartacus, aşa cum erau cu sutele pe Via Appia. Unii 
experţi susţin că această carte este „Cartea Revelaţiei” (dezvăluirii) pomenită în Biblie, ca „a lui Iisus”, sau 
„Apocalipsa lui Ioan”! Margret Barker crede că aceste codexuri sunt artefacte proto- creştine, ştiut fiind că 
iudeii considerau idolatrie reprezentarea chipului. Aceeaşi cercetătorare engleză crede că e vorba de o scetă 
mesianică, una dintre puţinele care au acceptat că Mesia este cel aşteptat. Probabil chipul din carte este după 
descrierea cuiva care l-a cunoscut pe răstignit. Cercetătorul Robert Feather crede că e vorba de rebelii lui Bar 
Kokhba, care a reuşit temporara, după 4 ani de lupte, să întemeieze un mic stat iudeu independent vreme de 
doi ani, el însuşi, Bar Kokhba, fiind aclamat ca „Salvatorul Ierisalimului”, adică Mesia. Rabinul lider al 
sectei a fost Simon Bar Yochai, care ar fi scris ascuns în peşteră, timp de 13 ani, forma revoluţionară a 
misticismului iudaic, în cartea numită Kabbalah, ulterior integrată în Vechiul Testament. Există şi o 
semnătură clară a rabinului în codex. Alt cercetător susţşine că aceste codexuri au fost realizate chiar de 
adepţii lui Isus, şi ei interzişi îbn Ierusalim. Codexurile metalice au fost considerate falsuri, probabil ale 
beduinului Hassan Saida, din Umm al - Ghanim, ştiut fiind comerţul cu artefacte practicat dintotdeauna în 
areal. Abia acum 5 ani, codexul în cauză a fost făcut cunoscut şi se pare că disputele vor continua. Expertize 
continuă la Oxford şi Dubendorf.           (conspect de Muguraş Maria Petrescu) 
 

Radu IGNA despre Ştefan NEMECSEK 
O lăudabilă istorie a culturii 

Despre Orăştie, un oraş care a ridicat o statuie cărţii Palia de la Orăştie, s-a scris atât de mult,  încât te 
întrebi ce anume s-ar mai putea adăuga la cele spuse în multele studii, articole, memorialistică. Adevărul este 
că oraşul acesta vegheat de Cetăţile dacice, de apele Mureşului, mai are încă multe necunoscute. O 
demonstrează cartea publicată recent de Ştefan Nemecsek, „Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la 
începuturi până în 1944), Editura „Realitatea românească”, Timişoara, 2010, prefaţă de Crişu Dascălu. 
Lucrarea, două volume, 680 de pagini, este rodul unor îndelungate cercetări, cu precădere în anii 2010-2011, 
în arhive, biblioteci, muzee. Săptămânal, acest inimos ziarist din Valea Jiului se deplasa la Deva, Orăştie, 
Alba Iulia, Cluj, Sibiu  pentru a cerceta colecţiile de ziare, fondul de carte veche, orice document despre  
judeţul Hunedoara. Informaţiile adunate, multe inedite, au fost supuse unor riguroase interpretări. Pe bună 
dreptate, prefaţatorul  cărţii, Crişu Dascălu,  o numeşte „Un dar  făcut culturii române. „Ştefan Nemecsek, 
(scriitor român de origine cehă, n.red.), scrie domnia sa,  este interesat, ba aş zice, fascinat de universul 
cuvântului tipărit, materializat în cărţi şi publicaţii apărute de-a lungul timpului  la Orăştie şi în împrejurimi, 
fără a ignora instituţiile care  le produc, care  le tezaurizează, şi care  le folosesc, adică tipografiile, 
bibliotecile, şcolile şi bisericile.Deşi prin titlu  suntem lăsaţi  să înţelegem  că ar fi  vorba doar de  Orăştie, 
citindu-i  paginile  vom  constata numaidecât  că  interesul autorului ( şi prin el al nostru) se extinde  
întregului  ţinut  hunedorean şi nu odată dincolo de el. Este o cale sigură  de a releva meritele  oraşului şi ale 
locuitorilor  lui  aşa cum s-au sedimentat în timp prin  raportare  la  ce s-a  înfăptuit  mai aproape  sau mai 
departe. Acest specific al locului, dar  şi al felului cum oamenii urbei au acceptat influenţe dintre cele mai 
diverse şi în care au ştiut să le fructifice”. O privire de ansamblu asupra Orăştiei, cum se întitulează primul 
capitol al cărţii în discuţie,  ne aduce în faţă un târg cu o existenţă europeană nu doar prin aşezare sa 
geografică, ci, mai ales, prin hărnicia populaţiei, români, saşi, maghiari, care a clădit biserici, a ridicat ziduri 
trainice, a  dezvoltat meşteşugurilor şi  învăţământul, implicit cultura pe măsură ce s-a  aliniat la ceea ce se 
întâmpla în lumea europeană. Aici au trăit şi şi-au dedicat viaţa  cuvântului scris câteva mari personalităţi, 
cum a fost Sebastian Bornemisa, născut în Burjuc,Hunedoara, Ioan Moţa, fiu de preot din satul Nojag de 
lângă Deva,sau, în plin Ev Mediu, Presbiter Georgius din Romos, răpit de turci  în 1422 în timpul asediului  
Sebeşului, cunoscut sub numele Studentul din Romos, autor al  unei lucrări „Tratat despre credinţele, 
obiceiurile, viaţa şi vicleniile  turcilor” tipărită la Urach în 1482.  
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Leopold Nagy (1816-1869 ), fiul unui avocat local, a scris o istorie  (26 de pagini ) a oraşului, în care 
consemnează evenimentele importante,  cum a fost o întrunire a nobilimii la 1630,  invazia turcilor în 1661 
conduşi de Ali Paşa  când au  distrus oraşul din temelii,  descrie cetatea,  biserica fortificată. Ştefan 
Nemecsek comentează alte evenimente ce au avut loc în Orăştie şi împrejurimi precizând că fiecare epocă a 
lăsat urme vizibile în configuraţia  locurilor consemnate de savanţi, ca de exemplu Vasile Pârvan  în a sa 
„Dacia. Civilizaţii  antice  din ţările carpato-dunărene”. Şi în judeţul Hunedoara, cartea, în principal cea 
religioasă,  a fost făclia  aprinsă pentru a lumina minţile oamenilor. Ele, acele cărţi vechi, constituie astăzi, 
colecţii de o inestimabilă valoare, pe care autorul le-a cercetat la  Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din 
Deva şi la Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”. Acele monumente ale culturii noastre vechi sunt 
adevărate lecţii de istorie şi prin informaţiile  ce le conţin însemnările făcute de posesori. Din  astfel de 
consemnări aflăm numele cumpărătorilor, preţul, al celor care le-au scos din anonimat,  referiri la calamităţi 
naturale, evenimente  familiale. Exista  credinţa că o carte  sfântă  odată cumpărată  te fereşte de  marile 
necazuri  provocate de  cataclisme, sau că prin cumpărarea unei cărţi sfinte omul şi-a cinstit  un eveniment 
legat de familia sa. Capitolul al II-lea se ocupă de cultura  spirituală  a oraşului  începând din Evul Mediu 
până în secolul al  XIX-lea: primele creaţii literare artistice,  şcoala,  societăţile culturale  la Orăştie, , 
ASTRA şi viaţa culturală,  legăturile culturale ale oraşului  cu „Societatea   pentru fond de teatru român”,  
tipografiile  din oraş , ziare, note bibliografice. Un amplu capitol prezintă istoria tipăririi acelei pietre de 
temelie a culturii noastre vechi, Palia de la Orăştie, primele două  capitole  din Biblie, Geneza şi Exodul, 
(161 de foi, 322 de pagini)  între anii 1581-1582,  de către fiul diaconului Coresi, Şerban, meşterul mare 
tipograf,  şi Marian diaconul. Comentariul asupra  Paliei de la Orăştie  este  amănunţit, la obiect  cu precizări 
asupra traducerii şi observaţii aspra limbii. „În tot cazul, precizează autorul,  Palia este o  lucrare originală.  
Traducătorii au pus  în ea  tot meşteşugul în uz atunci. Din paginile ei transpiră un  spirit  de mare răspundere  
faţă de  text  dar şi  unul de  independenţ”.Partea de greutate a cărţii lui Ştefan Nemecsek o constituie cea 
referitoare la presă.  Printre primele ziare  apărute aici au fost, „Revista Orăştiei” la care au colaborat  
scriitori  nu doar  din Transilvania, ci şi din România, „Actualitatea” ( 1901-1905), publicaţie politico-
economică,  socială şi literară, care a militat pentru  adaptarea activismului parlamentar ca o nouă tactică a 
Partidului Naţional Român. Săptămânalul „Libertatea” (1902-1935) a fost scrisă de un grup de intelectuali 
români  adepţi ai activismului politic, printre fondatori fiind şi  haţeganul Victor Bontescu.  În paginile ei 
sunt relevate pe larg  evenimentele din  preajma Unirii. Într-un  subcapitol aparte autorul scrie despre Ziare 
cu profil literar. „Foaie interesantă”, de pildă, urmărea  cultivarea  gustul  pentru lectură şi  luminarea  
poporului  prin  cultură. Avea rubrici speciale: La joc,  Pagini din trecutul  neamului. A comentat marile 
evenimente  din istoria românilor.  Aici au colaborat, printre alţii, pe Liviu Rebreanu,  Octavian Goga, I. 
Agârbiceanu, Mihail Sadoveranu.  „Tovărăşia” ( 1906-1911, 1919-1927 ), ziar cu profil economic, a treia   
categorie  a periodicelor  hunedorene, avea  ca principalul obiectiv  „întărirea  şi dezvoltarea  economiei  
noastre  naţionale”  întrucât „viitorul aparţine  vieţii economice”.„Studii ştiinţifice” (1910-1912) redactată 
aproape în întregime de Gavril Todică,  consideră că „adevărata cultură  nu se poate înfiripa  numai cu 
literatură  frumoasă fără  temeiul solid al  ştiinţelor exacte”. Publicaţia relevă binefacerile  aduse economiei  
de descoperirile  ştiinţifice. Scrie despre soarta economiei  româneşti, despre rolul  ştiinţei  în viaţa  
societăţii, a poporul  român, care  „are  nevoie  de o mai serioasă  educaţie  economico-ştiinţifică”. Tot 
Gavril Todică a editat în 1912 revistele „Palavre”, „Hades”, axate pe  studii de filozofie, despre  preocupările 
ştiinţei..Concluzia acestui capitol o găsim la pagina 369: „Presa din Orăştie , fie ea politică,  culturală,  
ştiinţifică,  economică  sau de profil,  s-a încadrat  în profilul  presei din România,  fiind însă ancorată  în 
realităţile judeţului în care s-a tipărit. Luptând  prin  mijloacele specifice lor pentru ridicarea  economică, 
ştiinţifică, culturală  a judeţului, publicaţiile  hunedorene  au  contribuit  şi ele la  consolidarea  legăturilor  
dintre  românii vremelnic despărţiţi  de vicistitudinile  istoriei”.Prima parte  a volumului al II-lea, capitolele 
3, 4, 5, debutează printr-un studiu despre calendare, almanahuri, anuare şcolare  apărute la Orăştie în special 
după 1918, cum au fost „Calendarul bunului  econom” şi „Calendarul  naţional” al „Foii interesante”. 
Profilul acestora era mixt, avea rubrici ce priveau  configuraţia localităţilor, a diferitelor categorii  sociale, în 
special a lumii satelor. Printre acestea se înscrie ca un unicat „Calendarul scriitorilor de la noi” redactat de 
Sebastian Bornemisa. El prezintă în almanah biografia a 46 de  scriitori  cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi, 
cu fotografiile lor. Printre aceştia, I. Agârbiceanu, Octavian Goga,  George Coşbuc, Ilarie Chendi, Sextil 
Puşcariu,Petre Dulfu, Liviu Rebreanu, Lucian Blaga ş.a. Partea literară cuprinde  nuvele, povestiri şi un 
număr mare de poezii. La Orăştie s-au tipărit în special după 1918 mai multe  cărţi  în limba română, 
maghiară şi germană. De interes au fost plachetele de versuri  ale marilor poeţi români. Nu au lipsit cărţile cu 
profil ştiinţific şi economic, o altă realizare a  lui Sebastian Bornemisa şi Ioan Moţa.  Cititorul va putea afla 
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amănunte din viaţa acestor personalităţi, contribuţia lor la dezvoltarea culturii româneşti. Sebastian 
Bornemisa, aproape uitat astăzi, a fost şi primar al Clujului, a ocupat funcţii în guvernele de după Unire, 
proprietar de publicaţii, poet, prozator, ziarist.  În cartea în discuţie se analizează volumul  „Cum  s-ar putea  
înfăptui  o Românie  nouă   şi fericită – păreri, însemnări şi îndemnuri  politice  scrise pe seama  plugarilor  
de Sebastian Bornemisa, directorul gazetei „Lumea şi ţara”. După o analiză  a societăţii româneşti  a timpului 
el propunea metode de guvernare moderne,   cu oameni  noi, nu  cei „susceptibili  de  insuficienţe morale”.  
Principala sa publicaţie a fost revista literară „Cosînzeana”  căreia Ştefan Nemecsek îi face o amplă 
prezentare. Redactată şi tipărită la Orăştie,   în perioada 1911-1915, continuată la Cluj după Unire,  a fost o 
publicaţie  literară  cu valoare naţională, asemenea celor de prestigiu, „Familia”, „Luceafărul”,  atât prin 
colaboratorii ei, cât şi prin  ţinuta  de ansamblu, prin prezentarea grafică şi estetică, a impulsionat mişcarea 
literară de calitate  în general şi a presei în special.  Capitolul final al Volumului al II-lea descrie bibliotecile 
din oraş, existente în şcoli, biserici,  muzee,  precum şi  programele  şi activităţile acestora şi continuă cu 
analiza  perioadei interbelice (1918.1944 ). Prin ample şi binevenite comentarii  despre noile publicaţii din 
oraş, aflăm amănunte despre activitatea Astrei, şi altele ce dau prestigiu acestui municipiu care merge în linia 
lui ascendentă cu adăugiri,  împliniri ce  poartă amprenta  iniţiativelor  unor oameni  inimoşi  care nu au lăsat  
să se  piardă  valorile locului. Capitolul „Bibliografie”, 37 de pagini, cuprinde titlurile celor 81 de ziare şi 
reviste   consultate de autor în arhiva Muzeului Civilizaţiei Dace şi Romane din Deva, fiecare cu datele de 
referinţă:denumirea, profilul, locul apariţiei, dimensiunea,  numele proprietarului, al redactorului principal,  
tipografia, orientarea  politică, colaboratori,  numere existente. Lista se continuă cu alte domenii cercetate:  
colecţii,  arhive, dicţionare, autori şi lucrări de referinţă, 116 titluri. De remarcat că fiecare capitol se încheie 
cu  lista referirilor bibliografice. 
 
De din Vale de… KOGAION 

Prof. dr. Radu REY 
O întâlnire  

Profesorul dr. Radu Rey, creatorul Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în 
Carpaţi (Cefidec) din Vatra Dornei, senator pe viaţă al organizatiei internaţionale 
Euromontana, şi-a dedicat întreaga viaţă cercetarii şi dezvoltării civilizaţiei montane. Desi, 
din păcate, nu mai ocupa nici o funcţie în Executivul actual, prezenţa sa în cadrul 
dezbaterilor naţionale asupra stării actuale a muntelui mi se pare inevitabilă. Am avut 
onoarea de a-l însoţi  într-un şi după un simpozion găzduit la Clubul din Ghelari, organizat 
de inimosul Sergiu Ţenţ şi intelectualii capitalei pădurenilor.. Poiana Ruscăi, şi să dialogăm 
pe marginea temei “ pajiştilor” montane, valorilor ento- folclorice şi mai ales despre starea 
jalnică a solurilor şi rocilor, a minelor închise, uriaşelor cratere sinistre, degradarea 
mediului, în urma prăbuşirii mineritului de fier…Au trecut  peste zece ani de atunci şi nu 
cunosc ce a urmat în viaţa şi vocaţia acestui om deosebit, însufleţit de nobila cunoaştere şi 
îngrijorare a mediului şi Muntelui locuit, pentru care pleda atunci...                  (Eugen Evu)  
 

A treia parte a României o reprezintă, geografic, zona montană. Existenţa umană, hrana, viaţa însăşi a 
celor peste 2 milioane de agricultori de munte au fost şi sunt dependente, cu prioritate, de activitatea 
agricolă, de creşterea animalelor şi de pomicultură, într-o economie rurală puţin cercetată, puţin cunoscută şi 
mult marginalizată în ultima jumătate de secol. Ţările cu munţi din Uniunea Europeană şi-au dezvoltat şi îşi 
protejează producătorul agricol montan, în multiple forme: pentru fermierii mai mari, specializare şi 
rentabilitate, pentru fermierii mai mici - o agricultură multifuncţională, cu rol de îngrijire a mediului şi cu un 
loc special pentru agroturism. Asociaţiile, cooperativele, sindicatele, statul îşi protejează cu grijă 
producătorul agricol montan, în faţa agresiunilor sau a neputinţelor date de stările naturale (în conceptia UE, 
muntele este o zona de "handicap natural"). Politica montană a Uniunii Europene este cea a munţilor locuiţi, 
cu un ecosistem echilibrat şi cu raporturi corecte între pădure şi agricultură. 

…Vor putea muntenii din Carpaţi să facă faţă fraţilor lor din Pirinei, Alpi, Tirol, Olimp sau Padurea 
Neagră? Poate că după această mare şi dureroasă răscruce, vor ieşi oameni care să îşi amintească ce spuneaţi 
dvs în poemul citit la simpozion, anume că “muntele ne înalţă fruntea, iar sufletul o resimte ca sanctuar 
purtat pe umeri”…  

* Preşedintele Forumului Montan din România 
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Paideuma natală 

Din cercetările arheologice de la Piatra Roşie 

În interiorul cetăţii s-au găsit urmele unei mari clădiri cu absidă, construită din lemn pe temelii de piatră, 
şi o cisternă. A doua incintă, constând dintr-un zid de piatră şi pământ gros de 1,50-2 m, întărit şi cu palisadă, 
cuprindea zona de E, cu mai multe terase şi reunind două dintre turnurile ridicate anterior. Această incintă, 
cu rol de avanpost, pare să fi fost ridicată în răstimpul dintre cele două războaie daco-romane. În partea de 
N-V a primei cetăţi s-au găsit câţiva tamburi de piatră aparţinând unui sanctuar şi urmele unor clădiri cu mai 
multe încăperi, aşezate pe temelii de piatră. În cursul 
cercetărilor arheologice efectuate în 1921 şi 1949 au fost 
descoperite: ceramică de diferite tipuri, unelte, arme şi 
piroane de fier, obiecte din bronz, printre care şi un opaiţ, 
monede din Thasos, Histria şi denari romani republicani, la 
care se adaugă un candelabru cu trei braţe, bustul de bronz al 
unei divinităţi şi resturile din învelişul de fier al unui scut, 
frumos ornamentat, având în centru un bour înconjurat de un 
decor de palmete. Pe Dealul Piatra Roşie, în apropierea 
satului Luncani, în partea superioară a văii cu acelaşi nume, 
la altitudinea de 831 m, se află cetatea dacică cunoscută sub 
numele de Luncani - Piatra Roşie. Cetatea, ridicată din 
piatră, are formă patrulateră, cu laturile de 102 x 45 m, 
fiind prevăzută cu patru turnuri de apărare, situate în colţurile incintei, iar un al cincelea fiind situat la 
mijlocul laturii de est a fortificaţiei. În interiorul incintei au fost identificate vestigiile unei construcţii de 
lemn, ale cărei baze de piatră s-au păstrat integral. Pentru aprovizionarea cu apă a garnizoanei staţionate aici, 
în colţul de nord-vest al cetăţii exista o cavitate săpată direct în stâncă. În afara incintei cetăţii au fost 
observate urmele unui sanctuar, format din aliniamente de baze de coloane din piatră (plinte).  

(sursa: Muzeul Magna Curia, Deva)  

                               
Gabriela Brănescu din Poiana Ruscăi 

Un moţ  de peste Ocean 
Ioan NICOARĂ (U. S.A) 

Marele Canion – fragment –  
Muntele Everest, Sahara, Amazonul, Marele Canion… sunt standarde prin care se 

masoară imensele minunăţii ale Pământului. Ca să înconjori canionul fluviului Colorado, 
trebuie să parcurgi 446 kilometri de dantelarie geografică. Din fiecare vârf de "dantelă", ai 
o imagine spectaculară. Nu trebuie să fii arheolog ca să-ţi dai seama despre imensitatea 
timpului. Mama Natura aici te învaţă, mai bine decât toate cărţile, despre formarea planetei. 
Distanţa dintre pereţi variază între 800 metri şi 29 kilometri. Ca să coboare până la 

adâncimea de 1,6 kilometri, râul Colorado a cărat în aval în medie de 400.000 tone de roca şi pământ, pe zi, 
dezvelind vreo 2.000.000.000 ani de istorie terestră. Ar fi necesare 80.000 de camioane de 5 tone pentru a 
echivala munca zilnică a apei. Dar odată sosit la imensele prăpăstii toate aceste cifre nu mai valorează nimic. 
Deodată solida coajă a Pământului s-a dus şi realitatea se deschide sub picioarele tale. Prăpăstii deasupra 
altor prăpăstii. Straturile de rocă şi pamânt se văd colorate; tăiate pe vertical, asemenea unor prăjituri. Unele 
roci care s-au împotrivit eroziunilor, au rămas izolate pe prăpăstii ca nişte magnifice catedrale dedicate 

Piatra Roşie. Reconstituire grafică de Radu Oltean
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zeilor, Juno, Apollo, Jupiter şi Venus. Blocuri masive stau pe prăpăstii, gata- gata să se răstoarne şi totuşi… 
nu cad! Un mic grup de conquistadori spanioli, conduşi de Don Garcia Lopez de Cardenas, în căutarea 
oraşelor de aur, trecând prin Deşertul Pictat (Painted Desert), călăuziţi de indienii Hopi şi ajunşi aici, au 
încercat patru zile (fără succes) să ajungă la apa argintie. Acum, potecile de coborâre sunt puţine dar 
amenajate cât de cât. Drumul e lung şi abrupt. Nu e doar o plimbare de după amiaza. Îţi trebuie o zi bună de 
drum, mâncare şi mai ales…apă. În timpul verii din cauza transpiraţiei intense, drumeţul pierde până la doi 
litri de apă pe oră... Straturile colorate de roci tari şi ascuţite, sunt expuse vederii, ca rezultat al milioanelor 
de ani de alunecări de teren. Cu cât cobori mai jos, tot mai uscat şi mai cald e aerul. Pinii "Ponderosa", lasă 
loc pinilor răsuciţi şi jnepenilor, apoi tufişurilor de deşert. La un moment dat simţi orizontul închizându-se 
deasupră-ţi. Poti coborî şi călare pe catâri care se "închiriază" de dimineaţa şi pleacă în grup de vreo 
douazeci, pe poteca strâmtă, deseori tăiată în peretele de piatră, până jos la apa râului Colorado, pe care am 
văzut-o întotdeauna… colorată (adică tulbure). Caravana catârilor se întoarce sus, spre seară....  
                             
Revista Corvina la 15 de ani… 

Eugen EVU                     

Adio Gutenberg? Scrutări 
Un impuls din adâncimile fiinţei, variabil, restaurator, înnoitor de energii 

sufleteşti, de patos ce se revarsă din preaplin, ori eşuează secând în ratare, ne 
chinuieşte (îmi spunea Artur Silvestri), dar ne şi fericeşte, iar dacă avem şi noroc, 
cum îmi spunea cândva la Deva, Blandiana, reuşim. Mă refer desigur la confratele 
scriitor, descântat cu numele de artist. Aparţin genului experimentist, auto-
experimentist, şi sper că nu acelui gen numit „genialoid”, în speţă patologic, despre 
care am dialogat în 1990, cu Mircea Dinescu. Un titrat onorific membru al 44 de 
academii internaţionale (!) , îmi spunea că la anii săi, cu opera sa, încă nu ştie dacă 
este paranoic sau schizofrenic! Am cugetat adesea la auto-definirea divinităţii – 

model, de pe muntele Moriah: „Esche asher esche”, tradus de un ebriolog actual „eu sunt cel ce devin”. 
Devenire, aşadar auto-construire în realitatea existenţei, ci nu pe scara nirvanică, nici a lui Iacob. 
Creativitatea, cred, este un act recuperator şi continuu înnoitor, învietor adică. În Cetate, în Agora modernă, 
tumultuoasă, deseori nebună, avem opţiuni:  Mircea Vulcănescu, Eliade, Noica, Cioran etc., însă avem 
suferinţa frumoasă, nu sado-massochistă (!) de a zidi pentru templul nostru ( Blaga), şi a ne retrage la timp 
din „gloriola” ce, vai, alunecă înnoptată de tristeţea îmbătrânirii, pe umeri. La mormântul lui Lucian Blaga, 
în anii 80, am văzut o raclă şi acolo era craniul poetului desprins de trup, alunecase pe umăr. „Capul tău pe 
umăr/ e din cosm un număr”, am scris. Omul de azi este precipitat experimentist, prin inducţie  
propagandistică din socialul agitat, excatologic obsesiv. Riscul extremelor fiind un simptom al alienării din 
dualism (Mircea Florian).  Paradigme, dogme, doctrine, nimic nou sub lună! A crea arte, este a exagera, a te 
revolta, gama fiind un adevărat curcubeu, pe care însă „ condiţia tragică” (Roşca), pune doliu şi din exces de 
patos, se decade în obsesie maniacală. Am văzut şi poeţi criminali, scriitori dictatori, dar cei mai mulţi au 
fost decapitaţi: aşa cum arheologia ne relevă statuile înzeiţilor, eroilor din era politeistă, voila! În cetăţi, 
capete de piatră, bronz, adevărate Moaşte, se aşază pe soclurile idolilor scurtei noastre treceri, şi în 
memoriale sunt evocaţi sau daţi uitării… Am văzut creatori care îşi fac statui încă din viaţă. Foamea de 
„eternitate” în memorie, cere ofrande, suiri de singur pe cruce, iar Mulţimea massificată, mancurtizată, a lui 
Gustave le Bon îi va adula, de fapt devorându-i. Îi fetişizează. Foamea micului ecran este şi ea stihială. Un 
anume misionarism, un anume apostolism, face ravagii în modernitate. M-am ferit să acced spre aşa ceva. 
Poate vom reuşi a rămâne oameni. Omul este conflictual, este fascinabil, este auto-sugestionabil şi când are 
charismă, poate sugestiona: prin gesticulaţia în societate, prin operă, una de tip evanghelic-apocrific. 
    Actul (şi gestul scrierii) este cel mai singuratic dintre toate. Însă el se cere comunicat, dacă nu vanitos, de 
dorit iubitor de aproapele, fie şi din departe. Dar grădina lui dumnezeu, ici- acolo cu sârmă ghimpată, cu 
scuturi antirachetă etc., - fie cea din extra murosul paradiziac este mare şi exotică, iar comportamentul 
creativ este cameleonic, mimesis adică, imitatio Dei. Cum să rămîi şi să devii totuşi Om, devreme ce 
disimulezi orgoliul „înzeirii”. Herta Muller bine spune, că notorietatea operei prin premierea Nobel, aduce 
doar avantajul banului, nu a valorii în sine.Aşadar „- ştii, Evule, e vorba de noroc”... Scrisul literar alienează, 
dedublează, e ceva explicabil medical şi filosofic. Preaplinul empatic este o sabie cu două tăişuri. Cel ce 
fascinează, se poate autodeochia! Născut fiind în război, am străbătut cu viaţa-mi două dictaturi. Dictaturile 
mutilează, Dar omul real, are o dictatură a Conştiinţei. Ea poate epura şi decanta spiritul,  fiinţa ce se agită în 
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om. Nu am fost extremist, nici fanatic, ci doar „poeta faber”, parte rezonant cu idealurile socialismului de tip 
francez. Revista – ca şi cărţile de memorialistică, mi-au fost instrumente de a mă exprima şi de a rezista „prin 
cultură”, cum defineşte Nicolae Manolescu,  şi de a comunica prin scris cu ceilalţi. Nu din orgoliu, ci din 
dorul sufletului de sufletul lumii (Cohello). Nici dogmatic, nici „povestitor”, nici vip, nici lider de grup etc. 
Revista ProVincia Corvina am botezat-o aşa maliţios, versus „ provincialism”, anti centralism de tip pseudo- 
elitic. Uneori ne-a reuşit. Nu sunt justiţiar, nici profet, nici activist al vreunei ideologii, căci toate de la Idol 
vine?! De la fetişul trans-modernist. Şi entropic, asta duce la patologia culturii. Pârloaga. E de dorit să fim 
colocviali, să dialogăm. Inclusiv prin umor, pamflet, polemici. Nu să facem prozeliţi, ci să ne asemuim întru 
binele moral. A nu cădea în actorie a ceea ce eşti de fapt. A nu fi ventriloc, demagog, sferto-doct, ori 
manechin, boccciu, ca păpuşăriile lui Bogdan Petriceicu Haşdeu. Inevitabil fiind multora incomod, iar 
regimului de tip cazon, dictatorial, chiar „ostil”..” „- Este ostil regimului nostru!” este sintagma ce se repetă 
în rapoartele securiştilor şi activiştilor din cele patru dosare ale mele, recent donate Arhivelor Bibliotecii 
judeţene. Cu scop lucrativ, în golul rece al „legii lustraţiei”, o caricatură, am fost uneori persiflanţi, ludici, 
pamfletari. Uneori revista a fost una „de autor”, fără excese, dar nici ipocrit colectivistă. Au publicat în 
paginile ei, (totalizând câteva mii!), semnatari din areal şi din ţară, dar şi din occident şi orient. Mai 
întodeauna, avatarul nostru a fost sprijinul financiar, mereu suspendat, de la buget… Viaţa celui ce scrie nu 
este una bugetară, nici moartea nu e bugetară, nu? Am refuzat un mare concern de presă brazilian să  ne 
cumpere, poate am greşit… După 15 ani, colecţia revistei va ajunge tot în bibliotecile noastre. Ca şi în altele, 
din Occident. Spre studiu, spre neuitare că am fost cândva şi noi, statornici, în Agora. Adio, dar rămân(em!) 
cu voi. Dacă. 

                           
O „beţie” cu …Dinescu şi Evu în 1982 

Ca fapt de presă, iată un manifest scris de mână în interior, coperta 2, autograf de Eugen Evu în primul 
număr al revistei Provincia Corvina, coperta 2 interioară. Precizăm că în cei 20 de ani de editare, nici una 
dintre conducerile alese ale USR sau Ministerul Culturii nu au acordat vreun sprijin finianciar acestei reviste. 

„Legea” conspiraţiei poetice: Sfidează duşmănia dintotdeauna a puternicilor zilei! Hunedoara a dat 
numele acestui judeţ greu de istorie. Ea a dat pâinea şi sarea vieţii multor generaţii, subordonate mereu 
ideii de sacrificiu. Ea a dat orizont conştiinţelor, impuls performant şi nobleţe solidară inimilor noastre… 
Hunedoara nu este oraşul lumpenilor proletari, nici cartierul săracilor zonei, nici carnea de tun a istoriei! 
Nu este scara de serviciu, trambulina spre putere, nici „ femeia de serviciu a cuiva… Hunedoara este şi o 
cetate a spiritului. Oamenii ei de valoare,  creatorii şi artiştii, îşi merită o viaţă mai bună şi ocrotire din 
partea societăţii ! Distrugeţi „ laboratorul” înstrăinării individului în mulţime ! Voi, cei tineri, învăţaţi din 
ceea ce am pierdut noi, ca să nu se mai repete ! 

Eugen Evu, la tipografia Polidava Deva 1990… 
                   

Itinerarul revistei ProVincia Corvina  
      

FONDATOR: Eugen EVU - 1997  
PROVINCIA - (Vitraliu arte frumoase),  periodic de cultură şi artă, sub egida Uniunii Scriitorilor - 

martie 1990 -  format A4, 24 pagini 
PROVINCIA CORVINA, revistă de literatură şi artă sub egida USR, distribuire naţională şi externă; 

format ziar, 46 pagini, martie 1998, Redactor Şef: Eugen Evu; Colegiu: Nicolae Szekely, Elena Sgondea, M. 
Zavati Gardner, Dan Pichiu. 

PROVINCIA CORVINA, revistă  trimestrială de literatură şi artă  şi de deschidere europeană – ISSN de 
autor şi sub egida USR; apare din 1999, coperte policolor şi 6 pagini interioare policolor; pagini 46, format 
A4;  finanţare proprie publicitară;  colegiu: Ion Urda, Nicolae Szekely, Constantin Stancu, Ioan Evu, Erika 
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Erdos, Radu Roşian; redactori externi: Magdalena Schlesak, Andrei Zanca, Teresia Bolchiş-Tătaru 
(Germania), Fl. Wenger (Elveţia), Mariana Zavati Gardner (Anglia).  

PROVINCIA CORVINA – revistă periodică de literatură, artă şi deschidere europeană (serie nouă) 
Data apariţiei nr.1 (38) - decembrie 2005 – 64 de pagini, coperte policolor, format A4, apariţie trimestrială, 
sub egida USR şi cu sprijinul Asociaţiei Provincia Corvina (AsCUS). Finanţată cu  sprijinul Consiliului 
Judeţean Hunedoara conform unui proiect Eugen Evu şi Ion Urda; Red. şef Eugen Evu, colegiul: Ion Urda, 
C. Stancu,  Nicolae Szekely, Ioan Evu, Radu Roşian. Redacţie externă:  prof. Andrei Zanca, Magdalena 
Constantinescu Schlesak (Germania), George Roca (Australia),  prof. Mariana Zavati Gardner (UK), prof. 
Florentin Smarandache - Univ. Gallup – New Mexico (SUA), prof. dr honoris causa Maria Teresa Liuzzo, 
prof. Piera Rossi Celant (Italia). Distribuire internaţională contra colaborare semnatari, cu pondere oameni de 
cultură români din diaspora mondială. 

NOUA PROVINCIA CORVINA, condiţii grafice idem, coperte color şi două pagini policolor interioare 
arte plastice, 64 pagini, până la numărul dublu 51 – 52 din august 2009. Colegiul:  Director: Eugen Evu, 
redactor coordonator: Ion Urda, redactori: Elena Daniela Sgondea, Angelo Manitta, Maria Teresa Liuzzo, 
Ioan Evu, Constantin Stancu, Radu Roşian. Finanţatori Consiliul judeţean Hunedoara. 

NOUA PROVINCIA CORVINA - serie nouă, 2011,  revistă de ariergardă culturală, sub egida USR, 
fără finanţare. Format A4, 60 pagini. Colegiu: director fondator Eugen Evu, redactori şefi Ion Urda şi 
Muguraş Maria Petrescu. Revista a menţinut permanent schimburi culturale şi traduceri reciproce  cu unele 
reviste străine : Il Convivio - Sicilia-Italia, Le Muse - Calabria-Italia, Revista Agero - Germania, Niram Art 
Magazin - Spania şi Portugalia, precum şi cu numeroase reviste pe hârtie sau electronice din România. 

În colecţia Biblioteca Provincia Corvina (sub egida AsCUS) au apărut 26 de cărţi ale unor autori 
marginalizaţi, precum şi a unor tineri autori din zonă şi trei antologii de poezie şi proză scurtă, însumând alţi 
70 de autori români şi străini. 

Ion URDA 
De gratitudine 

Dintre sutele de semnatari în revista noastră, am reţine pentru „longevitatea” şi afinităţile reciproce ale 
colaborărilor, câteva nume cărora le exprimăm în numele Colegiului actual, gratitudinea noastră: Andrei 
Zanca, Angelo Manitta,Maria Teresa Liuzzo, Mariana Zavati Gardner, Florentin Smarandache, Al. Lungu, 
Eva Lora Defeses,  George Roca, Lucian Hetco, Artur Silvestri, Richard Wagner (atunci soţul Hertei 
Mueller), Victor Coroianu, Teresia Bolchiş-Tătaru, Mirela Roznoveanu - din Occident şi alţii, iar din jurul 
revistei sau de la alte reviste cu care am permanentizat ani în şir punţi reciproce, nu-i uităm pe  Ioan I. Iancu, 
Nicolae Szekely, Dan Pichiu, Constantin Stancu, Ioan Evu, Paulina Popa, Valeriu Bîrgău, Ioan Ţepelea, 
Virgil Diaconu, Nina Ceranu şi Ilie Chelariu, Ion Scorobete, Darie Pop, Valentin Leahu, Radu Igna, Silviu 
Guga, Adrian Botez, Ştefan Nemecsek, Elena Sgondea şi artiştii plastici  Radu Roşian, Mircea Bâtcă, Torino 
Bocăniciu, Ioan Şeu, Simona Gabriela Locsei, Alexandru Podea, Florin Scurtu ş.a.m.d. Spritul acesta 
cooperant a fost predominant, atenuând spre suportabil „avatarurile facerii” unei reviste din aparent 
neînsemnatul loc numit Hunedoara, poate in extenso, în viitor, Regiunea (conurbaţia) Corvina, pe care am 
sugerat-o nu demult în Consiliul Judeţean… 
 

Sub umbrela  transparentă a Provinciei  Corvina... şi AsCUS omonima... 

Publicaţii fondate de Eugen Evu la Hunedoara : 
 1. Renaşterea - săptâmânal  independent de opinie şi cultură, 8 pagini format ziar. Caracter privat S.C. 
Familială „Renaşterea”. Numărul 1 – 18 Februarie  1990, tiraj 26.000, preţ 2 lei. Adresa redacţiei: domiciliul  
meu: str Avram Iancu 14 ap.7; Colegiu redacţional: Eugen Evu, red. Şef; redactori: Ioan Evu, dr. Ştefan 
Fischer, Eugenia Evu-Popa; tipografiile Deva şi Valea Jiului. 

2. Renaşterea Hunedoarei, idem, serie nouă, nr. 4 7 Aprilie,1990. 8 pagini format ziar. Red şef. Eugen 
Evu, colegiul redacţional: Dr Ştefan Fisher,  prof.  Petre Mihai. Tiraje, Petre Dragomir: 20.000-26.000. 
Adresa  red. Idem. Perioada de apariţie : 18 februarie 1990- 10 Septembrie 1990. (Săptămânalul şi-a încetat 
activitatea prin presiunile obscure ale FSN-ului foarte deranjat de libertatea în exprimare a ziarului, furtul din 
depozitul tipografiei Deva al hârtiei depozitate acolo, animozităţi securistice etc. 

3. Săptămânalul „ Bufniţa” (August 1990, Supliment satiric-umoristic, 4 pagini format ziar, doar două 
numere succesive. (Red şef Eugen Evu, redactori: Ovidiu Băjan, Ioan Evu, Petre Dragomir, Dr Ştefan Fisher. 
(Adresa red. Ibidem) 
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4. Kilometrul Zero - publicaţie periodică, Martie 1994; revistă de literatură şi artă a cenaclului 
tineretului Lucian Blaga de pe lângă  Casa  municipală de cultură Hunedoara, 12 pagini, format ziar. 
Redactor şef: Eugen Evu. Redactori: Ovidiu Băjan, Ioan Evu, Liliana Ursa (Brad) Liliana Petruş (Cărăstău), 
Dan Pleşa. Adresa red. Piaţa George Enescu nr. 8, Hunedoara. Publicaţia a fost salutată în scris pe 
frontispiciu de  criticul Laurenţiu Ulici. Au apărut doar două numere, Eugen Evu plecând de la cultură şi 
cenaclul Lucian Blaga desfiinţându-se. 

5. SEMNAL - Publicaţie lunară  de dialog social al Sindicatului Siderurgic Hunedoara şi al CSH – 12 
pagini – două culori. Au apărut doar două numere. Adresa redacţiei: domiciliul red.şef - Eugen Evu; 
redactori : Nicolae Szekely, Ion Urdă, Romulus Ioan Vasile, Petru Vaidoş, Constantin Gaina. 

6. Gloria Mundi - publicaţie efemeră (1 număr) supliment Kilometrul Zero – destinat liceelor 
hunedorene.  Red şef E. Evu, redactori elevi din  colegii şi licee hunedorene . 

7. Revista SEMNE – prima serie, Deva. 
 
Blogosfere 

Darie POP (Franţa) 
S-a născut la 22 octombrie 1980 la Hunedoara, iar după şcoala primară începută la Călan, a urmat 

Colegiul Naţional de Informatică "Traian Lalescu" din Hunedoara. 
A sosit în cenaclul literar "Luceafărul" din Arad, odată cu ultimul val al mijlocului anului 1999, 

distingându-se printr-o cordială înţelegere a tot şi a toate. Trăieşte propria poezie, ca şi propria viaţă, fără 
mirare şi afectare, convins că totul este nou dar nu de speriat. 

Pare că trăieşte sub sentimentul singularităţii, care este acut, considerându-se "singur printre hapsâni". 
Viaţa îi pare ca o beţie intelectuală, fiecare cuvânt avându-şi propria metamorfoză. O anume egolatrie, 
specifică vârstei nu-l ocoleşte, iar o formă de senzualitate se strecoară când şi când.Vădite tendinţe spre 
conceptualizare se acompaniază cu nevoia epatării prin scris a cititorului. 

 

Scrisoare din Paris 
Nu ne putem plânge! Literatura plesneşte de viaţă. După ce am prezentat revista Semne Emia (Deva), 

Discobolul (Alba Iulia), e vremea (care vremuieşte dar nimic nu ne opreşte) să rostuiesc rostiri despre o altă 
foarte importantă revistă culturală a vestului românesc: ProVincia Corvina, despre care, cu siguranţă, se ştie 
că apare la Hunedoara – în Castel, pe lângă, nu ştiu; oricum în cetate  – şi nu “răsare” până când Evu, poetul, 
nu spune “OK!”. Din numărul 3(55) al lunii februarie extragem câteva nume câştigătoare: – din foarte 
multele care semnează şi ale căror scrieri vă invit să le citiţi şi online dacă altfel nu aveţi posibilitatea – 
Eugen Evu (un editorial despre centenarul Emil Cioran şi poeme – cum altfel), dr. Corneliu Florea (Scrisoare 
din Canada), Muguraş Maria Petrescu (Oh, Happy Day…), Darie Pop (poooppoeme), Anca Păduraru 
(Degete amorţite) etc. La etc. nu trebuie să vă gândiţi ca la ceva de neluat în seamă, ba din contră: poeme, 
remember-uri (?!), note de lectură, prezentări de carte, debuturi, interviuri, corespondenţe…Aşeeee, le-am 
înfrăţit pe toate!                            (Darie Pop)                     
 
Fidelităţi şi empatii… 

Magdalena C. Schlesak - lirica incantaţiei şi a cristalelor 
                                                     Himmelsschuld 

În aceşti, iată, 15 ani de apariţie a revistei „castelane”, una dintre cele mai 
constante şi empatice colaboratoare a fost distinsa scriitoare româncă stabilită în 
Germania, Magdalena C. Schlesak. Emigrată cu familia, înainte de „revoluţie”, în  
Germania, la München, Magdalena C. Schlesak este un promotor admirabil al 
poeziei române, nu doar a propriei creaţii,8 poezie, proză, memorialistică, eseu, 
publicistică) ,ci şi al multor poete din ţară, cărora le-a tradus şi editat lirica, oferind şi 
premii, în calitate de coordonatoare a cercului de literatură şi muzică, „ Novalis 
Kreis und Music”…Ani la rând, la cel mai mare festival  OctoberFest  de la 
Munchen, o săptămână de arte (literatură şi muzică clasică), prilejuieşte un regal al 

acestor arte surori şi în care scriitori români  hunedoreni au fost prezentaţi şi premiaţi. (Invitat oficial pt 14 
zile, ca laureat al Fesvivalului, de către organizatorii  germani originari din România), Evu nu a ajuns acolo, 
deoarece neo-securiştii de la paşapoarte Sibiu i-au pus beţe-n paşaport, până a renunţat)… Micul grup 
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cultural activ sub egida As. Scriitorilor Germani - Bavaria (preşed. Robert Stauffer), a fost un fel de 
ambasadă a literatuii române şi a schimbului  cultural dintre  este şi vest. Poezia Magdalenei C.S. este una 
rezonantă între crustalogie şi cuvânt, o poezie a patosului şi ampatiei pe care, în tandem cu ea, am numit-o  a 
divinului (Empatia divină – editura  „Signata”, Timişoara)… Opera poetei este pe constanta marilor teme 
existenţiale, rostuită în ritmuri ce conţin melosul deltic - dunărean, nostalgia patriei (ne) pierdute, dar mai 
ales meditaţia filosofică în enunţuri aforistice, memorabile şi revelatorii prin intuiţia ce o agită spiritul. Unul 
pe care „îl ia prin surprindere”, prin ocheanul întors al harului, al inspiraţiei, întotdeauna spontane, 
instantanee, aflând graal în poem. „Vina cerului” este răscrucea acestei teosofii şi un popas vibrant al 
transfigurării. Transpare ca un leit- motiv, suferinţa vindecării, a consolării, dincoace de verbul spontan, 
apolinic dar cu „muşcături” ale marilor clasici germani, mai ales romanticilor. De la Novalis, tutore spiritual 
declarat al artei sale poetice, cu resurecţia ezotericului şi amintind vag de „cele şapte frici” definite de 
Konrad Lorenz şi Popper, Magdalena C. Schlesak s-a construit - zidit în propria ei mănăstire de cuvânt, a 
unei puneri în pagina vieţii, pe temelie nouă, însă din adânc ancestral: 
melosul dunărean este remodelat în rostiri moderne, incantatorii. Altfel 
spus, descântă „vrajele negre” ale unui destin ingrat. „Vina cerului” nu 
acuză, ci întreabă, cu sfâşiere şi feminitate maternală, interioritatea în care 
se reflectă Cosmosul, în poliedrice cristale de cuvinte. Poemele 
autoarei au aceeaşi savoare şi în germană, sau franceză. Unicul sens al 
infebabilului acestei lirici/ de esenţă tragică, (în sens grecesc), este  de 
fapt Dorul sinelui faţă de sinea lui. În metafizica nocturnilor Eminescu- 
Novalis, Titani ai nopţii „nemuritori şi reci”. Religiozitatea 
autoarei este una de tip mito- epifanic, cu inserţii din ezoterie şi 
ornamentică  elenică-bizantină. Nu întâmplător are studiul şi practica 
cristalologiei, ca şi al tarotului.  
    Poeta pune preţ pe floratura semantică, din melosul originii, 
colorismul plasticizant şi muzica interioară, mantramică, de „leac” prin 
rostire. Ideea  de substrat – cea mai rezistentă – este a exilului/ unul asumat/, este a memoriei şi traumei 
alungării, cu regresiuni în experienţa unei răscruci fortuite, asupritoare (vezi proza ei memorialistică). Tema 
expatrierii este modus vivendi şi in extenso, care ia proporţii transcedentale, ca regresiuni în memoria lumii 
şi a luminii nevăzute. În acest sens, autoarea este foarte aproape de mentorul ei german Robert Stauffer, doar 
că la  M.C.S. stigma expatrierii este una profund resimţită nu ontologic, ci fizic, organic, cu maternitate  şi  
pătimire maternală faţă de Fiul, Michael Schlesak, care o însoţeşte în ţara străină, ţara ca o mamă primitaore, 
dar rece. Astfel, arta Magdalenei Constantinescu accede catarsic, cu funcţie de  re-ligare, cod mistic al 
refacerii legăturii din „vina cerului” – HIMMELSSCHULD - a celui căzut, însă indusă mitologic şi religios, 
prin milenii, umanului. De unde mantramismul dorit taumaturgic, sau liturgic, vesperal, în discursul 
„pictogramat” cu îndoliate arabescuri şi ornamente aidoma celor de pe iile înflorate ale lui Grigorescu. Fiinţa 
orfeică (aici Euridice îl plânge pe Orfeu!) este pretutindeni în exil, lyra, fie şi zdrobită, continuă să 
„îmblânzească fiara din om”, omul din fiară, iar când Diogene o umple cu scepticismul cioranian, poeta 
rămânănd în primul rând a Limbii Române, ca patrie purtată şi talisman. Aş spune ca Matrie. Dar cumva, 
opera îşi „devoră” creatorul, fatum-ul devine datum, destin şi efect feed-back. Altfel spus, paradeigma 
devine stigmă. „Scutul” energetic devine vulnerabil întocmai cum în mare, stratul de ozon odată străpuns, 
lasă loc unor emanaţii din mediu, dinspre sistemul macro-energetic, înspre intimul nucleu al sistemului bio-
energetic care este Om-ul. Empatia devine primejdie, ceea ce nu are ieşire decât prin colaterale, psihedelic, 
sau oprirea scrierii, reprimarea ei, ca ineficienţă a efectului vindecării catarsice, prin suprasaturaţie. „Toxina” 
fiind de fapt planta invizibilă a suferinţelor din exil. 
 

Medalion plastic 

Tiberiu BALAZS 
„În general, oamenii au obiceiul să recreeze lumea înconjuratoare prin viziunea 

lor, din dorinţa de a trăi senzaţia celui care are puterea de a o face, dar şi pentru a 
exprima modul în care o percep ei înşişi. Când vorbim de artişti, ne gândim la 
oameni care au calităţi speciale, care transformă tot ce ating în simboluri, mesaje, 
sau care propun o alta înfăţişare a realităţii. Dacă sunt artişti valoroşi, - iar 
Tiberiu este! - pot să ne convingă că varianta lor merită a fi cunoscută. Prin 

pictură, sculptură, metaloplastie, grafică…” 
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Antonia ILIESCU (Belgia) 
Antonia Iliescu en francais 

„ Antonia est un esprit sensibile, une artiste, une chanteuse folk de talent. Elle vit 
dans wallone et son coeur est pur. J’ai un grand plaisir a l’entendre, une voix chaude, 
authentique.”                                                                           Lucian Hetco, Germania 

„C’est avec une joie infinie que j’ai lue  de  Mme Antonia Iliescu. Les verites 
s’acumulent et il est toujours plus clair voix d’une femme, un baume qu’il convient de 
sentir”.                                                                        Alexandru Nemoianu, Etats Unis 
 

Poetesă, prozatoare, eseistă, aceeaşi pe registre diverse, cu patos fosforescent, al  meditaţiei şi confesiunii 
colocviale, elegante, metafizice, dar mai ales a smereniei şi rostirii morale, Antonia Iliescu, rezidentă în 
Belgia, a rămas (cum altfel?) româncă cu toată fiinţa ei, aşa cum se face auzită şi prin cântecele nostalgic-
medievale, de menestrel amintind de  colindele laice, „la curţile Dorului”… Antonia Iliescu, am spus, este un 
flaut care cântă ca o orgă, şi nu se putea să nu se exprime şi grafic, în vignete şi schiţe de gravuri-semne-
grafeme ale lumii interioare, cea a oglindirii prefirate în fantaziile textelor: toate impregnate de o rară 
sensibilitate şi senzualitate feminină, cum altfel? Ceea ce admir în special la această doamnă este cultul 
prieteniei literare, puntea de curcubeu, cum ar spune chiar ea, vezi 
„Curcubeul cu oameni” - (ed.  Libra Vox”)… Într-adevăr, chiar cărţile, şi nu 
doar glasul molcom timbrat şi chitara de trubadur modern, au o „voce”, au 
sunetul amplu al unui spectru de lumină inimoasă, generoasă, şarmantă… „Sunt 
o clepsidră vie”, este un poem într-un vers splendid, care cugetă mai subtil ca 
un haijin! A concentra într-o sintagmă-definiţie, nici nu cerea verbul, 
atributul este al sferei magice, al monadelor lui Goethe. Recenta carte nu 
întâmplător este titrată „Dora- Dor”, (inedită împerechiere semiotică a  
misterului gemelar, mito-poetic, ca un tril al melopeei inefabile din Basmul român.  
 Cartea se perindă nuanţând  monoton şi mantramic, lecuitor şi catarsic, acele 
„oratio-vecchio” originare în spaţiul vechi european, sau mai clar, dainele şi 
doinele românilor, transpuse pe griful chitarei şi cu flautul vocii, în versiune 
franceză, una impecabilă, nuanţată, sintonică arpegiului tematic mistic, cu fervoare şi vocaţie ecleziastică. 
Cartea este sensibil salutată de  criticul Al. Nemoianu, ( din S.U.A.), de  dr. Lucian Hetco din Germania, şi 
de Artur Silvestri, care a şi edita-o cât trăia. Mereu cu acea stare a empatiei  înduioşate dintre noi şi scrierile 
noastre (!), remarcate de d-sa într-un elogiu ce mi l-a dăruit într-o carte despre „predania fratelui mai mare”, 
o simţim aproape de departe, o recitim redescoperind-o.  
 
Scriitori hunedoreni de azi                                                                                                                       

            Gligor HAŞA sau Hyperion în Nocturnalia 
Poetul unei juneţi (prelungit şi recuperativ) romantice, după un lung itinerar al 

scrierilor pe tematică istorică, studii sau ficţiune, se întoarce la uneltele delicate ale 
liricii, cu o carte sugestiv titrată evanghelic „Spovedanii târzii”, (editura „Gligor Haşa/ 
Publishing House”). Nu voi opina critic asupra acestui registru, din „orga” prolificului 
autor care, alb de acel timp interior, a rămas un înnăscut moralist, pe stil clasic, în 
virtutea curentelor care i-au sculptat cultura şi i-a cizelat patosul irepresibil al 
comunicării elevate. Deoarece înţeleg târziu că un poet nu poate scrie „obiectiv” 
despre un altul, - ceea ce acribia criticului pretinde fariseic că face…, motivul meu 
fiind o îndelungă cunoaştere a omului Haşa, a dascălului Haşa, a animatorului cultural 
Haşa, în Cetate. Gligor dedică cititorilor virtuali ceva ce nu trebuie explicat, ci luat ca 

un cod, anume se îmbie lecturii celor asemeni lui, spirite agitate şi fecunde, întrebătoare şi ale nesaţiului de a 
„fi”, a transcende, afirmând că sufletul cel cu preaplin vieţuieşte pe pământ ca într-un  Rai, aşadar nu se 
simte alungat din starea paradisiacă, ci o poartă în Sine, căutându-şi perechea… Sigur, unele elegii aduc 
vorba despre suferinţa eminesciană a „geniului pustiu”, despre lucifericul Nocturn al metafizicii 
eminesciene, despre propriile avataruri: cel mai chinuitor-eliberator, paradoxal, fiind cel al Iubirii… Am 
scris „juneţe romantică”, aluziv la spiritul Junimii, cu toate că Gligor Haşa este statornic discipol şi apologet 
al Şcolii de la Blaj.  Nici nu se poate altfel, după multe şi numărate cu dublă măsura risipei energiilor 
creative, uneori cu revărsări patetice, specifice duhului din cetatea Paliei, cultivat odinioară de  Sebastian 
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Bornemisa. Haşa este omul imersiunilor în mitos, în eposul arhaic, în sub-straturile Arheofiinţei- dacă vreţi 
ale Memoriei ce se încarcă şi se descarcă ciclic pe canalele „reveriei”,  hologramei sau Nirvanei (!), visului, 
şi în melosul ce se converteşte baladesc, în expresie modernă, ci nu modernistă, excesivă. 
   Poezia spovedaniei, a mărturisirii, se vădeşte cea mai fidelă muză şi la anii senectuţii. Când Haşa conclude: 
„şi chiar dacă te crezi nemuritor/ Suflet să pui în serbede cuvinte”… Un anume eroism al culturii în 
meandrele ei, ale vieţii finelui de mileniu şi pragului altuia, prins ca trecere şi petrecere, o primă lectură a 
acestei cărţi antologice de autor, ne sugerează mai mult îndemnul la meditaţie. 
Una retrospectivă, în „dulce stil clasic”, în care zodia este constrânsă a pulsa în 
forma prozodică tradiţională, fără asimilări post-moderniste. Acesta nu e o 
trădare, ci gravitatea unui crez filozofic şi a unui sens mereu regăsit, în 
tezaurul cunoaşterii de la eleni, prin daci şi suspendată undeva în 
protocronismul aparent dezavuat. În lirica lui Gligor Haşa, semnificaţia de 
„tezaur”, revine ca o cheie de boltă, aşa cum odinioară se găsea şi în 
romanele lui „cu măşti de septembrie”, ori cele evocatoare ale datinii 
(datului) şi a „răbdării pietrelor”, ori în mitologia originară a Arhetipului uman, 
a Gemelarilor (Fârtaţi şi nefârtaţi), dacă vreţi Cain şi Abel, dacă vreţi 
însă şi marile iubirii eminesciene, nocturne, uranice.  Haşa are 
fascinaţia istoriei ca fenomen mitologic,  stratificant. Metafizica acestei lirici 
este categoric una în sorginte hiperionică, eminesciană, ontologic şi 
axiologic zicând… Acest dualism al umanului ce pare a fi stigmă (dar şi 
enigmă sieşi ascunsă…) – este provocat cum am spus „ eroic”, patetic, de 
Gligor Haşa- poetul deopotrivă dinspre Juvenal („Indignarea face poezia”…), dar şi Diogene. Dar şi Socrate. 
Obsesiile scrierilor haşiene sunt de fapt  ale sfetnicului de taină, ale iniţiatului (nu doar empiric) – şi chiar ale 
apostolului, fără habotnicia canonicului. Uneori hirsut, alteori cinic în sensul diogenian, cel mai adesea în 
spiritul predecesorului Octavian Paler…Desigur, preferinţa pentru forma fixă,dăltuirea migăloasă a 
cuvântului, sincronia sa cu ideea şi Starea, sunt semne ale „omului vechi”, respingător al decadenţei prin 
pârloagele pseudo-curenţilor ce fac ritmic deliciul pervers al criticilor- grafomani… 

Credinţa în cuvântul poetic, impregnat de mantra unei  paideume ce aparţine Genomului, Este fibra de 
rezistenţă a poeziei lui Gligor Haşa. Un singur poem dintre cele ce conţin, cum spuneam, sfaturi ale 
experienţei vieţii, intelectului, ajunge a releva cele mai sus enunţate: „ Sfaturi”, este de fapt „ Ars poetica” lui 
Gligor Haşa, amintind de sonetele lui Skakespeare şi de Francois Villon: „ Ca Sfinxul neclinit să iei aminte/ 
La timpul vieţii iute trecător/ Şi chiar dacă te crezi nemuritor/ Suflete să pui în serbede cuvinte! / În cel mai 
tainic colţ al minţii tale/ Ce este taină în taină să ascunzi/ Chiar de vei fi înferecat în zale/ În mintea altora, de 
poţi, pătrunzi!/ Aşa vei stăpâni semeţ peste nătângi/ În loc să mi te vaieţi ţi să plângi…”(Sfaturi). 

Lăsând cititorului dreptul de a primi de unul singur cuminecarea şi…spovedania (astfel investit şi de 
preot al eucharistiei?!) – închei cu lapidara consideraţie faţă de cel ce de fapt se trans-scrie prin metafore: 
Sufletul…. „Poezia-i şoaptă de la om  la om” scria Vretakos. Dar parcă tot Lucian Blaga spune ceva mai 
aproape inimilor noastre: „O boală învinsă / e orişice carte”…Poezia lui Gligor Haşa este spovedanie, 
catarsis şi suferinţă a vindecării. Prin aceea că poetul înainte de a lecui eventual sufletul altuia, şi-l vindecă şi 
pe al său, spre a îmblânzi Orfic nu doar fiarele, ci şi sălbăticia naturii oarbe.. 

Cu o sintagmă sugerată de titlul cărţii, să zicem: fie primită! Opera lirică a poetului (acum) devean, 
întregeşte la timp un travaliu plurisemantic, al fascinantei arte literare, căreia i s-a dăruit ca profesor şi      
într-un fel elev sieşi, o viaţă.                      (Eugen Evu) 
 

Radu IGNA despre Gligor HAŞA, POETUL 
Ardelean din satul Tău, Roşia de Secaş, un fel de centru, pentru  el,  al spiritualităţii, Gligor Haşa,  un 

scriitor complex, - nu există gen literar în care să nu exceleze - s-a format în Şcolile Blajului, apoi la 
Universitatea din Timişoara. A îndeplinit funcţii publice şi onorifice, a  predat ani buni limba şi literatura 
română la un liceu de prestigiu din Deva.  Citindu-i cărţile, în jur de treizeci, constaţi uimit câtă profunzime 
şi autenticitate există în tot ceea ce a scris,  proză,  istorie şi critică literară, volume de reportaje,  lucrări de 
strictă specialitate, teatru, poezie.Vineri, 18 martie (pentru posteritate menţionez şi anul, 2011), devenii au 
participat la lansarea cărţii sale „Spovedanii târzii”   (Editura „Gligor Haşa Publishing House, 2010, prefaţă 
semnată de Ovidiu Vasilescu),  volum ce conţine versuri scrise de-a lungul anilor, structurat astfel: Dragoste 
nostalgică,  Spovedanii târzii, Întâlniri cu moartea,  Poeme răzleţe, Ţara din suflet.  
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Cititorii lui Gligor Haşa vor fi surprinşi  pe parcursul lecturii să descopere în acest volum nu puţine 
schimbări în estetica  sa, în raport cu scrierile precedente, în proză. Experienţele erotice, culturale, etice sunt  
recuperate în construcţii lirice admirabile. Nu este o carte cu istorisiri şocante, cum s-ar putea crede, ci una a 
retrăirilor  impregnate de  nostalgie, mai puţin regrete. Cartea se deschide cu un pastel  întitulat „Optimism”, 
un peisaj matinal dominat de cântecul păsărilor când sufletul omul „iubitor de viaţă, este senin, uitător de 
moarte”. Transfigurat de atâta frumuseţe, poetul îl roagă pe Cel de Sus să mai dea asemenea dimineţi, 
adevăratul Rai pe pământ. E o stare de  nespusă bucurie şi încântare în faţa naturii. Dar natura şi iubirea sunt 
teme  adiacente. Tema dominantă  a ansamblului de scene lirice o constituie iubirea, cu  toate  ale sale. Iubiri 
trăite, iubiri împlinite, eşuate,  întâmplătoare,  trecătoare, dorite, dezamăgite sunt relatate în scene lirice – 
lirica eului- din spatele cărora, al scenelor,  se degajă sentimente puternice, predominant fiind  cel al trecerii 
timpului, cu precădere, în poemele din prima parte. Este  spovedania omului ajuns la vârsta  deplinei 
înţelepciuni, când, în momente de singurătate, file din arhiva vieţii  îi apar în minte, ca în poemul „Iubiri 
furate”: „Mai pune semnul nostru, iubito,   la fereşti, / Să ştiu că n-ai uitat,  să ştiu că mai trăieşti. /  Doar 
semne ca acestea  încă mă mai ţin în viaţă / Şi amintiri  din vremuri  m-alină  şi mă răsfaţă”.  Semnificative 
pentru  tema iubirii sunt şi cele câteva balade  din volum reprezentativă fiind „Preumblare  blăjană”, având 
ca fundal mirificul peisaj al Blajului. Din vulcanica aşteptare a iubitei  în nopţi cu lună strălucitoare „pe mal 
de Târnavă”, peste ani, adultului i-a rămas  doar amintirea şi starea socială în care se află: „Te-am văzut 
nevastă, altuia soţie / Şi am rămas holtei datorită ţie”…N-am să mai fur speranţa  şi nici flori /  De câţiva 
ani mi s-a  umbrit grădina- /  O fi în rai sau  sub pământ  Irina? Mă-ntreb  şi mă-ntristez adeseori”.  
Semnele bătrâneţii „curg  şiroaie”,  poetul  e sigur că nu a trăit în zadar, opera sa va  străbate timpul: „Citeţi 
grăbiţi şi-ar aminti de mine / Ca despre un student şcolit  la Blaj, / Eu pot lăsa visarea mea drept gaj /  Şi voi 
trăi ,Irina, doar prin tine”.  După traversarea experienţei dominate de fluxul  trăirilor,  urmează  adevărata 
regăsire ce deschide un alt drum:  „De o vreme încoace  mă-ndoiesc că aş fi  / Cel ce  se trezeşte a doua zi / 
Anii devin clipe, zilele-s furate, / Mă împac cu gândul vieţii peste moarte… / Zămislit  la cumpeni  între  
zăpezi şi ploi /  Nu mai vreau să dau timpul înapoi. / De-acum, împăcat cu toate,  gata să dau seamă /  La 
graniţa  vieţii, la sorocita vamă”.  Cu un statut oarecum aparte, poemele  din  ultimul ciclu nu  contrazic 
viziunea întregului. În „Ţara  de suflet” predomină sentimentul dragostei de ţară.  Existăm fiindcă există  
ţara. „De n-ar fi România, de Dumnezeu creată, /  Chiar Terra  ar părea  îndoliată”. Poeme ca „Rădăcinile”, 
„La Alba Iulia în cetate”, „Mitica Dacie”,  „Hronic de cetate” ne reintroduc în substanţa liricii  patriotice, cu 
precădere cea ardelenească, din care scriitorul, un contemporan, îşi trage  sorgintea. „Odă ţării 
binecuvântate”  încheie acest demers  poetic  al unui artist al cuvântului stăpânit de „duhul pământului”: 
„Chemat de ţară  lin gândul îşi ia zborul / Cutreierând Carpatul înde-arând; / Întrezărit, al ţării este 
viitorul”.Vedem  şi la Gligor Haşa  tendinţa  de a folosi  forma clasică a poeziei, dar  cu un  limbaj  modern, 
presărat  cu rare  vocabule arhaice. „Spovedanii târzii” consolidează, astfel, o fizionomie lirică  originală  a 
unui a dintre cei mai înzestraţi scriitori contemporani. (Haţeg).                                                                     

Silviu GUGA 
Despre nonconformistul Liviu OFILEANU 

Liviu Ofileanu este printre puţinii poeţi de azi care ştie să epateze plăcut şi asta îl 
face deosebit de interesant. Exerciţiul l-a început în forme rudimentare, dovadă stă 
titlul volumului să de debut, „Corigent la fericire”, dar, trecând prin „Instincte 
canibalice”, ajunge la un desăvârşit rafinament cu acest al treilea volum. Senzaţionaul 
liric vine acum de la sine, nu mai e căutat cu disperarea celui ce trece în pielea altuia de 
dragul unui „subiect liric” insolit. În „Atlantic”, cu talentul nativ incontestabil, poetul 
dovedeşte că ştie să-şi regizeze textul liric în care substanţa poetică şi inspiraţia 
livrescă dau expresivitate nedeghizată unei cărţi de poezie demnă de a fi luată în 
seamă. Această carte îl impune pe Liviu Ofileanu ca pe un poet care nu mai poate să 
fie neglijat de cititori, de confraţi, de critici şi de istoria literară care se va scrie. Părtaş 
o vreme în cenaclurile lui Evu ( Lucian Blaga), şi „Altcum”, cerc efemer al 

revoluţionarului Iv Martinovici (1990), acest înzestrat creator şi foarte impregnat de cultură poetică, şi-a 
asumat un traseu literar competitiv, obţinând referinţe critice elogioase, de palmares, ale unor jurii 
interjudeţene şi desigur, este îndrituit să acceadă la „grupa mare” a unei filiale USR. „Cum s-ar spune, viaţa 
însăşi ne antologhează, atenţie la spusele lui Liviu”, îmi spune Eugen Evu: 

„O antologie imaginară e un cimitir de buzunar – ştergi praful, citeşti numele, anii trăiţi şi epitaful ales: 
prezentul e secunda locuită de un oraş dispărut” (L.O.) 
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Constantin STANCU despre  Ioan BARB  
Dimineaţa unui poet din oficiu 

Ioan Barb are o poftă unică de a primi poezia şi de a o dărui. În spatele cuvintelor e o forţă pe care nu o 
înţelege uneori, dar o acceptă. Versurile curg aspre, fulgerate de idei bazate pe valori creştine, de peisajul 
brut al oraşului şi al timpului, de întâmplări care au fost şi care sunt embleme pentru trecut, de drame 
vizibile sau invizibile, de trecutul pe care nu-l mai poate recupera. Apare durerea că nu s-a întâmplat ceva 
extraordinar deşi existau toate circumstanţele, se contestă poezia ca semn, din foamea sa de semne, 
rugăciunea străbate poemul ca o picătură de infinit, energiile sunt pe tarabă printre bătrâni, copii, 
funcţionari, grefiere, vorbele curg pentru că apa curge, pentru că vântul bate şi mişcă gândurile oamenilor. 
Volumul de versuri Sub via fiinţei plâng strugurii este unul expiator, poetul pendulează între durere şi 
salvare, plânsul e semnul bucuriei, via semnul apartenenţei la un popor nevăzut încă, dar care aşteaptă 
dincolo de betoanele cetăţii, strugurii, ideile care străbat veacul şi fiinţa poetului, o maturizare brutală ce 
presupune salvarea.  

În goana după poezia sa pierdută, Ioan Barb lasă urme, uneori cuvintele sunt prea multe, există 
preaplinul care se revarsă peste marginile poemului, poetul nu se poate controla până la punctul în care 
poemul devine fiinţă singură în lume, autocenzura este de suprafaţă, le iubeşte cu o iubire nemărturisită, 
dar asimilează poemele sale care atârnă la capătul zilei ca firul cu plumb la marginea zidului. Ochiul 
efemer , insectele, noaptea, dimineaţa, dragostea, amintirile, fereastra deschisă a fiinţei, iubirea dusă de 
păsări, eroul necesar, istoria unei crime, oraşul interzis singurătăţii, tenişi chinezeşti, regretul păcatului, AL 
greşelii, oraşele acvatice, iată elementele care stau în zidul poemului şi-l susţin: „aştept sub via fiinţei/aud 
cum îmi zdrobesc/în teascuri strugurii//boabele albe ochii/ce plâng în vase de cleştar/lacrimă cu 
lacrimă/aduni acest vin/tămăduind vederea” - Sub via fiinţei plâng strugurii. 

Poemele curg simplu, fără ortografia clasică, poezia devine izvor care echilibrează viaţa celui care o 
scrie, el stă la un capăt al zilei, poezia la celălalt capăt, din ambele părţi se aşteaptă miracolul. Renunţarea 
la grafia clasică este un semn de oboseală şi de nerăbdare, un impuls care mişcă ideile, poemele începu cu 
literă mică, continuă fără reguli, mesajul pe care î-l lasă poetul este acesta: toate poemele vin dintr-o 
scriere unică, ele sunt parte a manuscrisului etern, îşi asumă continuitatea. Se regăsesc în versuri imagini 
din lecturile biblice, apoi poetul neagă starea şi povesteşte simplu, aproape enigmatic, încercând să se 
elibereze de tensiunile vremurilor trecute, viitoare şi, mai ales, prezente. Iată, mărturia unui stejar, istoria 
unei crime spuse de un arbore, văzută prin ochii săi de clorofilă, o sinteză a vremurilor aspre din trecut 
când viaţa omului nu însemna prea mult pentru torţionari, dar însemna totul pentru un stejar care se 
sensibilizează brusc şi începe să sufere precum omul” .Paralela om-pom este una luată din Biblie, dar şi 
din poezia lui Nichita Stănescu. Apoi povestea simplă din copilărie devine motivul rememorării durerii 
absolute în mod epic, după modelul lui Iov, un personaj modern de data asta. „sunt mort după dulciuri/le 
ador mă urmăreşte aroma lor/de la nouă ani/de fapt prima aniversare/când tata mă vizita după ce/divorţase 
de mama/”  - aniversare cu ciocolată cu lapte şi tenişi chinezeşti.Dar în magma poemelor stau metafore de 
fosfor: „a picurat/atât de multă lumină/încât/s-au aburit ferestrele/”; lasă timpul să-şi legene/carul plin cu 
otavă/”; „îmi era teamă să mă trezesc/să nu cad în ochii tăi”; „noaptea adoarme şi ea odată cu tine”; etc.  

Alteori, luat de val poetul uită, metaforele cad în facil: „contul meu este parolat cu zâmbetul tău” sau 
„ca o albină/culeg polenul/de pe fiecare petală”. Poate mai multă răbdare în naşterea poemului, uneori, ar fi 
mai oportună la Ioan Barb, o coacere a ideii în vie, o strunirea a versului străbătut de energiile zilei. 
Volumul are şi greutatea psalmului, sunt unele poeme care au ceva din rugăciunea celui copleşit de viziuni, 
de greutăţi, de trădarea aproapelui, de neputinţa proprie, de regretele inerente vieţii. „în dimineaţa aceasta 
când mă rog/gândurile mele ca nişte pietre cubice grele/pavează un drum/pe care umblă desculţe şi 
stinghere/te caută/  iisus. balsam pentru iertare. Interesant că autorul insistă în grafia modernă de parcă arta 
scrisului s-a topit, este conştient de sfinţenia versurilor, dar refuză modestia facilă, de faţadă, formele nu 
mai contează, ideea se face de carne şi doare în clipa supremă a revelaţiei. Unele titluri de poeme au ceva 
eclatant, mai presus de versurile poemului, titlul domină, concluzie a suferinţei necesare: femeia ce 
străluceşte în mine este o biserică, mi-am ascuns iubirea într-o pasăre, s-au mutat închisorile în noi, 
profeţii despre strălucirea apusă, dimineaţa deschide ochii în tine”.  Până şi cuprinsul volumului, citit pur 
şi simplu, este un poem, voit autorul dă un mesaj despre viziunile sale, despre poezia care l-a îmbolnăvit de 
frumuseţe, nu doreşte să se risipească” Se simte la Ioan Barb creşterea poeziei sale, evoluţia versului de la 
versul de pe trecerea de pietoni, la versul psalm, imaginile se limpezesc, au ceva curat, adânc, lacrimarium 
de Călan şi sânge în via nevăzută. Versurile sale prezic ideea finală: „doamne/în noaptea aceasta/am simţit 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

pag. 32 noua proVincia corvina  
anul XV 

nr. 57 - 58 
 

cum ai privit/doar o clipă în mine”. Volumul este bine regizat are inserat o pagină de manuscris, cuvintele 
dinamice, devenind poem, ştersături, reveniri, renunţări, idei şi trimiteri, durerea naşterii poemului din 
umărul viei, sunt incluse câteva gânduri despre poezia lui Ioan Barb scrise de Cornel Ungureanu şi Ioan 
Radu Văcărescu, o scurtă biografie la început de carte, cetăţeanul Ioan Barb în cetate, evenimente, 
volume, reviste, potenţialul din cuvinte, cartea ca semn.  
 
Algoritmuri … 

Ioan BARB 
Beţia îmi dilua moartea din somn 

poate ai intrat în mintea mea 
prin fanta suprapusă o clipă 
pe ochiul unui înger întunecat 
ştiam că eşti prezent 
cineva îmi smulgea unghiile 
                        cu un cleşte 
mă întreba dacă pot distinge 
graniţa dintre nebunie şi timp 
printre cioburile unei lumi 
un nou dumnezeu germina în seminţe 
îmi auzeam zilele vieţii 
se tânguiau într-un sac de plastic  
sunt resturile spiritului tău  

îmi spuneau 
cerul mirosea puternic a gunoi 
îl duceau la rădăcina pomului 
din mijlocul lumii 
în care atârna un schelet  
         în loc de felinar 
sub care sorbeam noaptea  
                     până la fundul 
              paharului 
cineva deschidea venele morţii 
îi colecta sângele într-o canistră 
o deşerta peste mine în temniţă 
când adorm luminez ca o torţă 

                   Călan, Strei Sîngeorgiu

 
         

Eugen EVU despre Viorel ŞERBAN 
Un roman al suferinţelor vindecării 

Viorel Şerban este originar din satul hunedorean Peştera, Băiţa (n. 20 martie 
1951). Un eveniment tragic i-a marcat viaţa, dar într-un fel i-a determinat-o a fi  
exemplară: a rămas fără lumina ochilor la doar nouă ani, în urma unei explozii de 
grenadă rămasă din al doilea război mondial. A urmat şcoli speciale, la Cluj şi 
Bucureşti, calificându-se ca asistent balneo-fizio-terapeut (la Băile Geoagiu- 
Germisara, n.n.), în specialitatea masor.  

A publicat poezie şi proză în revista  „Litera Noastră” a Asociaţiei 
Nevăzătorilor din România. A editat două volume de proză scurtă: „Feţele 
trecutului” – 2002 şi „Colecţionarul de amintiri” – 2007. Scrierile sale sunt 
impregnate tulburător de interioritatea unor trăiri nicidecum abisale, ori fictive, ci 
autentice, semnificative pentru un spirit trepidant-energetic, sublimând în 
transfigurări ce ni se comunică pe registrul simpatiei şi empatiei sporite, deloc 

paradoxal, de condiţia unei existenţe pe care nu o consideră sceptic  ori înfricoşat drept stigmă, şi pe care, 
prin activitatea literară (poetică şi epică) – a urmat-o mai mult decât impulşsionat de un hobby banal, desuet. 
Astfel că faţă de uriaşa maculatură a grafomanilor excesiv auto-referenţiali, Viorel Şerban este egal sieşi prin 
vocaţia comunicării elevate, de un profund moralism ontologic. 

Semiotic gândind, s-ar părea că există un „ceva” misterios, o predestinare, dacă ne gândim la numele 
satului natal – Peştera – (amintind ochiul uman ca prag dublu spre interiorul subconştient şi deopotrivă spre 
exterior, spre bolta cu lumină a conştiinţei şi aspiraţiei ce levitează spre imponderabil… Şi un sens analogic 
la mitul platonic al Peşterii, considerat de Heidegger unul dintre miturile esenţiale ale omului. Peştera 
transferă în metaforă şi motivul Ochiului şi ieşirea la lumină din labirintul „speologic” al subconştientului 
(subliminalului) studiat de psihanalişti. Romanul poate fi considerat şi o mandala, şi un avatar, şi o 
evanghelie laică, cu mistice reminiscenţe epifanice din mitologia Daciei. În această  sistematică (ori 
submersiune virtuală) explorare a eului şi subconştientului, Viorel Şerban este empiric, intuitiv, însă 
probează şi cunoştiinţe culturale pe care le aplică judicios în structura romanului. Semnificaţia se transferă în 
ancestral, în arhetipul adamic şi edenic, al nostalgiei paradiziace a copilăriei, fie că ea a fost egală (straniu 
lucru!) şi echivalentă ghematric vorbind, cu cele nouă luni matriceale, din „peştera placentară”, acvatică. Însă 
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poate că  această interpretare aparţine forţelor fiinţei pe care mereu noi înşine nu o înţelegem şi o atribuim 
simplist paranormalului… Nostalgia paradisiacă este a individului şi prin extensie, a umanului, este una 
cromozomială. Iar amintirea edenului pierdut, a copilăriei sub protecţia familiei, s-a fixat ca o traumă din 
care o viaţă omul a continuat-o cumva iniţiatic, condus de conştiinţă şi iubire faţă de o lume de care îţi 
aminteşti mereu doar cu inocenţă, cât ai avut vedere să o vezi, şi cu dor de a o menţine şi cânta sau 
dezmierda, ca pe o Mamă - din irepresibila dorinţă de căldură şi splendoare sufletească. Viorel Şerban a 
cultivat trăind şi trans-scriind, îmbogăţind-o cu preaplin şi dăruind-o celor cu inimi mai „reci”, cu focul din 
vatra Memoriei, care este de fapt peştera în care omul din glaciaţie a supravieţuit şi în care a intuit Zoroastric 
simbolurile vitale ale întoarcerii la lumina divină, coborâtă prin spirit întru a înălţa şi vindeca consolator 
crezul în transcendere, în înviere. Profesiunea autorului, pe contrasens admirabil cu destinul nedrept, este 
recuperatorie, catarsică şi generos transmisibilă prin actul creativ – nefiind doar un triumf personal, ci şi unul 
al omului menit a parcurge itinerariul unui iniţiat, nu sisific, ci icaric, nu prometeic, ci orfeic. Iată prin ce 
romanul acesta – biografic dar nu pleonastic, este viabil şi merită a fi citit de cei care văd, spre a clarifica şi 
vederea ochiului minţii, cu aportul ochiului inimii. Titlul nuanţează o fină nostalgie, un reproş adresat Nopţii, 
ea însăşi oarbă: „dacă ar fi un roman”… Aşadar, din nefericire, cartea (mea) nu este un roman fictiv, o 
alcătuire imaginar-parabolică, ea este însăşi parabola vie, algoritmică, a unei inseparabile fiinţe de lumină, 
decât prin stingere. Cu atât mai merituoasă cartea, cu cât autorul se apără de nenorocul post-paradiziac al 
frustrării accidentale, de efectul  malefic al hazardului, de un act nedeterminat, dar prin abstracţia (absurdul) 
său care ucide concret!, şi o face prin impecabilul dialog interior, în singurătatea luminii ce se zbate captivă 
în creier, poate în lobul temporar, alţii consideră că  în spectrul celor şapte corpuri energetice nevăzute liber. 
O face, rememorând o idilă cutremurătoare, o idilă deopotrivă primăvăratică şi autumnală, o  consonanţă  
prin trup şi suflet superioară, depăşind dualismul tiranic; prin nobleţe şi dăruire care  se înnoiesc din ce  se 
(ne) pierde; aşa cum un critic francez defineşte asompţiunea: „a triumfa în plină pierdere”. Personal, aş fi 
adăugat titlului un „doar”: Dacă ar fi doar un roman”… Prin aceea că viaţa este mereu ceva mai mult decât… 
un roman, un poem, o simfonie… Editorul – el însuşi un poet important, Mircea Petean, nu a greşit în a ne 
propune prin Viorel Şerban, acest roman „al configurării, încadrabil între limitele unui clasicism cu 
inflexiuni romantice”, interferând aşadar realitatea cu ficţiunea. Oare viaţa însăşi nu face la fel ? 

*Viorel Şerban, „ Dacă ar fi un roman”/ editura Limes, Cluj- Napoca, 20 

Adaos report: Am fost onoraţi ca invitaţi la un emoţionant simpozion- recital în jurul acestei cărţi, unde ne-am 
exprimat admirativ sincer, amifitrionul Simona, edilii  actuali ai cetăţii- dna consilier Monica Rada, şi colegii Ion 
Urda, Raisa Boiangiu, Eugen Evu, Mircea Goian, Nistor Purcariu – Giovani – patru ciocănele, (Televizionari), Ioana 
Precup  şi Constantin Grecu, biensur. Tot respectul, domnule Şerban! (red.). 
                           
O preîntâmpinare  

Doina URICARIU, sinegrafia memoriei sau ochiul compus al textului… 
Opera ca memorie restaurată, clarviziunea unei 

retrospective ce consacră revelatoriu un sumum de vieţi, 
semnificate cristalin, clarviziunea unei retro-spective ce 
se decantează cu preaplinul harului poetic bine cultivat, 
trepidant, uneori fascinant, iată o frază ce sper să nu 
atingă mândria „maternală” a Doinei Uricariu, ci 
eventual să o înduioşeze. Însuşi numele poetei face 
destin, etimonul/ prefix venind de la întocmitorii uricelor 
domneşti. Lectura celor două volume ne dezvăluie o 
dimensiune de profunzime, un filon greu al 
„zăcământului de memorie” deja ancestral. Fără a insinua 
vreo „contaminare”, ne amintim de „Cartea şoaptelor” a 
lui Varujan Vosganian. Nimic mai potrivit decât, în cazul 
Doinei Uricariu, cea  şi a ipostazei de important editor, 

cuvântul propriu, detaşat auto-referenţial, critic, semnificativ, înscris pe cele două volume, din care extragem 
câteva fraze, lăsând cititorului dreptul firesc de a primi de unul singur, rezonant cu singurătatea elaborării 
operei, darul acestei „chiverniseli” din „tezaurul de amintiri”.  

„Paginile cuprinse sub acest titlu surprinzător pentru o carte de amintiri şi convorbiri sunt o provocare a 
memoriei mele şi a celorlalţi. Aşa cum mari chirurgi au reconstituit maxilarul inferior al tatălui meu printr-o 
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reconstrucţie chirurgicală şi estetică exemplară, şi eu am încercat să refac memoria, istoria şi o parte din 
romanul omului european în secolul XX, trăind liber sau în lagărul socialist. Din sute de poveşti trăite de 
mine şi de părinţii mei, din convorbirile de la Versoix cu regina Ana, un om şi un  martor excepţional al 
veacului. Din teatrul infinit al memoriei ce trece din viaţă cât mai multe vieţi. Numai  aşa putem privi lumea 
cu cât mai multe perechi de ochi, de la cei ai furnicii la cei ce scrutează sub microscop, ca să vindece. De la 
privirea broaştei, din mâluri, la aceea a vulturului, din înălţimi, râvnită de filosof”.  

Ireproşabilă sinteză a intenţiei şi efectuării comunicării, re-transfigurate în idealul virtual, aluzia 
chirurgiei estetice reparatorii, ca memorie care oferă hologramic, sau  ne cum sugerează autoarea, prin 
„ochiul compus” al acestei memorii, metafora – cheie a ego-grafiilor. Numai că aş reproşa sintagma sa (ego- 
grafii), considerând mai proprie cea de „sinegrafii”. Cunoscând-o de un tip tiranic-constrictiv, al propriei 
memorii, dar mai ales prin lirica ei de un diafan fierbinte, solar, apollinic, voi fi bucuros să revin cu acalmia 
de după emoţia reîntâlnirii la un salon al cărţii din Deva, cu impresii mai colocviale, având deja 
„prejudecata”, conştienţa unei prezenţe de prim rang în literatura română, în sensul ei european.  

(Amfitrioni E. Evu, M. M. Petrescu şi Sebastian Bara)) 
 
Un passaggio senza problem... 

„Atâta vanitate, atâta orgoliu, atâta activism blestemat, atâtea acte ratate în a îi „analiza” şi categorisi pe 
alţii! Biblioteci crematorii, biblioteci ale unei memorii mincinoase, opera dracului care mimează crucificarea, 
pentru a fi apoi adulat.”                       (Eugen EVU) 
 
Viaţa ca un policer 
Înapoi la locul faptei!                 

(Big recital la  Deva, cu Dumitru HURUBĂ, Dumitru VELEA şi Irimie STRĂUŢ) 

Idei care nu ne dau pace: Mai nimic despre crime? 

Am fost, îndemnat de afişul pe internet, şi 
noi în sala mică a Casei de Cultură „Drăgan 
Muntean”, din Deva, la lansarea a două cărţi şi 
a romanului policer (nu am spus milicer!) 
„Evadaţii de Clexane” (nu am scris Claxoane) 
–  eveniment care l-a fericit literalmente pe 
umoristul cel mai serios din arealul ex- 
regiunii Hunedoara, (care cuprindea şi 
Alba!)  Dumitru Hurubă... Şi ne-am bucurat 
foarte. Odată deoarece a fost un veritabil 
simpozion, elegant girat de Filiala Alba-Iulia –  

Hunedoara  – am zis bunul nostru amic Cornel Nistea (Discobolul), în tandem cu Sebastian Bara, am zis 
Biblioteca judeţeană Ovid Densuşianu - Deva, care cum-necum, îi adună pacifist pe toţii scribii din 
areal, în jurul ideii de Carte, cu autori încă vii cu tot... Umoristul Hurubă a fost în verva bine temperată a 
ultimilor… 4o de ani, iar vorbitorii, în divers colorate discursuri, au anihilat eventuala picoteală a unor 
astfel de „acţiuni”… Tonul grav l-a dat Dumitru Velea, care nu a vorbit despre recentele disponibilizări 
din Valea Jiului, probabil lihnit (nu am zis lignit!) de hula (nu am zis huila) realismului post-socialist cu 
faţă şi spate încă umane. Romanul lui Dumitru Huruba, „Evadarea din clexane” l-am cumpărat cu doar 1o 
lei parale (nu am zis parale!) dar cu un autograf de nepreţuit, ca întotdeauna. Zicem, atmosfera a fost un fel 
fief  fugar cu fursecuri  şi pepsi colaps  and nostalgie cu surdină a… dialogurilor d’antan, eheee !, cu agore, 
cu onorabeli activişti and scriitori locali (nici).  Duhul lui Liviu Oros fâlfâia hirsut – faustic printre perdele. 

Nu riscăm, asemenea lui Mitică Hurubă, să cităm numele atâtor ANTUMI prezenţi admirativ ori ba, 
ascultători sau direct-proporţional comentatori despre erou: Dar... totuşi! Disertaţii – cu tot respectul, 
inegale (nu am zis inegalabile) au susţinut (nu am zis jos-ţinut): Amfitrionul  Sebastian Bara, Cornel 
Nistea, D-tru. Velea, Irimie Străuţ, Florian Brădean… Au fost prezenţi editori discreţi şi admiratori 
longevivi ai lansatorului - (Paulina Popa, Gligor Haşa, Mariana Pândaru- Bârgău, Ştefan Nemecsek.). 
Unde suntem? Parafrazând „între plug şi computer” (A. Toffler), suntem între carne şi carte, şi evadăm din 
clexane... - unii da, alţi nema, vot erat prablema! În  sala cu fotolii au mai fost Constantin Stancu, Radu 
Igna, Gligor Haşa, fraţii-confraţi Ioan şi Eugen Evu, Ion Urda, Doina Bălţat, Miron Ţic, Maria Toma-
Damşa etc. Lui Stejărel Ionescu nu i s-a dat cuvântul aşa că nu şi l-a luat. Irimie şi l-a luat şi a dat cu el în 
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oiştea gardului. Nici lui Daniel Marian. Astfel că vorba de duh a lui Marian Boboc (absent important,  
pare-se marginalizat) - „singura putere în pat ” au fost două: cărţile lui Hurubă! Un abstinent din sală a 
şoptit unui  poet ce preferă anonimatul: „Cel mai tare a fost Velea, cu epistoalele lui despre cel pe care 
Huruba îl numea „un intrus printre apostoli”, Pavel – cel – Paul, de pe drumul Damascului (nu am scris 
„Demascărilor”) „Avem câţiva misionari ultra în judeţ, monşer”!. Într-adevăr, aferim. Evadarea din 
clexane (soluţie injectabilă) – în astfel de paradigmă, sau semiotică cu schepis hurubayan, ar fi deci un fel 
de „ieşirea din infern”, poate al memoriei, poate al lui Dante… Oricum, optimistici cum şezum şi râsem, 
reţeta infernului pierdut (dar nu de tot) este un merit sublim dacă nu ar fi trist, al celui care a scris              
„- Scuzaţi că ne-am cunoscut”. Nu garantez că voi avea corajul să citesc cartea (cu crima de rigoare „a lui 
Miti Hurubă. Stereococii ne bruiază pe canalele Prote-veiste, ceva de se sparie gândul! Când văzut-am 
comentul lui Mihăiescu despre cruciada gay-lor şi fenomenul famenilor în resurecţie cf. Matei 19, din 
scripturi, uaaauuu! - în BOCarest, ori pe alt canal, cultural, dialogul a doi ultra-grei, despre americhani !, 
abia mi-am supravieţuit”. Ne referim la  uni-versitarii  noştri Horia Roman Patapievici şi Mircea Mihăieş, 
cel pe care Huruba l-a abandonat din motive ştim noi privind resentimentele faţă de pensiionaţii Monei 
Muscă (!) , de la USR Timişoara în favoarea dalba-iulienilor via  fraţilor Manolescu-Chifu… Şi bine fac!  
Baftalo, vivat Uniunea! Şi aceia şi aceştia, neh? Discursul  patetic-sfătos-povăţuitor al sărbătoritului a 
încununat just Acţiunea. Umorul miticeean ne-a contaminat pe mai toţi. Fursecurile şi cafeiul-excelente, 
dar absenţa absintului nu stimulează bârfa constructivă. Păcat că nu se fumează în incintă. Propunem dlui 
Bara un compartiment separat, ca în trenurile din Germania şi Olanda. Aud că şi la ruşi. M-am simţit 
oarecum bine, singur printre poeţi! Compensatoriu, prefer să semnalez câteva din multele titluri ale lui 
Dumitru. Huruba, sintagme care vorbesc singure despre un itinerar longeviv şi demn de decriptat 
psihanalitic, editate între 1986 şi 2011: „Rezervaţia de zăpăciţi”, Carte de colorat mintea”, „ Un scorpion 
pe contrasens”, „” Balamucul”, Crime şi strălucire”, „ Acolo şezum şi râsem”, „Amanţii gaiţelor cu cap 
de struţ” (genial!, n.n.), „Cobaii”, „Ţiganiada, noi puncte de vedere” (în colab. cu  prof. Doina Bălţat) 
şi, iată, „Scorpionisme”… Se anunţă şi „Aspirine cu arsenic”, „Miel în sos de vipere”… teribile titluri, 
neh? Singure aceste titluri garantează fără echivoc(i) o glagorie ieşită teafără din comun(ism), a Humorului 
încă românesc, în sfântul spirit de la Cigmău, al lui Ioan Budai Deleanu, vs. manelist, în tristan-tzara 
neo-BOCşhevismului băsesc, (cu diacritice? fără?). Nomine odiosa? Să ne trăiţi, Mitică! Parcul 
dendrologic din Simeria este inspirator şi clexanele pot fi bunăoară magnoliile, aleile şi chiar ruinele 
serelor botanice, cu splendidele inundaţii ale Mureşului care curge, vorba  lui Bârgău, fie iertat, la deal… 
până te miri unde, în protochronia paradigmatică Napoleon Săvescu, Brilinsky şi Amarildo Szekely, şi alţi 
neaoşi. Vivat răspublica, vivat naţiunea, vivat răcnetul carpatico-atlantic şi scuturile antirachetă. C-aşa-i în 
tenis! Thanke (Ianche şi Cadar!) d-lui Evu că ne publică acest reportaj încă nevulnerabil pentru patrihoţii 
Naţionale ai lui… Haşdeu and Caragiale. Hauk! Jos cei de sus, sus cei de jos! Mulţumiri d-lui Huruba 
pentru aceste clexane de îmblânzit dihonia dihotomismului de la om la om a re-mişcării literare 
huonedorene. Şi pentru că vara e ca iarna,  nu cum zise don Băse, io, pohetul zic vouă tutulor: „Înainte! 
Yahooo, yahuoo copii şi fraţi, nu mai fiţi bre nefârtaţi! Vivat punct ro !” Că, vorba unuia care nu mai e 
dintre noi, „avem nevoie de umor, să nu se-mpută materialismul dialectic”. Jos constipaţii revanşarzi ai 
lustraţiei cu funcţie de frustraţie şi viceversa! 

PS. Presa zonală relatează furtul de tablouri de Grigorescu din palatul lui Petru Groza, din parcul Cetăţii. Păi de 
fapt acest subiect cald de poilcer e mălai pentru prozişti! Opinez că furtul a avut loc atunci când bolşevicii au 
construit vila şi au primit de gratis lucrările artiştilor, mereu săraci, mereu jefuiţi. Parcă acum nu e tot cam aşa . 
 
Asalt la filiale ! Vitrina cu alte apariţii 
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Radu IGNA, după Suedia, la turci  

După ce fusese în Suedia, de unde ne-a conspectat o splendidă lecţie din spaţiul 
Shenghen, / adio ! Radu Igna, cu aceeaşi vervă reportericească şi nu numai, revine 
cu un bloc-notes de pelerinaj la Înalta Poartă d’antan, care ne pune pe gânduri în 
mod… fractalic… Se adaugă şi aceasta celor restituite cărturăreşte Haţegului şi nu 
numai: „Armonia snack- bar”, „Vâltoarea”, „Cultură şi civilizaţie suedeză”, „Nimic 
deosebit în timpul serviciului meu”, „Valea proscrişilor”, „Condamnat” şi 
monografiei „Vocaţia culturală a Haţegului”. Un autor poliedric, egal sieşi pe toate 
registrele. Scrie îndesat şi cu tact cultural, scrie fără misoginie, scrie cu umor 
ardelenesc, sănătos şi chiar englezesc…  necum apostolice, fără proto-cronisme, fără 
sictirisme, asta face Rudi. A cucerit Opera Omnia a USR Alba - Hunedoara şi 
recucereşte mereu preţuirea bunului cititor. 

                                                
Wanted for… Excelence in Romanian: Florentin Smarandache  

Prietenul revistei şi cărţilor noastre  
nominalizat Nobel pentru ştiinţă, pentru 2011! 

      
The educational Publisher:  PARADOX LA PREDESTINARE: FLORENTIN SMARANDACHE.      
“Un alt paradox, ar fi că acest român-american cu totul neobişnuit, a păstrat intact ancestralul cult al 

familiei (celula de bază…), cu toate că a… «fraternizat» cu toate meridianele şi paralele lumii, 
literalmente… rar găsindu-i un precedent în odiseea emigranţilor…” 
                 

Sixt International Anthology on Paradoxism  
Editor Florentin Smarandache (U.S.A.)  

Autorii cuprinşi în acest volum VI:  
Dritan Kardhanski, Lediana Paja (Albania); George Roca (Australia); M.Antholy (Canada); Fu Yuhua 

(China); Svetlana Garabaji (R.Moldova); Marian Apostol, A.Balog, Mihnea Blidaru, Ionuţ Caragea, Eugen 
Evu, Constantin Frosin, Liviu F. Jianu, Elisabeta Kosik, Oct. Laiu, Gheroghe Margitoiu, C-tin Matei, Mircea 
Monu, Janet Nică, Tudor Negoescu, Gh.Niculescu, Ion Pătraşcu, Ana Iulia Păun, Costinel Petrache, C-tin 
Popa, Titu Popescu, Radu Roşian, Stela Spataru, C-tin Stancu, Alexandru Surdescu, Mircea Eugen Şelaru, 
Ion Urda (România); Javier Dela Rosa (Spania); Tom Deiker, L.Kuciuk, Florentin Smarandache (U.S.A). 
Tehnoredactare şi procesare: Ion Urda (Hunedoara - Romania)  
 
Arte plastice marca Hunedoara 

Cultură şi oţel, expoziţa unui artist metalurgist 
Alexandru PODEA la Sala Brâncuşi Palatul Parlamentului 

Alexandru Podea este un artist plastic din Hunedoara care lucrează la combinatul 
siderurgic din oraș. și care a reușit să combine munca în metalurgie cu arta. Arcelor-
Mittal Hunedoara a susținut talentul lui Alexandru Podea punându-i la dispoziţie 
atelierul și materialele necesare pentru a-şi transforma picturile  şi poeziile din 
tinerețe în sculpturi din oțel. Compania  a sponsorizat și expoziția din București, din 
13 aprilie în sala Constantin Brancuși de la Palatul Parlamentului.  

(Călin Hera, Evenimentul zilei)  
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Eseu                            

Adrian BOTEZ 
SATUL-FIINŢĂ; ARBORELE SEPHIROTH (AL VIEŢII) 

Creştetul-fruntea (vertexul fiinţei energetice, fontanela şi fruntea cu ochi-privire) se situează, cu raza-
privire, spre lună, soare-stele, se pierde în nouri (în Gemenii - Zamolxe, sau Magul din Strigoii, sau din 
Povestea magului…, sau Nordul-zeu comun germanilor şi dacilor – în Memento mori), iar picioarele se 
pierd în ocean-mare (Memento mori), sau în împietrirea chtoniană (Strigoii), sau piciorul atârnă 
deasupra oglinzii apei (Freamăt de codru), ca o amânare-pregetare, între cer şi pământ, o ezitare-
suspendare, înainte de fuziune, prin călcarea Mocşei, a uraniculu-foc şi chtonicului-foc: plutirea Luceafărului 
între voievod şi demon, pe linia de unire a Zburătorului (mort-viu, ca fuziune propulsatorie spre tărâmul 
Iniţierii Supreme), Luceafărul este ipostaza Spiritului uman ca locuitor al Mocşei – spiritul conştient de 
propriile tensiuni-energii, neliniştit în eros, ca formă de titanescă creaţie a formulei mistice-mitice de 
Fiinţare, ca structură simultană a formulei (coborârea-urcarea-zbor este Marea Spirală a Creaţiei: venirea şi 
întoarcerea sunt mişcările ritualice de evidenţiere a Spiralei Creaţiei şi la fel, coborârea-aruncare (cercul-
apă reluat, pe coordonatele unei Spirale Cosmice, în cercul-foc: “Şi apa unde-au fost căzut / În cercuri se 
roteşte”, respectiv: “Iar ceru-ncepe a roti / În locul unde piere; / În aer rumene văpăi…”), urmată de 
zborul spre uitarea-origine (anamneza sacră), şi revenirea – sunt ilustrarea mişcării Spiritului, pentru a se în-
fiinţa liturgic, ca imagine hieratică a Sinelui-Spirală. Arhetipurile eminesciene sunt, evident, anistorice, 
negând proliferarea formelor, simplificând-purificând orice sentimente-amprente energetice parazitare, adică 
scăpate din forţa modelatoare în Logos (reiterator al Mythos-ului) a Spiritului. Nimic din complicaţiile 
inutile ale mediului urban nu străbate în poezia eminesciană , ci totul se produce în cadrul miraculoasei 
economii a Ritualului, existenţă rituală arhaică. Totul este ordonat conform liturghiei tradiţionale a 
gândirii (aduse al efervescenţă de Spiritul Etern, atemporal) şi a grandorii simple rurale (care este 
structurată conform grandorii simple a cosmosului): Râul, Roata-Cerc, Sfera, Cărarea-potecă, pierdere-
regăsire în Codru-Mare, Scara-Munte-Zbor-Hală submarină (prin coborâre-înecare-aruncare); verticala în sus 
– verticala în jos sunt forma de conservare a energiei supreme, demiurgice, fie în Mocşa Uranică – Soare-
Lună, fie în Mocşa-Apei – Halele-sure, fie în Mocşa-moşie, mandala chtonică, Codrul cu Izvoarele. 
Atitudinea eminesciană faţă de Creaţie este una religioasă, în sensul cel mai profund al cuvântului: el leagă 
Mocşele energetice prin permanenta efervescenţă (dor-deznădejde paroxistică, amar, scepticism, revoltă) a 
substanţei pentru modelare spirituală, a zonei-proiect de amprentare a haosului: vânturile-valurile 
sunt “efigia” acestei zone-proiect, a Entelehiei Dinamicului (Arhetipul Dinamismului de amprentare 
spirituală, dar şi reversul: de retragere a amprentelor, în cântecul-orfic, energia purificată de diversele 
mişcări sensuale: erecţia-catarge, străbaterea-pătrundere (în pământ, pentru a-l izbăvi de vălul lui Ormuzd) a 
păsărilor etc. Cântul este energia potenţializată, este energia de Creaţie, adică la Forma Hieratică. A cânta 
înseamnă a structura în stare, ceea ce s-a destructurat  prin acţiune. Codrul cu doină este ipostaza hieratică 
a codrului-cu-izvoare (ipostază dinamică a Creaţiei). Ambele ipostaze a) codrul-loc ca “ţinere”,  
nedesprindere de originar: “Iară noi locului ne ţinem” – ca şi b) codrul legănat cu crengile la pământ, 
adică zonă cu izvoarele sensuale evadate spre conformare dinamică, revelatorie a Titanului Pământ, şerpuind 
crengi-izvoare în chip de cărări labirintice iniţiatice – revin la origine, mereu: pe de o parte, familia uranică 
(“Marea şi cu râurile, / Lumea cu pustiurile, / Luna şi cu Soarele”) şi, pe de altă parte, rândurelele - şiruri 
care duc gânduri, duc noroc, întunecă, ducând clipe, scuturând aripe, pustiind, veştejind şi amorţind) – nu 
sunt decât aversul şi reversul efectelor Zborului spre/dinspre Centrul Cosmic, Cântecul-Sinteză a Mocşelor: 
doina şi dorul de îngânat sunt acelaşi centru orfic al Spiritului revenit în starea de conservare energetică, 
structură statică: Spiritul-Icoană, revelat în La mijloc de codru…: luminişul, legănat şi pătruns în inima-
oglindă-monadă, este tocmai icoana (mocşele uranică, subacvatică, erotico-chtonică se contopesc într-o 
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imagine energetică potenţială a Creaţiei). Stâlpul-Icoană, realizat prin vârtejul smârcurilor-Rovine – este , 
de fapt, Stâlpul-Om, iar Arborele Cosmic este, de fapt, Fiinţa umană ca Făptură Hieratizată, unind Cerul cu 
Pământul. Un phalus etern genetic şi re-generat, e Cruce a Răstignirii Dorului Etern, pentru a crea etern, 
pentru a fuziona etern cele trei Mocşe. Arborele Sephiroth (arborele vieţii) este icoana cea mai potrivită, 
unind, peste timp, gândirea omenirii, trecând peste geografia popoarelor şi sintetizând o geografi e a 
Spiritului. Zamolxis- Arborele Sephiroth are două stări: a) dinamică (efectivă): viaţă-moarte (expresie-
tăcere) b) proiect, virtualitatea autoreflectată a Spiritului.I. Malkuth-Le royaume (regatul amprentelor 
potenţiale, haosul care aşteaptă punctul de mişcare = voinţa-forţă de amprentare a Spiritului-Proiect Divin): 
regatul este marcat prin punctele de suspensie (care urmează unui ciclu de fiinţare din care s-au închis rănile 
(“Soarele… se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi”), s-au retras frunzele-stele ale aparenţei (“Ca şi 
frunzele de toamnă, toate stelele-au pierit”), în Arborele-Stâlp mistic: deci, urmează reluare ciclului, într-un 
Couronne  Naissance dernière. 
 
Singur printre jurnalişti?  

                                                                 
                                                          Eşti    
                                                                 creanga 

                                                                               de care mă spânzur – 
                                                                                        şi dacă se rupe, se rupe... 
 

Daniel MARIAN 
 

Încercarea de gumă 
Vine pasărea, minune că vine 
devreme. o alerg cu-o limbă de ceas. 
între zbor şi galop, un mers legănat. 
ce greieri, între alba şi iulia, 
ca între albastru şi drog,  
gheare-ntortocheate.  

Doamne, cum ne-am trezit 
în cârdul de mlaştini 

Idee în alb 
Iată-mă 
sprijinit într-o altă aripă 
ce a uitat să crească până la capăt 
- căci, nu-i aşa, îngeri perfecţi nu 
puteam să fim, nu – 
chiar dacă ne-am fi dat peste cap 
în loc de a ne naşte 

Ballantine’s day 
               tequila’s night 

În vremuri de epocă întârziată, 
         pe lângă  
hainneken şi apa plată 

Val-vârtej 
M-am trezit cu astă carte  
peste noapte 
nu ştiu – nu recunosc nimic 
dacă e să fie vorbă – de vorbe,  
nu de şoapte 
mai bine-l chem  
pe Dumnezeu. sau  
chem un pitic. 

Probă de îmbolnăvire  
                          şi vindecare 

Mă joc de-a v-aţi-ascunselea 
cu visele cele mai adânci şi  
pofticioase de mine 
- de mine ele se ascund şi 
eu m-ascund în ele, cu  
tot cu mine 

crocodiliceşte mă  
mai apuc de înc-o toartă,  
mai ales 
a’ cu‘ că-i sărbătoare 
de semănat şi de cules, 
ori – s-o las pe altă dată? 

 
 
 

Grafică de Isar Iuri
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Eugen EVU 
Oximoron 

la Eminescu 
Bizar impuls de a scrie poezie 
Să smulgi din aparenţe insomnii 
Bătrânul chin, urâtul lumii vii, 
Cândva visai că moartea-i viaţă vie. 
Ceva din om ce nu îi aparţine, 
Insinuant ca un ecou căzut 
Al fiinţei din splendorile divine?  
Etern prezentul fără de-nceput? 
Tu, suflete îi converteşti pelinul 
În mierea femininei tale stări 
Nu-i vinovat interstelar preaplinul, 
Flămânda sieşi moarte-n disperări 
Reminiscenţa arderii-i lumină 
Venind buimacă-n limpezimi ce dor 
Din chiar sămânţa fiinţei ne dezbină,-n 
Cunoaşterea vinovăţiei Lor ? 

Doimea-n vulnerabila-i substanţă 
Binom eclectic, sado-massochist 
Pe curcubeu ca doliu şi instanţă 
A asupririi, din esenţe, trist 
Multiplă, prin proporţii, iad cu clanţă?  
Străinul Gând fricos îngenunchează 
Boltită fruntea zeului rebel? 
Hermafroditul curcubeu pe-o rază, 
Logos gravid păscut mormânt, de-un miel? 
Apostoli psihologi vicleni, şamanii 
Ca felurime-a Unului Sfărmat? 
Etern se- ntorc prin golurile stranii, 
Orbi sacerdoţi ai Verbului trădat? 
Sau opera-i adoră? Să-i devore 
Ca să sporească Noaptea-n zbor rotat 
Miriade galaxii, astrale Hore 

-  Netimp visat? 

Poezia mea 
Spic al răbdării, poezia 
Vârstei continue 
Luminiscenţa ei pierdut 
Resorbită în grăunţele cuvintelor. 
De copil le-am înţeles cum 
prind aripioare 
multiplicându-l pe unul –  
străpuns. 
însă, vai, secerişul infam 
Aritmie a mulţimii 
ca moarte 
de sine gravidă 
număr hotărât 
cât să fiu mâncat de cuvinte 
ca pâinea 
cu semnul crucii în cuţit 
fulgerat. 

 
Promisiunea 

Prin pierderi şi dezastre întrevăzui seninul 
Repetitivul ciclic din sine răzbunat 
Abia veniţi ne spus-au că astfel ni-i destinul 
De când „Enuma eliş” dintâi s-a întâmplat. 

Precipitat prin semne profetic deductiv 
E-al nostru sens în legea din sine-a Devenirii 
Energofage-n eon Dimensiuni, captiv 
E cercul în Spirala galactică şi-a firii 

Miliardele de oameni ce-aşteaptă împlinirea 
Promisiunii sacre se numără invers 
Ca timp ce se resoarbe să iarăşi nască? Vers 
Zero gravid de Sine-şi, cândva dumnezeirea… 

 

 
Reportaj de dincolo 

  Victoria COVALCIU 
PREZENŢĂ ROMANEASCĂ LA SALONUL INTERNAŢIONAL DE CARTE DE LA CHIŞINĂU 
Lucrarea CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂSTIE (de la începuturi până în 1944), semnată 
Ştefan NEMECSEK, în atenţie universală la Salonul Internaţional de Carte de la Chişinău! 
 

În perioada 07 – 10 aprilie 2011, Centrul Internaţional de Expoziţii MOLDEXPO din Chişină a găzduit 
un impresionant Salon Internaţional de Carte, organizat şi derulat sub patronajul direct al preşedintelui 
Parlamentului Republicii Moldova, Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, Secţia 
Naţională din Republica Moldova a Consiliului Internaţional al Cărţii, Ministerul Culturii al Republicii 
Moldova, Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Primăria Municipiului Chişinău, Uniunea Editorilor 
din Republica Moldova Biblioteca Naţională „Ion Creangă”, Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru 
UNESCO, Direcţia Cultură Chişinău, Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport Chişinău, Uniunea 
Scriitorilor din Moldova, CIE „MOLDEXPO” SA, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, 
Societatea de Distribuţie a Cărţii PRO-NOI. Partener media al evenimentului: IPNA Compania “Teleradio-
Moldova”. Sponsori ai Salonului Internaţional: Ambasada SUA în Republica Moldova (Ambasador E.S. Asif 
J. Chaudhry), BAŞTINARADOG S.R.L/(Director Alexandru Rusu), MOLDOVA AGROINDBANK S.A. 
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(Director Natalia Vrabie), Editura PRUT INTERNAŢIONAL (Director Corneliu Molea), Hotel WEATHER 
WISE (Director Ion Roşca), FAURI (Director Boris Doneţ). Cuvântul de deschidere a fost rostit de Claudia 
Balaban, Preşedinte al secliei Naţionale din Republica Moldova  Consiliului Internaţional al Cărţii. Au fost 
ascultate mesajele de salut ale distinselor personalitaţi: Marian Lupu, Preşedinte al Parlamentului Republicii 
Moldova, Preşedinte Interimar al Republicii Moldova, Boris Focşa, Ministru al Culturii al Republicii 
Moldova, Mihail Şleahtiţchi, Ministru al Edicaţiei al Republicii Moldova, Dorin Chirtoacă, Primar general al 
municipiului Chişinău, Eugen Simion, academician, Academia Română, Gheorghe Prini, Preşedinte al 
Uniunii Editorilor din Republica Moldova. Au participat la deschiderea festivă a Salonului, Fanfara Liceului 
“Ginta Latină” din Chişinău şi Studioul muzical coral “Lia-Ciocârlia” de la Centrul Republican pentru Copii 
şi Tineret “ARTICO”, director artistic şi dirijor-Luminiţa Istrati. Pe parcursul a trei zile, conform 
programului Salonului, au avut loc în mai multe locaţii reprezentative, (Centrul Internaţional de Informare, 
Centrul Internaţional MOLDEXPO, Biblioteca Municipală “Alba Iulia”, Universitatea de Stat, Uniunea 
Scriitorilor, Biblioteca „B.P. Haşdeu”, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Casa Limbii Române, 
Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadianii”, Biblioteca Publică „Onisifor Ghibu”) lansări de carte în 
prezenţa celor mai importanţi oameni de cultură ai Republicii Moldova şi a distinselor personalităţi care 
reprezentau Ambasadele din Chişinău a numeroase state. Putem astfel consemna o serie de nume importante: 
reprezentanta Ambasadei Germaniei, Valentina Turvinenco, Şefa Centrului de Informare şi Documentare 
„Germania” Deutscher Lesesaal; reprezentanta Ambasadei Franţei în Republica Moldova şi a Alianţei 
Franceze din Moldova, Diana Dumitru; E.S. Ingrid Tersman, ambasador al Suediei în Republica Moldova; 
Zhen Shuqin, consilier al Ambasadei Chinei în Republica Moldova; Ozlem Hersan, secretar doi al 
Ambasadei Turciei în Republica Moldova; Arcadie Suceveanu şi Adrian Dinu Rachieru, seprezentanţi ai 
Uniunii scriitorilor din Republica Moldova; Ecaterina Dimancea-Dumbrăveanu, reprezentanta Ambasadei 
României în Republica Moldova şi a Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Valentin Rîbiţkij, 
reprezentantul Federaţiei Ruse în Republica Moldova şi a Centrului Rus de Ştiinţă şi Cultură; Alexandr 
Soloviev, reprezentantul Ambasadei Belarus în Republica Moldova şi mulţi alţii. 

Programul Salonului a cuprins şi un Simpozion în cadrul căruia au fost prezentate peste 40 de comunicări. 
În ultima zi a Salonului, un exigent juriu reprezentat de nume sonore ale culturii, Claudia Balaban, Ana 
Bantoş, Olga Bârlad, Tudor Ctitor, Oleg Cojocaru, Lucia Culev, Iulian Filip, Valeriu Herţa, Lidia 
Kulikovski, Aurelian Silvestru, Arcadie Suceveanu şi Eugen Bejan, au nominalizat câştigătorii premiilor 
Salonului. Festivitatea de premiere a pus punct prestigioasei manifestări culturale internaţionale.                 

Din România au fost prezente mai multe edituri de ţinută din Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Alba Iulia, Piatra 
Neamţ, Bacău, Oneşti, mai mulţi editori de carte precum şi o serie de scriitori a căror „producţii” au fost 
analizate şi selectate în prealabil, pentru a fi prezentate oficial. 

Editura GENS LATINA din Alba Iulia este deja un nume binecunoscut la Chişinău. Editorul Virgil 
Şerbu Cisteianu, a editat mai multe volume ale scriitorilor şi poeţilor basarabeni. Pentru a veni în sprijinul 
acestora, o bună parte dintre cărţi au fost editate şi tipărite cu efortul financiar al editurii. Pe lângă alte titluri, 
semnate Sonia Elvireanu, Angela Târziu, Virgil Şerbu Cisteianu, Ciprian Iulian Şoptică, Luis Raul Calvo, 
Nicolae Stoie, la Salonul prezent, editura GENS LATINA, editorul şi scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu a fost 
prezent la acţiunea de lansare programată a se desfăşura la una dintre cele mai importante Biblioteci din 
Chişinău, Biblioteca Municipală „Alba Iulia”, cu trei titluri, trei cărţi, două semnate de doi poeţi basarabeni, 
respectiv un volum reunund selectiv creaţia a zece poeţi: Ciuruit de cuvinte – Traianus – Traian Vasilcău; 
100 de rondeluri – Galina Furdui; 10 poeţi basarabeni. Şi aceste trei volume au fost dăruite poeţilor 
basarabeni din partea editorului Virgil Şerbu Cisteianu, editarea şi tipărirea lor fiind suportată de editura 
GENS LATINA. Traianus, alias Traian Vasilcău este unul dintre cei mai apreciaţi poeţi din Moldova, 
reprezentant al tinerei generaţii, care a convins prin opera sa de până acum că este un real urmaş al 
cunoscuţilor poeţi care l-au precedat. Galina Furdui, este autoarea a numeroase volume de poezii. 
Muzicalitatea versului şi a stroferor poeziei sale au inspirat numeroşi compozitori şi interpreţi de romanţe şi 
muzică uşoară. Astfel, zeci şi zeci de poezii semnate Galina Furdui au fost puse pe note muzicale, circulând 
la momentul de faţă ca şlagăre fredonate atât de tineri cât şi de părinţii sau bunicii acestora. De o deosebită 
atenţie s-au bucurat şi proiectele culturale CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ LA ORĂŞTIE (de la 
începuturi până în 1944), PRESA HUNEDOREANĂ (de la origini până în prezent) şi LITERATURA 
HUNEDOREANĂ (de la începuturi până în prezent) semnate de Ştefan Nemecsek, fiind calificate ca cele 
mai valoroase volume din zestrea de carte a bibliotecii care fac referire la istoria literară şi jurnalistică a unei 
zone geografice din România. Au luat cuvântul vorbind despre cărţile lansate poeta, scriitoarea şi editoarea 
Marcela Mardare, Elena Roşca-directorul Bibliotecii Alba Iulia, criticul literar Vitalie Răileanu, prof. Trifan 
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Mirobuliov, care a acordat şi o diplomă pentru Editura GENS LATINA din Alba Iulia, poeta şi realizatoarea 
radio Galina Furdui, mama poetei Steliana Grama (o tânără talentată care a luat calea cerului doar la 33 de 
ani, căreia în semn de preţuire, Virgil Şerbu Cisteianu i-a publicat postum, un volum de poezii), Boris 
Gârlea, Vasile Mereuţă, Valeriu Râşniţă, Rodica Ciobanu ş.a. Lansarea cărţilor semnate Ştefan Nemecsek şi 
a celor editate de Virgil Şerbu Cisteianu, au mai fost prezentate în cadrul Salonului la standurile editurilor 
EPIGRAF (director Oleg Bujor), PONTOS (director Marcela Mardare)  din Chişinău şi DAVID PRES 
PRINT (director Ioan David) din Timişoara, Centrul Internaţional de Informare din Chişinău în prezenţa 
academicianului Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Moldova până cu puţin timp în urmă, 
Universitatea de Stat a Moldovei în prezenţa academicianului Petru Soltan şi Uniunea Scriitorilor din 
Moldova. De o deosebită atenţie s-a bucurat şi prezentarea revistei de cultură, ştiinţă şi artă, GÂND 
ROMÂNESC ce apare la Alba Iulia, sub coordonarea fondatorului seriei noi a publicaţiei, Virgil Şerbu 
Cisteianu, directorul general al revistei şi al publicaţiilor editate de Asociaţia Culturală GÂND 
ROMÂNESC, GÂND EUROPEAN şi Editura GENS LATINA. Ca semn al unei colaborări deosebite şi 
apreciere a eforturilor creatoare, editorul şi scriitorul Virgil Şerbu Cisteianu a acordat o serie de diplome şi 
medalii mai multor scriitori şi poeţi basarabeni, printre care: Galina Furdui, Marcela Mardare, Traian 
Vasilcău, mama Stelianei Grama, Vlad Marcos, Răileanu Vitalie. 

Scriitorul şi editorul Virgil Şerbu Cisteianu, a reprezentat la Salon şi editura DACIA 21 din Cluj Napoca 
din partea căreia au fost prezentate mai multe volume printre care şi cele semnate de Vasile Fanache, 
Constantin Cubleşan şi Ion Simuţ. 

Având în vedere interesul public manifestat pentru conţinutul volumelor lansate de scriitorii Vărgil Şerbu 
Cisteianu şi Ştefan Nemecsek, cei doi au fort invitaţi pentru  participa la două emisiuni realizate la 
TELERADIO MOLDOVA, Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului, de către doi dintre cei mai 
apreciaţi realizatori de emisiuni, Anatol Caciuc, şef Direcţie Programe, Coordonare, Emisie şi Analize Radio 
şi Nina Parfentie.Prestigioasa Editură DAVID PRESS PRINT din Timişoara, a fost prezentă la Salon cu o 
producţie editoriale de înaltă ţinută, toate titlurile fiind apreciate atât din punct de vedere al conţinutului cât 
şi al tiparului şi prezentării grafice. Iată câteva titluri dintre volumele lansate, prezentate de Adrian Dinu 
Rachieru şi conf. univ. dr. Ioan David: Algonauţii – Crişu Dascălu; Banatul Timişan – Traian Vuia; Tabla 
de la Lugoj – Valeriu Branişte; Între cer şi pământ – Violeta Secoşan-Cadar; Arta de a scrie, arta de a citi – 
Doina Bogdan-Dascălu; Istanbul, un oraş pe două continente - Radu Igna; CARTE, LITERATURĂ ŞI PRESĂ 
LA ORĂŞTIE (de la începututri până în 1944) – Ştefan Nemecsek. Ca semnn al aprecierii prestanţei 
editoriale, conf. univ. dr. Ioan David, directorul Editurii a primit una dintre diplomele şi premiile Salonului. 

În paralel cu prezentarea cărţilor scrise şi editate în Valea Jiului, scriitorul Ştefan Nemecsek a prezentat la 
un stand distinct şi o colecţie a ziarelor hunedorene care apar în prezent în Valea Jiului şi principalele 
localităţi din judeţ. Au fost prezentate cele două cotidiane GAZETA VĂII JIULUI (director Ramona 
Roşulescu) cu mai multe suplimente culturale şi ZIARUL VĂII JIULUI (director Cătălin Docea) cu mai 
multe suplimente culturale, săptămânalele AFACERI ÎN VALEA JIULUI (directorTiberiu Vinţan), 
SĂPTĂMÂNA VĂII JIULUI (director Dan Codrea) cu un supliment periodic PENSIONARUL, MATINAL 
hunedorean (director Gheorghe Chirvasa), ECOUL VĂII JIULUI (director Sorin Mihail) JURNALUL VĂII 
JIULUI (director Nicu Taşcă), CURIERUL VĂII JIULUI şi ZONA SPECIALĂ. Din presa judeţeană s-a 
discutat despre SERVUS ca cel mai important cotidian zonal, apoi PALIA de la Orăştie, şi MESAGERUL. 
Gazdele Salonului de la Chişinău au fost interesate ce statutul ziaristului din România, de modul în care 
reuşesc editorii de ziare să reziste crizei economice, procentul de aliniare politică a ziarelor, modul de 
reflectare tendenţioasă a realităţii de unele organe media, “scrisul la comandă” contra unor foloase materiale, 
autocenzura ziaristului în condiţiile abrogării insultei şi calomniei prin presă etc. 

Discuţiile avute cu scriitorii basarebeni şi jurnaliştii din media scrisă şi audiovizuală din Moldova, au scos 
în evidenţă un fapt surprinzător: poeţii şi scriitorii din Valea Jiului şi ţinuturile Hunedoarei sunt cunoscuţi la 
Chişinău şi Republica Moldova. Atât ca nume cât şi opră. Este vorba de Dumitru Velea, Elisabeta Bogăţan, 
Ion Evu, Eugen Evu, Valeriu Bârgău, Mariana Pândaru, Elena Daniela Rujoiu-Sgondea ş.a. Pentru a ne 
convinge, poetul Traian Vasilcău ne recită poezia NICI MĂCAR NU ŞTII din volumul XERXES LA 
HELLESPONT de Dumitru Velea. Poeta Marcela Mardare ne surprinde cu o poezie semnată de Eugen Evu: 
POEZIA ROMÂNĂ din volumul BEŢIA DE TIMP. S-a vorbit elogios la adresa lui I.D. Sârbu şi scrierile 
sale. Nici nu ştii cum să reacţionezi sau ce să spui când într-o ţară străină descoperi mai multă ştiinţă de carte 
şi cunoaştere legată de personalităţi culturale din zona ta de baştină, unde majoritatea autorităţilor locale şi 
semenii tăi locali sunt absolut indiferenţi faţă de omul de cultură şi creaţia sa. 
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Ca o concluzie de final, prezenţa la Salonul Internaţional de carte de la Chişinău a  constituit cea 
prestigioasă participare la o manifestare de această natură a unui reprezentant al Văii Jiului, prilej de 
mediatizare a bogatei şi valoroasei culturii literare şi jurnalistice hunedorene pentru care mulţi pot să ne 
invidieze. 
 
Podul de carte hunedoreană - aprilie 2011.  
Misiunea cărţii româneşti în Moldova trans-Pruteană 
 

   
 

  
Ştefan NEMECSEK şi delegaţii români au fost  excepţional primiţi de edilii şi oficialii moldoveni, 

de scriitori şi artişti, de mediile şi televiziunea din  Chişinău. A fost bine citită şi Noua Provincia Corvina … 
 
Medalion hunedorean 

Ion SCOROBETE 

Ion SCOROBETE (ab origine SIMINIC), s-a născut la 26 mai 1947, la Meria, 
jud.Hunedoara, în Ţinutul pădurenilor.  Cu o vervă înnăscută, cultivată şi  exprimată pe 
registre diverse,  el este poet, prozator, eseist, membru  şi coleg la USR Timişoara, 
actualmente avocat la Baroul Timişoara.Volume publicate (selectiv): Geometria zăpezii, 
Baricada cu îngeri, Dragoste şi păsări de pradă, Ziua tip vagon, Zbor interior,  
Geometria snega, Mierea de pelin, Biblioteca de zomote, Pădurile celeste, Imperiu 
mărunt, Îmblânzitorul de sfere. Romane: Îngerul de faianţă, Noaptea orgoliilor, toate 

extrem de acribic conspectate şi scrise alert,  documentate istoric şi empiric,  veritabile restaurări ale 
vârstelor  trecute, cu patosul unei paideume fascinante, originare. O emoţie metafizică străbate scrierile sale 
care, toate, sunt troiţe şi borne ale unui itinerar cu filon puternic psihanalitic. 

„Paradoxul realului este ceva fluent şi savuros explorat permanent de poetul pădurean cu care am 
umblat pieziş munţii în amonte de Cerna Ruscana, la „vânătoare de curcubeie”, în trei veri şi-o vară… şi în 
iarna boemei – vrajbelor noastre”. Ion Scorobete – Merianu plasticizează discursul cu dezinvoltura cu care 
ai culege afine cu degetele răschirate, sau zmeură de pe marginea râului cot la cot cu ecoul pădurii, dar şi 
complice cu menadrele suprarealismului”                                                           ( E. Evu - Delastrei). 
 
Jurnale meriene (I)  

Eugen EVU 
Ce este „starea poieion”? 

Curios că despre Poet au scris mai frumos, mai măgulitor şi uneori chiar exaltat mistic, nu poeţii, ci 
filosofii, sau eseiştii, ori prozatorii. În tinereţe am citit acel jurnal al lui Cesare Pavese, „Meseria de a trăi”, 
un jurnal acut autobiografic, al suferinţelor lui dar şi ale erosului reprimat de handicapul impotenţei. 
Mărturisirile sale par ale unui poet ce se ratează în patosul jurnalistic, al prozei confesive, necruţătoare sieşi, 
scrieri cu valoare de document psihologic implicit, de studiu psihanalitic, pare-se marcat, nu atât de Gustav 
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Jung, cât de Freud. Anticipând astfel de definiţii, reînţelegi de fapt că Poezia este un... fenomen al Naturii, un 
fenomen mereu misterios al naturii umane, în rezonanţă cu cosmosul, cu energiile invizibile, ubicue, 
receptate şi perpetuate cumva religiosus, veneratoare (de la Venera, Venus, Virgo, Fecioara, Eros and 
Erato… !) şi cultivate în civilizaţii,… cu impulsiunea originară, oraculară, a divinaţiilor şi  magicienilor din 
ilo tempore, a mantrelor antice…  

Iată câteva definiri ale Poetului (Poeziei): Socrate (469- 399): „Poetul este părinte şi călăuzitor al nostru 
întru înţelepciune (inteligenţă, cunoaştere, n.n.)… ceva uşor, înaripat şi sacru”…  

Déjà vu… Deja căzut cu totul în desuetitudine, ca şi sfinţii deturnaţi în… apocrifism. 
Unul dintr-altul, sacerdoţi ai barbarilor, fizicieni şi astronomi ai prezentului..Psihologi ai „omului 

devenitor”, imitându-şi zeul (pluralitatea!) 
* 

„Păcatul pe care nu l-ai făcut/ Nu intră-n tăcerea ta/Cum nu intră nici cuvântul/ în moarte” (Miron 
Ţic). 

În volumul antologic de imediat după moartea romancierului român Marin Preda, din imediatul orizont 
contemporan nouă, reţin cu admiraţie cele scrise de el despre Poezie-Poet, admirabil, tulburător şi… mitic… 
(L-am cunoscut personal cu prilejul rar al editării mele la „Cartea Românească”, Aur heraldic şi Ţara 
poemului meu) şi ştiu multe despre ceea ce arde în spatele operei lui, ceea ce de fapt determină astfel de 
enunţuri axiomatice, în cel de mai jos, cu patosul (pătimirea) unei Fiinţe istorice (Vulcănescu), a unei naţiuni 
în care cunoaşterea este, stigmatic-mioritic, una… oraculară-mioritică şi manoleică; (Preda credea fanatic în 
zodii): „O ţară care nu ştie să-şi apere poeţii, va fi învinsă sau va supravieţui lamentabil la coada altor 
naţiuni, fiindcă poezia e sângele unui popor care curge subteran prin veacuri şi-l face nepieritor…” (Iată o 
admirabilă sămânţă a creştinismului, a Sinelui ca Hristos). Evident, Preda nuanţează acest „sânge” (sevă, 
aşadar vegetalul – căci suntem în interregn) de substrat al ceea ce aş numi „memorie freatică”, rezervă 
izvorâtoare, izbucuri şi cascade ale existenţei într-o anume paideuma (v. Leo Frobenius)… Sunt sigur de 
faptul că Preda se referea indirect – contestatar, prin enunţul reproş, la cenzura  activistică, poliţienească, 
sintezistă - a politicului asupra omului-care-scrie, omului care scrie ca suprem orgoliu, dar şi ca imperativ al 
fiinţei de a comunica – empatic – a omului poetic, omului ce exprimă de fapt Sufletul în Stare de Libertate 
(deşi pare-se libertatea e oarbă, ca şi justiţia, nu?!), sub verbul zborului, al “profetismului” (cunoşti ce a fost, 
deduci ce va fi, cyclic…), al sacralităţii. Viaţa şi moartea lui au fost „semnificative” şi, vai, profetice, pentru 
ceea ce urma să vină, după 1989… Preda a fost victimă nu doar a cenzurii, cât a Stării poetice din Fiinţa  
paranoia de grup, de boemă, cea ritualică, cea a „ucenicilor” ce se gelozeau între ei spre a-l adula pe 
„maestru”, pe guru… Cam tot aşa, însă şi mai dramatic, a fost şi Nichita, ca să nu mai vorbim de Păunescu… 
Am întrebat undeva: „opera îşi devoră creatorul”? In extenso, pe filiera balcanoidă, a „crailor de curte veche” 
ca, dealtfel, majoritatea scriitorilor români…şi vai nouă, stigma ce din secol vine, de  a nu fi „profet în ţara 
lui” (Brâncuşi, Enescu, Eliade, Blaga, Cioran, Noica, Ţuţea  ş.a.m.d )  La noi e aşa, sunt profeţi cei din alte 
ţări, aciuaţi pe acilea... Rivalităţile de tip Karp – Eminescu, Blaga – Beniuc, Preda – Barbu, Ivănescu – 
Dinescu etc. şi monştri sacri, resurecţi în trombă, imitatori ai modelelor (Călinescu, Lovinescu)... Ce exotism 
sinistru, funerar-furnicător, ce mari bolnavi de sine, contaminând totul! Teroarea de a îşi ştii valoarea vs. 
nerecunoaşterea ca VIP-uri de către Contemporani, eventual  mâine-poimâine, în „mausoleul manualului 
şcolar”, obsesia actuală a unei culture pe care am numit-o cândva POST MORTEM-iste… Asta dacă nu e 
vanitate, desigur, fie ea a geniului ! 
 

Despre conceptul de  terror mentis… 
Motto: dacă există nebuni, există şi nerăi? 

Teroarea (ca stare subterană, a subconştientului colectiv, recte a ID-ului în criza identităţii - ca oglindă 
neagră, stihială - labirinthic…) nu vine, ci revine din trecutul deja mort, este umbra inefabilă a memoriei 
colective, este stihialul memoriei. Este istoria neconsolaţilor de pierderi, înfrânţilor, a rataţilor şi a 
persoanelor non-grata, a ventrilocilor, a frustraţilor, a demenţilor grafo-maniaci etc., o teroare ce „ctitoreşte” 
din ruinele  socio-schismei, mausolee cazemate, este teroarea care conspiră, disimulată, deghizîndu-se în 
cameleonismul societăţilor… Spăimose a trompetelor cu surdină  sau stridente – ale noilor apocalipse… 
Lumea e îndoctrinată, dogmatizată, manipulată după cum o ştiu experţii tehno-craţiilor şi ai Banului, inodor, 
dinamitarzii ideologiilor, smintiţii paranoiei, genialoizii şi măscăricii Puterilor (ierarhiilor).  
    Enunţul dilematic al lui Andre Malraux, „ secolul XXI va fi religios, sau nu va fi deloc” este în coadă de 
peşte, un sofism: religios nu pare a fi, ba chiar exacerbează extremele!, aşadar va fi… terorist?   Tocmai 
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este! În acest mileniu îndepărtat sieşi, constrictiv ca percepţii (v. rezonanţa Schuman) - în derivă spre… 
Roşu, exaltarea mistică, delir al suprafeţei Textului, nu are tăria originară, luminică, telepathosul 
primordialelor manthre sau divinaţiilor incantatorii, sus-evocate taumaturgice, nici nu mai conţin măcar 
psalmismul, MISIONARISMUL de tip sectarist, sau cel extremist, sau sutrismul de mai târziu, acum 
explozic pornografic… Funcţia magică a Verbului, a legii cântate, Dainei protodacice („bunica” Doinelor ), a 
decăzut în subordinea labrinthică a raţiunii reci, substelare, a sublunarului… Psihedelismul şi curentele de 
tip undergraund, mitul-codul peşterii lui Platon (v. Heidegger) – sunt doar accesorii cu funcţie de toxine care 
dezinhibă, însă aparţin onirismului şi bâlbei care, etimologic, aici, vine de la Babilon? „enunţuri- oraculare” 
a emanaţiilor de sulf din Delfi… O, şi mai ales preotesele ce se prostituează cerşind Incubul în hlamidă de 
mersie, cu coarne şi falus saţiabil! Sacerdoţii barbarilor de altădată, savanţii, cercetătorii de acum, sunt doar 
intuitivi terorizaţi de aceeaşi dilemă, a transcenderii, a neo-alchimismului şi de fapt robot-ismului care-l 
prefigurează pe Neo-Mensch-ul cyborgic, recuperatorul, omul electronic, modificabil... îngroşându-şi vocea 
ca un ventriloc clonat, prin hubloul gropii micului ecran… Şi deodată, absurdul: vedem prin ochiul-spion al 
lui Dumnezeu, Hubble, cel puţin 4oo de miliarde de galaxii… 

…„Cenuşie, scumpe prieten, e teoria întreagă iar verde-al vieţii arbore auriu” (Goethe, Faust)  
„Horridas nostras mentis purga tenebras”- „Purifică întunecimile dătătoare de fiori ale minţii noastre”... şi 
„amarnic/ ne smulge inima o Putere/căci tot ceea ce este ceresc/ cere jertfe”- Hoelderlin (perioada 
“nebuniei romantice”). 
 

Tembelism de Paşte (Tvr 1)      

Gogoliana: Flash reeting for ?.. haida!!! Tavarisci! 
În seara de vineri înaintea Paştelui, Televiziunea română a programat filmul Taras Bulba, Cappo’d’opera 

lui Gogol, culme a propagandei pravoslavnice ucrainiene – ruse despre Taras Bulba şi cei doi fii ai săi, 
Andrii( Andrei) şi Ostap…Andrii, iubind o prinţesă polonă, trădează pravoslavismul ţarist şi ca atare este 
ucis de tatăl său, pentru” trădarea dumnezeului ortodox” slav. Ostap, la extrema celui mezin, este schingiuit 
în piaţa publică, alături de ceilalţi învinşi dintre zaporojeni, scenele de o cruzime ce o întrece pe cea din 
filmul recent al lui Mel Gibson şi Maia Morgentern..,filmul fiind de fapt o epopee eroică- de tip cruciadă, în 

viziune pravoslavnică…Taras Bulba, pe rug, se comportă ca martirii 
cunoaşterii medievali, filmul abundă în scene fără egal în filmografia lumii. 
Programarea filmului este cel puţin bizară, însă încurcate rămân …căile 
domnilor, foşti tovarăşi. Asta strigă şi Taras: Tavarişci, fraţilor, fiul meu 
Ostap! „Vine marele Ţar, marea Rusie nu va pieri în veci! Procleţilor!” 

…După teribilul film, am reînţeles că „ieşi, române, din televizor”, sună în 
zadar, „ca dracu”!                                                                     (gelu streianu) 
 
               
 

Eveniment cultural neelectoral la spital 

19 aprilie 2011: Vernisaj Alexandru Podea 

   
A fost dezvelit un monument dedicat  Vieţii, cu mesaj uman şi ecologic, în incinta Spitalului de boli 

contagioase/ Hunedoara. Artistul e în dreapta primei imagini. 
Sponsori: Arcelor-Mittal şi Marmosim Simeria 

Scenă din film, cu Ostap cel martirizat, după uciderea 
fratelui său Anderii, de către tatăl lor, Taras Bulba…
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... şi unul, tot neelectoral, la Deva… 

Revista  trimestrială de artă FORMA la un nou număr 
   
Revista lu’ Torino et comp. Coperte:  
1. Corneliu Baba (Eu sunt regele).  
2. Mircea Roman (Înger). 

Revista  trimestrială de artă FORMA, a artiştilor plastici 
hunedoreni, suie de la număr la număr prin calitate. Ceea 
este salutar, este prezenţa nu doar a membrilor UAP din 
regiune, ci şi a numeroşi artişti români şi străini. Excelent 
pusă în pagini, densă şi exigentă în prezentări, revista este 
un veritabil almanah şi calendar la zi al manifestărilor, 
taberelor de creaţie, expoziţiilor, toate oferind încântare şi 
înalt professionalism. Spiritul movens coordonator al 

revistei este Torino Bocăniciu.  Oferim adresa de contact:  uapdeva@yahoo.com 
 
Biblioteca judeţeană Ovid Densuşianu, o prezenţă fără precedent...    

 
 

Sebastian BARA, managerul Bibliotecii Judeţene Deva „Ovid Densuşianu” a permanentizat o serie de 
manifestări literare fără predecent, între care întâlnirile  de gen simpozion cu scriitori  sau editori din arealul 
nostru (Eugen Evu, Dumitru Hurubă, Gligor Haşa, Paulina Popa, Mariana Pândaru Bârgău, ş.a.) – dar şi cu 
numeroşi invitaţi de prestigiu: C. Nistea, Mircea Petean. În cadrul Târgului naţional de carte, sunt 
remarcabile cele cu poetul iordanian nominalizat Nobel, Munir Mezyed, sau cu George Stanca. În curând vor 
urma şi scriitori albanezi,editorii revistei „Carmina balcanica” - precum şi Doina Uricariu…  Eugen Evu şi 
Muguraş Maria Petrescu  sunt mediatori ai acestora.  

În primele două imagini sunt prezentate aspecte de la aceste întâlniri, iar în ultima se omagiază memoria 
lui Valeriu Bârgău... 

 

Ciprian  Drăgan cum laudae 
    N. 27 septembrie 1980, Deva). Absolvent al Facultăţii de istorie şi Filologie, specializarea istorie, 
promoţia 2003, Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia. În 2003 susţine disertaţia de master cu tema „Mărturii 
documentare privind viaţa apolitică în comitatul Hunedoara în perioada 
liberalismului austriac 1960-1967”, iar în 2009 obţine titlul de doctor în 
istorie cu teza „Biblioteci şcolare din Comitatul Hunedoara 1967-1918”. 

A publicat articole şi studii în reviste de specialitate, precum şi în 
revista Vox Libri a Bibliotecii Judeţene „ Ovid Densuşianu” 
Hunedoara - Deva, al cărui salariat este din anul 2003. Este 
vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Bibiliotecarilor şi Bibliotecilor 
Publice din România (A.N.B.B.P.R.) – filiala Hunedoara şi a Asociaţiei 
Culturale „Cassina Naţională” din Deva. În imagine, amplul studiu 
recent editat de „Emia” – Deva, constând în lucrare de doctorat, 
având-o ca prefaţator pe prof. univ. dr Eva Mârza şi referenţi ştiinţifici pe 
prof. univ. dr. Lucian Ciura, CSI dr. Dumitru  Suciu. 

Dincolo de acribia cercetării „reci”, inevitabil tehniciste, cartea Dr. 
Ciprian Drăgan are farmecul acela special, indus de patosul şi fascinaţia 
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cărţii - mărturie, aşa cum îl înţelegem din „Numele Rozei”, a lui Umberto Eco. Este dealtfel şi sugestia unei 
anume structuri, unei anume arhitecturi catedralice, peiorativ zicând, sau, dacă vreţi, labirintice… Ciprian 
Drăgan ne invită astfel la un drum retrospectiv, cumva iniţiatic, o călătorie în timpul pe cant al bibliotecii, 
ca Memorie netrucată de propagandismul niciunui sistem. Este deja vu că numai redescoperind corect 
trecutul, generaţiile următoare îşi vor înţelege prezentul, prin raportare şi clarificare obiectivă, întru a accede 
la un viitor imediat, eventual neo-iluminist. Liberalismul european evocat şi „restaurat” cu migala cercetării, 
poate fi reînsufleţitor pentru istoria care este, care devine.                                                         (eugen evu)  

 

Noi vă facem legătura 
 PREMIUL INTERNAŢIONAL POEZIE , PROZĂ  

ŞI ARTE FIGURATIVE „IL CONVIVIO 2011” 

Academia Internaţională „Il Convivio”, cu sponsorizarea şi colaborarea 
Primariei din Giardini Naxos, (Consiliul pentru Cultură şi Învăţământ) 
organizează noua ediţie a premiului Il Convivio , la care pot participa poeţi şi artişti, 
atât italieni cât şi străini, cu opere scrise în propria limbă sau în propriul dialect (în 
acest caz, este necesară traducerea în respectiva limbă naţională). Pentru 
participanţii care nu sunt de limbă neolatină, trebuie adăugată o traducere în italiană, 
franceză, spaniolă sau portugheză.  

La premiu, împărţit în 5 secţiuni, se poate participa cu: 1) O poezie nepublicată pe 
temă liberă în orice limbă, inclusiv în dialecte. 2) O povestire nepublicată de 

maximum 6 pagini (spaţiu 1,5). 3) Carte publicată începând cu anul 1996, la secţiunile: 1). poezie; 2) roman; 
3) eseu ; (Pentru toate cele trei secţiuni, la cărţi publicate, nu se poate participa cu volume deja prezentate la 
anterioarele ediţii ale Premiului „Il Convivio”). 4)Pictură şi sculptură: se participă trimiţând o fotografie 
clară şi ligibilă a unei opere de pictură sau sculptură.  

Termen scadent: 2 iunie 2011. Premierea: Giardini Naxos (Me), la Hotelul Assinos: duminică 24 
octombrie 2011. Se poate participa la mai multe secţii, dar cu o singură operă pe secţiune, declarată ca 
proprie operă exclusivă.  

Operele vor fi trimise în cinci copii, dintre care una însoţită de generalităţi, adresă şi număr de telefon, la 
Redacţia „Il Convivio”: Premio Poesia, Prosa şi Arte Figurative, Via Pietramarina-Verzella, 66-95012 
Castiglione di Sicilia (CT) - Italia. Este de preferat trimiterea operei şi pe dischetă - document word, cu 
prenume şi nume de familie sub titlu. Se recomandă ataşarea unui scurt Curriculum vitae.   

Câştigătorii vor fi înştiinţaţi din timp.Verdictul juriului, făcut cunoscut în momentul premierii, nu se 
contestă. Câştigătorilor şi participanţilor li se va comunica personal în momentul înmânării premiului. 
Premiile trebuie ridicate personal. Academia îşi rezervă posibilitatea de a publica materialele nepublicate în 
revista „Il Convivio” şi, după o selecţie, eventual le va insera în antologia premiilor „Il Convivio 2011”. 

Premii: Trofeul il Convivio, cupe, diplome, inscripţii. Participarea la concurs este gratuită pentru 
membrii Academiei „Il Convivio” şi pentru elevii care participă prin intermediul şcolii. Este necesară, în 
schimb, pentru cei care nu sunt membrii, o contribuţie, pentru cheltuieli de secretariat, de 10,00 euro pentru 
toate secţiunile (sau moneda externă corespunzătoare) de trimis în numerar. Pentru ulterioare informaţii se 
poate scrie sau telefona la Secretariatul Premiului, Via Pietramarina-Verzella, 66 -95012 Castiglione di 
Sicilia (CT) Italia, tel.0942-986035, celular 333-1794694, e-mail: angelo.manitta@tin.it.  

Este posibil să se consulte şi situl www. ilconvivio.org. 
                                        Preşedintele concursului, 

 
 
Eventualmente… contact editor Italia  

              

                                

Nicola  RAMPIN (Conselve 1971), poeta, vive 
a Pedalino dove si è trasferito dopo il servizio 
militare e dove ha fondato lAssociazione 
culturale "Selene"... 
                        info.eventualmente@virgilio.it 
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Diplomat de excelenţă 

Ion POPESCU – BRĂDICENI 
Diploma de Excelenţă - Noua ProVincia Corvina  
pentru tratatul de ostensiotică şi ostensiologie «Facerea şi corpul» 

Arta poetică  şi cea eseistică şi de semiotică a lui Ion Popescu- Brădiceni este una a (auto)-cercetării, a 
scrutărilor holistice, şi a emulaţiei metafizice, uneori a paradoxului luând trup în cuvânt ( Facerea şi corpul, 
ed. a doua). A înţelepciunii despre care scriptura afirmă că va fi considerată nebunie. Avem sentimentul unei 

prezenţe minunate, inspiratoare în polisemantismul e(xi) 
(st)enţial românesc, dincoace de Mircea Vulcănescu şi (sau) 
Noica,Ţuţea sau Cioran.Ştiinţa se decantează recreator şi 
recreativ (!), dincolo de tălăzuirea fantaziei intuitive, vervă şi 
colorism aparent exotice, ludice, ultra- inventive, aşadar ale 
stării prin excelenţă Poieion. Domnia Sa propune o paradigmă 
a trans- modernismului, ( dar şi a transei) ceea ce pe unii îi 
irită, pe alţii în surescită, no problem. Revista Noua Provincia 
Corvina i-a decernat titlul de Excelenţă cu bucuria simplă de a 

constata că suntem în continuul inter- conection al rezonanţelor…antimetafizice. 
Radu ROŞIAN 

Poetul Ion POPESCU – BRĂDICENI  
Intrarea în templu 
                          (fragment) 

V e o literă plouă de toamnă 
nu e un cinci e o pasăre-doamnă 
timp nu mai este 
pentru poveste. 
V e o literă nu e o cifră 
prin poem curge o limfă 
plouă cuneiform hieroglific 
dorm sau mă sacrific? 
mi se va face 
o vizită de seară 
Cu focul aprins 
visasem pe ceară. 
V e o literă fără de corp 
biserica din Drăgoieşti 
are un fel diferit de-a se integra 
în Marele Schit 
norii mă ning 
poezia-i un ring 
devastator şi nesfârşit 
la Maglavit 
unul scria cu un creion de grafit 
avea oreion 
şi era falit 
firul de trandafir  
se ascundea sub patrafir 
a spori zestrea de idei 
e tot mai absurd 
fantasmagoriile lui Zevedei 

el mut şi cel surd. 
Sunetul A ca stare de veghe 
îl va ajuta pe bărbatul în zeghe 

 

din carcera-i cruntă 
sunetul U ca stare de vis 
e calea cea mai rotundă 
dintre Iubire şi Ochiul deschis 
al Creatorului de din incintă 
sunetul M îl reprezintă. 
După AUM, Transcendenţa 
ne arată alt drum 
locuirea deşartă 
în Vechiul Fayum 
doldora de Artă 
grădinarul nebun 
Hans Beittmayer 
cultivatorul de frezii 
de sublime impresii 
în aer, cu toată ardenţa. 
Eu tot transcriu  
un teritoriu pierdut 
pentru totdeauna; 
într-un târziu, răsări-vor iar 
stelele, luna; 
o să beau cu nesaţ 
o cană cu vin, 
Mircea Petean e aproape elin. 
Lună nouă... 
Cer căzut 
de-aseară-n 
rouă. 
Noapte, lună... 
Cornul ei 
prelung 
răsună. 
(….) 
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Sinteze  

Ion Popescu BRADICENI 
Blaga, Bardul de la Lancrăm 
  ... „Textul anterior nu pare şi nu se vrea partea întâi dintr-o 
introducere la materialul de faţă care va aborda din dublă perspectivă-
poetico-hermeneutică – pe de o parte şi teoretico-pragmatică pe de 
alta – a psalmilor arghezieni şi blagieni, căci despre psalmii lui Al. 
Macedonski ori B. Fundoianu, fiind de tranziţie, ne-am pronunţat într-
un alt eseostudiu, nepublicat încă. Relectura noastră din marile trilogii 
blagiene, din „zări şi etape” ş.a.m.d. reinspiraţi – de ecouri metacritice 
sau transretorice de ultimă oră, – aparţinând unor importanţi 
intelectuali contemporani, produşi şi compatibilizaţi de o elită 
performantă (trans)istoric şi (trans)epistemologic, are o 
(trans)structură proprie şi obiective (trans)teleologice, individuale 

până la exprimarea celei mai modern(ist)e autorităţi cultural-ştiinţifice. Nu vom părăsi însă absolut deloc 
extrem de lucidul teren al modestiei cercetătorului care se bizuie pe interpretări care rămân deopotrivă în 
interiorul operelor analizate dar le şi transcend cu maxim de folos în transbordarea lor dintr-o epocă în alta şi 
în transmutarea lor dintr-un regim specific în altul, finalitatea actului nostru servindu-le ontologic şi 
axiologic lor, ci nu nouă, umil condeier orientat spre o cât mai fidelă reconsacrare a unor VALORI 
STABILE, ci nu unor CONJUNCTURI futile, în noul spaţiu familiar al Uniunii Europene. Un asemenea 
avizat exeget, cu un discurs metaprotreptic, infuzat de o nostalgie mai degrabă theoretică decât teoretică 
(„Orice theorie instanţiază o teorie... Diferenţa esenţială între teoretic şi theoretic se găseşte în performarea 
lui „a cunoaşte şi a gândi”. A cunoaşte este teoretic: nespontan, intenţional, mijlocit, neautentic, silit şi 
ascuns. A gândi (este a fi) reprezintă spontaneitatea, nemijlocirea, autenticul, neascunsul – vezi „Un 
metafizician: Gheorghe Dănişor, de Ştefan Vlăduţescu”, în „Luceafărul”, nr. 12(783), miercuri, 28 martie 
2007, p. 23) ni se înfăţişează, deloc suprinzător, Gheorghe Grigurcu într-o recentă apariţie editorială 
remarcabilă: „În pădurea de metafore” (Editura Paralela 45, Piteşti 2003, pp. 159-208), în care pe 
dimensiunea a 49 de pagini poeto-criticul autoexilat în Târgu-Jiu redă contemporanilor o efigie inedită a lui 
Lucian Blaga, de se(m)nată din apropiere, dintr-o intimitate a unui spirit şi suflet nordic, nocturn, 
transromantic mai degrabă decât expresionist. Lucian Blaga, „împătimitul de metaforă”, după cum îl 
defineşte Gheorghe Grigurcu pe bardul de la Lancrăn, s-a impus în spaţiul cultural românesc (pe când şi 
definitiv în cel european?), prin creaţia sa grandios-integratoare, de o durată mai largă, fabuloasă, locul său 
fiind categoric lângă Emil Cioran şi Mircea Eliade, toţi trei „disociaţi de istorie” (transistorici, adică – n.n. 
I.P.-B.) şi încarnând „o similară năzuinţă spre vechime, spre intemporal, spre categorii”, dar mai ales în 
imediata succesiune a lui Mihai Eminescu, amândoi reprezentând „proiecţia cea mai înaltă a sufletului 
românesc, absolutul nostru imanent”, dar numai cel din urmă, Blaga, fiind caracterizat de un patos în 
întregime sublimat, metafizic, care „a avut puterea de a depăşi păguboasa concepţie a conflictelor interetnice, 
a privi în viitor cu un ochi calm şi înţelept, precum un veritabil european...”. Dar, cum pe noi ne interesează 
POETUL Lucian Blaga – în speţă cel din psalmi – încheiem această scurtă <<prefaţă>> prin a-i reliefa 
câteva contribuţii originare/originale, aşa cum fireşte sunt ele semnalate de Gheorghe Grigurcu în opsul 
amintit şi la care europenii, fie ei vestici sau centrali ar trebui să ia aminte: o întreţesere de porniri contrare, o 
mixtură de disciplină şi insubordonare, poetul filosof – un mistic demonizat, soluţii creatoare, pe muchia 
contradicţiilor, un poet vechi, ritualic dar şi un mare novator, un om al dubiului metodic, decât un contestatar 
dezlănţuit, un luciferic care respectă temeliile sacre ale vieţii însoţirea nagaţiei ca un echilibru, o rezolvare 
constructivă aspiraţia creaţiei: o demonie izvorâtă din estetic, perspectivă bidimesională şi ulterior prin 
valorizarea misterului, tridimensională creaţia: un <<centru>>, un factor autarhic, absorbant modelul estetic 
– o structură plastică înzestrată cu un spectru cosmotic imaginea literară (a satului arhetipal, a satului – idee) 
ca <<obiect>> reprezentare a elanului estetizării în conştiinţa unui autor cu o reflecţie întemeiată pe 
percepţiile vizuale ş.a.m.d. 
   Alte trăsături le vom explora într-un subcapitol de sine stătător, iar un potrivit final al acestei întâi părţi nu 
poate surveni decât prin a revedea o primă <<asemănare>> între cei doi mari clasici interbelici constatată tot 
de Gheorghe Grigurcu: seria de neaşteptate răsuciri pragmatice ale gândirii blagiene/argheziene conform 
căreia „raporturile oamenilor cu Divinitatea capătă nu odată un aspect de tranzacţie, de înţelegere 
negociată, de „târg”/precum un reziduu al materialismului insolubil al psihologiei noastre naţionale” iar 
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timpul subiectiv şi timpul obiectiv al acestei gândiri, intră într-o simbioză reciproc avantajoasă, producătoare 
de capodopere vizionare, demiurgice, cristice izbăvite însă de pecetea singularităţii prin mijloace intrinseci 
Poeziei, recalibrate ca să poată face faţă unei transsinteze între Paradis şi Infern, Sacru şi Profan, Imaginar şi 
Real... 

                                                        *Fragment dintr-un eseu mai amplu 
 
Corespondenţe literare 

Dieter SCHLESAK (Italia şi Germania) 
Gefahrliche Serpentinen ?!? 
  …”Dragul meu prieten Eugen Evu, scrii destul de pesimist despre unii colegi din 
România, ţara fascinantă (care e şi a rămas şi iubirea mea). Despre moara asta care 
macină în van şi ucide forţele. Şi despre canalii mari şi mici. Primesc multe reviste 
româneşti şi le consult şi în internet. Aşa e. Combinaţia asta a balcanismului şi a 
banului e catastrofală”. (febr. 2002) ... „Ne rămân bucuria artei, a poeziei, a 
religiei şi a trans-comunicării (subl.n). Despre care am scris şi în „Revolta 
morţilor”, chiar ca model pentru revolta din 89. Aici şi Dincolo se deschide tot mai 
mult. Poate este unica utopie şi unicul pozitiv al Timpului Nou, distructiv. Vechea 
religie trebuie completată cu aceste noi experienţe. Vaticanul deja a instaurat un 

laboratoriu şi nu mai interzice ca până acum contactul cu „morţii”, care sunt mai vii decât noi. La fel şi 
protestanţii. Şi ortodocşii până la urmă trebuie să accepte aceste noi realităţi. De fapt e unicul mod de a 
schimba noul sistem care se bazează pe o falsă înţelegere a ştiinţei şi a tehnicii, se bazează pe credinţa 
morţii materiale, de aceea se naşte frica şi furia de a trăi „intens” acest 
timp scurt(at) dat într-un mod vulgar. Vai de capul lor, dacă se 
dovedeşte că avem de trăit o infinitate de timp şi putem fi mai calmi şi 
nu avem de fapt nevoie de fetişul lor: banii! Credinţa se transformă în 
convingere… Cu prietenie”, Dieter Schlesak, Camaiore, It. ( ibid). 

Aparţinând din punct de vedere afectiv şi poetic generaţiei ’60, Dieter 
Schlesak păstrează un viu interes pentru problema limbajului şi 
experimentului artistic, după cum o dovedeşte şi Romans Netz (2004), un 
roman care investighează posibilităţile expresive ale comunicarii 
virtuale. Dieter Schlesak este unul dintre cei mai reputaţi poeţi şi prozatori 
germani ai momentului. S-a născut în România, la Sighişoara, în 1934, iar 
din 1969 s-a stabilit în Germania şi, ulterior, în Italia. A studiat la 
Universitatea din Bucureşti, iar din 1959 şi până la plecarea sa din ţară a 
lucrat ca redactor la Neue Literatur. A fost distins cu numeroase premii 
literare, iar în 2001 i s-a decernat premiul Fundatiei Schiller pentru întreaga sa operă. A publicat volume de 
poezii, romane şi eseuri despre experienţa exilului şi întâlnirea Estului cu Vestul, dar şi despre realităţile 
româneşti, cum ar fi volumul Wenn die Dinge aus dem Namen fallen, dedicat evenimentelor din decembrie 
1989 şi tradus în româneşte cu titlul Revolta morţilor (1998). De asemenea, a realizat o impresionantă 
antologie de poezie românească în traducere germană, intitulată Gefahrliche Serpentinen (Serpentine 
periculoase, 1998) şi cuprinzând 114 autori.  A tradus opere ale celor mai importanţi lirici români din 
Transilvania şi Banat. Recent, revista noastră a prezentat şi un al doilea volum masiv antologic al autorilor 
români, „Transilvania, mon amour”. La Editura Polirom: Capesius, farmacistul de la Auschvitz (2008). 
 
Cartea creştină neo-protestantă, romanţată 

Eugen EVU  
Ligia SEMAN – Portrete din cioburi 

După o serie crescendă  în arta epicii pe tema obsedantă a rezistenţei faţă de sistemul ateist, totalitar, care 
a massificat generaţiile, de la secera-zvastica şi ciocanele lui Stalin, la cioca-Bocul utecistoid (cu coasă!), 
pichamerist actual, transpunându-şi personajele în acţiuni şi desfăşurări epice vertical structurate în morala 
creştină, scriitoarea hunedoreancă  Ligia Seman reuşeşte cel mai impresionant roman al ei, în două masive şi 
elegante volume. Rechizitorul  retroactiv contra mancurtizării debutează semnificativ cu un flash beach  pe 
cenaclul lui Păunescu, surprins în stop-cadre terifiante, ca apoi să succeadă de o mare forţă narativă, o amplă 
„saga” a „familiei colectivistice”, pseudo-socialiste (de chibuţ pauşalnik) - în desfăşurări ce întreţes 
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psihanaliza cu patosul co-participativ-afectiv al propriilor avataruri: Cele induse generaţiei premergătoare 
prăbuşirii regimului, generaţii pentru care, vai, experimentul ceauşist a fost traumatizant şi a marcat milioane 
de tineri cu ceea ce Ligia Seman definea a fi „handicapul conştiinţei”. Desigur, rechizitoriul necruţător este 

exorcizant, dar şi catarsic, deoarece poartă ceea ce Pierre Dubrunquez numea  la 
Eugen Evu „pecetea catarsică divinităţii”.  După  romanele-fluviu Funiile 
dragostei, Handicapul conştiinţei, Tragedie şi triumf (o parafrază la Agonie şi extaz?) 
– Ligia Seman probează ceea ce la început a intuit ea însăşi, revelator, o chemare, iar 
acum zideşte o vocaţie. Rostul acestui roman este unul convingător misionarist, 
asumat cu o remarcabilă încredere, din propria-i credinţă, modern comunicată. 
Romanul, unul compozit cum transpare chiar  din titlu, este o frescă a lustraţiei şi va 
trebui să fie neapărat tradus într-o limbă de circulaţie mai puţin lovită azi de impactul 
„globalizării”. Din arealul  literar hunedorean, ar fi de remarcat tangenţe tematice 
religioase accentuate  însă pe registre diferite, cu consacraţii Teresia Bolchiş-Tătaru, 
Dumitru Velea (cel nou),  Paulina Popa, Ioana Precup,  Ioan Barb, Constatin Stancu, 

Daria Dalin, Muguraş Maria Petrescu, pr.  ex-dir.Ioan Octavian Rudeanu, Valeriu Bârgău (Apocalipsa lui 
Valeriu), Mariana Pândaru, Ioan Barb, Dumitru Spataru, dar şi cu „rebelii”  post-revo’, Cornel Lazăr Cerb, 
Constantin Grecu (minus penibile intruziuni tragi-comice de tipul cioranian al 
„sfintelor” exaltându-şi mistic frustrările, numite năstruşnic… Maşa Fartuşnik, and 
infanta denigratoare Rachela Barcan) şi – atenţie,  multe alte autoare, care va să zică 
avem fenomenul literar-evanghelistic al unui feminism (?) de tip Re-Ligare, cum 
defineşte Dieter Schlesak?  

Personal, m-am amuzat copios de contra-mişcarea unui grup postmodernist din 
Valea Jiului, unde  „abatajeşte Văii scrierii”, Gilbert Danco (Schizofrenia, Râsul lui 
Zarathustra etc.), Marian Boboc, (Prima putere în pat ş.a.) Ovidiu Băjan (Îngerul 
vidanjor, Clasic şi omăt etc.) ş.a. continuă tari pe poziţii şi expoziţii, un soi de 
contracurent de tip „Grizzu”, recte sfânta cu dinamită Varvara (Vâlva subteranelor)... 

…Cât despre Ligia  Seman, fie-mi primită bucuria de a-i fi îndrumat Ligiei, 
cândva, primii paşi pe nisipul instabil al revelaţiei Sinelui, prin scris, fără a-i „dirija”, ca mentor de grup 
literar, opţiunea neoprotestantă, creştină. Un teosof modern scrie că „sinele este Hristosul” din om. Noica îl 
identifică cu Marele Preot. Apostolismul retroactiv de azi pare a fi precipitat polemic la islamism, deoarece 
„secolul XXI va fi religios, sau nu va fi deloc”? (din Puzzle, o istorie netrucată a scriitorilor hunedoreni). 

 

Eugen EVU 
Poeseu despre anorgasmia psiho-textuală 

Motto: 
Atâta vanitate, atâta orgoliu, atâta activism blestemat,  

atâtea acte ratate în a îi „analiza” şi categorisi pe alţii! 
Biblioteci crematorii, biblioteci ale unei memorii mincinoase,  

opera dracului care mimează crucificarea, pentru a fi apoi adulat. 
                                                                                                   Psihoteca vol. I 

Am asemuit gândirea la maturitatea ei cu sfericitatea unei holograme, alteori am asociat-o unei 
holograme. Sintagma vine cumva prin oglindire, de sine, a sinelui, este ceva ce se insinuează spre a urca în 
conştient şi a lua trup prin cuvânt, în text. Întrezărirea sau „năzărirea” sunt şi ele vizionare, sunt labirintice şi 
caleidoscopice, dar omul-scrib are sau nu are „vultur propriu”, este sau nu este sisific, poate fi sau nu fi 
deloc, pseudo-religios, idolatric,  recte  un… terorizat care terorizează, sub spectrul celor „şapte frici”: care 
sunt UNA: frica de boală, de murire. Gândirea pe care o numim poetică, creativă, fuzionează cumva, ca 
punte virtuală, între subcortical şi hipotalamus. Intervine insomnia cea atât de minuţios explorată ca fenomen 
nu doar de un Carl Gustav Jung, Addler ori Henry Moore, sau mai ales Emil Cioran. Starea onirică am 
resimţit-o în ultimii ani tot mai precipitată, ca o nevroză, es tarea acelui Endimion, cel înnamorat de Lună, 
este aşadar o stare SUBLUNARĂ… Ea are o feminitate esenţială, conţinută, activizată, duce la alienare, iar 
textul devine delirant… Este mimesis straniu, aşadar abisul (abisalul) se multiplică la suprafaţa de talazuri, 
ori de nemişcare încremenită, în care cerul devine azurul pur al eternităţii. Dar totul este iluzie, nirvana iar 
efectele sunt „magice”, în sensul că sufletul este în Mirare, în Uimire, este suitor în Spirit. S-a spus: „cine se 
uită îndelung în abis, se uită şi abisul în el!” 
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* 
Kreutzer  scrie că „opunând afirmaţiei lui Ben Akiba Totul a fost deja”, convingerea mea este că nimic nu 

a fost încă. Nu e pura speculaţie aici, nici paradoxul sofistic, ci o atractivă sentinţă despre starea poetică, 
poieion, pe care poetul o ştie, o are ca sămânţă a cunoaşterii de tip Goethe-an, sau Omar Khayam ş.c.l. Starea 
mirificului ce se relevă spontan, instantaneu aproape, vine sferic şi face efectul „magic” al rostirii 
mantramice, rostirii mantice, vindecătoare, dacă vreţi psalmice sau sutrice. Omul este un „system 
bioenergetic deschis, ştie ştiinţa. Aşadar inteligenţa interferează energetic (sunt particulă, undă şi vibraţie, 
n.n.) – cu mediul geo- magnetic… Creierul cultivat dobândeşte arta de a folosi intuiţia ca pe o nuia de alun, 
radiestezică. Avem aici Harul poetic, harul întemeierii de mănăstire, a punerii Semnului ca memorial în 
staticul răbdător al esteticii. 

Piatră, menhir, cromlech, cruce, obelisc, sanctuar,  biserică, catedrală. Dar şi carte ! 
* 

Factorul de risc al alienării de tip poetic, este posibil un symptom al dezintegrării umanului, („Der Abbau 
des Menschichen”), cum devineşte autrsiacul octogenar Konrad Lorenz (Convorbiri la gura sobei). O carte 
ce  ar fi de reeditat este „Epistolar”, în care Liiceanu şi Pleşu, după „Jurnalul de la Păltiniş” al primului (şi pe 
care am dăruit-o înainte de revoluţie, unui prieten, profesor universitar din Budapesta, de origine română - 
T.Herdyan), susţin un dialog colocvial foarte interesant pe ideea Noica, a epifaniei de tip zalmoxian, ca 
„atitudine” a înţeleptului retras cu discipolii în Muntele Sacru; despre stările astea, raportate la ideologia 
vremii, poate făcând indirect apologia „rezistenţei prin cultură” a d-lui Manolescu de atunci – dacă vreţi 
„dilema veche” preluată recent de alţii, cu alte ţinte şi alte perspective. Numai că acel  „nimic n-a fost încă”, 
este un alt paradox, enunţat antimetafizic, vorba lui Nichita Stănescu. A fost tulburător demersul Gabrielei 
Melinescu, prima soţie a lui N.S., când cu volumul ei „Boala de origine divină”. Boala asta atribuită 
divinului este eronat pronunţată aşa, deoarece divinul nu poate fi bolnav, ci doar indus în eroare, a percepţiei, 
ea însăşi (psyche) fiind în „disfuncţie” hormonală. Obsesia vine când patosul este din preaplin empatic. 
Devine maniacală, este boală, dar a umanului, ci nu a „divinităţii”. Obsesia Gabrielei Melinescu era 
exprimată şi în grafica ei, ca frustrare a subliminalului feminin – vaginal (…cum îmi spunea Tudor Opriş 
despre unele „june” ale liricii anilor 7o, debutate de el… Trauma abuzului sexual şi apoi a  actului ratat, ori 
complexul aşa-zis al  castrării  la femei, de care vorbeşte Sigmund Freud, predonimă lirica feminină (istă) – 
cu „vip-uri” gen saphicele erotomanice Ninei Cassian, elogiată  de Alex Ştefănescou, pare-se pe „verzişori”, 
irezistibilă muză a lui Crohmălniceanu şi a babacilor sintezişti de anţărţ?(?!). O cohortă, un serai cu 
mangialîc ce prefigurase, iată, erotomania şi erao-mania prelungilor menopauzate întru Tovarăşul! De 
„ţiitoare” ale lui Eros, de frustrate nelustrate  de acest tip, şi care aveau să eşueze ideea creativităţii morale 
(esenţa) în formalismul tulbure, stihial, al violenţei de limbaj, „recuperatoare pe calapod psihotic”. (L. P.).      
Nu există preacurvie trupescă mai gravă decât cea morală. Ce diferenţă este între o curvă ordinară şi una… 
extra ordinară? O anume feminitate a poeziei fracturiste, este de fapt hermafrodistă, este androginică, este  
sexualitate disfuncţională ce se transferă brutal în text… O scriere de tip „orgasmic”, sau mai degrabă 
ANORGASMIC, „măreţia frigului” ce poate din nocturnismul insomniac a lui Eminescu vine şi nu… trece. 
   Aşa zişii „monştrii sacri” ai criticii care îl maimuţăresc cu toţii pe Călinescu, „divinul critic”, par a fi în 
„dezintegrare a umanului”, cum scrie Konrad, iar dacă e ceva condamnabil în asta, la urma urmei, dincolo de 
muncile sisifice ale glossărilor şi sentinţelor lor „psihanalitice”, este că ei induc tinerimii, generaţiilor noi, 
sila faţă de valorile esenţiale ale umanului, adică impun otrava unei ideologii „elitice” de tip autoritar, ce duc 
la o „societate de termite, structurată pe baza unei oribile diviziuni funcţionale”… De regulă, critcul este un 
creator ratat, pentru el judecata la rece este impotenţa de a poseda şi fertiliza el însuşi, feminitatea cunoaşterii 
ca paradigmă a… devenirii! (“ Eu sunt cel ce devin”). Stigma (efectul Coandă al), „agonismului” este un soi 
de boală de origine demonică, da, mai periculoasă decât scepticimsul diogenian a lui Laertius, Câinele 
înstelat şi a lui Cioran, depresiv până la suicidar, fie chiar prin crizele lui de luciditate: din care ştie să 
evadeze salvator în lirismul cvasi-poetic al eseului său!  Octavian Paler a ratat asta, chiar dacă plagiind 
filosofia elină, în sforţata paradigmă a (post) modernităţii, de facto retro-clasicistă. 

* 
Nu cunoaşterea ştiinţifică, este de vină că ne îmbolnăvim divin”, (deci jos psiheledismul, starea  terifierii 

toxinelor!),  şi „în vremurile din urmă cei înţelepţi vor fi crezuţi nebuni” (Biblia); nici măcar victime ale 
comportamentului „messianic”, schizophrenic-religios, cu acute „profetice în deşertul realului”,  ci societatea 
care are astfel de „sacerdoţi” şi emuli ai neantului, stihialului, bânturii întru …mântuire (?), este năpădită de 
ei în zona de răscruce a „profanului”- eroic istoric. A  se citi cărţile ultime ale lui Eugen Dorcescu, scrierile 
lui Adrian Botez, dar şi cele despre spaima escatologică a anului 2012. Ceva se modifică precipitat în chiar 
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gândirea umană,  implicit prin informatizare; stihialul virtualităţii are viteza nu doar apropiată celei a luminii, 
ci complementar a întunericului, voila, Einstein! Căci Gândul (mintea, inteligenţa, duhul, spiritul, sunt 
incalculabile ca viteză şi percepţie carteziană… sunt cumva instantanee! 

* 
Trebuie să fim conştienţi şi să inducem idea folosirii şanselor pentru cei care vin, cei ce sunt deja! Iată 

responsabilitatea, versus iraţionalul ce tinde a ţâşni din grotele subliminale, cu foame de lumină, nimicitor! 
 Trebuie să respingem desigur optimismul naiv, al ignoranţei ce poate fi massificate, ca instrument al 

îndobitocirii, al mancurtizării, iar asta nu înseamnă a ne teme pesimist, depresiv, de „ce va fi”, chiar dacă 
„nimic n-a fost încă”. Încercarea de a-i convinge pe tineri că trăiesc într-o lume rea, este, după Karl Popper 
„cel mai mare pericol al timpului nostru, mai mare chiar decât bombele atomice, faptul că li se sugerează 
oamenilor că trăiesc într-o lume rea, ipocrită  ş.a.m.d. Bineînţeles că e o lume rea, spune el, pentru că există 
posibilitatea unei lumi mai bune şi pentru că viaţa ne îndeamnă s-o căutăm”. Şi oare nu acest „îndemn” este 
impulsul inefabil şi irepresibil al Divinităţii? Nu ca boală originară, ci ca suferinţă a posibilei vindecări.  

(din Revista Agero, Stuttgart). 
Frustraţie, necum lustraţie ? 

Trackback - acum vreo 25 de ani... 

„Lucrarea în orb”  sau cimitirul vesel al literaturii  d’antan… 

        Motto:  
                 Orb să fii să nu vezi destinul major al culturii române! 
                                            (Interviu cu Paul Anghel) - Scânteia tineretului  
                  Laudă vrednicilor semănători!   
                                             (ibidem) - Scânteia, 49, nr. 11809, 9 aug 1980  

Tovarăşul  prolific al lui Popescu - Dumnezău, gen. Pleşiţă, Mortoiu şi  
liota, Paul Anghel era înainte de „revoluţie”  editat  pe banii Ministerului 
kulturii, în tiraje privilegiate propagandistic, decenii la rând în fostul regim 
cazon-ceauşist… În ce mă priveşte, el a fost  cel care, la un colocviu 

internaţional de la Timişoara „Salonul Roşu” – Continental (Scriitorii şi Patria”), unde am citit trei  poeme 
incomode pentru tovarăşi, m-a atacat public... şi de fapt  pentru că aş fi un contestatar contra partidului, 
urmare cărui fapt am fost oprit a mai publica în revistele Orizont, Luceafărul şi altele; am fost luat în 
urmărire D.U.I. de către generalul de securitate  (Secu.Timiş) - Mortoiu, şi preluat apoi de securitatea 
Hunedoara – Deva  (L. Văceanu, I. Haiku etc.) şi Bucureşti...  Preşedintele acelui simpozion a fost Radu 
Florescu, secretar pcr Timiş (după 1989, a înfiinţat Partidul Socialist al Muncii, succesor fiind apoi Păunescu 
etc).  Eram la o masă cu  excelenta poetă Doina Uricariu, Cornel Popescu, editorul  meu de la Cartea 
Romanească, Valeriu Bîrgău şi alţii, ce nu vor fi uitat… Paul Anghel a fost un publicist, ideolog şi scriitor 
total aservit lui Ceauşescu, dictaturii comuniste şi un  protocronist fanatic. Din „vasta” operă, maculatură a 
ruşinii şi minciunii, vezi Wikipedia „Paul Anghel”, reţin cu lehamite şi cu milă pentru spaţiul sacrificat, doar 
un procent semnificativ al unuia dintre cei mai mari profitori ai regimului Ceauşescu şi securităţii. Deţin 
indubitabile dovezi ale faptului că el a făcut poliţie politică, eu numărându-mă printre cei ce au avut de 
suferit datorită lui, în cele patru dosare de la Arhivele fostei securităţii. 

Eugen Evu, 2011 

Tovarăşul PAUL ANGHEL 
Biobibliografie 

N. 18 aug 1931, sat Recea, comuna Horgesti, judeţul Bacău – m. 19 mai 1995, Bucuresti. Prozator, 
dramaturg, publicist, traducător, scenarist, reporter politic, critic de artă. Fiul lui Vasile Anghel si al Anei, 
învăţători. A absolvit Liceul “Ferdinand” din Bacău şi Şcoala de Literatură  a Academiei Ştefan 
Gheorghiu. Debutează cu un poem în România liberă (1947). Debut editorial cu romanul Sapte insi într-o 
căruţă (1961). Redactor la Contemporanul. Redactor sef la Tribuna României (1972-1974). Activitate 
gazetărească la Scânteia, apoi de susŃinere pe linia publicistică a grupului protocronist de la 
Luceafărul. Colaborează la Contemporanul, Gazeta literară, România literară, Luceafărul, Viaţa 
Românească, Teatrul, România liberă, Steaua etc. Membru PSM si membru în Comitetul Director al 
acestui partid. (preş. Florescu şi apoi Păunescu, n.red.). Membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
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Premiul Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie în 1969; Premiul “I.L. Caragiale” al Academiei RSR pentru 
volumul Teatru (1972); Premiul “Bacovia” al revistei “Ateneu” (1984). 

Opera  
Te Deum la Griviţa. Roman. Cartea a III-a din ciclul "Zăpezile de-acum un veac". Bucuresti, Cartea 

Românească, 1978. 279 p. Popasuri între arme. [Eseuri]. Bucuresti, Editura Militară, 1979. 192 p. Vara 
împlinirilor. În: August, arc de triumf. Bucuresti, Editura Militară, 1974, p. 29-30. Începuturi la Lotru. 
În: Din cartea eroilor. Iasi, Junimea, 1978, p. 252-257. Profil de medalie. În: Mărturii. Articole, eseuri 
literare si politice. Bucuresti, Cartea Românească, 1979, p. 201-204. Puterea armată la români. În: 
Perspective comuniste. Scriitorii la Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român. Vol. 1. 
Bucureşti, Cartea Românească, 1979, p. 33-40. Cuvânt. În: Partidul Comunist Român. Jubileu. Vol. 1. 
Bucuresti, Cartea Românească, 1981, p. 26-29.“Scepticismul faţă de valorile culturii române este, de 
mult timp, profesiune rentabilă”. În: Ungheanu, M. Interviuri neconvenţionale. Bucuresti, Cartea 
Românească, 1982, p. 172-186. Încredere în timpul de mâine. În: Armele noastre cuvintele. Timisoara, 
Facla, 1983, p. 15-17. Un mare om- N. Ceauşescu. În: Omagiu. Bucuresti, Cartea Românească, 1983, p. 
23-24. Cuvânt. În: Omagiu 65. Partidul Comunist Român. Bucuresti, Cartea Românească, 1986, p. 436- 
439. Unitatea de breaslă. ConferinŃa NaŃională a scriitorilor. Contemporanul, nr. 16, 14 apr 1972, p. 1- 
Puterea României. Contemporanul, nr. 35, 25 aug 1972, p. 1, 9. Un mare om. [Nicolae Ceausescu]. 
Omagiu. Contemporanul, nr. 5, 26 ian 1973, p. 1, 8. O precizare legată de noŃiunea de tezism. România 
literară, 10, nr. 35, 1 sep 1977, p. 8. Răspuns la articolul lui Nicolae Manolescu “Tezism si 
spontaneitate” apărut în România literară nr. 32/1977. “Epoca noastră mai palpitantă decât literatura 
pe care o scriem despre ea”. Eroul contemporan –prototip social si personaj literar.[Interviu cu Paul 
Anghel]. România liberă, 38, nr. 10987, 23 feb 1980, p. Laudă vrednicilor semănători. Scânteia, 49, nr. 
11809, 9 aug 1980, p. 1. Cuvânt la lucrările Congresului consiliilor populare. România liberă, 38, nr. 
11160, 13 sep 1980, p. 7. Exemplara constiinţă civică si patriotică a poetului. Scânteia, 50, nr. 11858, 5 
oct 1980, p. 4. Recenzia cărţii: “Opere. Vol. IX” de Mihai Eminescu (Bucuresti, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1980); “Sunt pentru o nouă ordine în cultură”. Dintr-un interviu 
realizat pentru Televiziune. Flacăra, 29, nr. 43, 23 oct 1980, p. 23. (Marilena Rotaru). Confesiuni 
esenţiale. Orb să fii să nu vezi destinul major al culturii române. [Interviu cu Paul Anghel]. Scânteia 
tineretului, 3, nr. 2, 9 ian 1983, p. 3, 11. (Mariana Brăescu);  Munca si viaţa constructorilor 
socialismului – în reportajul actual. Colocviile “Scânteii”. [Participă şi]: Paul Anghel. Scânteia, 52, nr. 
12601, 27 feb 1983, p. 4. (Ioan Adam);  “Ca ciupercile după ploaie…”. Flacăra, 32, nr. 9, 4 mar 1983, p. 
4. Prezentul ca viitor. Orizont, 35, nr. 47, 24 nov 1984, p. 7 Re-reading the book of my country. Faces of 
Romania. Romanian Review, 39, nr. 1, 1985 The program of learning. (From “A Moment in China”, 
1978). Translated by Doru Dobrescu. Romanian Review, 39, nr. 11, 1985, p. 47-52. An ambitious 
project come true” by Mihai Ungheanu. Romanian Review, 41, nr. 4, 1987, p. 22-85. “In history it is 
not enough to state things”. [Interview]. Romania Today¸ nr. 5, mai 1987, p. 38-39. (Ilie Purcaru). Spre 
piscul cel mai înalt. [Gh. Ivănescu]. Luceafărul, 30, nr. 38, 19 sep 1987, p. 1, 6; O satiră dramatică 
împotriva dictaturii. [Interviu cu Paul Anghel]. Libertatea, 2, nr. 39, 25 feb – 3 mar 1992, p. 3. (Ion 
Butnaru). Lupta pentru cooperativizare. (Aşa cum o argumentează Paul Anghel – membru în 
conducerea naţională a Partidului Socialist al Muncii). [Interviu cu Paul Anghel]. Deşteptarea, 5, nr. 
1133, 1 mar 1994,p. 1, 8.  
 

Referinţe (selectiv) 
În volume: 
In memoriam: Paul Anghel. Bucuresti, Institutul de Studii Sociocomportamentale si Geopolitice, 1995. 20 
p. Despre Paul Anghel scriu: Ilie Bădescu, Mihai Ungheanu, Gheorghiţă Geană, Mihail Diaconescu, 
Lucian Culda, Sandra Cristea. 1973, p. 574, 581. Referiri la Paul Anghel. Păunescu, Adrian. Paul 
Anghel. În: Adrian Păunescu. Sub semnul întrebării. Bucuresti, Cartea Românească, 1979, p. 29-37. 
Convorbiri culturale. Bucuresti, Editura Eminescu, 1972. Munca, 28, nr. 7663, 6 iul 1972, p.  (Mihai 
Cernat); Scânteia, 42, nr. 9268, 13 sep 1972, p. 6. (Z. Ornea); Steagul roşu, 27, nr. 6092, 13 sep O clipă 
în China. Eseu despre eternitatea culturii chineze. Bucuresti, Sport-Turism, 1978. Luceafărul, 22, nr. 
2, 13 ian 1979, p. 2. (M. Ungheanu); Flacăra, 28, nr. 6, 8 feb 1979, p. 17. ; Contemporanul, nr. 7, 16 feb 
1979, p. 10. (Alexandru Balaci); Ateneu, 16, nr. 1, mar 1979, p. 6. Flacăra, 32, nr. 1, 7 ian 1983, p. 10. 
(Artur Silvestri); Luceafărul, 26, nr. 1, 8 ian 1983, p. 2. (N. Georgescu); Romanian News, 6, nr. 3, 14 
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ian 1983, p. 4. (A. Silvestri); Săptămâna, nr. 6, 11 feb 1983, p. 3. 28 mai 1983, p. 2; nr. 22, 4 iun 1983, p. 
2. (M. Ungheanu); Ateneu, 20, nr. 8, aug 1983, p. 11. (Vlad Sorianu. 1986. Luceafărul, 29, nr. 12, 22 mar 
1986, p. 1, 7; nr. 13, 29 mar 1986, p. 1, 7. (Artur Silvestri); nr. 20, 17 mai 1986, p. 2. (M. Ungheanu); 
nr. 29, 18 iul 1986, p. 10. (Valentin F. Mihăiescu); nr. 33, 16 aug 1986, p. Scriitori laureaţi ai 
Festivalului naţional “Cântarea României”. [Paul Anghel - “Te Deum la Griviţa”]. Luceafărul, 22, nr. 
34, 23 aug 1979, p. 2. 1. Hristu Cândroveanu. Proza ca filozofie a istoriei. 2. Artur Silvestri. Un roman 
monumentalist. 3. Dodu Bălan, Ion. Critica literară – dimensiune ideologică a culturii. [Referire la 
Paul Anghel]. Era socialistă, 61, nr. 5, 5 mar 1981, p. 24-26. 
                                                                                                        Etc etc et/ ceteraşi … 

 *Text fragmentar din Omagiu tovarăşului Ceauşescu şi savantei de renume mondial…  WikiPeDeLia 

                                
                                                                Hei- rrrrup ! 
 
Arhiva AsCUS - Noua ProVincia Corvina 

Bătrâna antologie 
Cea mai „ bătrână” antologie de poezie şi proză a cercurilor literare din 

judeţ, editată la Deva în 1960. Temele obsedante sunt ale bolşevismului dejisto- 
grozist din epocă. Se elogiază „eliberatorul sovietic”, regimul popular, 
colectivizarea, şantierismul şi eroismul proletcultist din Valea Jiului. Între 
semnatari: Irimie Străuţ, Victor Niţă, Ana Şoit, Catinca Busuioc Spataru, 
Constandin Clemente, Traian Filimon, Dorin Mănăştureanu (  pseudonim C. 
Clemente), Mircea Enescu, Radu Selejan…2. Una dintre cele 460 de file ale 
celor patru dosare CNSAS, în care „ sursa” Victor Niţă,  cu nume conspirativ 
Costel Cazan, îl toarnă la securitate pe Eugen Evu. Dosarele au fost donate de 
poet Bibliotecii Judeţene Deva, secţia documentare. 
 
Nobel dynamithe ? (…l Europa!) 

Herta MULLER şi memoria din ţinuturile joase 
   Herta Muller s-a născut într-o familie de şvabi din Banat, dar a emigrat în 
Germania în 1987, după ce legăturile ei cu studenţii şi scriitorii de limba 
germană din Aktionsgruppe Banat intrî în atenţia Securităţii. Mama scriitoarei a 
fost deportată într-un lagar din Uniunea Sovietică, astăzi pe teritoriul Ucrainei. 
Herta Muller a debutat cu “Niederungen” (“Ţinuturi joase”), care a apărut însă 
incomplet în ediţia din română din 1982. Comunitatea academică germană a 
nominalizat-o de două ori pentru Nobel şi i-a acordat premiul oraşului Berlin. 
Herta Muller a fost distinsă cu Premiul european pentru literatură “Prix 
Aristeion” şi cu Premiul internaţional pentru literatură IMPAC Dublin, pentru 

cartea “Animalul inimii”, tradusă şi în limba română de editura Polirom, în... 2006. Tema comunismului şi 
cea conexă, a opresiunii individului se regăsesc ca leitmotive în carţile scriitoarei, dar şi în conştiinţa 
acesteia. În luna iulie 2008, Herta Muller publică o scrisoare deschisă, în Frankfurter Rundschau, în care îşi 
exprimă indignarea că foştii colaboratori ai aparatului represiv din România, Andrei Corbea-Hoisie şi Sorin 
Antohi, sunt invitaţi la Şcoala de vară ICR din Germania. În aceeaşi zi în care scriitoarea publică scrisoarea, 
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Richard Wagner, fost profesor de germană la Hunedoara, soţul ei, scrie articolul “A învăţa de la turnători”, 
cu subtitlul “Institutul Cultural Român adresează invitaţii colaboratorilor Securităţii. Ar putea fi o întrunire 
interesantă – sau totul va fi din nou ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic?”, în Der Tagesspiegel. Întrebată, în 
2007, dacă premiul Nobel este semnificativ pentru creaţia unui scriitor, Muller spunea că singurul atu al 
acestei distincţii este suma mare de bani pe care laureatul o primeşte, nicidecum recunoaşterea literară. 

(conspect de Constantin Stancu) 

Dialog cu un nominalizat pentru Nobel 2011 

Puşa Roth- Florentin Smarandache (fragment) 

P.R.: Domnule profesor, sunteţi un om important şi faceţi lucruri importante în lume. Am remarcat că 
aţi ţinut conferinţe în Australia, în Suedia, Italia, Canada, Germania, Spania, Belgia, Indonezia etc., etc. Aţi 
făcut facultatea de matematici la Craiova. Ar trebui ca legătura dumneavoastră cu România să fie una de 
permanenţă. 

 

F.Sm.:  Este. Colaborez cu mulţi români, scriitori, matematicieni. La mijlocul lui mai voi veni în 
România. Vin cam la doi ani în România s-o văd pe mama. Voi avea o prezentare la Academia Română în 
cadrul unei conferinţe a Politehnicii din Bucureşti, invitat de un fost coleg de facultate din Craiova, 
conferenţiar universitar dr. Ovidiu Şandru, cu care colaborez la nişte lucrări de geometrie neuclidiană, dar la 
Academia Română voi prezenta tot Teoria Dezert-Smarandache. 
 

P.R.: Aş vrea să revenim la medalia de aur pe care aţi primit-o în 2010. Ştiu că au mai beneficiat de 
această medalie alţi nouă oameni de ştiinţă din Australia, Italia, Statele Unite, Egipt, India, Israel şi Rusia. 
Sunteţi singurul român. 
 

F.Sm.: Sunt singurul român din anul 2010, dar au mai fost doi români în anii anteriori. Această medalie 
este şi pentru contribuţia în fizica cuantică. Este vorba de ipoteza că viteza luminii poate fi depăşită. Această 
ipoteză a mea este, vă spun sincer, controversată. Mulţi nu sunt de acord cu ea, dar există şi destui care-s de 
acord. Totuşi încep să se manifeste fenomene care sunt acceptate şi sunt considerate supraluminale. Privind 
logica neutrosofică şi neutrosofia, acestea sunt acceptate la nivel general. Au fost şi teze de doctorat: o teză 
de doctorat în Atlanta, la Georgia State University, o altă teză de doctorat care o foloseşte în Australia. 

Privind Teoria Dezert-Smarandache, aceasta este cea mai utilizată. Au fost suficiente lucrări de doctorat: 
în Franţa în special, în Canada (la Quebec), în Olanda, iar recent în Polonia. Şi teze de masterat am avut în 
Algeria recent şi în Iran. La mulţi am fost solicitaţi fie eu sau Jean Dezert pentru a scrie referate despre teza 
respectivă (outside examination). 
 

P.R.: Aşa cum am spus sunteţi un om important. Sunteţi autor, coautor, editor sau coeditor la 143 de 
cărţi, dacă este bună informaţia, şi peste 180 de lucrări ştiinţifice. Domnule profesor, în general oamenii 
care fac atâtea lucruri, în atâtea domenii, sunt greu accesibili. Dumneavoastră aţi răspuns invitaţiei imediat, 
este logica fuzzy ... aşa ... şi-şi. 
  

F.Sm.:  Asta pentru că stau mereu pe internet, colaborez cu foarte mulţi cercetători, studenţi, profesori de 
prin toată lumea. De aceea veţi vedea cărţi de ale mele traduse în multe limbi, cărţi pe internet, tot felul de 
colaboratori. Găsiţi şi cărţi colective pe care le-am editat eu sau colegi care au colaborat cu mine. 

…… 

P.R.: Domnule profesor, când aţi plecat din România? 
 

F.Sm.: În 1988, vă pot spune şi de ce. Nu puteam să public, eram pe lista neagră a Securităţii de atunci. 
Am stat apoi aproximativ doi ani în lagărul de refugiaţi politici din Turcia, în Istambul şi Ankara, unde am 
desfăşurat tot felul de munci necalificate. Vă spun sincer, am lucrat şi pe şantier, am lucrat şi la roabă, am 
lucrat şi la măturat. Am fost şi ghid la francezii care veneau turişti. 
 

P.R.: Să glumim, economia culturală de mai târziu, nu? 
 

F.Sm.: Da, şi am emigrat aproape după revoluţie, în 1990, în Statele Unite. Am emigrat prima dată în 
Phoenix, Arizona, unde am lucrat ca ajutor de programator, apoi promovat inginer la o mare companie de 
computere, Honeywell. Acolo am învăţat noi limbaje de programare: Pascal, în care am lucrat, Assembly, 
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C++ şi, după cinci ani, când compania n-a mers prea bine, au fost concediaţi câteva mii de salariaţi, printre 
care şi eu. 
 

P.R.: Şi aţi luat-o de la capăt. 
 

F.Sm.: Şi am luat-o de la capăt. Am lucrat ca profesor adjunct la Pima Community College, din Tucson, 
Arizona, şi apoi am găsit un post, peste doi ani, la University of New Mexico. 

                       * Dintr-un amplu dialog la radio România Actualităţi, aprilie 2011 
Medalion retro 

Colaboratori ai Provinciei Corvina:  George ROCA (Australia) 

De la orizonturi roşii, la orizonturi protocalii? 
Datorez întâlnirea cu George Roca, animatorului 

admirabil,  prietenului iluminat, acum retras  la Beznea, în 
îndurerare şi imensă dezamăgire, ca poet, istoric şi militant 
pentru emanciparea culturii române, prof. univ. dr. Ioan 
Ţepelea, în a cărui Academie de ştiinţă, literatură şi arte 
aveam să fiu atestat urmare unui Congres româno-american 
organizat de el şi oameni de seamă din Occident, la 
Universitatea Oradea. Acolo am obţinut premiul de Excelenţă 
pentru volumele  „Luceafăr din lacrimă”, ed. Signata  şi de 

memorialistică ( „Tresărirea focului”- editat generos de neuitatul Ioan I. Iancu, la „Helicon” din Timişoara).  
Alţi de neuitat scriitori stabiliţi în Occident sau SUA şi Australia, de care aveam să mă apropii cultivându-i 
în revista Provincia Corvina, au fost  prof. dr. Vasile Iliescu (din Germania),  soţii Al. Lungu (un clasic al 
literaturii române din exil), şi Vera Lungu (editori din Germania), şi numeroşi universitari din SUA. În fine, 
am avut ocazia să-i cunosc pe George Roca (direct), pe Florentin Smarandache (prin primele sale poeme, din 
„Orizonturi albastre”, antologie evident parafrazică la „Orizonturi roşii” a lui Pacepa), Teresia T. 
Bolchiş, con-judeţeană din Germania ş.a.) – şi să înţeleg astfel sufletul românesc dezrădăcinat, cumva 
suspendat într-o dramatică paradigmă a unui alt  orizont (şi nadir!) decât cel nativ. În aceşti ani ce s-au 
rostogolit cumva precipitat, am conlucrat publicistic şi literar cu alţi români de pretutindeni, cum se spune: 
cu Mariana Zavati Gardner, din Anglia, cu Lucian Hetco, din Germania,  dr. Victor baron Coroianu (USA), 
cu Andrei Zanca (Germania) şi cu alţi numeroşi români din Italia, Ungaria, Serbia, Croaţia, Germania, 
Franţa, Spania, Canada. Dacă timpul va avea răbdare, îi voi evoca într-o carte, dacă nu, urmele lor inverse, ca 
pe frontiere, vor rămâne prin sutele de pagini ale revistei şi unor cărţi ce le-am editat. Dintre ei, evoc pe 
George Roca, al cărui  itinerar  este uneori  de mare risipă patetică, însă mereu  agitată de un nerv special, al 
indignării  faţă de… istorie. În starea de inevitabilă surescitare indusă de ceea ce trăim AICI, unora le-am am 
„forţat” prietenia, supralicitându-le colaborarea gratuită. Unica amărăciune reală îmi este că nu am avut cum, 
aici, să organizăm la Castelul Corvinilor un big festival internaţional. Nu s-a ivit… sponsorul, iar eu am 
continuat să-i „adun” în paginile revistei, ca şi în „Cartea întâlnirilor” (3 volume).…                (eugen evu) 

 

George ROCA 
Rime 

După război, feţe noi, de eroi, necunoscuţi 
Păcălici, bolşevici, oameni mici şi inculţi, 
Comunişti, trombonişti, activişti de partid 
Crezul lor: incolor, inodor, insipid! 
Sovietizare, pauperizare, colectivizare forţată. 
Tiranie, barbarie, mojicie, armată! 
Re Pe Re, Pe Ce Re, secere şi ciocane 
Calomnii, colonii, puşcării, inumane. 
Comunism, despotism, nepotism, dictatură 
Desfiinţare, demolare, dărâmare, cenzură, 
Suferinţă, umilinţă, şedinţă, congres, 
Taclale banale, urale, Reales! 

 
Nemâncat, supărat, revoltat e poporul 
Criticat, acuzat, demascat, împuşcat 
Dictatorul. Mânios, vanitos, veninos e guvernul 
Gândeşte mişeleşte reporneşte infernul. 
Maltrataţi, împuşcaţi, terminaţi, reformişti 
Fanatism, banditism, terorism, securism. 
Se plânge cu sânge dar uitat e martirul! 
Geaba capturat, judecat, împuşcat Vampirul. 
După alt război, alte feţe, cornuţi, 
Trepăduşi, ventriloci, raptori, hoţi şi intruşi 
Ce a fost va mai fi, de la noi, de la ruşi?…  
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Noua carte hunedoreană 

Roxana Crista COZA 
  Autoportret 

Iubesc ceva-ul 
Ce încă nu a luat fiinţă. 
Recunoscând integritatea 
Tatălui… 
Mă prind în disperarea 
           -mi mută 
De rădăcina primei fiinţei 
Aruncându-mi fericirea 
În fântâna durerii. 
Ascult ceva-ul 

Cântând în zgomotul 
Apei păgâne,  
Vrând să nască 
Murirea 
În mine. 

                                                                       
                               Grafica de Anamaria PĂRĂU 

 

Es-Eu 

E un fluture în unghiuri 
          ciudate; 
Din basme curmate. 
Eu, o splendoare de fată, 
Privind ştrengăreşte 
peste visul de geniu  
Al unei silabe. 
Es, e ochiul din spate 
De gânduri; e piticul  
ce absoarbe 
instincte şi fapte 
mai preus de cunoaştere 
e creaţie. 
Es- Eu 
E întregul; şi fata din vis 
Divinul şi omul 
Strălucirea privirii, 
Conştientizarea târzie 
A Sinelui. 
 

Acolo unde ÎNger  
             ei se vor naşte 

unde se umblă cu moartea la şold 
pe piatră se cade. 
Unde se culcă cu gândul 
     la mânecă 
pe umăr aruncă; 
unde se cade cu glasul la tâmplă 
pe culme se-adună; 
acolo 
se culcă cu Zeii minunea 
la poarta Nevestei; 
acolo e Moartea cu zâmbet 
ce pe alei prăfuite se naşte; 

acolo sunt nori zburând 
        cu vântul 
ce- aduce-n noroi şi plânge 
păcatele noastre. 

Trecând pe aici 

Lacrimă îmbrăţişând 
Azi nimic nu e sfânt; 
Mă frângi, nu mă privi, 
Un veac 
Se mai zbate – 
Nu mai e mult 
Drumul e, lung- 
Azi nici eu 
Nu mai sunt. 
 

Cărţi editate:  
    - Logodna cu durerea,  
    - Mituire de gânduri,  
    - E-Eu sau mic dejun  
                          la nivel de neuroni. 
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Referinţe  
„La Roxana Coza  pronumele se comportă şi se ortografiază, uneori, ca şi substantive proprii, primind 

însuşiri incitante... Ubicuitatea tristeţii va fi dată de rănile deschise, intrate încă de mică într-un vârtej al 
vieţii de care, încă, se teme. (…) Poezia ei este o „călătorie prin suflet, unul absolut”, singur, atât prin 
prăpăstiile întunecate, cât şi pe pajiştile mai luminoase.(…). Diversitatea este eliberată şi din raportarea 
genoseologică a eului liric la realitatea reflectată, la sentimentele şi emoţiile determinate de Acea Realitate 
de care se ocupă fiecare poet în parte”.                 (Rodica Lazăr) 

 

„Dincolo de un fel de zăbranic al smereniei şi tristeţii, înflorat, ca un pansament nirvanic, lirica poetei 
devence Roxana Crista Coza îmi transmite un frison ce transpare din interioritatea textului, uşor pudrată cu 
fierbinţeala unui patos ce se vrea comunicat şi eventual recalibrat catarsic. Regresiuni (şi imersiuni) în 
memorie par să „inverseze timpul duratei”, unul care la început pare a fi fost al traumei „alungării din 
paradiziac”, de unde elegiacul majorităţii poemelor şi o subtilă  tentativă de efect taumaturgic, modern 
mantramic. Cred că scrisul ei va evolua în sensul hermetic, constrictiv, rezonant cu starea cvasi-sceptică 
dominantă, urmare a unei depresii. Îi amintesc ce spunea Gustave le Bon .”Unii percep doar ceea ce doresc 
să vadă, alţii ceea ce îi facem să vadă”. Sigur că poetul îşi face religie din condiţia tragică, însă patosul 
revărsat cu prea multă senzualitate şi coparticipare afectivă, devine obsesiv şi „eliberarea” stagnează în 
utopic.  Poeta mărturiseşte că scrisul  poetic este vindecător, iar pasiunea emoţiei transferată din preaplin 
în poezie, ironicul (mic dejun neu(I)ronic şi „glazura” de telenovelă, relevă un stadiu, o etapă a căutării 
Sinei, ca pereche a Sinelui. De unde înţeleg că multa durere evocată de Rodica Lazăr, este a durerilor- 
fantomă. Ele sunt „acest ceva”, inefabil, paradoxal lecuitoare. Insinuatul rău de viaţă (Die Weltschmertz) 
este unul auto-conştientizat şi clarificat ca suportabil prin chiar actul (neratat) al scrierii. Poate mai filtrat, 
poate revăzând textul la rece, detaşat de spontaneitatea gândului care are viteza întunericului.  Şi încă ceva, 
scriem poezia în singurătate fiinţei şi a trupului: ea poate deveni prin necomunicare, neîmplinire, 
nerecunoaştere, o singurătate  suficientă sieşi. Amarul cuvântului a fost însă dintotdeauna de leac. Pare-se 
că împrejurările inspiraţie sunt predominant dramatice, de unde inducţia auto-sugestivă.. Rămâne de 
cunoscut.                                                                                                                                     (Eugen Evu) 
 

Notes evenimenţial: 
În 14 Mai a.c. La Geoagiu Băi (Germisara), vom avea un eveniment ce ar fi fost necesar a fi cunoscut de 

scriitorimea din areal: prezenţa celebrului  diasporist Gelu Vlaşin, românul-spaniol, în staţiune. Ionuţ 
Copil, pe care l-am semnalat cu bucurie la prima lui carte, ne aşteaptă. Redăm un mic text din proiectul 
unui alt roman compozit, impregnat de lirism tragic şi vag psihedelist.                                      (redacţia). 
 
Noua generaţie literară 

Ionuţ COPIL 
Virusul (fragment) 

Salut Omule! Bine te-am găsit, de fapt era aproape imposibil să nu te găsesc. 
De fapt tu eşti prea puţin important, creierul tău mă interesează. Te-ai enervat? Ai aruncat 
’’cartea’’ şi l-ai trimis la dracu pe autor… nu ţi-ai pus întrebarea k poate de acolo vin. 
Oricum e inutil, subconştientul tău a asimilat deja conţinutul. 
 Şti ce e un virus? Şti cum acţionează? Nu e târziu să afli, deşi nu te va ajuta prea 
mult… E o entitate. E ceva care nu trăieşte, dar nu-i nici mort. Nu-l poţi ucide, nu-l poţi 

manipula.. e implacabil. Ştii ce e interesant? Că ai aşa ceva în creier. De fapt e un supervirus psi. Acum ai 
două căi: să fi docil şi să te supui memei care a pătruns şi se întinde cu repeziciune în reţelele tale neuronale; 
sau să te opui. Mă rog… să încerci să te opui. Nu poţi face faţă unui banal virus respirator, dar cu atât mai 
mult memei extraterestre.  
 De fapt nu vrei să te opui , nici raţional, nici afectiv… 
 De ce? De ce a trebuit să-ţi implantez în creier acest… să-i spunem virus. 
 Gândeşte omule! Ai activat în creierul tău programul de autodistrugere şi creatorii tăi au decis să 
intervină: această memă e creaţia lor. 
    Eşti deja sub influenţa memei. Ai închis cartea dar un imbold interior mai puternic k tine te-a făcut să 
citeşti în continuare. O consideri o aberaţie dar nu-ţi poţi controla gândurile, te atrage irezistibil. În capul tău 
deja se produc fenomene ciudate: o căldură ţi-a invadat ceafa, curenţi de forţă se mişcă în cele două emisfere. 
O uşoară greaţă şi o fină transpiraţie ţi-a invadat organismul. Mema te controlează. 
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     Felicitări, faci parte din cei mai puternici pământeni. Cei slabi nu percep aceste senzaţii, mema pătrunde 
şi controlează reţelele neuronale fără manifestări perceptibile de subiect. Deşi nu-i poţi percepe existenţa 
acest program acţionează. Analizează-te, urmăreşte comportamentul amicilor tăi (le-ai transmis instantaneu 
virusul prin telepatie) şi o să-i percepi acţiunea judecând efectele produse, ca într-un straniu joc de oglinzi. 
Singura diferenţă că voi oamenii sunteţi oglinzile implicate în acest Joc. 
 

moto: adevărul este în noi începutul. 
    M-am născut în O la 23.11.197… nu vă pot minţi în halul asta. 

M-am născut într-o veche vatră dacică, ignorată de arheologi, rătăcit din alaiul necruţătorului prinţ de 
toamnă… parcă e mai bine, nu? m-am născut, nu, m-am materializat pe o planetă ciudată, mult prea 
îndepărtată de Casă. E o planetă cu resurse, populată cu fiinţe frumoase, cu mare potenţial de perfecţionare. 
Dar care nu gândesc logic, uneori nu gândesc deloc… şi n-am reuşit să înţeleg de ce. 

Prima senzaţie Misiunea mea? Observator, sau poate radar. Echipamentul? Curiozitatea şi inteligenţa. 
Spre deosebire de pisici, puii oamenilor se nasc cu ochii deschişi, dar după 7ani îi închid majoritatea pentru 
totdeauna. ’’eram în întuneric; pipăiam spaţiul; percepeam senzaţii şi le procesam după schemele logice 
dobândite Acasă. Mă interesa teribil cum percep ceilalţi realitatea. N-am reuşit încă să înţeleg, dar ştiu că 
aici se ascunde o cheie a nefericirii de pe această planetă.’’ 
 
Atracţia întunericului 

Busola folosită de noi călătorii prin Univers este Lumina. Planeta voastră are multe lumini înşelătoare, de 
aceia noi iubim întunericul. Ne ajută să ne restabilim echilibrul. Vraja verde şi Lumina albastră sunt taine şi 
pentru înţelepţii mei din inima galaxiei. 
 
Tărâmul sacru 

Ocrotitorii au ales bine; m-am născut undeva pe malul Mureşului într-o zonă cu mult aur; aur şi uraniu. E 
un Dar şi un Blestem. 

Oamenii sunt buni, sunt oameni cu suflete zidite din lava răcită şi alterată a minivulcanilor izbucniţi…  
 
Atunci 
     În vinele acestor oameni cântă lenea şi ignoranţa. În ochi le sclipeşte frica şi fiecare gest trădează 
laşitatea. Aceşti oameni nu pot fi învinşi. Asupra lor apasă blestemul supravieţuirii. Atunci cu multe milenii 
în urmă, când au izbucnit flăcări din pământ, cel Condamnat pe nedrept, i-a blestemat să supravieţuiască. 
Atunci când groaznica prăbuşire a zguduit acest ţinut, Cei Drepţi au binecuvântat poporul neştiutor să 
supravieţuiască. Să SUPRAvieţuiască. 
 
Pasărea de Piatră 

„eram copii şi îi spuneam Gaura Vulpii, erau vizuini de vulpi acolo. Eu şi nepoţii mei: Oana, Ionuţ, 
Andrei, Cristina şi Mimia exploram împrejurimile şi… pădurea. Corn, mojdrean, şi CER, mult cer. Carpen, 
păducel, curpeni şi aluni, prea mulţi aluni. Stânci, multe stânci, calcare lăptoase ce încing ca un brâu platoul 
pe care se va fi ridicat odinioară Cetatea, mândra cetate neînvinsă a dacilor. Locaşul sacru. Ea există şi 
acum, dar nu oricine o poate vedea. Cei care au cugetul curat şi drept simt Pacea, Lumina şi Puterea. Şi 
lacrimile prea mult zăvorâte le ard sufletele. Genunchii se îndoaie în faţa măreţiei percepute de subconştient 
şi degetele se înfig spasmodic în pământul roşu, ’’terra rossa’’ oxizi de fier şi sângele celor ce n-au putut să 
se supună. Iertare şi viaţă Mare Înţelept pentru acest neam pus pe cruce de maimarii lumii, iertare şi fericire 
Mare Înţelept pentru neamul acesta laş, ignorant, superficial, pizmuitor…eram copii şi încă priveam lumea 
cu ochii larg deschişi. Şi am găsit Altarul… 

octomvre, frunze îngreunate de aurul smuls de la soare dansează într-o ultimă îmbrăţişare cu Vântul 
nainte de a se cuibări la sânul pământului. Peretele drept şi rece pare nemişcat în tăcerea solemnă care ne-a 
cuprins şi pe noi. Aşa a fost şi în ziua aceia, ziua sacrificiului. 
  ’’ Durba, fecioara mângâia merele roşii-sângerii, obscen şi tentant dezgolite şi le aşeza în coşul de 
nuiele. Fiecare gest era plin, spiritualizat. Fata, mărul,Cerul, Vântul… totul era un întreg. 
  - Durba, te cheamă Marele Înţelept… ştia… şi a păşit încrezătoare spre destinul de excepţie. Jertfa 
ei va menţine pacea şi belşugul pe acest tărâm. 
  Şi-a plecat capul şi buzele roşii, pline au atins palma uscată cu miros de busuioc a bătrânului înţelept. 
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  - Fata mea, înţelepţii din steaua mamă ne trimit un sol luminat care să vegheze soarta neamului şi 
are nevoie de o haină de carne şi sânge. Primeşti această jertfă fata mea? 
  - Mă voi supune părinte. 
  - Bine, să plinim Legea. Bătrânul făcu un semn şi ajutoarele sale au pregătit-o pe Durba de 
sacrificiu sub ochiul rece al înţeleptului. 
  - E timpul, mâna fierbinte şi uscată a Durbei se odihnea în palma înţeleptului ce o conducea pe o 
cărare şerpuită, pe sub coroanele cerilor, spre un perete drept cioplit de vânt în blocuri aspre de calcit. 
Acolo aştepta un tânăr vânător, înveşmântat într-o pelerină albastră ca şi ochii lui mari şi limpezi, ochi plini 
de putere. 
  - Acesta e sacrificiul Durba, e mai greu decât sfârtecarea în suliţe, vei fi mama celui ce ne va 
călăuzii spre Nemurire. 

Durba urmării silueta înveşmântată în albşi negru ce se pierdea în pădurea înfricoşată, lăsă să-i cadă 
toga verde ce-i acoperea trupul perfect şi se lipii de stânca ce pulsa odată cu ea. Privirea grea izvorâtă din 
ochii căprui învăluiră bărbatul uriaş şi o şoaptă sparse spaţiul ce-i înconjura. Stânca pulsa ca o inimă 
uriaşă a întregului ţinut, dar tinerii n-au mai auzit-o.’’Priveam colosul de piatră pătrunşi de o emoţie de 
neînţeles, era atât de aproape de casă şi totuşi abia azi l-am descoperit. Privirile noastre iscoditoare au 
descoperit Ceva… 

Germisara, mai 2011 
Un mare poet român 

Ion HOREA 
Semne 

Nu eşti alesul,/  Orice s-ar spune,/  Nu se petrece/  Nici o minune/  Crucea căzută,/  
Orice s-ar zice,/   Nimeni nu trece/  S-o mai ridice./  Fiul de tablă/  Zace-n rugină…/  
Norii deasupra/  Toarnă lumină./  Gata culesul,/ Orice s-ar spune,/  Nu se petrece/  
Nici o minune! 
                                     

Am primit cartea recent editată la „Ardealul” din Tg. Mureş, de venerabilul şi 
longeviv poet şi prieten prin vitregia memoriei noastre, Ioan Horea. O inepuizabilă 
vână a paideumei ardeleneşti, cu multe carate chtonice, din aurul inefabil al 
românismului authentic, l-a aureolat încă de la debutul editorial, Poezii, ESPLA 1956, 
cu un tezaur de carte pe constanta valorii ce se autostructurează înnoitor odată cu 

vârstele. Opera sa cuprinde nu mai puţin de 24 de volume de poezie, şi unul de proze  publicistice. Unele 
sunt bilingve, dar audienţa poetului este cumva legată de intraductibilul 
suflet ce se zbate armonic-dureros în melosul tradiţional, cu puternice 
rădăcini în subconştientul colectiv al fiinţei româneşti, cum a fost ea 
definită de Mircea Vulcănescu. Când era redactor şef la „România 
literară”, mă „răsfăţa” cu pagini în care, oglinditor cumva, regăsea 
probabil aceleaşi sunete care-l mâncau şi pe d-sa ca pe o pită veche la 
marginea holdei. Dacă acest volum este nuanţat în elogiul cuvântului de 
o vagă undă melancolică, a unui reproş ritmat în stiharul său pravoslanic. 

Poetul Ion Horea se perindă în ondulaţia deal-vale ca Duh cumpătat 
şi umblător prin spaţiul Cetăţilor încă ale noastre, la Deva, la Orăştie, la 
Hunedoara, la Moţi, la Sanctuare, la Densuş, la Sarisegetusa… A avut 
îndelung a dărui din preaplinul harului său harnic, cu atingeri şi ningeri 
din Nichifor Crainic, Arune Cotruş sau Octavian Goga, dar numai prin 
dolorismul clasic ardelenesc, - iar bruşul de suflet care se cuminecă, 
adică se comunică în împărtăşania Poeziei. Şi apoi drumurile  ni s-au 
răsucit prin pădurea de semne; lemnul de rezonanţă al diferitelor cruci, 
sau mai bine zis, troiţe, a fost să fie de fiecare purtat altfel, nimic mai 
omeneşte, fie şi (mai ales) pentru scribi. Doar scribi suntem domnu’ 
Horea? Din acel „pom cu scribi” (titrat de Constantin Stancu) al unei 
genealogii ai unei paideume pe care „parcă o ştiam de undeva”, ca visată? Vă îndemn cu îndemnul lui pentru 
mine, cetiţi-mi cartea! Ci nu cu despresurata metaforă a poemului de mai sus, care s-a deschis de singur, în 
palme. Iar pentru mine, Ioan Horea rămâne de ţinut minte aşa, ca un domn, ca un iconar la cuvânt, ca un 
fântânar cu secreta cunoaştere – din părinţi – a radiesteziei nuielei de alun. Ca scrib ce-mi sunt, aşa consider, 
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aşa îi exprim fugar şi eu, răzleţul, recunoştinţa. Astfel, oglinditoare din Melos. „Ion Horea are avantajul că 
simte şi trăieşte universal tradiţiei ca pe unul propriu, zilnic, şi comun. Pulsul de fiecare secundă al fiinţei 
sale bate în ritmul ceasornicului universal, care reglează timpul infinit şi mereu actual al tradiţiei. Poezia lui 
fulgeră spre noi semnale împrăştiate, ale substanţei şi valorii care ni-l arată ca pe un mare poet al limbii 
române”, scrie  critical din exil Mircea Tomuş.                (Eugen Evu). 

 

Remember 

Victor COROIANU 
L-am cunoscut prin firul invizibil şi dar mai ales prin cărţile sale, trimise din 

Germania sau America, cărţi de înţelepciune, cărţi ne-mincinoase, cărţi trăite. 
Originar din Braşov, studiase medicina militară şi psihologia la Cluj, apoi a profesat 
ca medic în clinica prof. Goia. A fost medic şef la Sibiu. Din motive politice, era 
descendent dintr-o familie de transilvăneni înnobilaţi, s-a refugiat în Germania, unde 
a profesat ca medic primar şi docent, până în 1985. Pensionat, s-a dedicate cercetării 
culturale, etnologice, arheologice, istorice. Pentru numeroasele lucrări ştiinţifice, în 
1994 a fost ales ca professor onorific al Universităţii „Iuliu Haţieganu” din Cluj- 
Napoca. Ne-a dăruit o bibliotecă rezultată din călătoriile sale de studii în Africa de 
Nord, America de Nord, America Centrală şi cea de Sud, în Pacific (Australia, Noua 

Zeelandă, Polinezia, Insula Fidji, Alaska şi Canada, la rezervaţiile indiene. Am publicat seturi din creaţiile 
sale, în revistă şi în cărţile mele de memorialistică. Titluri din opera sa: La Nord de Tahiti (română, germană 
şi engleză), Aprilie în Auckland, Între indieni şi Trapperi, Între Bisturiu şi Stetoscop, Indienii – o antologie, 
Omule alb, ascultă-mă” (antologie de proză şi poezie indiană),Ultimul cartuş din tranşee, Între dragoste şi 
datorie, Dincolo de oriznturi, Călătorii pe două continente (cu Ines Coroianu), Ultimele cuvinte ale unor 
oameni iluştri - Lexicon, Ena (roman saga familială), Lungul drum spre Laguna Hills, Jandarm la împărta, 
Simboluri şi mesaje indiene pe stâncă în America de Nord. Cu o săptămână înainte de a se stinge, 
proiectasem o editare a aforismelor glossate de d-sa prin vreme sub egida revistei pe care o preţuia. N-a fost, 
să fie...  Elogiile cu care m-a cinstit poate nu le-am meritat cu măsura generozităţii sale.                     
(Eugen Evu). 
 

Istorii, dicţionare … 
Editura ieşeană Porţile Orientului a realizat o a doua ediţie amplă „Dicţionarul scriitorilor români de azi” 

(coordonatori Boris Crăciun şi Daniela Crăciun-Costin), o impresionantă galerie a scriitorilor de limbă 
română din România, Basarabia, Bucovina de Nord, Banatul Sârbesc, Europa Occidentală, Israel şi 
America). Sunt antologaţi nu mai puţin de 2000 (!) de autori profesionişti, între care şi doi scriitori 
hunedoreni: Eugen Evu şi Ioan Evu. Dicţionarul esenţial, actualizat inclusiv după Dicţionarul (DSR) 
Fundaţiei Culturale Române, istoria  „Literatura Română de azi” (Papahagi, Sassu, Zaciu) „Istoria” … d-lui 
Nicolae Manolescu, este excepţională conspectativ şi ilustrativ, în ediţie de lux, foarte utilă cercetării literare, 
cuprinzând 600 de pagini. El  va fi prezent pe toate meridianele lumii unde trăiesc scriitori români, în marile 
biblioteci şi mediile academice etc. 
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În Italia, la prestigioasa AGAR Editrice, a apărut vol.II „Storia della letteratura - Poeti nel Mondo…”. 
Ca şi în primul volum, istoria îi cuprinde şi pe poeţii hunedoreni, români, Eugen Evu şi Elena Daniela 
Sgondea. Coordonatorii  amplei istorii (250 pagini) sunt Excelenţa sa, criticul Paolo Borruto şi dr. 
Hornoris Causa, poetesa Maria Teresa Liuzzo,  promotoare a literaturii române în lume, colaboratoare de 
excelenţă a Provinciei  Corvina (imagine 2). Sunt incluşi scriitori din Europa, America, Africa, Asia şi 
Australia. 

                
 
Textele care şi cântă 

Antonia ILIESCU (Belgia) 
Grădina cu nuferi 

Cerul nu este întotdeauna albastru. Are şi el toanele lui: când gri, când plin 
de cumulus sau de nimbus, când alb, când negru, mai ales atunci când ninge alb 
din cer. Dacã lacul e senin, este numai şi numai pentru cã cerul este albastru. 
Lacul, doar dacã e de piatrã rãmâne insensibil la schimbãrile cerului. Lacul de 
piatră se tot topea din acea zi de octombrie, când peştişorul începuse sã-l 
strângã între aripioarele lui fierbinţi. Picãturã cu picãturã, apa se aduna caldã în 
cãuşul muntelui. Acolo, mai de mult, pletele albe-aurii ale Tisei se revãrsaserã 
în cascadã, pânã sã fie ucise de lipsa de iubire a peştişorului. Ca sã ajungã de pe 

malul Mureşului pe malul Meusei, tinerii îndrãgostiţi fãcuserã un pod de piatrã. Dar, cu timpul, podul se 
fãrâmiţase, fãcându-se pietricele şi nisip. Cam tot de atunci se retrãseserã şi apele Tisei în acel loc întunecos 
care adãpostea Lacul de piatrã. Un lac mut şi trist. 
 Peştişorul Tiny lucra zi de zi, cu râvnã, la topirea gheţii din piatra lacului. Şi aşa, încetul cu încetul, au 
apãrut câteva picãturi calde şi obosite care, amestecate cu pãmânt şi prundiş, au zãmislit o materie nagrã şi 
densã: noroiul. Peştişorul s-a speriat: „Unde sunt pletele Tisei? Unde-i sunt apele? Unde e podul care 
traversa tumultul iubirii noastre?”  
 Podul era ruinã iar apele erau acum noroi. Peştişorul era ostenit şi descurajat. Obosise sã tot strângã la 
piept piatrã şi numai piatrã. Stãtea trist pe marginea lacului noroios zicându-şi: „ Aşadar aici se terminã totul, 
în noroi...” Şi atunci a auzit o voce care venea de hãt-departe, tocmai din Ţara amintirilor. Era vocea lui 
Blaga, care-i şoptea dintr-o poezie:  

„- Nu ştii, cã numa-n lacuri cu noroi în fund cresc nuferi?"  
Şi peştişorul, nedumerit, privind noroiul rãspunse: 

  - Da, vãd noroiul, dar unde este lacul? Unde sunt nuferii? Unde e poezia? 
Vocea lui Blaga tãcu. El doar atât scrisese odinioarã în poezia lui şi nu dãdea indicaţii unde putea fi gãsit 

„lacul cu noroi în fund”.  
În acea clipã, o altã voce, mai micã, care venea de undeva de jos, îi şopti din fundul pãmântului: Nuferi, 

nuferi! Nu te feri de nuferi! Lacul e încã în poveste, nu ştii? El încã se mai naşte. Pânã va muri se va tot 
naşte.  
 Peştişorul sãri în sus de bucurie, bãtându-se cu palma peste frunte: „Ce prost sunt! Sigur cã da, lacul 
trebuie sã se nascã şi doar eu pot sã-l fac sã se nascã. Noroiul este doar fundul lacului. E urât, ce-i drept... 
Dar el este forţa care va hrãni nuferii mei. Iar eu voi aştepta nuferii sã creascã chiar începând de acum şi 
chiar în acest loc. Tisa va fi din nou împreunã cu mine, cu fiecare nufãr care se va naşte din fãptura ei.” 
Treceau zilele şi nopţile ca secundele şi ca anotimpurile. Într-o bunã-zi veni iar primãvara. Lacul era încã un 
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mic eleşteu, mai trebuia sã creascã. Soarele se juca voios în unda lui seninã, copilãroasã, iar cerul îi vorbea 
doar în nuanţe de bleu. Pe suprafaţa linã a apei înotau în sus şi-n jos raţele sãlbatice, cu bobocii lor, aninanţi 
de mama lor ca o trenã vie. Era pe la mijlocul lui martie când primul nufãr alb şi timd scoase capul sã vadã 
soarele şi sã cunoascã lumea în care venise, aşa, pe neaşteptate. 

- Bunã ziua, domnule Soare. Bunã ziua domnule Cer. Une mã aflu?  
- Te afli pe pãmânt, unul dintre copiii mei – i-a rãspuns soarele. 
- Te afli pe o planetã din împãrãţia mea - i-a zis cerul. 
- Aşa deci: sunt pe pãmânt, sunt fiul soarelui şi trãiesc în împãrãţia cerului. Dar cine sunt eu? Cine-mi 

sunt pãrinţii? 
  - Pãi nu vezi? Ai rãdãcinile în noroi, dar te hrãneşti cu luminã şi corpul tãu e alb ca laptele, fin ca botul 
mielului neînţãrcat şi proaspãt ca apele de munte. Tu eşti o parte din Ea – zise soarele. 
  - Cine e Ea? – întrebã nufãrul.  
  - Ea e o poveste lungã... Ea de fapt eşti tu. Eşti tu şi nu eşti tu.... Cum ţi-am spus, tu eşti o pãricicã din 
fãptura ei. Când veţi fi cu toţii, atunci o veţi vedea, cãci veţi fi EA, cu adevãrat întreagã, deplinã şi puternicã 
– zise cerul. 
  - Nu mai pricep nimic – zise nufãrul. Ea e totuşi mama mea, nu? 
  - Nu. Mama ta e noroiul – zise soarele.  
  - Deci eu sunt ceva urât, dacã stau în noroi. Sunt eu noroi? 
  - Nu. Tu eşti o floare – zise cerul – şi încã una dintre cele mai misterioase, fiindcã tu stãpâneşti cele 
patru elementele esenţiale ale lumii: pãmântul, apa, aerul şi focul. Rãdãcina ţi-e în pãmânt, tulpina o ţine apa, 
iar floarea şi frunzele respirã aerul şi se hrãnesc din focul soarelui. Nu te ruşina. Tot ce este viaţã pe pãmânt 
se hrãneşte din noroi. El e hrana primordialã. Nu eşti singura fiinţã care face asta. Toate fac la fel, altfel n-ar 
putea exista. Plantele iau apa şi lumina şi preparã materie organicã vegetalã. Animalele ierbivore se hrãnesc 
cu plante, ierburi, frunze şi fructe. Dar animalele carnivore le vor devora pe acestea din urmã, ca sã trãiascã.  
   - Şi omul? – întrebã nufãrul. 
   - Omul, ca sã le împace pe toate mãnâncã tot: plante, fructe, animale ierbivore şi carnivore, insecte, 
viermi şi moluşte. Omnia. Totul. De aici îi vine şi numele de om. Omul, fiind totul, se hrãneşte cu tot ce este 
pe pãmânt. El e stãpânul, dar e un stãpân nemilos şi distrugãtor. Vezi apele cum se revoltã, de la un timp? De 
ce crezi cã fac asta? Ei bine, fiindcã nu mai suportã tirania omului, prea lacom şi prea egoist ca sã ducã o 
viaţã echilibratã. Şi pe mine m-a rãnit omul şi mã rãzbun şi eu cum pot. Nu vezi taifunele şi tornadele şi 
vânturile nebune din uragane? Nu vezi cum am lãsat soarele sã-l pedepseascã pârjolind pãdurile şi 
câmpurile? Omul trebuie scuturat niţeluş, ca sã-şi vinã în fire. El, creatura, se crede Creator. E convins cã el 
a fãcut pãmântul, ba chiar şi universul. Nu-i cunoaşte încã total nici mãcar legile, dar încearcã sã imite Marea 
Operã, conducându-se dupã legi temporare, care astãzi sunt, mâine nu mai sunt. În virtutea acestor legi 
pasagere, el dã sentinţe şi opereazã în carnea fiinţelor şi lucrurilor, distrugându-le. Omul este animalul cel 
mai nereuşit, cel mai stricãtor din univers. Evoluţia materiei vii este de fapt involuţie, omul reprezintã 
materia organicã pe ultima ei treaptã de decãdere. 
   - Vai, cerule, taci, sã nu te-audã omul! Te-ar distruge dacã ar ştii ce gândeşti despre el.  

  - Zici cã m-ar distruge... Vorbe goale, nefondate! Pãi nu poate s-o facã, fiindcã Natura e mai puternicã 
decât omul; ea are legile ei şi când nu va mai suporta domnia apãsãtoare a omului, se va scutura de oameni 
ca de pãduchi. Totul se va transforma în praf şi pulbere. Eu, cerul, împreunã cu fiul meu soarele şi cu nepotul 
meu pãmântul vom reface lumea de la zero, din cele patru elemente primordiale, întocmai ca la începuturile 
ei. Va fi un nou Început, un nou Adam, o nouã Evã, o nouã istorie şi o nouã dramã a umanitãţii. Cãci totul 
este ciclic şi istoria se repetã pe traiectoriile unei spirale. Din nou soarele va da vietãţilor terestre lumina şi 
dorul de a se înãlţa la ceruri. Aşa se face cã la sfârşit, şi tu şi alte fiinţe – toate fiinţele de pe pãmânt, – veţi 
veni la mine în împãrãţie. Dar, ca sã ajungeţi atât de sus, trebuie sã vã târâţi mai întâi prin noroi. Aşa a fost 
legea. Nu mã întreba mai mult, cã nici eu nu ştiu mai mult de-atât - mai zise cerul şi amuţi.  
  - Cine e doamna Lege? – insistã nufãrul. 
  - Nu e o doamnã, este o regulã poruncitã de Cineva. Uite, şi eu stau pironit aici sus, fiindcã aşa a vrut 
ea. Mi-a spus sã pãzesc împãrãţia. Nimeni nu a vãzut-o dar toţi ascultã de ea. 
  - Dar cum se face cã am apãrut şi eu, aşa, netam-nesam pe lac?  

Aici cerul tãcu. Tãcu şi soarele. Doar o rãţuşcã se gãsi sã-i spunã: 
  - Am vãzut nu demult pe-aici un peştişor de aur, care trãgea sã moarã. Zãcea cu gura uscatã, larg 
deschisã, pe un petec de pãmânt crãpat de secetã. Din când în când, o zvâcniturã a cozii îl trezea din letargie, 
împingându-l sã se zbatã, încã şi încã... „Din câtã apã am avut... Din câtã apã a curs pe Tisa... Pletele ei 
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minunate, albe-aurii, unde sunt? Iubirea, unde  e iubirea?” – se întreba cu jale peştişorul, muşcând lacom 
aerul, cu gura lui cãscatã, în cãutarea unui strop de apã, a unui strop de iubire. 

Un om, care purta pe cap o cununã de spini, a coborât din munte. A mers pânã în adâncul eleşteului, unde 
s-a pus sã sape nişte gropiţe în noroi. Într-una dintre gropiţe l-a gãsit pe Tiny, care se zbãtea cu gura cãscatã, 
strigând fãrã de glas dupã ajutor. Omul l-a luat în mânã, l-a stropit cu lacrimi curate şi a suflat viaţã peste el. 
Apoi s-a aşezat în mijlocul lacului şi început sã plângã. El credea cã nu-l vede nimeni, dar eu eram ascunsã 
sub o piatrã, lângã mal, şi am vãzut tot ce s-a întâmplat. În timp ce omul privea îngândurat noroiul uscat, din 
ochii lui calzi şi trişti au început sã cadã, una câte una, perle de argint. Pic, pic, o perlã şi-apoi încã una, şi-
încã una... Câte o perlã pentru fiecare gropiţã de noroi. Apoi omul a stârnit din cer un potop mare, mare de 
tot. Apele care curgeau din cer au umplut eleşteul şi, nu peste mult timp, grãdina s-a albit de nuferi. Primul 
care a ieşit în luminã ai fost tu. Grãdinarul a mai privit încã o datã minunata Grãdinã cu nuferi, apoi şi-a 
vãzut de drum. 

  - Unde s-a dus? – se interesã nufãrul. 
  - Asta l-am întrebat şi eu: Unde te duci, Grãdinarule? El s-a întors spre mine, grãindu-mi astfel: „Plec 

sã-mi pãzesc turma de oi şi de capre, care, dacã nu au pãstor devin o pradã uşoarã pentru lupi.” 
M-am luat dupã el, fiindcã eram tare curioasã sã cunosc şi eu oile şi caprele. Când ajunse la oile lui, 

Pãstorul-Grãdinar a gãsit multe oi sfâşiate, altele mâncate doar pe jumãtate, unele şchioape; altele, mute de 
spaimã, fugeau care încotro. Pãstorul, cu o singurã privire, a alungat lupii. Cu toate acestea, în fiecare 
dimineaţã gãsea câteva oi spintecate. Doar oi. 

  - Cine le spintecă? – întrebã curios nufãrul. 
  - Tot aşa l-am întrebat şi eu pe Pãstor: Cine a mâncat oile, Pãstorule? Şi Pãstorul mi-a rãspuns aşa: 

„Când lupi nu mai sunt, capra devine lup pentru oaie; ba chiar şi oaia devine uneori lup pentru oaie. Rãul le-a 
atacat fiinţa, le-a stricat sufletul. Eu trebuie sã stau de pazã, sã separ oile de capre şi sã am grijã ca oile sã nu 
se mãnânce între ele, ba chiar trebuie sã le fac sã se iubescã unele pe altele”.  

  - La noi în Grãdinã fraţii mei nu se sfârtecã unii pe alţii. Noi, nuferii ne înţelegem bine între noi, 
împãrţim apa şi soarele; şi aer e destul pentru toţi. Cum se face cã doar în Grãdina cu nuferi nu existã urã şi 
nici crime? 

  - Simplu: voi aţi fost zãmisliţi din lacrimile Lui. Unde cade o lacrimã de iubire pe un sol uscat apare 
un nufãr.  
   - Dar cu peştişorul de aur, cu Tiny, ce s-a întmplat dupã ce l-a salvat Grãdinarul? 
   - Dupã plecarea Lui, Tiny a rãmas sã plângã în eleşteul plin de nuferi. Şi mai plânge şi astãzi. Aşa se 
face cã eleşteul a devenit un mare lac şi nu seacã niciodatã, fiindcã Tiny plânge fãrã încetare. Câte o lacrimã 
pentru fiecare strop de apã din pletele Tisei. Câte o lacrimã pentru fiecare strop de iubire pe care nu a fost în 
stare sã o primeascã la timp. 
   - Dar nu mi-ai spus un lucru: cine e Ea? Spuneai cã atunci când vom fi toţi, o vom vedea şi o vom 
cunoaşte. Acum suntem toţi şi Ea încã nu se vede... Unde e? De ce nu vrei sã-mi spui? 
   - Ţi-am spus... Mã mir cã nu ai înţeles. 
                                 
Eveniment literar internaţional 

Scriitorul Varujan Vosganian, vicepreşedinte al USR, pe care, la invitaţia domniei sale, am avut 
bucuria, alături de Ion Urda, să-l prezint publicului hunedorean, a fost desemnat câştigător al Premiilor 
Niram Art pe 2010, atât la secţiunea Poezie cât şi la Proză.    

Sursa: Niram Art Magazin, Eva Lora Defeses 
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Reviste  europene 

 

L’Attualita din Roma, a lui Gaetano Salvemini. Corespondent pentru România: Eugen Evu. 
 
Tinere talente 

Iustin-Andrei SÂRBU* 
FALLEN  

Acest text este dedicat tuturor românilor care au uitat că sunt 
români, tuturor „şmecherilor” care au uitat ce limbă să vorbescă şi 
vorbesc în engleză. Pentru aceşti oameni simt o greaţă oribilă. 

 
Am observat că datorită civilizaţiei rapide în care trăim astăzi, 

important este să laşi impresia că te pricepi. Dacă te uiţi cu atenţie sub 
etichete, respectiv brand-uri, produsul uman e de cele mai multe ori 
putred. Dar să trecem la subiect: ştiu pe cineva care într-o zi a venit la 
mine şi la colegul meu de bancă spunându-ne: „mi-am murdarit shuzii 
când am venit cu baikul” - cu afirmaţia asta m-a dat gata, iar când i-am 

văzut şi hanoracul pe care era scris mare „FALLEN” – (de)căzut, terminat, învins, înfrânt - precum şi 
pantalonii roşii ca de po....r, am înţeles încă o dată că nimic nu avea să-l mai aducă pe calea cea bună. Cu 
asemenea atitudine e foarte uşor, să-ţi pierzi prietenii mai cu seamă când unuia era să-i rupă coloana 
vertebrală, pe altul l-a forţat să fumeze, iar ca să impresioneze nişte fete a reuşit prin minciuni şi ,,lacrimi de 
crocodil” să renunţe la toţi colegii. Stau şi mă gândesc: oare ce are acest băiat în cap? atunci când afirmă că 
în loc de grăsime - de altfel foarte vizibilă - el are muşchi susţinând că pe el nu-l pot ridica patru inşi, adică 
restul sunt slăbănogi şi lipsiţi de putere. Cu alte cuvinte, în vocabularul, lui nişte „luzeri”. Consider că este 
sfidare, nesimţire şi narcisism. 

Dar ce m-a făcut să scriu acest text, ce a umplut paharul, a fost că astăzi am văzut cum un coleg care 
aruncase o bucată de hârtie, în ideea de a face curat în clasă, a fost luat de gât de acest individ, acuzându-l că 
este hârtia lui. Am intervenit, cerându-i să ia mâna de pe colegul meu şi întrebându-l ce vrea să facă. Mi-a 
răspuns obraznic că vrea să-l bată. Am continuat să-l întreb ce s-ar fi întâmplat dacă luam eu hârtia 
respectivă - de altfel o hârtie goală - a tăcut încurcat, iar după câteva momente m-a înjurat, cum altfel, în 
engleză, pentru că nu mai este „cool” să ne exprimăm româneşte. Îngrijorător este faptul că acest individ are 
adepţii lui, ba chiar i s-au alăturat şi colege cărora apelativul de „piţipoancă” li se potriveşte de minune, mai 
cu seamă că expresia „fu....ing shit” este prezentă frecvent în vocabularul lor.Aşa că tipul îşi merită cu 
prisosinţă hanoracul cu inscripţia „Fallen”, de aici putând concluziona că în unele cazuri, chiar că haina îl 
face pe om! 

* Elev  la şcoala Generală I.H.Rădulescu - Bucureşti 
Experimental Imagopoem  

by Eugen Evu 
Kamasutra polisemantică 

Ah, artele prea-nalte de fapt pervertizează 
Limbajele-n orgasme prin frumuseţi şuvoi 
Nirvanice talazuri, zăbranic ce visează 
Îl oglindesc pe înger feminităţii-n doi… 
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Pagina invitaţilor 

Ion VĂDAN 
Jertfa 
(să mă răstigniţi într-un imn) 

Destin ascuns 
în mici clevetiri zilnice 
prin ploaia rece ştrangulată pe case 
- vai darabana vieţii scutură  

sunete oarbe 
calcă pe rănile altora.  

Urăsc tobele imensele tobe 
din piele de porc 
hămesitele cercuri sorbind 
delăsările cuvintelor 
- să mă răstigniţi într-un imn 
fugit din spaima 
mâinilor sugrumând... 

Jurnal 
Don Juan scriind cu neruşinare 
poeme de dragoste 
substituind ardoarea trupului 
        tânăr 
Cu a cernelii răcoare 
sânii trăind concupiscenţi 
 cu sărmanele virgule- 
încercuire de melancolie livrescă 
oh trăind concomitent cu 
lăbărţatele litere 

 
Referinţe critice 

“Martor cândva al unei realităţi preexistente, pe care se străduia s-o ia drept decor semnificativ pentru 
propriile-i “ieşiri” afective sau reflexive, Ion Vădan a descoperit, însuşindu-şi-o treptat, “Arta” de a-şi 
construi, din cuvinte, realitatea care să-l încapă şi în care calitatea de martor să cedeze locul calităţii de 
implicat. În fond, asta e chiar proprietatea dintâi a Poeziei.”                                                Laurenţiu Ulici 

 
"Poezia lui Ion Vădan se revendică, neclamoros, din aceea echinoxistă. Inclus în antologia lui Victor 

Felea (care a impus în epocă) - "Popas între poeţi tineri" (Ed. Dacia, 1975), autorul, fire iconoclastă, fiu de 
moţi, incomod pentru egocentrismul său gâlgâitor, nu se lasă "prins", integrat unui grup sau altul, 
rămânând nu un practicant cât purtătorul unei conştiinţe echinoxiste. Plecarea în provincie, după absolvire, 
i-a accentuat şi mai mult singularitatea (profitabilă în planul evoluţiei poetice), dar îi amână prima carte de 
autor până în 1983 (Borgum centenarium, Ed. Albatros). 
Receptarea - şi evoluţia - poeziei sale va cunoaşte toate meandrele 
străbătute de un poet stabilit în provincie: depărtarea de presa 
scrisă, de edituri şi de cenaclurile care "lansau" autori sub 
patronajul unor personalităţi literare [...] Dar, ca şi oraşul, 
provincia poate fi aidoma unei mlaştini care înghite sau poate fi 
aidoma unei mlaştini care înghite sau poate întări printr-o asumare 
a singurătăţi până la capăt."   

             George Vulturescu 
 
 
 

Grafică de Siegfried Stiller - Germania 

acelaşi impuls biologic  
către sfânta duminică 
ne zvârcolim pe cuvinte  
             nemernice 
ne scurgem fiinţa în ele 
ca şi cum ne-am salva aşa 
de moarte. 
A SUPRAVIEŢUI 
SCRIIND 
RESCRIIND 
mormântul tău viitor 
să îl sapi în subsolul 
paginii albe 
în foşnetul ei speriat  
     şi fluorescent... 

 
Ţeasta lui Hamlet 

Ţeasta lui Hamlet 
râde la capătul  
coridorului: 
-hoaşcă şi tu 
vei muri! 
Dispărând în toate 
oglinzile.. 
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Medalion  

Ioan EVU 
     Născut la 19 Februarie, 1953 în comuna Peştişul Mare, jud. Hunedoara. Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu. Poet, prozator, cronicar literar, 
tălmăcitor din lirica germană, cantautor, solist vocal, chitarist şi lider fondator al 
grupului muzical Canon din Hunedoara. Redactor al revistelor literare „Noua 
Provincia Corvina” şi „Ardealul literar”. A publicat poezie, proză şi cronică literară 
în majoritatea revistelor de cultură din ţară şi în câteva reviste din străinătate. 
Deţinător al mai multor premii literare, dintre care: Premiul I al Concursul naţional de 
Poezie – Tabăra literară Păuşa (1970), Premiul revistei Luceafărul – Festivalul 
naţional de poezie „Nicolae Labiş”(1976), Premiul revistei Tribuna – Festivalul 
naţional de poezie „Nicolae Labiş”(1977), Premiul revistei Transilvania – Festivalul 

naţional de poezie”Lucian Blaga”(1981), Premiul Festivalului naţional de poezie „Lucian 
Blaga”(1982),Premiul revistei Familia – Festivalul naţional de proză scurtă „Marin Preda”(1982),Premiul 
Uniunii Scriitorilor (Filiala Sibiu) pentru volumul „Însoţitorul umbrei”(2004). Despre creaţia sa şi-au 
exprimat opiniile: Ioan Adam, Paul Aretzu, Ion Arieşanu, Marian Barbu, Radu Bărbulescu, Valeriu Bârgău, 
Carmen Blaga, Miron Blaga, Adrian Botez, Constanţa Buzea, Marin Chelu, Neculai Chirica, Mircea 
Ciobanu, Radu Ciobanu, Alexandru Condeescu,  Eugen Evu, Ştefan Augustin Doinaş, Horia Gârbea, Ion 
Gheorghe, Silviu Guga, Dumitru Hurubă, Ion Itu, Iv Martinovici, Ion Mircea, Florea Miu, Gheorghe Mocuţa, 
Mircea Moţ, Romul Munteanu, Gabriela Negreanu, Tudor Opriş, Edgar Papu, Adrian Păunescu, Mariana 
Pândaru, Petru Poantă, Maria Diana Popescu, George Puşcariu, Ion Roşioru, Atila Socaciu, Constantin 
Sorescu, Constantin Stancu, Mircea Stepan, Ion Stratan, Constantin Ştefuriuc, Laurenţiu Ulici, Dumitru 
Velea, Adrian Botez ş.a. Inclus în Istorii şi Dicţionare. 
 
Cărţi publicate: 

Fereastră de apă, editura Facla, 1982.  
Fără armură, editura Albatros, 1984. 
Somnul în munte, editura Facla, 1986. 
Poet de bunăvoie, editura Eminescu, 1996. 
Cetatea moartă, editura Helicon, 1998. 
Însoţitorul umbrei, editura Axa, 2003. 
Cenuşă vorbitoare, editura Călăuza, 2006. 
Amintirile unui pitic din vremea când era mai mic, (Călăuza, 2007).  
Drei Dichter aus Rumänien / Trei poeţi din România (Ioan Evu, Gheorghe Mocuţa, Sorin Roşca),  
                 editura Radu Bărbulescu, München, 1999 

Traduceri:  
Thomas Bernhard, (Austria) – versiune bilingvă româno-germană. 

 
Diploma de Excelenţă Noua ProVINCIA Corvina 2010 - 2011  

Evenimente de neuitat în România şi Italia… 

     
                    

Galeriile Asociaţia Pro Isis Orăştie. O dublă lansare de carte Elena Daniela Sgondea. Invitaţi: 
Excelenţa sa Manlio Giuffrida, Consul General al Italiei în Transilvania, editori, scriitori, actori, plasticieni, 
edili,TV Cluj şi Deva, mass media… 
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Eveniment la Deva  

Doina URICARIU   

Doina URICARIU, cunoscuta poetă, 
prozatoare şi editoare a lansat la Deva, în 15 
iunie a.c., sub egida Bibliotecii Judeţene „Ovid 
Densuşianu” - următoarele cărţi: Maxilarul 
inferior de Doina Uricariu,  vol I şi II, editura 
Polirom; Scara leilor, editura Polirom; Cotroceni 
Palace/Palatul Cotroceni de Niculae Vlădescu și 
Petre Badea, editura Universalia; Antonovici, 
sculptor on two continents/Antonovici sculptor 
pe două continente, editura Universalia. Invitata, 
prezentată de Sebastian BARA, Muguraş Maria 
PETRESCU şi Eugen EVU, a susţinut şi un 
recital de poezie. 

Împărtăşim nu doar încântarea, uimirea şi 
gratitudinea pentru actul cultural în sine, semnificaţia 
lui, cât şi  privilegiul de a descoperi, prin gestul 
întocmirii şi editării, un mare sculptor contemporan, 

cum bine scriu autorii „pe două continente”, cel ce a fost cumpănit şi pertinent prim exeget al acestui, Alain 
Bosquet, piatră de temelie critică apărută în ziarul lui Albert Camus, încă la 13 ian.1967 (Un rare exemple 
de sobriete). 

Ne este imposibil a detalia, nici de departe, ampla operă de intermediere şi interetare a lui Constantin 
Antonovici, artist prodigios ce ne amintete tulburător de Brâncuşi, pe care l-a cunoscut în anii 5o, când acest 
se afla în plin conflict ingrate cu bolşevismul implantat în ţară. A ne rezuma la aceste lapidare cuvinte, este 
aşadar fără şansa de a rezona mulţumitor pentru lector şi privitor, la cappo’d’opera tandemului auctorial, un 
veritabil Memorial al unei Vieţi care a devenit Operă Sieşi. Formatul masiv al albumului, textele şi imaginile 
pe măsura „obiectivului”, fac din monografia „Antonovici- 1911- 2002- Sculptor un Two Continens” un 
inegalabil elogiu unui propabil ultimo mare artist al secolului XX, recent apus. Este opera aceasta una 
restaurativă, a unui itinerar asomptic, cum Roland Barthes îl definea. Este labirintul retro-magic al unui 
geniu, iar a te încumeta la atare revelaţie, este un curaj spiritual.  

Capitolele, în română şi engleză, sunt: Descoperirea Operei lui Antonovici şi Traseul biografic. 
Uriaşul travaliu de documentare, etalare şi conspectare, succesiunile parcursului cât şi proiectarea prin 
„ogiva” Antonovici,  în Pantheonul – carte al unei epoci glorioase de alţi mari artişti din lume, dar mai ales 
într-o Europă în care Arta a fost şi reconfirmă mereuTriumful creativităţii umane, în mod fericit glossate de 
Doina Uricariu şi Vladimir Bulat spre a ni le dărui ca un necesar, inestimabil tezaur. Impecabilă este şi 
iconeria albumului, aşa cum o cere nu doar lectura, ci şi privirea. Albumul a fost, desigur, achiziţionat de 
Biblioteca judeţeană “ Ovid Densuşianu”, spre accesul celor interesaţi, cu prilejul  evenimentului prezenţei 
poetei, editoarei şi scriitoarei Doina Uricariu la Deva  

(Eugen EVU şi Muguraş Maria PETRESCU) 
 

Opera Omnia - A N T O N O V I C I - editată 
în ediţie album de lux de tandemul  

Doina URICARIU - Vladimir  BULAT,
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Poeţi de referinţă 
 

Eugen EVU despre Doina URICARIU 
O exaltare la Doina 
    A o re-descoperi pe Doina Uricariu este un sentiment înnoitor în sine, prin însăşi 
rostirea liricii sale, una post-mantramică. Prin conceptualizarea semnificatului 
implicit literală, apelul la majuscule în titrarea poemei, reumple de straniu, între 
uimire şi stupefacţie, ca un “norişor de splendoare” epopeic, tânguirea creaţiei în 
ezotericul sferic al Textului. Este poezia care ne inspiră starea poeieion, prin sinergie. 

Este „îndulcire a spaimei” şi „îndulcire cu dor de moarte”, după Eminescu şi negându-l pe Bacovia. Este 
redare de sine a eului devorator şi gelos pe inteligenţa care penetrează şi se resoarbe cosmic, în Imanenţă. 

Neantul cioranian îşi lasă muşcătura sublimată în sărut, totuşi, cu amprenta acelui atemporal şi aspaţial a  
„Nopţilor În Care Nu Existăm”. Regresiuni în Memorie, imersiuni, submersiuni, gesticulaţie şi ceremonial al 
unei preotese Delfice, dar şi întrezărire retro-paradiziacă, a Ostrovului, cu inocenţa paradoxal nepierdută, a 
logosului încă vergin, prudent sau abandonat patosului… Exaltarea textului meu este reflux din exaltarea 
poeziei ei, este ceva ce ne inundă hologramic şi hierogamic. Nu ştiu de unde izvorâşte această abandonare 
extazică a sine ce ia trup liric şi trepidează astfel, resonant, cum Euridice este cea care îl plânge pe Orfeu!? A 
scrie cu Majuscule este un impuls irepresibil al inteligenţei materiei de a da nume, aşa cum I s-a permis 
omului adamic? Nu îmi pot însuşi, prin lectură cu ochii, acest mesaj, deoarece îl uit imediat la „trezirea” din 
oferta acestei feminităţi  de grădină, una în care şi orhideele îşi iau prevederea înspinării. Aş vorbi dincolo de 
somn despre aceasta, dacă nu aş simţi cele şapte frici ale lumii, întunericul dintre cuvinte, al Nopţii lui 
Novalis. „O îmblânzire a acestei infamii/ o punte peste care treci”, sau „o înduioşare, exaltare”… Şi cum 
zic, ochiul compus, de libelulă, al textului, imediat ce sclipătul  incredibil al acesteia străpunge nadirul apei şi 
accede în Diafan. Iar lentilele exoftalmice ale „criticarzilor” nu au cum să ne comunice, sentenţios şi onanist, 
ce anume şi cine anume ne este Poetesa, cui oferă încă poţiunile ei de leac pentru Urâtul baudelarian. Îi vom 
primi recitalul la Deva ştiind că reumplerea cu Voice a textului numai citit, ne va atinge cu aripa inefabilă a 
poeziei  înnăscute, trăite, ci nu făcute. Pentru că orice făcut are stigma ratării, a însuşi creatorului, în operă, 
prin implantul suferinţei divine  în singurăciunea cosmică. În fond, fiece scriere ne este un sfâşietor Adio, dar 
şi o acalmie stranie, a speranţei eternei reîntoarceri. Îmi spun, pipăie ca să crezi. Năucit că „nimicnicia înalţă 
cărămizi”. Dar nu prea.  Orgasme ale luminii, capcane ale Cerului, o mie de metafore care, toate, acuză 
căderea, fie ea una în sus, dacă murim în jos, cum crede Emil Cioran ratând genial poezia română. 
Esenţialitatea este fie asupritoare, fie de atlazuri nirvanice, ducându-l în ispită pe înger; Erato se face una cu 
Eros; Esenţialitatea de acest  coregrafic ludism al fiinţei, poate vindecătoare: Doina ne este! Prin aceea că de 
fapt nu ştim de ce anume „boală de origine divină” suferim. 

Adaos. Apropos sintagma „nacela iubitului”…, când eram încă tânăr, am protestat în gând, zicându-mi 
„femeia, feminitatea, Doamne, nu ar trebui să îmbătrânească”. Iar Duhul cel veşnic, se zice, nu mi-a 
răspuns. Poate că balastul din nacelă ne este chiar carnea, pe care o diferenţiem de carte, sau deloc. Sybila 
ştie, dar ţine pentru ea secretul, din anorgasmie ? 
 

Doina URICARIU 
Poeme 

Cele Ce Sunt Daca Mai Sunt 
Copacul şi iarba, iepurele, şarpele,  
vulturul şi taurul,  
stânca şi greierele,  
piciorul tău, mâna ta, apusul,  
pe îndelete se înalţă o movilă, un templu,  
nimicnicia înalţă cărămizi,  

o cârtită sapă sub trupul meu odihnindu-se,  
inima ta bate în ochiul meu,  
ochiul meu se închide în inima ta. 

 

Dacă Adevărul Se Spune 
Spunând adevărul dacă adevarul se spune 
aşa cum o gură ce se înşeală 
mi s-a părut 
că mă sfâşie 
moartea ca o dulce momeală, 

că mă agaţă cu un scripete nevăzut,  
că mă ia cu totul la suprafaţă 
şi că degeaba mă zbat 
în timp ce timpul îngheaţă. 
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Nopţile În Care Nu Existăm 
Nopţile în care nu existam 
Sunt prima măsură a somnului de mai târziu 
cu visele lor adunând precum piramida 
ciosvârte de viaţa în jurul mumiei,  
să-i sature singuratatea, 
să i-o umple cu brăţari şi cu piepteni de fildeş. 

Nopţile în care-i deplin întunericul 
sunt primul strat de culoare pentru negrul 
deplin,  
ele sau retina golită de văz,  
ochiul lumii întors ca o mănuşa de box 
în ochiul învinsului,  
arcada în sânge 
înnoptând în propria-i noapte. 

Nopţile în care râvnim nacela iubitului,  
urma trupului său 
şi acel muşuroi de aşternuturi înălţate  
ca o piramidă de cârpe. 

tot ele sunt poate întâia măsură 
a vieţii întoarse ca o mănuşa în moarte,  
întuneric bâjbâind în întuneric 
şi mângâindu-se numai pe sine. 

O Îndulcire A Spaimei 
O îmblânzire a acestei infamii,  
o punte peste care treci,  
între două maluri,  
între două ziduri,  

o îmblânzire, o îndulcire a spaimei,  
caută-ţi un sprijin,  
o înduioşare, o exaltare, 
o încrâncenată popicarie la mare. 

Bucură-te 
Bucură-te de mine 
căci mă întorc tânără iar, pe călcâie 
şi abia ating asfaltul, 
alerg, alerg, 
mă înec în lăcomia de tine, 
ca să ajung să-ţi stau cu genunchii la gură, 
împing coapsele tale, coatele mele fulgeră 
clavicula ta, 
fierăstrăul sânilor mei îţi taie respiraţia. 

Iar îţi spun 
Să nu laşi de izbelişte uneltele, 
să nu ruginească săpăliga cu două capete 
ascuţite, 
să nu se tocească trifoiul ei de metal, 
să nu se usuce pământul, 
nici lemnul,  
la subsuoară oţelul să nu putrezească,  
tiara cosind sub braţul tău lucerna în rut. 

Coada greblei îşi întinde umbra pe  
brazda de fân, 
lucrezi pământul, 
îi dai ocol, ca un preot, 
înaintezi cu lumina aprinsă pe  
sudoarea trupului tău, 
să nu se stingă, 
să nu se stingă unealta Învierii, 
bucură-te picătură de ceară fierbinte, 
viaţa mea, 
moartea mea. 

Iunie 2008 

Iadul la modă 
Paladin în cămaşă de blugi şi bocanci, 
scufundaţi într-o smoală din iadul la modă, 
talpa groasă, şireturi descheiate 
şi limba încălţărilor ca o lavalieră la gleznă, 
Cântă-i, cântă-i iubitei, cu vocea ta arsă de sodă. 

Sunetul urcă din cerul gurii, din laringe, 
din snopul risipit al corzilor tale vocale, 
ca un scâncet în şinele de metrou. 
Paladin rătăcit într-o lume ce-şi doboară statuile, 
nu ţi-e dat să mai fii un erou. 

Nici asedii, nici pârjoliri de cetăţi şi ţinuturi 
duşmane, 
nici să-mpungi cu plachiul în pântec de cal, 
nici vărsare de sânge, nici jurământ de credinţă, 
nici solie sau car triumfal. 

Doar brăţara de ţinte şi sfoara sau şnurul, 
la încheietura mâinii şi un nou tatuaj 
şi respiraţia pe care o înveţi de la guru 
şi manualul despre sex şi sevraj. 

Se descheie cămaşa, se desfac lăbărţate şireturi, 
pieptul gol ca un tors de carton, 
nu berbec şi nici parapeturi, 
holograme în loc de amvon. 

Purpură inundă băltoace şi râuri, 
sângele tău pentru cronici nu mai ştie să scrie, 
Paladin în cămaşă de blugi şi bocanci, 
foşneşte pădurea în paleţi de hârtie. 

12 mai 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafică de 
   Mircea Bâtcă (Deva). 
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Lansare de carte la Bucureşti  

Muguraş Maria PETRESCU despre Ioan N. ROŞCA  
Cu ocazia Târgului de Carte Gaudeamus în 2007, George Stanca mi-a oferit cartea lui de versuri ,,Angel 

radios’’ cu următoarea dedicaţie: ,,Pentru Muguraş, cu urarea paradoxală pentru un bărbat, să mă traducă 
de tot!’’ Eu am încercat şi m-am străduit ,,să traduc’’ mai mulţi poeţi, astfel că, de atunci şi până astăzi, în 
afară de Cezar Ivănescu (regretatul nostru prieten) şi George Stanca aici de faţă, pe lista traducerilor mele 
se înscriu, în ordine cronologică, Petre Tănăsoaica, Munir Mezyed, Eugen Evu, Theodor Damian şi, 
ultimul dar nu şi cel mai puţin important, Ioan N. Roşca, cu volumul de versuri ,,Amfore de lumină’’, care 
ne propune ,,Imaginile reţinute pe care/ le tălmăcesc în poemele ce urmează/ nu sunt decât eu însumi aevea/ 
spus acum/ încercând să ajung iar la mine’’. – Inscripţie, p. 32, o mărturisire de credinţă, precum şi o 
invitaţie la meditaţie. Acest lucru nu ar fi ceva neobişnuit în cazul unui poet, cu atât mai mult la Ioan N. 
Roşca, care folosindu-se în majoritate de peisajul marin (cu caracteristica lui bine-cunoscută, acea nuanţă de 
albastru, aducătoare de linişte), ne propune o poezie filosofică şi de dragoste, în care tratează marile teme 
fundamentale ale lumii, prin folosirea tehnicii impresioniste preluate mai ales din pictura franceză şi 
transpuse măiestrit în poezie. Mergând mai departe decât atât, în prefaţa la acest volum, Nae Georgescu 
stabileşte şi încadrează perfect locul poetului în mijlocul acestor coordonate. El este ţărmurit de neţărmurire, 
dar paradoxal, nu se simte niciodată îngrădit şi nicidecum închis într-un spaţiu limitat. Din contră, ţărmurirea 
îi dă aripi.  

Mă voi întoarce puţin prin a vă spune cum a luat naştere acest volum. Era în februarie 2010, când 
prietenul nostru de la New York  preotul, profesorul şi poetul Theodor Damian mi-a sugerat să traduc pentru 
revista ,,Lumină Lină” vreo 3-4 poezii scrise de Ioan N. Roşca. Am primit două volume: ,,Muzică pentru 
păsări şi iarbă’’ şi ,,Infinit de albastru’’. Le-am citit şi am constatat că mi-ar fi fost imposibil să aleg doar    
3-4. Aşa că, la fel ca şi în cazul altor poeţi traduşi de mine, am început să-mi fac propria mea selecţie 
traducând vreo 3 poezii, pe care i le-am citit poetului la telefon. Întotdeauna impactul unui text scris în limba 
română şi citit în limba în care se traduce (engleza în cazul de faţă) este uluitor. Am urmărit şi am notat cu 
atenţie reacţia autorului. Sensibilitatea lui, în general, precum şi senzorialul receptării textului poetic în 
special, transpuse într-o limbă străină, mărturisesc întotdeauna ,,re-descoperirea’’ cu mirare şi plăcere a unor 
alte valenţe şi rezonanţe poetice. ,,Oare aşa de frumos sună poezia mea?!’’, ,,Oare aceasta este poezia mea 
într-adevăr?!’’.Dovada iubirilor literare sunt cărţile scrise, traduse şi iată apărute, aşa după cum tot George 
Stanca mi-a scris pe o carte de-a sa pe care i-am tradus-o în engleză. Ochi, minţi, spirite, suflete vor citi 
,,Amfore de lumină’’ şi vor încerca să fie umbra autorului, urmându-i gândul pas cu pas, dar aceiaşi ochi, 
minţi, spirite, suflete sau poate alţii de pe alte meridiane vor găsi cartea şi, prin traducerea ei în limba 
engleză, ce se doreşte a fi o poartă deschisă către lume se vor bucura de ea, cunoscându-l pe Ioan N. Roşca 
prin varianta engleză a poeziilor lui. 

 

       
 

1. Muguraş Maria Petrescu şi  scriitoarea editoare Doina Uricariu; 2. Prof. univ. - poetul I.N. Roşca; 
3. M.M. Petrescu,  prof.univ. N. Georgescu,  poeţii Dan Anghelescu şi George Stanca. 

 

Lucian GRUIA despre Ioan N. ROŞCA  
Poetul mării  

În prefaţa cărţii intitulată inspirat Ţărmurit de nemărginire, profesorul Nicolae Georgescu consideră că poezia 
profesorului de filosofie Ioan N. Roşca reprezintă „un tratat de filosofie sceptică făcută în versuri”. Eu cred că 
scepticismul acesta e numai una din faţetele poeziei sale. Desigur, destrămarea iubirii justifică pierderea 
încrederii în valorile existenţei: „Totul e atât de frumos, minunat, / cântam unul pe sufletul celuilalt / până se 
rupe ceva în noi, / o coardă delicată, ultrasensibilă, / numită încredere, aşteptare, dorinţă, speranţă, / sau altfel, 
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într-o mie de alte chipuri posibile. /.../ Iubeşte-mă până în tăcerile mele / pe care nici eu nu le voi descifra 
vreodată.” (Totul e atât de frumos...) 

Amintirea iubitei produce însă delicate imagini poetice care mă fac să cred că poetul poate fi considerat  şi un 
sceptic mântuit, senin, mioritic: „Absenţa îţi strigă prezenţa, iubito! / Amfore de lumină pe poteci, / urma ta miră 
florile trezite / şi fluturi o colindă, zeci şi zeci. // De reapari, mă invadezi, iubito, / cu cerul tău în care mă 
absorbi. / ochii îmi spun că eşti o nălucire, / iar sufletul – că am putea fi orbi.” (Amfore de lumină).  

Citind alte poezii ale volumului, Ioan N. Roşca rezultă a doua ipostază a poetului, aceea heraclitiană, din 
moment ce marea este unul din simbolurile sale predilecte. Zbuciumul mării reprezintă avatariile vieţii, trecerea 
timpului, schimbarea veşnică: „Nu, n-am să uit / valurile în tainic tumult: / în noapte, singur pe mal, ascultam / 
vuietul mării de ani şi ani!” (Cântecul mării) 

Poetul chiar se identifică la modul liric cu marea: „Deşi pe ţărm / mi-am şindruit casa, / mă cheamă mereu / 
Thalassa, Thalassa” (Thalassa). Până şi freamătul crengilor dau impresia mişcării fără odihnă a valurilor: „Marea 
din arbori: / coroane-valuri, / stropi verzi de frunze, / foşniri, ecouri, / cântec de scoici.” (Marea din arbori) 

În altă ipostază sufletul  poetul se arată scindat, apoi metamorfozat într-o negură deasă: „Sufletul meu - / 
jumătate întuneric, / jumătate lumină. / Uneori, / ca aurora pustiului / fulgerându-mi rărunchii, / cele două 
jumătăţi se amestecă / şi devin / precum o ceaţă / ce mă inundă / sură şi deasă / că nu mai ştiu: / o fi seară, / o fi 
dimineaţă?” (Indecizie) 

Toate aceste faţete pe care le dezvăluie poetul dovedesc faptul că  versurile sale sunt introspective, aşa cum 
mărturiseşte singur: „Imaginile reţinute pe care / le tălmăcesc în  poemele ce urmează / nu sunt decât eu însumi 
aevea / spus acum, încercând să ajung la mine.” (Inscripţie) Căutările lirice ale poetului sunt rezumate perfect de 
Eminescu în ultimul vers al Odei în metru antic: „Pe mine, mie, redă-mă”. 

Spre această regăsire de sine îl poartă poezia de dragoste, dorul după fiinţa iubită: „A fost vis sau poate 
nălucire, / în uşa casei cine bătu? / Vântul doar pe uliţi în neştire, / de acasă lipseşti numai tu. // Salcâmii te 
cheamă la fereastră, / veioza te-aşteaptă s-o aprinzi, / luna îţi aşează flori în glastră, / numai tu lipseşti dintre 
oglinzi.” (Aşteptare) Dar zbuciumul poetului, aidoma valurilor mării,  nu se va linişti niciodată. În postfaţa 
semnată de Muguraş Maria Petrescu, traducătoarea volumului în limba engleză (Ioan N. Roşca: Poezie şi 
sensibilitate) remarcă simplitatea plină de adâncime a versurilor autorului:„În modă se apreciază că lucrurile 
simple sunt cele mai elegante şi mai distinse, zorzoanele părând superflue. La fel se întâmplă şi cu poezia lui  
Ioan N. Roşca. La o primă citire pare simplă, dar atât, doar la o primă citire (a nu se confunda cu simplistă). Îţi 
merge direct la suflet şi te simţi bine cu ea, în ea şi în sinea ei.” 
 
Reportaj la zi 

                                          La Deva, furturi ale valorilor furate… 

Statuia gigant a lui Petru Groza, din centrul Devei, a fost demontată şi în locul ei stă pe soclu Împăratul 
Traian. După ce a zăcut cu gura-n iarbă, într-o incintă dosnică, se pare că a fost redată satului Băcia, lângă 
Simeria. Dacă ar fi repusă pe soclu, probabil ar depăşi turlele biercilor din sat!  Cu câţiva ani în urmă, 
nostalgici bolşevici-stalinişti au făcut valuri cu acest subiect. În zona parcului Cetăţii, a scăpat teafără exotica 
vilă cu iederă, alteori fief secret al securiştilor. Pare-se că vila a fost de fapt a Miei Groza, sora şi tovarăşa 
rusofilului „democratic” d’antan. Am vorbit cu nepotul căruia i-a fost retrocedată „democratic”, vila. Nici 
vorbă să accepte idea unui muzeu al comunismului şi ocupaţiei sovietice. Valoarea vilei este considerabilă, 
dar autorităţile nu fac niciun demers a o reda cetăţenilor şi memoriei noilor generaţii. Se pare că fiind 
administrată discret de un hunedorean, vila aşteaptă vreo nouă descălecare pe tancuri, din aceeaşi direcţie? 

Nu departe de Deva, ştiu terenuri şi livezi retrocedate no problem urmaşilor unui alt celebru fost ministru 
grozist „democratic”, Zăroni, recte fiilor unui fost general de securitate din anii 56. Recent, din „tezaurul 
ascuns” de lucrări de artă din vilă, un hunedorean complice cu traficanţii de valori patrimoniale, a fost prins 
cu furtul unor lucrări între care câteva de Grigorescu, care erau fraudulos complicitar înlocuite cu falsuri. 
Tablouri de sute de mii de euro, furate anii trecuţi. Poliţiştii efectuează percheziţii în galerii de artă din 
Capitală, unde se pare că sunt plasate lucrări de astfel de provenienţe. Agenţii au descins şi la adresele unor 
comercianţi după ce mai multe tablouri au fost furate  şi înstrăinate. Două dintre tablourile furate în perioada 
2004-2005 au fost recuperate de autorităţi. Un al treilea tablou, aparţinând lui Nicolae Grigorescu, este dat în 
urmărire naţională şi internaţională. Valoarea prejudiciului este de peste 400.000 de euro. Oare în odăile 
luxoasei vile, câte or mai fi? „Cinci percheziţii domiciliare au loc în Capitală, la magazine specializate şi 
imobile ale unor comercianţi de opere de artă. Acţiunea se desfăşoară sub coordonarea Direcţiei de 
Investigaţii Criminale din cadrul I.G.P.R. şi vizează cazul furtului mai multor opere de artă din colecţia 
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casei memoriale dr. Petru Groza, din municipiul Deva”, relatează presa. Ca păgubit direct, e drept că la data 
de 29 octombrie 2010, un descendent al dr. Petru Groza, a sesizat Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Hunedoara, în legătură cu faptul că trei dintre tablourile aparţinând colecţiei particulare din imobilul - 
monument istoric Casa Dr. Petru Groza din Deva, au fost sustrase de către persoane necunoscute, fiind 
înlocuite cu falsuri contemporane. Întrebarea este: de ce este monument istoric, dacă nu e accesibil turistic, 
sau destinat unui memorial restaurator al memoriei naţionale? Şi o întrebare care răspunde singură : de ce nu 
se scrie negru pe alb că de fapt  FURTUL originar a fost acela când dictatura sov-rom a pus labele pe valori 
ale geniului naţional, care, tipic, are valoare abia după ce moare? Sincere laude noii poliţii, … nepolitice. 

(Eugen Evu). 

   
Cetăţi  hunedorene  

 

Inedit în România 

Krishnamoorthy  V. 
Născut în 4 mai 1965, în localitatea Punee, India 

Anii copilăriei mele - Capitolul XVIII 
– fragment din romanul în lucru, ,,ANAND” – 

Eram un copil tăcut şi cuminte. Şi cu toate acestea, deseori încălcam regulile 
bunei-cuviinţe, uneori intenţionat, alteori fără voia mea. Dacă pe bunica o vedeau toţi 
ca pe o femeie extrem de darnică, pe mama, în schimb, nu o băga nimeni în seamă, 
deşi ei îi fusese întotdeauna milă de cei fară adăpost şi de cerşetori. Şi pe atunci, 
cerşetorii chiar mergeau din casă în casă. Fără greş. Acelaşi număr precis de cerşetori 

veneau la oră fixă, de la unusprezece dimineaţa, până la nouă seara. Parc-ar fi avut un program fix de birou. 
Erau atât de puntcuali, încât îţi puteai potrivi ceasul după ei. Erau formidabili. Fiicei mele nu-i vine să creadă 
nici chiar astăzi, când îi povestesc toate acestea. Doamna avea o cutie plină de mărunţiş, bănuţi care astăzi nu 
mai există şi din care dădea fiecărui cerşetor care venea pe la noi în fiecare zi. Un obicei destul de ciudat, dar 
pe care-l ţinea cu sfinţenie. Poate că aşa se gândea ea să conducă o societate de binefacere. Zgârcită de-şi 
mânca de sub unghii, din cauza vremurilor pe care apucase să le trăiască, păstra, la nesfârşit, mărunţeii aceia 
precum şi altarele. Dar în ele nu avea nimic. Şcoala mea era atât de aproape de casă, încât aş fi putut să trag o 
fugă până acasă în orice pauză. Nu era absolută nevoie, dar eu tot mă duceam. Scuza era că-mi era sete. Cu 
acea ocazie, mai furam şi câţiva bănuţi din cutie, după care o zbugheam înapoi la şcoală. Cu bănuţii aceştia 
îmi cumpăram mâncarea de cea mai proastă calitate şi care era cel mai murdar gătită. Nu avea nici un gust, 
iar murdăria de pe farfurii, ca şi cea a vânzătorului şi a magazinului lui erau ceva de nedescris. E de mirare, 
cum de nu m-am îmbolnavit. Mie chiar nu-mi trebuia o astfel de mâncare, căci, după cum am mai spus, nu 
avea nici un gust, iar eu nu a trebuit să trec prin greutăţile pe care familia mea le-a avut de înfruntat. 
Întotdeauna am mâncat numai mâncare bună şi niciodată nu mi-au chiorăit maţele de foame. Teama nu era 
aceea de a fi prins asupra faptului, ci aceea de a fura bani chiar de sub nasul tuturor celor din casă. Ca să nu 
mai spun că acum ajunsesem deja să fiu cineva în faţa prietenilor mei şi că îmi puteam permite oricând să-i 
tratez de sus. Toate acestea au durat ceva timp. La începutul fiecărei luni, cutia era umplută cu destul de 
mulţi bănuţi, cam tot atâţia cât şi cerşetorii, înmulţiţi cu numărul de zile. Dar eu nu ştiam asta. Se întâmpla 
acum, ca spre sfârşitul fiecărei luni, cerşetorii să nu-şi mai primească partea. La început Doamna s-a gândit 
că o fi greşit ea calculele, dar nu şi-a bătut capul prea tare. Se mai întâmpla ca uneori cerşetorii să rămână 
fără bănuţii lor, cărora, în mod normal, le spuneau salarii, numai că acest lucru a început să se repete din ce 
în ce mai mult, cu cât şi îndrăzneala şi lăcomia mea au crescut tot mai mult. Numai că Doamna nu era într-
atât de proastă ca să greşească nişte simple calcule în fiecare lună, aşa că şi-a dat seama că, de fapt, banii 
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fuseseră furaţi sistematic.Totuşi, ea nu şi-ar fi permis sa o ia la întrebări pe servitoare, fără să aibă nişte 
dovezi clare. Măsurile de siguranţă de jur-împrejurul cutiei s-au întărit, iar servitoarea a fost urmarită 
îndeaproape, dar fără ca să i se trezească vreo bănuială. Nu mai puteam avea acelaşi succes de până acum, 
aşa că mi-am dat seama că norocul meu se cam dusese pe apa sâmbetei şi m-am dat bătut. Dacă mai 
continuam să fur, cu siguranţă că m-ar fi prins. Totuşi sfârşitul acestui episod i-a facut pe cerşetori mai 
fericiţi, întrucât acum aveau să aibă asigurat un venit lunar. Nici chiar după mulţi ani, nu am mărturisit 
nimănui faptele mele. Aceasta era o altă trăsătura de caracter de-a mea. Niciodată nu am recunoscut, 
niciodată nu am acceptat o greşeală vădită şi niciodată n-am suflat o vorbă, care să ducă la vreun scandal. 
Aceasta a fost doar una din multele năzbâtii pe care le-am făcut în copilărie. Nu am fost bun la nici un sport 
şi am avut oroare de sporturile în aer liber. Mă foloseam de obiceiul meu de a citi ca să mă scuz că nu joc 
nici un sport şi, în majoritatea serilor, citeam sau jucam şah cu Bhaskar. Văzând că-mi place să citesc, tata a 
început să-mi aducă tot felul de cărţi de la biblioteca de unde lucra. Trebuia să am mare grijă de cărţi şi să le 
returnez aşa cum le primisem. Nu aveam voie să îndoi colţurile paginilor, să le răsucesc şi nici să le stric în 
vreun fel. Acestea erau instrucţiunile tatălui meu. Ca şi când el ar fi citit vreo carte vreodată. Mă uitam la el 
şi-i zâmbeam cu condescendenţă. Nu ştiu ce-mi venea, că mai mereu vroiam să fac ceva care să-l supere pe 
tata. El continua să-mi procure cărţi, obişnuia să mă întrebe cam ce-aş mai fi vrut să citesc, iar uneori îşi mai 
spunea şi el părerea. Nimic din ceea ce alegea el de capul lui, nu-mi era pe plac. Cu toate acestea, mă 
temeam de el foarte tare, întrucât putea deveni violent, dacă nu-l ascultai. Am avut întotdeauna mare grijă de 
cărţi, un obicei pe care-l am şi azi. Cărţile mele păreau întotdeauna neatinse, eu foloseam semne de carte, iar 
mai târziu, când mă facusem mare, mă apuca un soi de nebunie, dacă cineva nu se purta cum trebuie cu o 
carte, sau dacă se atingea de ele. Acest palmares perfect avea să fie complet spulberat cu un set de trei cărţi, 
pe care mi le-a adus cândva tatăl meu. Erau cărţi de ale lui Ghandi. Alegerea îi aparţinea în întregime tatălui 
meu, care spera ca ele să aibă o influenţă foarte puternică asupra unui adolescent. Deşi eram cam sceptic, 
eram totuşi şi acaparat. Gandhi este un scriitor extrem de talentat, care a făcut ca multe lucruri complexe să 
pară simple. Limbajul folosit de el era uşor accesibil, iar claritatea ideilor era la acelaşi nivel cu puterea de 
pătrundere a limbii. Dar ceea ce s-a întâmplat cu acele cărţi este o altă discuţie.  

Viji era un nume tare ciudat pentru un băiat. Eram vecini. Nu mai era nici băiat, dar nici bărbat nu se 
putea considera. Era aproape imposibil să-i dai vreo vârstă anume. Nefiind tocmai un băiat normal şi ca să 
evite orice fel de situaţii delicate, părinţii lui preferau să-l ţină mai mult acasă. Era cam stângaci în tot ceea ce 
făcea şi cam dus cu capul. Dar era şi pervers. Dar eu cunoşteam nimic din toate acestea în acei ani. Stăteam 
deseori seara şi vorbeam vrute şi nevrute, pentru că la nici unul nu ne plăcea să ne jucăm pe stradă cu alţi 
copii, mie nu-mi plăcea şi gata, iar lui din motive pe care aveam să le aflu foarte curând. Scoase o foaie de 
hârtie şi desenă ceva pe ea, ceva care semăna cu o inimă, ca din acelea desenate pe cărţile de joc, dar nu cu 
vârful în sus, ci oarecum vârful ei străpungând-o, tăind-o în două. Îmi dădu desenul ca să mă uit la el. Mă 
gândeam că se credea vreun artist adevărat şi, privind la desenul acela destul de făcut fără nici un pic de 
talent, chiar mă pregăteam să-i spun că nu era cazul să-şi facă iluzii.   

- Ei, ce zici? mă întrebă el 
Ce să zic, nu aveam nici o idee, aşa că i-am spus primul lucru care mi-a trecut prin minte, când m-am 

uitat la desen.  
Îmi zâmbi, dând din cap în sens că nu şi-mi spuse:  

- Pe aici fetele fac pipi. Rosti fraza în şoaptă, aruncându-mi priviri pe furiş. Am coborât şi eu vocea. 
Această practică se numeşte ecolalie, adică inconştient îl imiţi pe cel din faţa ta. 

- Deci aşa arată penisul unei fete? Trebuia să mă lămuresc odată pentru totdeauna. Înţelepciunea nu 
trece pe lângă tine în orice zi, deci mai bine profită de ea atunci când poţi. De data asta, Viji chiar izbucni în 
râs.  

- Prostule! Fetele nu au penis! Ele au vagin. E tare greu să înţelegi oameni aşa ca Viji. Oare de ce ar 
trebui ei să meargă în stânga şi-n dreapta şi să le împuie capul copiilor cu tot felul de lucruri pentru care ei nu 
sunt pregătiţi? De ce trebuie ei să transforme un organ al corpului omenesc într-o operă de artă obscenă? De 
ce trebuie ei să transforme o educaţie sexuală sănătoasă într-o ştire puerilă pe o fiţuică oarecare? De ce 
trebuie ei să otrăvească o minte impresionabilă cu chinuri aţâţătoare de dorinţe şi false iluzii? Este imposibil 
să ai un răspuns la astfel de întrebări. Sunt foarte mulţi perverşi, iar în zilele noastre şi mai mulţi, care 
constituie o ameninţare la adresa unei societăţi civilizate. Într-o ţară în care discuţia despre sex este tabu, 
astfel de perverşi ştiu exact unde să acţioneze, iar copiii inocenţi devin, cu siguranţă, o pradă uşoară pentru 
ei. Eu am avut noroc să trec printr-o experienţă, care s-a oprit doar la nivelul unei simple discuţii. Trei ani 
mai târziu, acelaşi Viji l-a molestat pe un copil mai mic, un băieţel, iar pentru asta a fost închis într-o şcoală 
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de corecţie. Eu am scăpat de astfel de urmări. Poate că cititorul se întreabă unde duc toate astea. Episodul cu 
Viji s-a încheiat în acel punct. Iar eu, dacă nu aş fi continuat şi nu aş fi insistat în prostia pe care aveam să o 
fac, poate că aş fi fost scutit de multe lucruri neplacute. Numai că eu întotdeauna o făceam pe grozavul. 
Simţeam nevoia mereu să mă dau mare cu ce ştiam şi cu talentele mele. Aveam permanentă nevoie de 
adulare. Acest lucru înceta în momentul în care erudiţia şi talentele mele erau appreciate. Dacă se întâmpla să 
învăţ un cuvât nou, atunci îl foloseam în toate conversaţiile mele, chiar dacă uneori era incorect, până când 
cineva mă întreba ce înseamnă, dându-mi astfel posibilitatea să-l educ. Ishwaran nu era în preajmă, ca să-mi 
atragă atenţia că uneori foloseam cuvintele în mod greşit. Dacă profesorul meu de desen mă învăţase un nou 
truc pentru a desena un chip folosind cinci numerale, eu aş fi tot desenat asta pe maculatorul meu, pe tabla de 
la şcoală şi chiar pe ziare. A fost nevoie doar de cineva care să spună ,,wow” şi m-am oprit. În noaptea aceea 
am tot încercat să desenez acea figură ciudată pe care mi-o arătase Viji, pe coperta tuturor cărţilor lui Gandhi. 
De ce a trebuit să aleg un stilou în loc de un creion, nu am să vă pot spune niciodată. Ca să fac să fie 
ilustraţia cât mai explicită, am scris cuvintele ,,fată” şi ,,vagin” pe două coloane. Părea normală şi completă. 
Două părţi şi două cuvinte care erau făcute unul pentru altul. După o muncă asiduuă de completare a 
paginilor de pe coperta de la cele trei cărţi, m-am dus la culcare liniştit.   

Explozia care a avut loc a doua zi a fost o nouă experienţă pentru mine.ca şi pentru toţi ai casei. Anand a 
crezut că înnebuneşte. Nu-şi mai găsea vorbele şi nici nu putea să creadă ce vede. Eu aveam un scris 
impecabil, dar atunci nu mi-am dat seama că făcusem ceva rău  încercând să ascund ce scrisesem. Sacrilegiul 
pe care îl comisesem şi faptul că trebuia să înlocuiască acele cărţi, pentru că, aşa cum arătau acum, ele nu 
mai puteau fi restituite la bibliotecă, s-au combinat ducând la o furie pe care nici până atunci şi nici de atunci 
încolo nu am mai vâzut-o. Cele trei cărţi m-au izbit în cap cu puterea unui uragan. Ca să nu mai spun că în 
acea zi, a azvârlit în mine cu tot ce-i ieşea în cale. Scara, beţele, mătura, cureaua, mi-a dat pumni şi palme şi, 
probabil că m-ar fi şi omorât, dacă nu ar fi intervenit Doamna să mă apere. Mamei mele îi era mult prea 
ruşine de ceea ce făcusem, ca să vină să mă mai şi apere. În ciuda tărăboiului făcut, Doamna tot continua să 
mă apere şi-l tot întreba pe Anand ce s-a întâmplat. Ce să se întâmple? Cum să-i spună Anand tocmai mamei 
lui ce se întâmplase? Se opri pentru moment, dar Doamna înţelese greşit această mică pauză din desfăşurarea 
ostilităţilor, aşa că, fără să vrea, mă expuse din nou. Dând cu ochii de mine, Adnand se aprinse din nou, 
apucându-se să mă bată. De această dată Doamna îşi luă din nou în serios rolul de Naţiunile Unite, cerând o 
explicaţie. Ca răspuns Anand îi vârî sub ochi cartea cu minunatele mele desene şi scrieri. Dar acest lucru 
chiar era de râs: Doamna nu ştia carte. Mi-am mai încasat o porţie de bătaie, în timp ce Doamna tot învârtea 
cartea aceea ca un om care într-adevăr nu ştie carte. Aruncă dezgustată acele cărţi, ca şi cum nu i-ar fi spus 
nimic, dar una dintre ele mă lovi drept în spate. Era o scenă aproape comică. Îşi reluă rolul de înger păzitor. 
Simţea că ceva nu era în regulă, dar nu putea spune exact ce anume. Numai trei oameni din casă i-ar fi putut 
spune ce era pe paginile interioare ale coperţilor. Doar că doi dintre ei  nu aveau curajul, iar al treilea era pe 
moarte. Anand vroia acum să afle de unde ştiam eu de toate porcăriile astea. Nu eram prea sigur dacă 
răspunsul meu avea să termine bătaia sau să o reînnoiască şi pentru partenerul meu de vină, oricare ar fi fost 
ea, pentru că eu nici până în acel moment tot nu înţelegeam ce greşisem. Întrucât nu eram prea sigur de ce 
avea să urmeze dacă aş fi mărturisit totul, m-am gândtit că-i mai bine să-mi ţin gura. Intenţia mea nu era 
aceea de a-l proteja pe Viji, pentru că oricum hotărâsem să mă despart de el. Nici o prietenie din lume nu 
merita tratamentul la care eram supus. Tăcerea mea a fost greşit interpretată ca încăpăţânare şi nici nu-mi mai 
aduc bine aminte când Adnand a încetat să mă mai bată. Plecă supărat de acasă şi-şi înecă amarul în stilul lui 
propriu şi personal. Pentru prima oară, mamei mele i-a fost ruşine de mine şi aproape nu a vorbit cu mine o 
săptămână. Dacă vreo unul dintre ei ar fi deschis discuţia cu mine, atunci când lucrurile ar fi intrat în normal, 
eu aş fi spus tot adevărul. Părinţii se gândesc şi îşi imaginează tot ce poate fi mai rău despre copiii lor. 
Aceştia, la rândul lor, cred despre părinţii lor că sunt lipsiţi de tact şi nici nu sunt înţelegători. Cele mai multe 
din tragediile vieţii provin de la neînţelegeri.  

Nu am prea înţeles tratamentul care mi s-a aplicat, întrucât nimeni nu vroia să vorbască cu mine. Mai 
târziu am înţeles, dar acele zile au lăsat urme adânci, ce nu s-au şters prea uşor. I-am spus Doamnei ce am 
scris pe coperţi pe când ea îmi cerceta vânătăile şi când a auzit despre ce era vorba, a leşinat. Este singura 
dată când eu îmi amintesc ca ei să i se fi întâmplat aşa ceva. Dacă părinţii mei ar fi putut uita un astfel de 
lucru destul de repede, datorită bunătăţii lor sufleteşti, ce-a urmat a fost şi mai dezastruos: a doua zi a sosit o 
telegramă de la colegiul din Madurai, în care se spunea că Ishwaran fusese exmatriculat şi că trebuia să 
sosească acasă.  

Versiunea în limba română Muguraş Maria PETRESCU  
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Diploma de Excelenţă Noua ProVincia Corvina 2011 

       
Muguraş Maria Petrescu sau arta traducerii 

 
 

George STANCA 
Un villonian 

Multiplul registru de eschibition artistic, al muzicii rock, poeziei ludic-
parafrazice-parodice, dar şi journalismului „adeverist”, George STANCA este 
de fapt un nonconformist pe care Sorescu l-ar fi numit „singur printre poheţi”. 
Muguraş Maria Petrescu i-a tradus de excelenţă,  în franceză  villoniană, „Angel 
radios”…   

 
 

 

 
Pagina invitaţilor  
 
 

 

Mă iartă 

De azi nu mai sunt doar a ta! 
M-a furat cerul ... 
şi marea, şi viaţa, 
şi moartea .. 
Cu lacrimi le-am botezat,  
le-am înfiat  
le-am stors în sufletul meu  
de unde renasc în cuvinte.  
Mă iartă, dragoste,  
dacă dorul de ţară,  
de mamă, de viaţă şi de moarte  
sunt zvâcnete  
ale dorinţei neîmplinite. 
Mă iartă, cerule, 
dacă dragostea 
ajunge până la tine 
încercând a-ţi măsura infinitul. 
Mă iartă, mamă, 
dacă patria nu mă va ierta. 
Mă iartă, viaţă, 

Tatiana SCURTU – MUNTEANU

 
dacă moartea 
va pune capăt cuvântului. 

De dragoste 

Mă ţine-n braţe,ca tine, primăvara 
şi flori în păr îmi prinde, de cireş, 
Prin vene îmi revarsă călimara 
Cu tot albastrul norilor culeşi 
 
Din tencuiala cerurilor crude 
Aud grădina-n ploaie clocotind, 
Ferestrele atârnă să asude 
Înmiresmate-n aur şi argint. 
 
Pământu-şi soarbe cupa aburindă 
Şi eu, de după geam, în ochii tăi 
Ce înverzesc petale de oglindă, 
Croiesc năvoade şi tăcute căi. 
 
Presar în şoaptă mângâieri răzleţe 
Pe umerii din stânca de granit, 
şi prin răcoarea dulce-a dimineţii 
Te-nchid într-un sărut neprihănit. 
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Antologia de la Germisara - „Lanţul prieteniei”, Hotel Ceres. 
Motto: Nu mai ucideţi ! …:                     

 „Nu mai ucideţi cârtiţele. Cârtiţa este un carnivor, ea nu vă roade plantele, ea se hrăneşte cu diverşi 
dăunători din sol”... „Orice boală sau atac al dăunătorilor trădează un dezechilibru în sistem: în grădină, 
în relaţiile d-voastră, în modul  de gândire… Tratamentele brutale care ucid agentul patogen, de fapt, 
creează un dezechilibru mai puternic” .. 

              Ionuţ COPIL – „Carte pentru ţărani”, Geoagiu Băi (Germisara) Astra Deva, 2009. 

       
Un veritabil Studio naţional al scriitorilor şi cărţii, / hotel Ceres, o sărbătoare a literaturii. 

Geoagiu  Băi, 13-15 mai 2011- imagini NPC. 

     
1.Monografie dăruită nouă de dl. Primar al Oraşului Geoagiu, ing. Simion Mariş, inima primei ediţii.   

 2,3. Aspecte de la recitalul poeţilor din ţară. 
 

 
Cărţile Cunoaşterii, recomandate de Noua ProVincia Corvina 

 

Istoria ca un serial… policer  

Eugen EVU 
Polemos: „Taie popa limba !”  
* verba valent, sicut numi * boscorodire- îmbrobodire, adică zicere ne-a - noastră * străinu-ţi scuipă-n 
fântână după ce a băut din ea * Hristos sau Christos? * Coduri sparte şi coadă  la panem et circensis * Cum 
ne sună mai bine ştiut : ” A Fi sau a nu Fi un secol XXI religios, sau ..terorist ? *de câteva decenii, toate 
aceste catastrofe naturale…, se precipită oriunde, numai la ruşi niet! Anunaki erau rusnaci! zise Stoljenitin… 
  

„Creştinarea poporului român a fost, formulează Victor Kernbach /(Universul mitic al românilor, 2006) 
făcută de două ori: odată de către romanii creştinaţi, recte misionarii legiunilor romane coloniste în Dacia 
de după 102, şi apoi, de către slavoni, la rându-le creştinaţi în răsărit după rit răsăritean- bizantin”; în 
evaziunile lor pe acest teritoriu, nu prin cuceriri, ci în mod specific lor, am spune că ei îţi vin în vizită, 
eventual în chirie, apoi nu mai ştiu să plece, ba cum au făcut în Ardeal şi în implanturile de către stalinism 
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ale celor de dincolo de Prut, cât şi prin strămutarea masivă, ca forţe de muncă ieftină, şantieristă, aşadar prin 
ocupaţie prin rudenie săracă. Ruşii din Ucraina lui Taras Bulba, mai precis a doua populaţie după ucrainieni, 
sunt numiţi RUTENI sau Russini. Valuri succesive au venit în ţară, mai ales în Ardeal, prin secole. 
Toponimia şi onomastica acestor provenienţi este relevantă, vezi Dicţionarul onomastic de Russu şi altele. 
Recent, după ocuparea de către „ fratele eliberator Stalin, bolşevicii au re-implantat masiv populaţie din 
Basarabia trans-pruteană – inclusiv secvenţe rusificate, în aşa- zisele „colinii”; întocmai cum la origini, 
Imperiul Roman o făcea, apoi cel bicefal.- Mentalitatea comportamentală are eficienţă şi în vremurile 
imperialismelor recente, cum a fost cel Sov-romistic. Secole la rând, de asemenea, grecii şi bulgarii lui 
Metodiu şi Khril (scrierea şi iconeria lor predomină mural bisercile mai ales în Sud) – (vezi şi Imperiul  
bulgaro- român, al Asăneştilor (Ioniţă Vodă) - (de la Hassan!) - temporar etc. - au implementat în ţară 
mănăstiri şi schituri, ei fiind întemeietori, dar tot prin procedeul acestei ocupaţii disimulate sub 
„catapeteasma” vicleniei atribuite lor încă de… Xerxes, ori de mitul Calul Troian! „Timeo danaos et dona 
ferente”, zicerea latină pentru firea lor, poate fi exactă şi pentru slavi. Duplicitatea sus invocată aparţine 
bisericilor, ci nu naţiunilor, mai cu seamă cele indo-europene, cum sunt românii din traco-geto-daci (vezi I. 
C. Drăgan ş.a.). Aşadar până la venirea slavilor ce aveau să impună limba slavonă în şi prin biserici, de când 
a rămas poporana vorbă „taie popa limba” - (vezi Dimitrie Onciul, Ioan Ploscaru ş.a.) - în secolele X-XI, 
ritul creştin s-a făcut în limba latină, mama limbii române în care gândim şi vorbim, „cu pecetea limbii 
autohtone” – (vezi Camilian Demetrescu, „Despre creştinătatea română”, R.Liberă 2006). Nimic mai 
semnificativ ca exprimările referitoare în context, perpetuate până azi, care de la romani vin, ci nu de la slavii 
pravoslavnici, urmaşi ai expansiunii ţariste. Ortodoxia pravoslavnică, însă, a asimilat cu forţa  elementele 
lingvistice slavone, în vorbirea bisericească, slavo-greacă sau bogomilică, inclusiv perpetuată în ic(lov)nerie, 
inscripţii psaltirice etc. Avem acele sintagme iniţial latineşti, dar pe care cu sufletul şi mintea de neo-latini, le 
înţelegem mai firesc din memoria noastră ancestrală, dovezi sigure, vii, ale răsadului lingvistic din care     
ne-am dezvoltat ca popor înnoit, prin simbioză: DUMNEZEU - de la DOMINE DEO,  BISERICA - Basilica, 
Noul Testament - Novum Testamentum, Epistola - Epistola, Cruce - Crux, Pâine - Panem, Altar - Altare, 
Viaţa - Vita, Moarte - Mors, Păcat - Paecatum (ae-e-ă),Virtute - Virtus, Noapte - Nocte, Soare - Sol, Aştri - 
Aster, Zi – Dies” ş.a.m.d. În  strictul areal lexical al religiei, vin tot via latina, cuvinte ca: Rugă(ciune), 
Treaptă, Profet, Martir, Desfătare,  (atenţie, ab initio însemnând plăcerea masculină de a des-făta, de a 
deflora o fată-fecioară!, n.n.) - Cină, Cunoaştere (şi aceasta însemnând biblic, via Babylon Sumer, evreii lui 
Moise din Ur, Geneza-Vechiul Testament literalemnte a exprima împreunarea dintre bărbat şi femeie (ex. 
Avram a cunoscut-o pe Sara ş.c.l) vezi Zecharia Sitchin şi/sau scrierile sumeriene (n.n.), Adevăr, Cale, 
Iertare, Mărturisire, Aniversare, Lumânare, Poartă, Foc, Fereastră, Turn, Calendar etc. - toate de sorginte 
latină. Revenind la zicala sigur milenară, din popor, mai ales în Ardeal, Muntenia şi Oltenia, „taie popa 
limba”, vine din practica impusă de slavi preoţimii care habar n-avea de limba „liturgiilor” bogdaproşti 
(BOG numele slav al lui Dumnezeu DOMINE DEI – Domnul D-zeu, DUMNEDZĂU, ca neo-latini ce 
suntem; aromânii sud-Dunăreni zic DOMNITZĂ…  vecerniilor, psaltirilor, hronicilor etc., dar li se impunea 
lor înşile a „boscorodi”, cum  a rămas zicerea la sate, adică a bolborosi, a bolbăi-bâlbăi slujbe, pravilele, 
predoslaviile, prefăcându-se a le înţelege, de unde enoriaşii supuşi se prefăcură la rându-le a înţelege. Mai cu 
seamă dinspre sudul bulgarilor - uitatu-s-a Imperiul Bulgar? Legăturile noastre cu biserica bulgară 
continuând şi după desfiinţarea imperiului ( 1246), RITUL SLAV A PRINS RĂDĂCINI atât de adânci la noi 
încât se menţine în Biserica noastră până în secolul  XVII. AŞA NE-A FOST DESTINUL FATAL AL 
ISTORIEI” , subl n. (D . Onciul - Originea Principatelor Române). 

A. D.Xenopol: „Forma bulgară a creştinismului s-a substituit în CHIP VIOLENT CELEI VECHI 
ROMANE” Înrâurirea Bisericii bulgăreşti asupra MINŢII şi DEZVOLTĂRII poporului român, care ţinu 
aproape opt veacuri, fu din cele mai dăunătoare. Devenind în MOD FATAL şi limba statului, aproape 
singura, scrisă şi citită, limba bulgărească împiedică cultivarea limbii naţionale pentru acest răstimp atât de 
îndelungat.” Limba slavă şi FORMELE CULTURALE legate de ea apăsau CA UN MUNTE asupra MINŢII 
POPORULUI ROMÂN. Străină de mintea şi cugetarea lui, ea împiedică dezvoltarea şi această 
ÎNNĂBUŞIRE a GÂNDIRII ROMÂNEŞTI ţinu timpul uriaş de aproape opt veacuriu (900-1650) în care 
răstimp toate ideile mai înalte rostite într-o limbă învăţată cu sila şi nu cea firească (a FIIRII FIINŢEI 
noastre, a Fiindului n.red.) - gândirea rămasă pironită (aluzie la răstignire) pe loc într-un cerc strâmt şi 
îngust fără a putea rodi din ea o propăşire intelectuală. Numai de schisma orientală nu aveam NOI nevoie, 
am încheia această digresiune deloc metaforică asupra „pironirii” pe răscrucile Timpului. (O, ce unice ne 
sunt troiţele la crucea drumurilor, mai biserici decât multele !). Când cu tăierea limbii la popi şi la enoriaşii 
„răzvrătirii”, a funcţionat prin edict obligativitatea vorbirii limbii străine prin bisericile de rit ortodox, 
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preoţii care nu s-au supus LI S-A TĂIAT LIMBA. Proto şi slavii au reuşit tot aşa să re-denumească prin  
mandatul divin post-adamic (sic), a da ei nume  pe-nţelesul lor, pe legea că a da nume, este A LUA ÎN 
STĂPÂNIRE, a consacra  (!!!) locurilor, davelor, râurilor, ponoarelor, pădurilor, viroagelor, prundişului,  
munţilor, oamenilor prea blajini şi primitori, înstăpânindu-se prin cum s-ar zice azi, implementare: sabia şi 
crucea, cum altădată aiurea conchistadorii la Popoarele Soarelui, au servit silnic pentru a OCUPA. Ne 
gândim la nobilul salut al Romei de SERVUS, cu imediatul răspuns de încuviinţare, SERVORUM, şi acestea 
consficate de catolicismul imperial bicefal  şi apoi  chiar demonizate (şi demonetizate) de emanaţia seculară 
a bogomilismului chirilicoid: în satele din ţinturile Hunedoarei de azi, ca şi în oraşele ardelene, românii se 
salută cu Servus nu dinspre maghiară (cum confundă unii), ci din (spre) originile noastre latineşti. Slavii au 
înlăturat termenii latini, cuvintele lor s-au suprapus, aşadar ni s-a impus o dublicitate lingvistică, lezând-o şi 
pe cea a a cugetului (cogito-cogitans); acest lexic dublu, o perversitate într-un anume fel, dăinuie şi astăzi, 
tendinţa credincioşilor fiind totuşi spre lexicul neo-latin. Se preferă a se spune BINECUVANTARE în loc de 
BLAGOSLOVENIE, RUGĂCIUNE de seară, în loc de PAVECEMIŢA, CUVÂNT înainte în loc de 
PREDOSLAVIE etc. „Suntem singura naţiune majoritar ortodoxă de origine latină care vorbeşte şi foloseşte 
alfabetul latin. Ruşii, Bulgarii, Sârbii sunt slavi, iar grecii elini. Poporul român s-a născut creştin, nu a fost 
creştinat ca majoritatea popoarelor europene.” (C. Demetrescu, vs V. Kernbach, n.n.) 
  

Apropos: la două mii de ani de la cucerirea romană şi înromânirea noastră din butuci străvechi traco-
protodacic, biblioteci întregi dezbat confuzia şi amuzamentul este că unele dicţionare ale consacraţilor - 
culmea!, exegeţi alogeni - Xenopol (adică străinul!, n.n.) grec, Pârvan (ov) (bulgarochton), Daicovici(u)- 
slav-sârb), I. I. Rusu (rusohton cum nominem dixit), Iorgu Iordan (greco-bulgar), un Teleoacheş de-al 
telemahilor colonizaţi cândva prin sărmana MALdavia (Dava ?, n.n.) Kernbach, C. Daniel, Caragiale 
(albanez) un „profet batjocoritor pan-ic-hat, altfel niţel fariseu, mult cărturar, plus sacredot al unei neo-
barbarii, Horia Roman Patapievici, un Paleologu (sorginte boieresc grecească dacă nu fanariotică; 
Bălăceanu-Stolnici (nomen slavon), Sevici(u) - nume bulgar sau sârb; Calinic, idem  şi, desigur,  
POMELNICUL ce  estem o  nemai-sfârşită COHORS ETIMOLOGICUS cu falangele lor îmbârligate-n 
sterile „boscorodiri”  (rodiri boschetare) „Vorba  verişorilor”, cam vitregi franţujii de azi, care probabil 
auzindu-i cândva pe Blahi-vlahi vorbind-vorovind voroneaţian, au barbarizat maimuţărind BLA-BLA. Iar 
noi am zice tranca-fleanca! Curat murdar neo-Babel, dacă nu s-ar fi infirmat recent că Babylon  ar însemna   
din nou amestecarea limbilor de către (pluralul!) EL OHIM (o pluralitate de fii ai lui EL, poate geneticienii  
Anu-naki (fiii lui Anu) ai planetei Nephilim care revine odată la 3600 de ani între Marte şi Jupiter (v. Sitchin, 
trad. Negureanu et comp.), vezi asaltul teribil al astrofizicienilor şi savanţilor, TEROAREA globală a acestor 
medii care „pregătesc ceva”, o  revelation. Nu vom ingora habotnici Ştiinţa recentă  şi bunăoară  descifările a 
25.000 de tălbliţe din Sumer Mesopotamia, n.n.)!  - zicem DEZMETICIREA din BEZMETICIRE, zicem 
NOUL BABYLON -  dacă nu s-ar fi tradus CORECT recent că Bayilon înseamnă Ei au coborât (din Cer)  
Epopeea „Enuma eliş”. Lexicul dublu este o DIHOTOMIE, o perversitate a dualismului... recesiv, (v. Mircea 
Florian), iar aceasta se poate deriva  ca oglindă neagră-smolită în însăşi FIINŢA noastră ancestrală, ca 
dobândire prin implement forţat, impus de istorie şi cu sprijinul servil-colaboraţionist al bisericilor seculare. 

A recunoaşte de fapt ceea ce SUNTEM prin Fiinţial ŞTIRE DE NOI ÎNŞINE, cugetăm dintru simţirea de 
zestre (iată alt lăstar slavonism) din stră-părinţi, ar fi a ne regăsi în calmul înseninat al CEEA ce SUNTEM, 
fiind dintru CEI DINTÂI. „Latinitatea limbii şi structura civilizaţiei latine (deci neolatineşti, ca a italienilor, 
spaniolilor, francezilor, portughezilor ş.c.l., precum şi rămurişului nostru de pretutindeni, n.n.) - au menţinut 
IDENTITATEA ETNICĂ a poporului Român (italienii zic corect ROMEN (ci nu rrrom-îh-nesc! n.n.) în 
mijlocul oceanului slav ce ne înconjoară (ibid Camilian Demetrescu: Despre creştinătatea română).  Limba 
slavonă s-a impus silnic şi implementul echivalează un viol,un implant prin violenţă, o însămânţare 
samavolnică (adică slavizând puţin, fără voia cuiva). Cărţile de rit, liturgia, cărţile sacre, textele Patristice 
erau scrise într-o limbă străină, NEÎNŢELEASĂ (prin cuget şi simţire, deci nici prin CREZ, n.n.), nu numai 
de poporul român care o numeşte „LIMBĂ A ÎNTUNERICULUI”, dar cu timpul nici chiar de preoţi, care   
s-au „dedulcit” cumva la simbolul ceremonial aşa cum distingem limpezi fiind şi azi, uneori unul chiar 
ostentativ cu acopăerire prozelitică, reacţie a marilor seisme de facto NEO SCHISMATICE, a sfărmării 
unităţii primordiale, remember Prima LUME când „toţi oamenii de pe pământ vorbeau o unică 
limbă”(n.n.). Nemulţumirea şi slabele crâcniri considerate mereu „erezii”, iute-năbuşite din considerente 
pseudo-creştine, ale Puterii lumeşti, a durat cândva la răstrişti peste şase veacuri (o mică VECI-NICIE, n.n.). 
Se pare că resurecţiile sunt de amploare şi cine caută la sensul trecutului, poate deduce relativ profetic (sic, 
n.n.) - ce va fi, deja este. Atunci, nemulţumirea credincioşilor şi clerului ne-ASERVIT (cum colaboraţioniştii 
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care au făcut poliţie politică primind inclusiv bani şi mită, vezi DOAMNE, doar pentru interese majore, în 
fapt spre a-şi menţine privilegiile. Vai, comerţul cu naşterea, boala şi moartea fizică, sunt comerciale din illo 
tempore, nimic nou sub soarele lui  Amon Ra! Aman-Aman et Amen! Noul Testament de la Bălgrad - ALBA 
IULIA (CETATEA  Alb-Dalb sau Cetatea a lui BAAL, de ce nu DECE-BAAL, n.n.) - tipărit de Simion 
Ştefan la 1648 a fost prima traducere importantă a Scripturii în limba vorbită de popor. Cărturarul scrie în 
Predoslovie: „Banii sunt buni carii îmblă în toate ţările, aşea şi cuvintele acelea sunt nune carele le înţeleg 
toţi”. (ibidem C.D.) Este versiunea maximei latine: „Verba valent, sicut numi”. Traducerea s-a făcut în 
greacă şi slavonă. Deşi tipărită în româneşte, s-a păstrat GRECESCUL HRISTOS în locul latinescului 
CHRISTUS - CRISTOS, folosit, cu grafie chirilică, fiind condiţionată SAMAVOLNIKeşte inclusiv rostirea 
numelor sfinte. Spuneam CRISTOS în secolele de dinaintea impunerii limbii străine de ocupaţie - năvală, 
substituire, disimulare, cum doriţi. Înrudire cu sila, şmecherie deloc de-a noastră,cum ni se mai atribuie. Căci 
un altfel de „chiriaş”  de stirpea astora, zice ardeleanul  îţi scuipă-n ciorbă şi îţi f...e nevasta. Am zică că 
astfel de progenitură-venitură, scuipă chiar în FÂNTÂNA DIN CARE A BĂUT răzleţit fiindu-şi. E ca şi 
cum mizerabilul care scuipă-n oglindă şi de fapt pe el se scuipă. 

Desigur, mai târziu, când Biblia - (nume de la Biblos, care fabrica hârtia de Biblos, ci nu de la Babilon, 
care greşit fu tradus Bâlbâire, n.n.) - va fi tipărită cu alfabet latin, condiţionarea fonetică greacă şi slavonă va 
pieri, cel puţin părelnic, deoarece ştim că în picturile parietale de interior bisericeşti, iconerie ş.a.m.d. 
persistă nu doar ca RELICTE, rămăşiţele duplicităţii induse. Ce citeşti acolo, în ce litere buchiseşti, e cu totul 
alta decât CE gândeşti şi cum gândeşti, ce vezi şi cum înţelegi, nu-i aşa, cinstite feţe şi chipuri? Poate fi ruptă 
TRANSSUBSTANŢA de SUBSTANŢĂ, LOGOSUL poate fi ÎNTRERUPT- scurt-circuitat ca Paraclet-Duh 
Sfânt sau mai corect SPIRIT SFÂNT, coborând întru re-înălţare? E normal ca Biblia lui Galaction să se 
întoarcă la numele latin CHRISTOS. Desigur, perdeaua de fum pare a stărui asupra dilemei şi disputelor: 
motiv de discordie în sânul bisericii... Mda. Controversa fonetică, volens-nolens, captatio benelovelsis 
Potentum este nu doar ce pare a fi. ESTE DUPLICITARISM din memoria freatică a LIMBII 
ÎNTUNERICULUI. La ora scrierii acestor simple meditaţii, cotidienele României redau savuros-sinistru, de 
la Nistru la ministru, lista unora înalţi clerici posibili candidaţi a-l înlocui pe răposatul patriarh Teoctist 
Argatu, care suportase dârz şi hotărât acuzaţiile duplicităţii faţă de regimul comunist-ceauşist şi nici în 
ceasul morţii nu avusese un cuvânt de regret pentru morţii din decembrie 1989, cum nici  Viorel Ilici-Iliescu 
celebrul general împiciorat în ghips Athanasie (alt nume nelatin) Stănculescu, după o condamnare la 15 ani 
(neeexecutată şi mereu tergiversată - dispărut de la domiciliu şi zvonindu-se că ar fi în ţara lui Rasputin şi lui 
Putin), vinovat de genocid  pentru morţii în răspundere egală cu ai gen Chiţac (acesta  şobolan înseamnă!), 
sunt anchetaţi ori deja învinuiţi oficial şi public de a fi făcut POLIŢIE POLITICĂ: ÎPS Pimen Zainea, 
Calinic Argatu, Timotei Seviciu, Teodosie, Gherasim Cristea cum şi Corneanu, care s-a convertit. Sunt 
convins că urmează şi mulţi alţii, nu doar în BOR şi  BUR – dar şi în toate  cultele şi sectele  din ţară, 
ca şi din diaspore; în USA deja e o mare vâlvă a „lustraţiei” pe care bisericile baptistă, avanghelică şi 
penticostală, o numesc „strejărism”, amintind curios de epoca lui Zelea Codreanu - Arhanghelul, şi a 
legionarismului, deci cam neinspiraţi fraţii! Unii dintre ei neagă şi nu se prea dezleagă. În ortodoxie şi 
catolicism (mai puţin), sunt dezvăluite în media numeroase fost colaborări cu puterea comunistă şi cu 
securitatea. Legea lustraţiei a fost interpretată de fiecare cult altfel, de la Staborul ţiganilor, la „strejărismul” 
cultelor neoprotestante. Divergenţele dintre biserici nu au fost deloc ecumenice, dimpotrivă, după o tentativă 
nereuşită, internaţională, la o mare reuniune de la Bucureşti, şi vizita împăciuitoare al Papei Ioan Paul al 
doilea, dacă am fi iudei (dar nu suntem), ne-am ploconi pioşi la Zidul  Plângerii ori sionişti (sic!) am zice un 
pomelnic al iudelor. Dar nu sunt decât un simplu român din mioritica turmă la cheremul  cu mangialâcuri 
fanaro-bulgaro-greco-turco-ciacîro-găgăuzo- etc., cum Eminescu dixit (scuzaţi turcismele, Boiari D-voastră! 
and nobellisimilor pitulani hurmuzeşti), ai  unor foşti PECURARI, azi păstori becalizoizi învrăjbiţi între ei, 
chiar în Sinodul celor de mai marii prea-înalţi, preafericiţi şi prea grei de podoabe împărăteşti cam terestre… 
ai unor biserici peste care fâlfâie zăbranic de vrajbe, duplicităţi, în limbariţa întunericului. Se dau lupte 
pentru teritorii şi prozeliţi şi unele biserici au recurs la împrumut cu camătă pentru turnele lor. Sunt stăpânite 
domenii retrocedate, se prefigurează o a doua putere sau stat-în-statul Român, zguduit din temelii după 
1989… Oare Unul Dumnezeu se uită la televizor? Ori măcar prin  înlăcrimata lentilă a Telescopului Hubble, 
evident, ca printr-un ochean întors?  

P.S. E deja un fenomen de amploare îmbulzeala, cu călcare în picioare, ciocniri cu poliţia şi scăparea de 
sub controlul bisericii, a mulţimilor spre a lua apă sfinţită, ori a săruta moaştele, inclusiv cele aduse de la 
Kiev. Calendarul ortodox – bogomilostiv – conţine foarte mulţi sfinţi originari din Rossia. Oare care e 
numele de rostit al românului cel mult, locuitor, ci nu ocupant: BOG sau Dumnezeu?  
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P.P.S. Pentru acest pamflet, am fost violent atacat de un tov. Preot din exilul american (în 2005), şi de a-
lţi foarte irascibili „cercetători” şi bizantinOLOGI. 

* în Legea presei din România, pamfletul este considerabil ca atare, un simplu 
pamflet privind exprimarea liberă a opiniei, conformă Drepturilor omului. 

Bibliografie 
- Emil Cioran, Lacrimi şi sfinţi, Tratat de descompunere; 
- C. Gustav Jung- Studii despre reprezentările alchimice;   
- Victor Kernbach- Universul mitic al românilor; Miturile esenţiale; A.D.  
- Xenopol- Istoria românilor, vol . I.  
- Mircea Florian -“ Recesivitatea ca structură a lumii”;  
- Jonathan Black- Istoria secretă as lumii”; 
- Robert Charroux- Cartea cărţilor” ş.a. 

 
Poemele târzii ale sufletului meu 

Ladislau DARADICI (Deva) 
Remember 

Eram odată 
Când eram 

Cu tine 
Când iubeam 

Ca gândul 
Cum zburam 
Cu tine 
Când visam 
Eram… 

Sunt supărat pe tine, viaţă 
Sunt supărat pe tine, viaţă, 
Eşti ca ploaia caldă ce mă moleşeşte, 
Îmi umple ochii, mă izbeşte-n faţă, 
Mi se cuibăreşte-n suflet, mişeleşte; 
Şi mai sunt supărat niţel pe tine 
Că-n fiecare zi, de-atâtea ori, 
Mă amăgeşti cu veşnicia clipei 
Silindu-mă apoi, la nesfârşit, să mor. 

Vară 
Doamne, te-ai topit în veac 
Şi din cer te-ai scurs 
Molipsitor peste mesteceni 
Ca balele de urs 
De se lipiră-n mâzga 
Dragostelor iară 
Femei, bărbaţi, ca Eva 
şi-Adam odinioară... 

Toamna îşi numără secundele 
Toamna îşi numără necruţător secundele, 
Eu mai încerc să stau încă deoparte; 
Tu eşti o frunză nezburătăcită încă – 
Eu, o foaie albă smulsă dintr-o carte; 
Închide-ţi ochii arşi de buze şi de lacrimi, 
Vântul-tulnic biciuie necruţător fereastra, 
Mă înfior din nou de pântecu-ţi miracol –  
E parcă mai străin în seara asta… 

 
Ori poate eu sunt cel neadevărat, 
Oracol mistuind de teamă şi de febre, 
Un aisberg de dureri nedesluşite, false, 
Topindu-se în nopţile-mi tenebre; 
Casa cuvintelor mi-e golită azi, 
Ce să-ţi mai spun, doar te privesc  
nătâng, 
Şi mă întreb cum de întreaga taină-a lumii 
Încape-n palma ta şi-n ochiu-ţi stâng. 

Răvaş târziu 
Din cartea poemelor dragostei şi morţii 
Îţi dărui astă filă - 
E ca o frunză de mesteacăn a tăcerii 
Trădată într-o palidă de-acum idilă; 
Vezi, palma-mi se redescompune lent 
Sub şoapta amintirii arse - 
Caut un timp, resimt cea mângâiere 
În golul remuşcării dintre farse. 

Murire 
Ascultă-mă în şoaptă când te privesc şi tac, 
Sub cerul stors de vis în ochi îţi lăcrimează luna; 
Pe sânu-ţi stâng se reazimă o aripă a nopţii 
Şi-ţi dă ocoale moartea, pândindu-te întruna; 
Ce pot să fac, să schimb a noastre false rosturi, 
Să plec în locul tău, oricum nu mă mai tem 
Căci m-am deprins deja cu jocul ăsta 
Murind încet-încet cu fiece poem... 

Ofertă 
Folosiţi-mă acum, fără rezerve 
Aşa întreg, ori selectiv, cum vă convine, 
Pe fâşii de suflet, pe alese, 
Cum se nimereşte cel mai bine; 
Am niscaiva vise, amintiri, 
Iubiri târzii şi un regret nătâng 
C-am rătăcit prin labirintul sorţii 
Nereuşind să-nvăţ măcar să plâng… 
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Trei poeme inedite  
Baki YMERI - VOKA (Albania) 

Poemele lui Baki Ymeri sunt minunate, iar eu sunt încântat de faptul 
că iubita şi iubirea se cunună cu răul şi marea, cu munţii şi văile, cu focul 
şi Soarele, cu briza şi miresmele, cu florile şi fructele, dar şi cu o anume 
istorie şi anume locuri, într-un cuvânt, cu întregul Cosmos în care Poetul 
oficiază, sau, altfel spus, cu întreaga creaţie a Divinităţii. (Ioan N. 
Rosca). Felicitări pentru frumoasele poeme ale cărţii în care împărtăşiţi 
un lirism viu şi interesant, romantic şi pictural, care te prinde de suflet şi 
nu-ţi mai dă drumul. (Gheorghe A. Stroia). Surprinzător de frumoasă 

poezia lui Baki Ymeri. Ce incantaţie, ce semantic luminos-deschisă, spre voce-vocaţie-invocare, în chiar 
numele lui! Ymeri este sufletul-pereche, întru minunile-dainale ale lui Eugen Evu. Modern în formă şi atât 
de adânc scufundat în umbra arhaicelor mistere ale Demetrei Cybilei… Magna Mater. Baki Ymeri este un 
Nou Orfeu al Balcanilor! (Adrian Botez). Multumesc mult! Sunt incredibil de frumoase! (Mariana 
Brăescu). Baki Ymeri scrie poeme scurte (Eugenio Montale), în curgere orfică (pascală), o epopee lirică. 
(George Anca). Ne bucurăm să alegem câteva poeme, prin care există o pulsaţie de substrat lingvistic, 
semnificativ, un patos inconfundabil de Carmina, dar şi de Kharma – vibrant, communicant şi plasitizant. 
Poetica lui Ymeri este un substil “cutremur” de zeiţă al sânilor Mamei Geea. Frisonul acesta îl au toţi poeţii 
autentici, ca simţ viu şi orgasmic al fenomenului metafizic numit Poieoion Mito-poetizant, laic dar şi religios 
“pe stil vechi”, captive în dual însă cu ieşire spre nuanţata tandră a liricii moderne în mişcare, în frisonul 
tastaturii astrale a Stării Poetice şi Noetice decât lumea. Îi vom spune “ulciorul care cântă”. Fie primit!   
       (Eugen Evu & Muguraş Maria Petrescu).  
   
HOŢIE SENTIMENTALĂ  

Femeile  
Ne au făcut să pierdem Raiul  
Pe care atât de des  
Îl găsim în braţele lor...  
Doar un hoţ sentimental  
Poate găsi cine a spus acest adevăr  
Despre care bardul Basarabiei spune:  
Ochii femeii iubite sunt marginile lumii.  

Uneori  
Mi se pare că nu eşti femeie  
Ci lumină care cade pe flori...  

TALMUDIENE  
Fi foarte atent  
Să nu faci o femei să plângă  
Pentru că Dumnezeu  
Îi numără lacrimile  
Ca pe nişte perne  
Rostogolindu-se  

 
Dincolo şi dincoace  
De viaţă şi moarte  
Acum şi pururea  
Printre copacii înfrunzind  
În numele Tatălui  
Şi al Duhului Sfânt  
Poetul e nedus la biserică  
În zi de sărbătoare  

RAZA ŞI ROZA  
O, cât râvneam să fiu o rază de soare  
Care pândeşte la umbra unor picioare 
Să audă un murmur de frunză virgină 
Care atinge bobocul de roză canină.  
Vieţi de-a rândul să nu odihnesc, Doamne,  
Să ascult freamătul ei pe când doarme  
Încă o noapte înainte de ziuă; şi poate  
Încă o zi înainte de a se face noapte  
Şi-n zori să gust din pâinea ei ce se coace  
De milenii de zile încoace.  

 
 
Sub semnul Luminii Line 

Theodor DAMIAN  
Professor of Philosophy and Ethics  
Metropolitan College of New York    

Un recent itinerariu românesc, inclusiv în Transilvania, Sibiu şi Hunedoara), al poetului pr. Theodor 
Damian, din New York, sub semnul Luminii Line, a fost şi prilej de lansare a cărţii de poezie în versiune 
engleză impecabilă, fin-rezonantă empatic, de Muguraş Maria Petrescu - Semnul Isar/ The Isar Sign.  
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(64) 

Îi spun stânjenelului meu 
liebes 
e ceva în aerul tău care-mi place 
dar nu mă întreba 
că n-am să îţi pot spune 
de ce şchiopătez 
şi unde boala mea zace 
tu ştii că entuziasmul 
din Amalienstrasse 
cocea castanii 
înainte de vreme 
făcea Isarul să curgă 
mai învolburat 
şi să cânte cântecul pe care 
niciodată nu l-a cântat 

(64) 

I call my iris 
liebes 
there is something in you that I like  
but ask me not 
because I won’t be able to tell you 
why I walk lamely 
and where my sickness will lie 
you know that the fuss 
in Amalienstrasse 
was ripening the chestnut  
trees before their time 
was making the Isar flow down 
more swirly 
and sing the song which 
it has never sung  

 
Opinii 

Lucian GRUIA 
Theodor DAMIAN – Păstorul de oameni şi de cuvinte  

Recentul volum de versuri al poetului şi preotului Theodor Damian – 
SEMNUL ISAR (Ed. Călăuza v.b., 2011) reprezintă reflexiile autorului pe un pat 
de spital din München, după o operaţie dificilă, aflându-se la graniţa dintre viaţă şi 
moarte. Convalescentul a fost aşezat câteva zile în faţa porţii lumilor, a privit 
dincolo, s-a speriat (fără să se îngrozească), după care Dumnezeu l-a întors cu faţa 
către viaţă. De atunci, omului Theodor Damian i s-au acutizat simţurile şi 
radiografiind realitatea cu ochii minţii, i s-au arătat esenţele. Poezia sa a devenit 
reflexivă, psaltică, sapienţială, smerită şi iubitoare: „ce taină este aceasta / numai 
cel care trece prin moarte va ştii / prin pustia morţii / patruzeci de ani / sau o 
viaţă / trebuie să mori ca să trăieşti / moartea ca dar /altfel trăieşti după moartea 
/ de-o clipă / sau de mai multe/ devenit foc şi jar / atunci scrii adevărata / poezie / 
ca să ştii de unde vii / şi unde te duci / în rest totul e orbecăială / palavre, 

palavre.” Revenind la viaţă, lumea i-a apărut nouă, minunată, curată ca după Geneză: „arborii şi apa, cerul 
şi lumina /sunt noi şi proaspete / ca după facerea lumii”. Renaşterea sa nu a fost numai fizică, ci şi 
spirituală: „Trebuie să-mi rescriu poemele / s-ar putea să le scriu invers / de la moarte la naştere”. Privind 
din camera de spital râul Isar, poetul trăieşte sacerdotal reveriile acvatice: Apa reprezintă o abluţiune, un 
botez cosmic: „Isarul trece prin rănile mele / şi mi le spală / ca Iordanul păcatele / cele multe şi grele”. Dar 
apa curgătoare îi fură chipul curat şi poeziile şi le poartă prin lume, deversându-le departe în ocean, adică în 
veşnicie: „Isarul curge / ce alinare că murind / lăsăm ceva în urmă /un copil, o apă, o stea”. Steaua lui 
Theodor Damian este păstorirea oamenilor şi a cuvintelor: „Ţi s-a dat un sens /asta-i esenţialul / scrie poezie 
şi taci”. Ce ne transmite Theodor Damian după această experienţă zguduitoare? Că viaţa este cel mai 
minunat dar pe care ni l-a dăruit Dumnezeu şi că lumea este frumoasă! El ne-a dat un rost pe lume, să fim 
virtuoşi şi să ne împlinim spiritual. Scopul care i s-a dat poetului-preot Theodor Damian este să păstorească 
oameni şi cuvinte. Autorul mai crede că poezia adevărată este de sorginte divină şi inspiraţia trebuie primită 
cu smerenie: „Isihia, Isihia / din tine se naşte / cu adevărat poezia/ trebuie să arzi mult / pe rugul tăcerii / să 
duci cărbune încins / apoi să te aşezi credincios / în cuvânt / şi să ştii să aştepţi / ţi se va trimite glas subţire / 
de vânt / ca să trăieşti / fără vânt cărbunele moare / când vine glasul / trebuie să nu dormi / ci să-ţi scoţi 
smerit sandalele / din picioare / abia atunci eşti gata s-asculţi / abia atunci vei face / ce ţi se spune / aşa se 
scrie poemul / când fiecare cuvânt / a devenit rugăciune.” Cartea este dedicată soţiei sale, Claudia, dar din 
conţinutul ei deducem că şi personalului spitalului münchenez care l-a îngrijit cu devoţiune. Theodor Damian 
ne spune că, atunci când omul face fapte bune, îşi relevă partea sa îngerească. De aceea medicii şi asistentele 
îi păreau nişte îngeri albaştri, ale căror halate simbolizau cerul senin. Poemul fluviu SEMNUL ISAR este 
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divizat în 86 de poezii. Stilul limpede poartă o structură subiacentă de baladă. Rimele puţine apar atunci când 
accentuează o sentinţă memorabilă: „Isihia, Isihia / ce frumos ne pândeşte în cuvânt / poezia”; “nu ştii nimic 
/ dacă nu ştii / iubirea de fraţi”. Într-adevăr iubirea creştină constituie liantul poeziilor lui Theodor Damian. 
Pentru el verbul a fi este sinonim cu verbul a iubi. Conjugând verbul a fi poetul ne spune că la persoana 
întâia singular, eu sunt poate fi rostit numai de Dumnezeu pentru că el a creat lumea. Omul poate folosi acest 
verb numai la persoana a doua (tu eşti), fiindcă el aparţine lumii create şi aceasta este. Şi lumea este iubirea 
lui Dumnezeu, iar poezia (creaţia umană) este iubirea omului către semeni: „Cuvântul meu creează / aduce 
întru fiinţă / de aceea el vede este-le / şi se recunoaşte / autocontemplare şi iubire / te iubesc pentru că eşti / 
sau eşti / pentru că te iubesc.” (Eşti – din volumul EXERCIŢII DE ÎNVIETE, Ed. Universalia, Bucureşti, 
2009) Volumul SEMNUL LUI ISAR apare în ediţie bilingvă, traducerea în limba engleză, precum şi 
postfaţa, datorându-se poetei Muguraş Maria Petrescu. Prefaţa volumului este semnată de Vasile Andru, 
care consideră această carte drept cea mai împlinită din cele scrise până în prezent de Theodor Damian. 

(text preluat din revista Vatra Veche, Serie veche noua, Anul III, nr. 5(27), mai 2011 
 
Un poet - preot 

Theodor DAMIAN 
 
 
 
 
 
 
 
Apofaza 

Cum vin caii păscând 
pe norii cerului 
domestici 
dar fără de şei 
aşa va veni ziua aceea 
dies illa 
cu întunnericul ascuns în lumină 
din care vrei să te adapi 
dar nu poţi să bei  

 
Norul necunoaşterii 

non posse scire 
este punctul unde soarele 
şi-a-nghiţit raza 
Ilie mână caii 
pe norii cerului 
Veniţi de luaţi lumină 
apoi întunericul 
apofaza 

 
Ca o lumină lină 

Luna se înalţă 
peste peşteră 
ca o lumină lină 
a sfintei slave 
peste credinciosul îngenuncheat 
în rugă 
ea nu ştie peste ce trece 
cum el nu ştie că-i 
îngenuncheat  

 
din loc 
ca Maria Egipteanca 
cea izbăvită de stricăciune 
când te rogi dar nu mai ştii 
unde eşti 
şi ce faci 
când deja ai devenit 
rugăciune 

 
Văzut-am pe Satana ca un fulger 

Singuratatea are forma 
peşterii 
de aceea când ai căzut 
în ea 
simţi că eşti captiv 
întunericul şi umezeala 
nu contează 
doar forma  
te face să stai acolo 
cu sau fără motiv  
După un timp 
captivitatea ţi se pare frumoasă 
acesta este lucrul cel mai grav 
Lazăre vino afară 
ţi se spune 
nu  
tu răspunzi 
căci nu ştii că eşti 
de moarte bolnav 

Singurătatea îl cerne 
pe cel slab de cel puternic 
aşa cum se cern duhurile 
în văzduh 
în faţa credinţei 
aşa cum soldaţii răstignirii  
s-au făcut ca nişte morţi 
în clipa cea mare a învierii 
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Atunci ai să muţi munţii 
a biruinţei   
Văzut-am pe Satana 
ca un fulger din cer 
căzând 
spunea proorocul 
ca un fulger cade 
şi înaintea ta 
atunci când mergi spre zorii 
zilei a opta 
străbătând noaptea aceasta 
cu moartea pe moarte călcând 
ca atunci când ai curăţat 
de demoni 

pustia 
şi-ai adus-o în ea 
pe Maria Egipteanca 

 
Maria 

Singurătatea pare mult mai frumoasă 
nu-i aşa Gellu Dorian 
când stai singur în faţa lui Dumnezeu 
când stai în peşteră 
ca Iona în pântecele chitului 
şi te întrebi 
cine zic oamenii că sunt eu? 
 

 
Poèmes en français 

Eugen EVU 
 
Des Hypostases ou la Philosophie de la caresse 
(Ipostaze sau filozofia dezmierdului) 

Seulement celui qui a bu d’une cruche 
Connait le baiser. 
Seulement celui qui saisit la forme 
De creux des bras tombés. 
Peut apaiser sa soif et la mort  
C’est le potier – 
La philosophie de la carrese 
Le livre. 
 

Caché dans son ouvre (Ascuns în operă) 

À travers les mots il regadre attentivent 
Caché dans son oeuvre, l’auteur. 
Des barreaux de lierre et de liseron. 
Quand tu recontres son regard 
Il te trompe. 
Il languit, le séducteur, 
De revenit dans le monde! 
Plusieurs sont damnés 
À l’oubli. 

 
 

 
 
Ils se confondent, petit à petit, 
Avec la construction. 
C’est comme ça que leur  
orgueil se venge 
c’est comme ça que leur amour se venge 
revageru, étrange à l’homme. 
Celui sa place, derrière la grille de lierre 
Prend la place de celui y enterre. 

 
Je ferme les yeux, pour voir 
(Închid ochii, să văd) 

Je suis l’homme épineux. 
Je ferme les yeux, pour voir. 
J’ai provoqué l’abîme  
et Il me regarde. 
Celui qui m’a créé 
Est parti. 
L’herbe du desert 
Illumine le nadir: 
Son éclair me fait frémir. 

                Traducere Zoia Onitza, Canada
 

Marsupiul cu aberaţii sau pauza de spiritz 

Octavian SĂRBĂTOARE (Australia) 
Iisus Marele Iniţiat din Dacia 

  Istorie. Iisus Marele Iniţiat din Dacia (sau Iisus Fiul Daciei) este ultima paradigmă 
care transpare din noile cercetări asupra vieţii şi doctrinei Lui Iisus. Reconstituirea vieţii 
Lui Iisus pe noi coordonate de idei este un proiect temerar bazat pe toate izvoarele 
istorice (inclusiv cele biblice) care ne sunt la îndemână. Ele permit dezvoltarea unui 
argument mult mai realist decât oricare evanghelie în parte (canonică sau apocrifă) 
cunoscută până în prezent ca narând viaţa şi doctrina Lui Iisus.   

                  (Revista Agero, Germania)  
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In Memoriam 

O  scriere apocrifă de Marin SORESCU,  
sau rezistenţa prin subtext 

                                   „Die vorbereitung ist nicht fertig, my dar-ling!” 

Prin anii 8o, la Deva, când regretatul Marin Sorescu nici visa că va ajunge ministru 
al Kulturii emanaţilor, am avut prilejul de a conversa pe aleile parcului Cetăţii, apoi la 
ceas de seară, la fostul hotel al partidului colţ cu „Magna Curia Museum”,... despre 
teribila piesă IONA, jucată la un big simpozion la Deva, când mi-a dăruit „Singur 
printre poeţi” şi „Tuşiţi”! „La fiecare replică a mea tuşeşti, scorpie bătrână!” 
(Becul roşu)… 

Ne-am citit reciproc de prin buzunare, iar d-sa un fragment din proiectul „Viziunea 
vizuinii”. Parabola piesei Iona (corabia nebunilor în variantă soresciană) - cât şi cea din fragmentele citite, cu 
personajele Ursul şi Vulpea, sunt unice şi sper să avem o reeditare a cărţii, ulterior editată de Albastros-ul 
conjudeţeanului Mircea Sîntimbreanu şi regretatei Gabriela Negreanu, care s-a sinucis. Opera rămâne o 
cappo’d-operă a subtextualimsului care bruia dictatura sintezistă a Suzanei Gâdea şi lui D-tru Popescu-
Dumnezău. Mesajul cărţii se vădeşte profetic pentru kulturnismul post-decembrist şi va urma! 

Redau no comment, pentru relache câteva colaje din textul ce mi l-a citit atunci. (Dactilograma mi-a fost 
ulterior sustrasă din apartamentul din Str Zambilelor 19, în 1986, de către securitatea locală Hunedoara, 
olaltă cu texte de Mircea Dinescu, Ioanichie Olteanu, Ioan Flora şi Ştefan Augustin Doinaş). Parabola 
aveam s-o pricep mai apoi, când am citit memoriile Ninei Cassian despre sexualitatea mahărilor, cât şi când 
cu povestea prohabului descheiat al altui ministru al Culturii emanate, P. Sălcudeanu.    

Eugen Evu 
(Viziunea televiziunii) 
URSUL 

„Dacă sunt, cât de cât, deconectant,… cum pretinzi, atunci lasă-mă  să fiu şi pentru mine, să mă odignesc 
aici, la nivel cu tălpile tale care, pentru mine, înseamnă, ţi-o jur, locul unde mi se pare că cerul se-atinge cu 
pământul”. 
VULPEA 

„Fac prea mult abur, când mă gândesc cu sexus nexus and plexus în fierbinţeală la tine… Şi fac duşuri, 
dar tot aceşti feromoni subtili, subcutanaţi, hi, hi, poţi să le zici erogeni, mă excită chiar pe mine, sub blană... 
E cald aici, m-aş dezbrăca, să mă calci!” 
URSUL: 

„De ce nu te laşi călcată mai des, dacă aia mică cere? Ai citit Kamasutra? E pe contra cu Decretul 
Krakadilului, dar face bine în popor… devine mai harnic şi mai supus pe şantierele pazei militarizate… 
VULPEA 

„Păi  toarăşu, calcă-mă mai des, nu tot mormăi! Eşti prea constipat!… Dă-te la zmeură! Declar de 
dragoste că suntem de la egal la egal, …cobori în jos şi sărută-mi pulpele, ia-ţi gura pe dinainte!! Hi, hi!” 
URSUL, apăsând-o tandru pe cap: 

„E clar că nu se mai găsesc cuvinte pentru astfel de trăiri, care sunt - vorba lui Napoleon - pe cont 
propriu… am închis citatul. Adică sublimul se amestecă bine cu grotescul şi fiecare face cum şi cât îi place ! 
Hai!” 
   Şi apoi dânsa puse atâtea graţie – căci făcuse nudism la Techirghiol- şi la Casa de odihnă a scriitorilor 
tovarăşi de la Neptun,... croh- croh!  

„– Fii prudent şi nu îmi fă copii din flori, căci se ştie, oamenii suntem copiii din flori ai îngerilor căzuţi, 
cum dracu?? Aveau şi o discotecă unde când murea un tovarăş, puneau catafalc şi lumânări din becuri de 25 
de volţi… unde tovarăşele tovarăşilor se culturalizau pidosnic cu alţi tovarăşi sau cu cei ce le lucrau în orb… 
animalele care suntem au nevoie de Asta”...  
Tot URSUL 

… „Ah, morrr, mor! Vezi  prostuţo să nu o muşti! – ah, my Good, boje moi, milaia maia galubcik! căci pe 
vremea când nu doar voi, ci şi bunicii, la iazuri, prin bălţi, prin peşteri, ah! sau mai încoace, la cură balneară, 
fiecare la animalul respectiv... avem reflexe condiţionate şi în scroturi, post-coitum cum latinii ştiau… avem 
reflexul dezbrăcatului normal şi sincer, care funcţionează la tine ca un tic nervos... smuerico… morrr- mor! 
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Dar nu putea face pidosnic acest pas-putere nici mort, cu tot magnetismul de care zise. Îşi aminti „die 
vorbereitung ist nicht fertig”, Nu-i pregărirea (preludiul) făcută de-ajuns... Văd că zidurile au urechi, ca la 
Casa scriitorilor… Ba chiar şi scrumierele şi ghiveceurile! 

Ursul simţi o pornire mistică, aproape evlavioasă!, să-i cadă în genunchi… şi chiar O FĂCU… şi ce 
dracu’ să-i facă? La duş se repetă cu variante şi apoi plecară fiecare la şedinţa lui. În parcul Cetăţii bufniţa 
cânta, deşi se făcuse ziuă. Probabil era oarbă. Sau a căzut cloşcă? 
 
Câteva clexane d’ale noastre de… 

Dumitru HURUBĂ 
Doar apropo de anul literar 2010… 

 (fragment) 
Cineva, nu ştiu exact cine, a avut ideea viteaz-năstruşnică să declare ultimul an 

al deceniului trecut „anul prozei”. Noroc că lumea literară, devenită numaidecât 
oarecum suspicioasă, gest (ad)mirabil pentru mine, nu prea a cuplat la idee, tocmai 
pentru ca, probabil, formularea să nu alunece pe drumul fără întoarcere al unui 
anume risc şi cu ramificaţii şi implicaţii – de ce nu? – discret penibile. Aceasta, 
chiar dacă, la un moment dat, propunerea o luase binişor spre o evoluţie 
semioficială, anul prozei, 2010  urmând să„-şi justifice” acest statut prin câteva 
apariţii editoriale, girate mai mult de numele autorilor decât de cel al valorii 
scrierilor. Şi spun asta considerându-mi atitudinea în asentimentul unui, eventual, 
avocat scaraoschian. Desigur, e liniştitor să putem spune, în virtutea unei 
unanimităţi convenabile, că anul sfârşitului de prim-deceniu al secolului a fost 

bogat în producţia de proză (bună!), însă chestiunea este ceva-ceva mai complicată, fie şi numai acceptând 
adevărul de facto. Tocmai fiindcă, nu doar înainte  de ’90 românul s-a născut poet, ci apucăturile sale lirice 
se manifestă, mai ales, după această dată…; mărturie stau volumele, plachetele şi plachetuţele de versuri 
publicate în ultimele două decenii într-un iureş şi o avalanşă ameţitoare, multe (cam prea multe!) cuprinzând 
inovaţii şi chiar invenţii lingvistice de tot interesul pentru critica şi istoria literară. Si, pentru că nu am la 
îndemână cartea (Dan Sociu, Pavor nocturn, Ed. Cartea Rom., 2011), îmi voi permite să reproduc un citat 
folosit de Cosmin Ciotloş, comentatorul volumului. Aşadar, poemul (dadaist?, mai degrabă integralist), cu 
toate ramificaţiile sale): „bupropion – dopamină, noradrenalină/dragoste – oxitocină, vasopresină (plă]cere, 
încredere, imunitate)/cafeină – energie, ritual, vertebrarea dimineţii/gimnastică – flotări, genoflexiuni 
(endorfină, tonus, narcisism)/hrană – proteine, fibre, carbohidraţi (energie, plăcere, supravieţuire)/ ceai – 
energie, ritual, nevroză/ muncă- bani/ hrană – carne (tiramină, fier), suplimente/ceai/muncă/muzică 
nostalgie.” (C.C., Rom. lit. Nr.10/mart.2011, pag.7). Neîndoios, există poezie în textul citat, poate cam 
alambicat-încifrată, dar cu un şperaclu confecţionat dintr-un aliaj onirico-filozofico-patologic, unui iubitor 
înverşunat de creaţie lirică nu i-ar fi imposibil să pătrundă în atmosfera poemului pentru a-şi hrăni spiritul cu 
poezie contemporană şi, implicit, pentru a se conecta la mesajul transmis de autor…Nu e potrivit să intru în 
alte detalii…  

….. 
Pe de altă parte, este cert, şi scuzabil până la un punct, că, în condiţiile distrugerii… democratice a unui 

sistem antedecembrist ’89 de difuzare a cărţilor editate, drept că hipercentralizat, însă, în ce mă priveşte, 
consider că el era, totuşi, mai util decât haosul actual. În aceste condiţii, nu-ştiu-cine ar avea posibilitatea, 
fără un centru sáiăns-fícşăn de tip… Star Trek, cum mă ironizează un prieten, care să fie şi la curent cu 
producţia editorială de carte la nivel naţional, şi să dea verdicte. În acest sens: ştie, oare, constănţeanul, ce a 
mai publicat sătmăreanul, sau botoşăneanul ce a publicat severineanul? Imposibil! Normal este, zic eu, să 
admitem  că o carte – dacă nu-i atârnăm de copertă tinicheaua-stigmat a provincialismului – poate fi 
scrisă/editată în oricare colţ al ţării, fără să-şi piardă din valoare (dacă o are!), şi astfel să mai renunţăm la 
sloganul slavician: „Soarele, pentru toţi românii, la Bucureşti răsare”, devenit acum vetust şi fără vreo 
valoare alta decât cea istorico-literară şi, dacă nu stăpânim intonaţia cum trebuie, chiar sunând a prostie în 
vremurile de azi. În acest fel, privind lucrurile cu responsabilitatea şi discernământul cuvenite, observ, nu 
fără o oarecare mirare, că, în timp ce câte-un autor-autoraş este ridicat în slăvi de către doi-trei posesori de 
rubrici prin te-miri-ce reviste, adesea chiar revistuţe, alţii sunt lăsaţi la mâna sorţii şi la discreţia lui Cronos. 
Că sunt mai fără de valoare? Că  şi-au tipărit cărţile la edituri… periferice – Bucureştiului, Clujului, 
Timişoarei, Iaşului, Craiovei…, şi astfel se poate ajunge la „delavranceana” zicere: „-Ba a mea, că e mai 
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caldă!” „-Ba a mea, că e mai dulce!” „- Ba a mea, că nu e ca a ta!” „-Ba a mea, că are un ochi mai 
verde!” „-Ba a mea, ca are un ochi si mai verde!”?  E absolut posibil, cu atât mai mult şi mai grav că 
„nepoţeii” sunt, adesea, nişte criticaştri cu acces doar în paginile unei singure reviste, abia-abia întrezărită 
între noianul de publicaţii intitulate pompos „cultural-literare”, dar colcăind de texte anodine, semnate de 
autori pe măsură. De provincie sau nu.  Plus cele din… provincia provinciei.  Însă, precizez: fără a nega, 
Doamne-fereşte, valoarea cărţilor apărute la Polirom, cu a lui (ei) înfiată pupilă Editura Cartea Românească 
(zisă a Uniunii Scriitorilor), de exemplu. În paranteză şi cu uimire spus, Editura din Calea Victoriei nr. 115,  
este apărată cu cerbicie de o secretară pretinzând pentru înregistrarea unui volum propus pentru publicare un 
dosar biobibliografic al autorului pe lângă care o fişă de cadre de tip comunist este o glumiţă, drept că 
sinistro-reuşită), Humanitas, Paralela 45 – şi mai care? – a: Curtea Veche, Litera, Nemira, RAO, Trei etc., 
etc., mai sunt şi alte edituri nu numai cu pretenţii, ci şi cu realizări(editări) valoroase.  

…… 
Necazul cel mare este, ca să rămân în atmosfera textului, absolut regretabil şi, dacă n-ar fi revoltător, 

profund prostesc, când un oarecare critic literar, mai mult sau mai puţin doct, aruncă pe piaţa revuisticii titlul 
unei cărţi considerată de el (din motive mai mult sau mai puţin misterioase) bună, foarte bună, sau în cazuri 
oarecum patologice, genială de-a dreptul, alţii – îmi permit să cred: adesea fără să o citească – se-aruncă 
hulpavi, s-o facă harcea-parcea. Dar e la fel de valabilă şi varianta conform căreia aceşti „alţii” participă cu 
entuziasm la preamărirea şi ridicarea nimicului la rang de valoare. În acest caz, orice om de bun simţ poate 
intra la bănuieli că apariţia editorială poartă cu sine riscul de a fi neinteresantă, insignifiantă şi lipsită de forţă 
artistică, estetică literară, stilistică şi, în orice caz, deficitară la construcţia epică şi, mai rămâne ceva? Nu. A, 
ba da: uitam, mai este un criteriu atârnând greu la evaluare: autorul trebuie să fie unul „îmbrăţişat” de un 
critic literar cât de cât important, sau cu o rubrică/pagină proprie în cutare revistă literară şi, de preferat, să 
fie din Bucureşti, ori măcar să fie parte-părticică dintr-o coterie. Pentru că, apelând la parafrazare: coterie la 
coterie nu-şi scoate ochii – nu-i aşa?… Dar aici mi-aş permite să continui cu o altă parafrazare, poate un 
picuţ cam neortodoxă, dar… creştină: de la the rest is silence!, la… Bucharest, the rest is province!, nu e 
decât un pas. Miiiic-mic!, nu-i aşa? Acest mod – nu ştiu cât de scrupulos – de a trata problema în sine, duce 
la inevitabila eroare de apreciere, tocmai pentru că şi în provincie… apar cărţi bune. Cât despre obiectivitatea 
comentatorilor, mai avem de vorbit – oho! Desigur, ar fi absurd, oricât ar fi comentatorul – în cazul de faţă, 
autor al cronicilor de întâmpinare – de corect, de cinstit, de altruist etc., şi tot n-ar reuşi să cuprindă pentru 
analiză, omeneşte vorbind,  măcar jumătate din apariţiile editoriale ale unui an. Deci, nu! Însă, părăsind 
Bucureştiul şi poposind în oricare dintre centrele mai importante – fără vreo discriminare, doamne-fereşte! – 
şi aflându-ne faţă în faţă cu publicaţii cultural-literare de tradiţie, iar unele cu personalitate bine definită 
(Ateneu, Vatra, România literară, Orizont, Familia, Convorbiri literare, Tribuna, Steaua, Argeş, iar un 
pic mai recent, Poesis, Oglinda literară, Vatra veche, Discobolul, Arca, Orient latin, Euphorion, 
Apostrof, Ardealul literar, Noua Provincia Corvina, Semne- Emia, Acolade… ), precum şi altele, care, 
deja îşi urmează linia proprie, conceptul şi tot ce ţine de construcţia şi structura lor revuistică, dăm de buni şi 
chiar foarte buni meseriaşi, adică, nici mai buni nici mai răi, într-ale cronicăritului literar decât confraţii lor, 
trăitori ai marilor centre culturale. Întrebarea care se naşte imediat este: dăm, sigur? Da, însă fiecare 
publicaţie, recte colaboratorii ei, îşi apără „sărăcia şi nevoile şi neamul” din zonă. Indiferent că este vorba 
despre Astra (Braşov), Tomis (Constanţa), Vatra şi Vatra veche (Tg,-Mureş), Euphorion (Sibiu), Argeş 
(Piteşti), Ramuri (Craiova), Clujul cu ale sale Tribuna şi Steaua, Timişoara, cu Orizont şi Orient latin, 
Iaşul cu Convorbiri literare şi Cronica, Oradea, cu Familia etc., etc. Încolo, Dumnezeu cu mila. De 
subliniat că nu altfel se întâmplă şi în cazul publicaţiilor mai nou apărute – o mulţime. Şi nu e nimic rău în 
asta, respectiv în promovarea valorilor locale, atunci cânt acestea  există şi merită, dar se observă o tendinţă 
agresivă la noile generaţii de critici literari pentru impunerea, într-un cerc tot mai larg al atenţiei, a unor 
autori de valoare, în unele cazuri nu discutabilă, ci nulă. În proză, sau în poezie – nu contează – anul 2010 nu 
face excepţie, iar noi, cititorii, să nu ne facem astfel de iluzii, fiindcă se manifestă, prea deseori, din păcate, 
acel spirit de gaşcă absolut păgubos. Şi nu sunt deloc maliţios sau cârcotaş.   

 
                     * dintr-un amplu articol plin de umor primit la redacţia NPC 
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Re... cunoaşteri 

EVUMEDIA CUM  EXCELENTZE 

Noua ProVincia Corvina conferă cum laudae non fraudae notificări de excelenţă următoarelor 
opere din capul mileniului 3, care va fi terorist, sau nu va fi deloc: 
 

1. Premiul  „Cartea care nu tace”  pentru volumul „Personalităţi hunedorene”, ediţia 2000, de Maria 
Razba. Motivaţia juriului: vom reveni. 

2.  Premiul „Clexane” pentru cel mai big roman miliţist/ policer finanţat al mileniului judeţean 
Hunedoara, viitoare conurbaţie Corvina, aceluiaşi judicios dicţionar, de Maria Razba şi consultanţii. 

3.  Premiul „Amnezia longevivă şi Hei Ruppp!”- pentru Antologia „Am crescut cu tine, Hunedoară”, 
ed. Sfatul Popular al regiunii Hunedoara, Casa regională a creaţiei populare, 1960, cum laudae Irimie 
Străuţ, Victor Niţă şi Ana Şoit. 

4. Premiul Corajului antimetafizic pentru  studiul de autocaz „Eu, poetul, vă zic: ÎNAINTE!” de 
Cornel Cerb Lazăr, ed. Călăuza v.b, 2007 

5. Premiul „Amorul liber de comunism” pentru  
„Poeme erotice, dor de ţară - Daţ’mi pace!” de 
Stejărel Ionescu, ed. Casa Corpului Didactic, Deva, 
2009 

6. Premiul „Pă bune!”, lui Marian Boboc, 
pentru „Prima putere în pat”. 

7. Premiul „Mircia Moţ – elevul problemă”, lui 
Ovidiu Băjan pentru „Îngerul vidanjor”. 

8. Premiul „Kritikon cu ighemonikon – Doxa 
and paradoxa”, Florentin Smarandache – Eugen 
Evu, cărţii „Ziceri şi deziceri”, ed. Cu ART, 2010. 

9. Menţiune specioasă: Rahela Barcan, pentru 
delaţiune. 

                 
Polemici de... din Vale 

Ştefan NEMECSEK 

Iată cine face justiţie jurnalistică în Valea Jiului:  
prof. dr. Mihai BARBU “fost funcţionar politic al administraţiei comuniste”! 

 

UN BOLOVAN PENTRU TEMPLUL ŞMECHERIEI INCULTE sau 
CARTE GĂUNOASĂ,  RUŞINE  CUI  TE-A SCRIS! 

Articolele denigratoare cuprinzătoare scrise de prof. dr. lovit de plagiatită, la 
adresa lui Ştefan Nemecsek, care are în cartea de identitate numele de Mihai 
Barbu, sunt deja binecunoscute comunităţii Văii Jiului, de aproape doi ani şi 
jumătate. Conţinutul aşa numitelor “matriale jurnalistice” semnate de prof. dr. 
Mihai Barbu, redactate într-un limbaj academic specific pregătirii de prof. dr., au 
stat doar în atenţia  unei restrânse găşti de indivizi, demolatori ai culturii locale, 
cu aceeaşi gândire neagră şi în prag de putrefacţie. Pentru cei care cred că îl 
cunosc şi pentru cei care nu îl cunosc, vom prezenta în cele ce urmează, un 
fragment din „personalitatea merituoasă” a jandarmului presei din Valea Jiului, 
cel care se pretinde a fi vigilenţa întruchipată a modului de cheltuire a banului 
public, a curăţeniei morale din mediul academic şi societatea zilelor prezente, a 
profesorului imaculat şi a scriitoziaristului model Mihai Barbu. Pentru a nu fi 

acuzaţi de “că suntem cu pata pusă” vom prelua câteva precizări legate de numele şi ilustra personalitate a 
celui ce poartă numele de Mihai Barbu, din prestigiosul cotidian CURENTUL, dintr-un amplu şi 
binedocumentat articol semnat de Ioan Dan Gureşu. 

“...tov. Mihai Barbu, ... fost funcţionar politic al administraţiei comuniste Petroşani. (se face referire 
la primăria Petroşani, unde tov. M. Barbu s-a remarcat în mod deosebit prin profesionalismul avut la 
punerea MARŞULUI NUPŢIAL la Casa Căsătoriilor n.n.). Vlăguit intens de luptele intestine din cadrul 

Ion Urda şi Radu Ro: „Aşteptaţi ProVincia!” 
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defunctului regim, el va rezista în primărie şi după decembrie 1989, perioadă în care nu va avea nici o 
legătură cu vreounul din puciurile desfăşurate la locul unde borna zero a marcat democraţia 
autohtonă. Odioasa tranziţie îl va răsplăţi cu un spaţiu comercial pe str. 1 Decembrie 1918, nr. 120, 
ilegal, cumpărat la un preţ de 72 124 lei, la nivelul anului 1992.[] Împletind armonios activitatea de 
redactor şef la „Matinal” cu cea de editor şef la “Cameleonul” Mihai Barbu se simte mereu util 
societăţii. Cum la fel de utilă se dovedeşte şi cartea-document “DUPĂ 20 DE ANI sau LUPENI ’77 – 
Lupeni ’97”, o carte rară, tocmai bună pentru tezaurul inteligenţei din Valea Jiului”. 

Da. “DUPĂ 20 DE ANI sau LUPENI ’77 – Lupeni ’97”. O carte model petru producţia de cărţi copiate 
şi răscopiate în mai multe variante, din două-trei ziare vehi şi reproducerea unor documente, cu statutul de 
bun public,  semnate Mihai Barbu, în stânsă colaborare cu şmecheroscriitorul Marian Boboc. Ce valoare 
istorică şi documentară are  “DUPĂ 20 DE ANI sau LUPENI ’77 – Lupeni ’97”, aflăm tot din cotidianul 
CURENTUL: “De menţionat că nici unul dintre autorii cărţii NU ARE CALITATEA DE ISTORIC SAU 
CERCETĂTOR ŞTIINŢIFIC ÎN DOMENIU. Atunci? S-a vrut o restituire a memorabilelor zile ale 
Grevei de la Lupenidin aug.’77? ”.  

Observaţia este valabilă pentru absolut toate cărţile “documentaroştiinţifice”, copiate “literă punct şi 
virgulă” din presa interbelică, sau reproducând documente de arhivă fără aprobare, semnate în mai multe 
variante de şmecheroscriitoruljurnalist Marian Boboc şi “căzutulprofesional” sing. topo prof. dr. Mihai 
Barbu. Lipsa contribuţiilor personale la editarea şi scoaterea pe piaţă a respectivelor titluri, lipsa evaluării 
textelor copiate-PLAGIATE ca valori documentare şi ştiinţifice de persoane PRICEPUTE, explică faptul că 
lansările bahice ale volumelor semnate Marian Boboc & Mihai Barbu nu au depăşit graniţele Văii Jiului, 
limitându-se la crâşmele din Petroşani şi o dată, la primăria oraşului Uricani, după ce primarul Buhăescu a 
fost aburit cu prea multă uşurinţă pe fondul receptivităţii sale cunoscute pentru sprijinul tipăririi de carte. 

Dar, să revenim la CURENTUL ... 
“Cartea document despre care facem vorbire poate surprinde chiar şi un cititor avizat. Localnicii 

au descoperit că s-au pus în circulaţie două variante ale lucrării, ultimele investigaţii în Vale 
semnalând chiar şi existenţa unei a treia variante. (Un coleg de breaslă, a precizat şi a făcut dovada 
existenţei şi a unei a IV-a variante!!!n.n.) 

Varianta I şi varianta II-a diferă prin calitatea hârtiei şi prezenţa sau absenţa Cuvântului înainte al 
preşedintelui Emil Constantinescu”. 

Practica clonării-copierii-PLAGIERII propriilor creaţii şi nu numai, „pretinsvoite” scriitoriceşti, după 
cine sennează cuvântul înainte,  a avut drept consecinţă multiplicarea cu acelaşi conţinut aproximaţiv  a mai 
multor titluri, pe de o parte, dar şi prejudicierea unor instituţii publice, prin cheltuirea unor sume importante 
din puşculiţa comunităţii pentru tipărirea unor texte deja apărute sub formă uşor modificate. Băieţi deşteţi, 
bine că le-a mers! Poate  pe viitor, primarii şi directorii sau directorii generali „în culpă”, vor fi mai vigilenţi 
cu privire la relaţiile cu justiţiarii scriitori la ziar prof. dr. sing. topograf Mihai Barbu & ortacul  
şmecheroscriitor Marian Boboc. 

Ziarul CURENTUL consemnează în continuare: 
“Ineditul op are 205 pagini, format A4… Pe coperta I ne sunt prezentaţi un număr de şapte autori, 

dar la pagina 6 numărul acestora creşte la nouă, iar spre sfârşit putem număra 21. Numărul lor este 
însă mai mare dacă luăm în considerare şi pe autorii unor scriituri intercalate în carte sau pe autorii 
sentinţelor penale reproduse şi asupra cărora s-a vrut un monopol, deşi acestea sunt documente 
publice”... 

Iată un exepmplu de respectare a normelor academice de redactare şi tipărire a unei lucrări “document”. 
Legat de precizarea “apucăturilor de monopolizare” ale lui Mihai Barbu & Company, vom publica un amplu 
interviu realizat la Craiova cu soţia lui ID Sârbu, interviu cu multe amănunte cutremurătoare legate de 
“confiscarea numelui şi imaginii” scriitorului de “nesimţiţi şi şarlatani”. 

“...La pag. 5, un titlu: DUPĂ 20 DE ANI sau Lupeni ’77-’97’. Urmează o poză înfăţişând pe nana 
Ilina lui Juglă din Băniţa, oferind pâine şi sare lui Ceauşescu.... Am întrebat-o pe nana Ilina dacă ştie 
ceva despre această poză, dacă a fost la greva din ’77? A sărit ca arsă. Nu ştia nimic... ” 

Un alt aspect al veridicităţii şi seriozităţii, implicit a valorii documentare şi istorice a unei lucrări realizate 
de Mihai Barbu ca mentor spiritual- după cum precizează CURENTUL- & restul lumii, volum pentru care  
au fost încasaţi din cei 500 de milioane bani publici, 75 milioane lei, la valoarea leului din 1997. “De 
exemplu, pentru o carte LUPENI 77 s-au alocat 15 000 lei/exemplar, dar cheltuielile de tipărire s-au 
ridicat la 9000 lei pentru primele 1 000 de bucăţi şi 6 000 lei/exemplar pentru restul de 4 000.” O 
frumoasă şi benefică şmecheroafacere semnată Mihai Barbu, pentru care merită felicitări!  
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Ca o conluzie, CURENTUL consemnează: „...În august 97, după 20 de ani, rechinii din Vale s-au 
repezit pe milioane date de la buget. La umbra acţiunii politice, şnapani cu diplome ori fără au tocat 
cum au ştiut mai bine 500 milioane de lei. Erau doar banii contribuabililor. Cortegiul festiv a trecut, 
cum trec toate cele lumeşti, şi în urma lui au rămas 17 000 disponibilizaţi şi o carte pe care se află scris 
cuvântul document... ” 

După o astfel de prezentare, considerăm că nu mai este cazul de a spune multe despre personalitatea şi 
caracterul personajului de „tristă existenţă” Mihai Barbu. 

Pentru aducere aminte mai consemnăm următoarele:  
- în perioada diriguirii cotidianului MATINAL  Mihai Barbu şi-a “confirmat” un doctorat în jonglerii 

financiare, fapt ce a dus în fine la cutremurul demolator al redacţiei; 
- după ce a ajuns director al unui liceu cunoscut, nu  ştim ce şi cum şi pe ce criterii profesionale, a 

atins performanţa de a fi propus de un număr record de cadre didactice adevărate, pentru decernarea 
Diplomei şi a Trofeului „a trei-a cizmă” pentru cele mai performante realizări în domeniul managementului 
şi contabilităţii şcolare. Ca urmare, inspectoratul şi ministerul i-au conferit ca premiu, statutul de înalt 
demnitar al CASEI PIONERILOR din Petrila, colţişor de nebunii BOEME şi un paradis ce oferă condiţii 
fără seamăn pentru munca de cercetare în domeniul plagiatelor închipuite. 

- coordonarea cu maxim profesionalism a unui volum cu titlul DICŢIONARUL SCRIITORILOR 
DIN VALE, “lucrare ştiinţifică care transmite informaţii cu un limbaj standardizat, neputându-se 
vorbi despre originalitate, nefiind rezultatul unei activităţi de creaţie intelectuală al autorului”- 
caracterizarea aparţine procurorului Andreea Ardelean de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 
consemnată într-o hotărâre judecătorească definitivă – face ca din cauza supraefortului depus, să se 
contamineze de plagiatită, boală care s-a cronicizat în teribil de scurt timp. Ca urmare, pentru conservarea şi 
menajarea sănătăţii încă cinci ani până la pensionare, acelaşi Inspectorat şi Minister i-au suspendat dreptul de 
„practică profesorală” pentru o jumătate de deceniu... 

Deocamdată atâta, că nu mai avem spaţiu... Vom reveni! Hai PA! 
 

 
“Inteligenţa fără caracter nu valorează nimic” – Cicero 

Iată cum se compromite noţiunea de “CETĂŢEAN DE ONOARE” 

Conf. Univ. Dr. IOAN LASCU, “AGENT SECRET”  
AL UNUI GRUP INFRACŢIONAL DEMOLATOR AL CULTURII LOCALE 

Da! Aşa spunea un un înţelept al lumii cu mai bine de două milenii în 
urmă. INTELIGENŢA FĂRĂ CARACTER NU VALOREAZĂ NIMIC. 
Din nefericire, mesajul este valabil şi astăzi, mai evident ca oricând. Cu 
siguranţă, mulţi dintre cititorii prezentelor rânduri au fost decepţionaţi de 
prieteni, rude, cunoştinţe sau diverşi pe care nu i-au lăsat “să moară”, le-au 
întins o mână când au avut nevoie, etc. etc. pentru ca la un moment dat să 
constate totala lor lipsă de caracter şi moralitate, pe fondul a nu te lăsa să 
trăieşti … 

În urmă cu mai bine de doi ani, îşi făcea simţită prezenţa în mass media 
scrisă a Văii Jiului, un grup infracţional “demolator al culturii locale” a cărei 

componenţă este cunoscută. Unii “demolatori ai culturii locale” au continuat să elucubreze cu scurte 
intermitenţe aberaţii rezultate din “impotenţa afirmării şi comfirmării valorilor lor scriitoriceşti” privind o 
serie de plagiate fals prezentate, fără aşi ascunde identitatea. Unii însă, în mod pervers au susţinut şi susţin 
acţiunea denigratoare şi calomniatoare, DIN UMBRĂ! Din luna martie a acestui an, şmecheroscriitorul la 
ziar Marian Boboc dezvăluie una din “pietrele grele” ale grupului infracţional demolator al culturii din Valea 
Jiului, prof. univ. dr. fărădeobraz Mircea Popa. Şi, cum nimic nu este veşnic, iată că mai descoperim un 
agent secret al mai sus numitului grup infracţional, nimeni altui decât conf. univ. dr. Ioan LASCU, recent 
uns CETĂŢEAN DE ONOARE al municipiului Petroşani, pentru merite la fel de obscure ca colegul purtător 
al aceluiaşi onorant titlu, şmecheroscriitoziaristulredactorşef Marian Boboc, trompeta  prof. univ. dr. 
fărădeobraz Mircea Popa. Nu vom insista în articolul de faţă asupra meritelor lui Ioan Lascu pentru care a 
obţinut onorantul TITLU. Pentru a fi cât mai “la subiect” în această privinţă, vom apela la bunăvoinţa lui 
Valeriu Butulescu, cel care a propus lista cu ultimii Cetăţeni de Onoare, precum şi la consilierii petroşăneni 

Conf.univ.dr. Ion LASCU 
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care au ridicat mâna pentru a vota creşterea numărului persoanelor din urbea locală care sunt “purtătoare” a 
titlului de Cetăţean de Onoare, pentru a face o temeinică documentare a temei. 
 Să revenim la Ioan Lascu. Cine este Ioan Lascu? 
 Un cetăţean cu rădăcini adânci în Valea Jiului. S-a născut la 9 ianuarie 1951 în Iscroni. A avansat pe 
fondul studiilor urmate, ocupând diverse funcţii la Şcoli şi Instituţii din Valea Jiului. Între anii 1982-1983 a 
fost redactor de rubrică (cultură) la cotidianul Steagul roşu din Petroşani, fiind coleg cu Ştefan Nemecsek, pe 
care l-a putut cunoaşte şi evalua, atât ca om, cât şi competenţă profesoinală şi morală. La momentul de faţă 
este conf. univ. dr. la Universitatea din Craiova. Face parte din Comitetul de Conducere a Filialei din 
Craiova a USR. Adică un TIP DEŞTEPT! Dar, din păcate, inteligenţa fără caracter nu valorează numic.  
Un adevăr constatat cu tristeţe şi în cazul lui Ioan LASCU… Rămâi fără grai când descperi personae 
inteligente, cu funţii universitare care insistă prin gesturi, fapte şi întâmplări premeditate să dovedească cu 
insistenţă simbioza nefericită de sensuri între probitatea profesională şi calităţile morale! 

Aminteam de plictisitoarele dezvăluiri, derulate pe parcursul a mai bine de doi ani, de mai sus 
nominalizatul grup infracţional. Cel puţin de cinci ori, şmecheroscriitoziaristulredactorşef  Marian Boboc, 
reproduce în paginile cotidianului Ziarul Văii Jiului o cuprinzătoare listă cu”Plagiatele lui Ştefan 
Nemecsek”. Pentru a scoate ochii cititorilor şi a umple pagini de ziar cu balast, 
şmecheroscriitoziaristulredactorşef  Marian Boboc, cică la cererea comunităţii locale, reproduce încă o dată 
şi încă o dată “lista plagiatelot lui Nemecsek”. Când comunitatea locală era gata-gata să-l propună pentru 
decernarea distincţiei PENIŢA ÎNDOITĂ pe 
şmecheroscriitoziaristulredactorşeflicenţiatînliterebolnavdefuncţii Marian Boboc, surpriză…! Se constată că 
textul era PLAGIAT din … Ioan Lascu! Mai precis dintr-un Referat tendenţios şi calomniator, depus la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, pentru a influenţa pronunţarea unei Ordonanţe eronate a 
procurorului de caz. În Ziarul Văii Jiului, LISTA PLAGIATELOR nu era pusă în ghilimele, nu era 
precizată sursa, NU AVEA SEMNĂTURĂ.   

Revenim la conţinutul REFERATULUI LASCU. Este ştiut faptul că plagiatul este UN FURT. Un furt nu 
se poate realiza cu ştiinţa, colaborarea şi sprijinul presupusului păgubit. De la înnălţimea pregătirii sale 
academice şi doctorale, conf. univ dr. Ioan Lascu ştia cu siguranţă aceste lucruri. Apoi, chiar domnia sa a 
colaborat la realizarea LITERATURII HUNEDORENE, printre altele cu propria fişă de scriitor. Deci, avea 
cunoştinţă de existenţa proiectului literar aflat în lucru. Cu toate acestea se implică în demolarea 
LITERATURII HUNEDORENE şi numelui Ştefan NEMECSEK, dar nu pe faţă, ci în mod meschin, ca 
AGENT SECRET a şmecheroscriitoziaristulredactorşef  Marian Boboc. 

CE DEGRADANT! 
Cuprinzătorul Referat al conf. univ. dr. Ioan Lascu se intinde pe 8 (opt) pagini A4 şi cuprinde 34 de 

puncte cu referiri la furtul unor texte – fără a şi dovedi realitatea celor afirmate, girând veridicitatea 
informaţiilor cu titlul universitar. CÂTĂ PERVERSITATE! REFERATUL LASCU, redactat după toate 
normele universitare, are un text introductiv şi un text-concluzii. Nu insistăm în articolul de faţă cu 
demonstrarea afirmaţiilor tendenţios exprimate de un cadru universitar. Vom reveni cu un material amplu 
într-un viitor număr al ziarului nostru.  

In calitate de coautor al volumului DICŢIONARUL SCRIITORILOR DIN VALE, conf. univ. dr. Ioan 
Lascu nu avea dreptul să redacteze respectivul Referat în forma prezentată procurorilor. Şi, cu atât mai mult 
să implice Universitatea Craiova şi titlul universitar, ca girant moral, într-o dispută personală derulată 
impotriva unei personae fizice de un grup infracţional, demolator al culturii locale, la care a aderat. Dacă 
dorea să se implice în dispută, o putea face ca scriitor, ca simplu OM lezat şi indignat de fapta, săvârşită de 
Ştefan Nemecsek, cu referiri la propria creaţie cuprinsă în volumul la relizarea căruia a contribuit. Nu putea 
lansa acuzaţii nefondate şi nedovedite cu probe în numele unor decedaţi sau scriitori în viaţă ca Mircea 
Andraş, Constantin Câmpeanu, Ioan Crăciun, Loredana Cristea, Mihai Dragolea, Ileana Firţulescu, Diana 
Fondrea, Ştefan Georgescu-Gorjan, Camelia Jula, Mihaela Ligia Kelemen, David Maniu, Lucia Muntean, 
Mircea Muntean, Dorel Sibii, Adriana Subin, Maria Voina Golgoţiu ş.a. fără aprobarea, consimţământul şi 
delegare din partea acestora sau urmaşii celor decedaţi. 

Repetăm: de la înălţimea pregătirii sale academice, conf. univ. dr. Ioan Lascu cu siguranţă ştia că     
dintr-un Dicţionar NU SE POATE PLAGIA! Dicţionarele nu intră sub protecţia Legii Dreptului de Autor. 
Pe coperta Dicţionarului scriitorilor din vale scrie distinct: DICŢIONAR. Conţinutul cărţii dovedeşte că 
este vorba de un DICŢIONAR.  

Autorul LITERATURII  HUNEDORENE nu a precizat niciodată că a realizat o lucrare ştiinţifică. Ca 
urmare acuzele referitoare la nerespectatrea criteriilor ştiinţifice nu sunt fondate. Culpa de a nu fi pus 
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ghilimele – singura greşeală neintenţionet săvârşită -  este recunoscută. Au fost în schimb respectate toate 
normele de bun simţ scrise şi nescrise, de la mulţumirile publice adresate colaboratorilor, până la marcarea 
numelor acestora în volum şi la bibliografie. Aşa că îndârjirea cu care de doi ani şi jumătate se încearcă 
discreditarea proiectului cultural LITERATURA HUNEDOREANĂ, atât de apreciat şi mediatizat de 
persoane onorabile, nu se explică altfel decât că le stă în gât membrilor grupului demolator al culturii locale, 
prinre care şi conf. univ. dr. IOAN LASCU, “AGENT SECRET” al unui grup infracţional demolator al 
culturii locale, şi mai cu seamă şmecheroscriitoziaristulredactorşeflicenţiatînlitere Marian Boboc & gaşca sa 
de impotenţi în a realiza o astfel de lucrare. 

Din lipsă de spaţiu, limităm prezentarea conţinutului 
REFERATULUI LASCU, cu promisiunea că vom reveni curând 
cu explicitarea clară a tendenţiozităţii demolatoare şi reavoinţei 
premeditate de un cadru universitar INTELIGENT dar fără 
CARACTER, precum şi cu “motivele” justificate pentru care a 
fost uns CETĂŢEAN DE ONOARE! Până atunci, facem efortul 
de a prezenta personalitatea şi valoarea de scriitor a conf. univ. dr. 
Ioan Lascu, a cadrului din conducerea Filialei din Craiova a 
Uniunii Scriitorilor, văzută şi consemnată în excepţionalul volum 
CUM TE POŢI RATA ca scriitor, apărut sub egida Editurii 
Humanitas, Bucureşti, 2009, semnat de nimeni altul decât Alex 
ŞTEFĂNESCU. Fără alte comentarii! 

“HĂRŢUIREA POETICĂ A CITITORULUI – Cititorul 
deschide calm, fără să ştie ce-l aşteaptă, cartea lui Ioan Lascu. Şi 
deodată cade în groapa unei fraze din care nu mai reuşeşte să iasă: 
“Vine în ajutorul plumbului prin care am deschis, inimitabil, 
capodopera unei uşi.” 

Cu mari eforturi, cititorul revine totuşi, în cele din urmă, la 
suprafaţa textului. Dar cade iar, într-o altă capcană: ”Am fost în 
faţa norului purpuriu, în faţa-sau, mai exact m-am adăpostit – 

zidul care, moloz-moloz, picură sub asfalt, sub căpriorul care bate asfaltul cu coarnele.” 
Ce e cu toată această fandoseală stilistică din volumul publicat în 2001 (la Editura Ramuri din Craiova) 

de Ioan Lascu? Titlul nu ne spune nimic: Sublima persiflare. Represalii 1984. Ce urmăreşte autorul 
desfăşurând în faţa noastră atâtea preţiozităţi? 

Aparent, este vorba de un volum de proză scurtă, chiar foarte scurtă. În realitate însă, această proză se 
dovedeşte a fi, în timpul lecturii, mai lungă decât o coadă la plata impozitului. De ce? Pentru că ne dă 
sentimentul că nu se mai termină. Autorul nu ne lasă s-o parcurgem, ne hărţuieşte poetic, ne exasperează. 
Vrea neaparat să facă paradă de simboluri ezoterice şi, mai ales, să nu semene cu alţi autori. Evită, obsesiv, 
ceea ce consideră a fi limba de lemn a prozei şi foloseşte, cu o 
consecvenţă care frizează fanatismul, o limbă de lemn de cireş. 
Care, până la urmă, tot o limbă de lemn este. 

Un personaj al cărţii apare la un moment dat în prim-plan, cu un 
braţ ridicat, şi ne explică ce anume ne arată: 

 
“-Arăt pietricele pe sub tramvaiul..., pe sub potcoavele 

nepăsării, porumbel într-o dimineaţă de primăvară. Arăt aburii 
lacrimei, arăt bine, arăt urma femeii mele pe trup, strigată de o 
piatră spartă. […] Arăt ce încolţeşte în faţa feţei şi înlăuntrul 
dintelui, arăt amândouă arătătoarele, secundarul şi minutarul şi 
nisiparul şi pielea de tobă şi coada de câine în legătură cu coada 
cometei.” 

 
Îl recunoaştem în acest personaj pe autorul însuşi. Şi el ne 

“arată” diverse bazaconii, reuşind nu să ne uimească, aşa cum 
probabil speră, ci doar să ne plictisească.” 

Hai, pa! Şi pe curând… 
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Exclusivitate 

Alfano ANTONIO (Italia) 
Guardo il mio giardino 

Guardo il mio giardino 
E vedo quanto e bello 
Verde il prato all’ inglesino 
Rasato quasi a zero. 
Ci sono tante aiuole 
Con tanti, tanti fiori. 
Rose rosse, rose rosa 
Che inebriano din profumo 
Tutto intorno de incantare. 
Sale al naso da intontire 
Il sano olezzo dei gerani, 
Il colore delle violette 
Il candor dei tanti gigli 
Questi fanno da corona 
Ad un pino sempre verde 
Sull’altare dei miei sogni 
Voglio erigere sto giardino, 
Vero angolo di gioia 
Per i bimbi che vi giocano, 
Per i vecchi che riposano. 

 
Fai nanna 

Fai nanna, amore mio, 
Mentre io sono desto 
E, vaneggiando, 
Mi tormento il core. 
Nell’empireo ten vai 
E con te porti 
I sogni tuoi 
Inerbianti din  amore, 
Mentr’io nel foco 
Ardente incenerisco,  
Tutti i peccati 
Che per te commisi. 
Poi d’improvviso 
Ti desterai, amore, 
E il piu bel sogno 
Lo vivrai per sempre 
Nella tua dolce, 
Incantevole realta. 

 
Addio piccina mia 

Adio picccina mia, 
Ti saluto e me ne vo 
Andro tanto lontano 
E mai piu ritornero. 
Voglio dimenticare 
Il mal eche mi hai fatto, 
Gli istanti piu inebrianti 
Del nostro grande amore. 
Al cor voglio parlare 

Privesc grădina mea 
Privesc grădina mea 
şi văd cât e de frumos 
Pajiştea verde la intrare (de început) 
Tunsă aproape la zero. 
Sunt atâtea brazde 
Cu multe, multe flori 
Trandafiri roşii, trandafiri roz 
Care îmbată cu parfum 
Totul în jur încântă. 
Coboară la nări de zăpăceşte 
Mireasma sănătoasă a muşcatelor, 
Culoarea violetelor 
Albul strălucitor al crinilor 
Acestea fac coroana 
Unui pin întotdeauna verde 
Pe altarul viselor mele 
Vreau să clădesc această grădină, 
Un colţ adevărat de bucurie 
Pentru copiii care se joacă, 
Pentru bătrânii care se odihnesc 

 
Dormi (Fă nani) 

Dormi, dragostea mea, 
În timp ce eu sunt treaz 
Şi aiurind, 
Mă chinuie inima 
În sublim mă duce 
şi cu tine porţi 
Visele tale 
Acoperite cu dragoste, 
În timp ce eu în foc 
Presar cenuşa fierbinte 
Toate păcatele 
Care pentru tine sunt făcute. 
Apoi pe neaşteptate 
Te trezesti, dragoste 
şi cel mai frumos vis 
O să-l trăieşti pe veci 
în dulce,- a ta, -  
Fermecătoare realitate. 

 
Adio micuţa mea 

Adio micuţa mea, 
Te salut şi mă duc 
Voi pleca atât de departe 
şi nu mă mai întorc niciodată. 
Vreau să uit 
Răul pe care mi l-ai făcut, 
Momentele cele mai îmbătătoare 
Ale dragostei noastre mari. 
Vreau să-i vorbesc inimii mele 
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E dirgli cose gaie, 
Il brio che non ha 
Farglielo rinvedire 
Voglio lasciarti sola 
Ed oscuranto il tempo 
Che piu non tornera, 
Farti morir di noia. 
Di questo nostro amore, 
Che hai distrutto in niente, 
Ne resti l’illusione 
Di un incompiuto sogno, 
L’ardor degli anni verdi, 
Che sta fuggendo via, 
Rifugga nel’oblio 
Tra polvere di stele. 

 
 
 

şi să-i spun lucruri frumoase, 
Însufleţirea care nu o are 
Să o fac să o regăsească 
Vreau să te las singură 
şi întunecatul timp 
Care nu se mai întoarce, 
Să te facă să mori de supărare. 
Din aceasta dragoste a noastră, 
Pe care ai distrus-o cu uşurinţă, 
Ne rămâne iluzia  
Unui vis neîmplinit, 
Ardoarea anilor tinereţii, 
Care plecă 
şi se refugiază în uitare  
în pulbere de stele. 

Trad. de Eugen Evu 
şi Elena Daniela Sgondea

 

          Adrian BOTEZ 
 
 
 
 
 
 
 
Nu faci conversaţie  
cu un asasin 

nu faci conversaţie cu un  
asasin: îl distrugi – şi 
atât 
ce să mai discut eu –  
spre exemplu – cu 
Moartea – care a dansat 
ca un derviş dement – prin 
toată viaţa mea – adâncind – în 
pământ şi în 
ceruri – până la 
nevedere – tot ce-am 
iubit? 
acum – am prins-o în 
fundătura Poeziei: îi înfig 
pumnalul Cuvântului în piept –  
prompt şi cu 
Majestuoasă Tăcere – şi 
până când nu văd cum ochii ei devin 
cer înstelat şi 
linişte a Grădinii – n-o slăbesc 
nu faci conversaţie cu un 
asasin: îi scoţi 
pumnalul Cuvântului din piept – şi vezi 
vezi cu ochii tăi năboind (prin 
monstruoasa – cosmica ei rană 
 

               Ada IONESCU 

 
 
 
 
 
 
®Adio color … 
Ars Poetica 

Mă întreb dacă simplul 
fapt de a fi viu 
poate fi suficient, 
dacă justifică aşteptarea 
pântecul cald şi rotund al iepei, 
legile fizicii lovindu-ne 
 unul de altul, 
mirarea fetiţelor părăsindu-şi 
  ghiozdanele 
pentru elasticul lor 
perfect întins, ca îngerul  
apocalipsei - 
drepţi la apel. 
 
Mă întreb dacă 
nu cumva e destul  
să iubeşti 
fără a fi iubit, 
să iubeşti interzis,  
pe muchie de cuţit, 
să fii iubit fără s-o ştii  
vreodată.  
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Repatrierea ca operă 

Epopeea Silviei CONSTANTINESCU... 
„Potenţiali spioni”.  
Auto-referinţe: Silvia Constantinescu, o deveancă din Shengen ! 

„După bacalaureat am început studiile la Şcoala Tehnică de Activişti Culturali, secţia 
de bibliotecari, pe care am absolvit-o în 1961. Mi-am continuat studiile la Facultatea de 
Biblioteconomie, curs de zi. În toată perioada am lucrat ca pedagog la Şcoala de 
tipografi Dimitrie Marinescu, pentru a mă putea întreţine. (…). După ce am fost redactor 
la revistele Moda, Flacăra, am fost salariată la Casa de Creaţie din Deva (subl. n.). 
Am patru copii, pe Marie-Jeanne Atanasia, 

Anne Marie Theodora, Marc-Paul Veniamin şi Theo-Alex 
Christian… În 1977 am emigrat în Suedia, forţaţi de 
reactualizarea legii conform căreia persoanele cu rude în 
străinătate care nu sunt membre de partid, nu mai au voie să 
lucreze în propagandă, consideraţi fiind „potenţiali spioni”. 

…Din 1980, sunt editorul şi redactorul principal al 
publicaţiei Curierul Românesc, care a apărut ca o iniţiativă 
personală şi independentă, nelegată de vreun partid politic… 
Din 1993, sunt membră a Academiei Americano-Română de Arte şi Ştiinţe (ARA). 

 

...Silvia Constantinescu ne-a dăruit nu doar o revistă de mare prestigiu al 
sufletului românesc din lume, ci şi o operă demnă a fi cunoscută. Recomand 
cititorului român din ţară, excelenta carte de interviuri „EXIL- Oameni şi idei”, 
editată de Curierul Românesc, Sweden, 1995. Între alţi intervievaţi de seamă,  
dinainte şi după 1989, îi menţionăm pe: Ştefan Baciu, Mihai Korne, Victor Frunză, 
Horia Georgescu, Ştefan Gane, Maria Manoliu – Manea, Dorin  Tudroan, Ion 
Pantazi, Ion Buzdugan, Eugeniu Dinescu, Corneliu Coposu, Majestatea Sa Regele 
Mihai al României, Marcel Shapira, Emil(ian) Hurezeanu, Alexandru Ciorănescu. 
Cartea conţine şi un număr de 53 (!!) publicaţii, edituri sau asociaţii româneşti din 
lume, multe continuând neîntrerupt de peste 5o de decenii. Revista „Curierul 
Românesc”, cărţile şi activitatea sa de promotor al culturii româneşti în exil, fiind 
de excelenţă, îmi permit să sugerez Bibliotecii Judeţene Ovid Densuşianu a o 
include semnificativ în Dicţionarul de personalităţi hunedorenei, într-o nouă ediţie.  

                                  Eugen EVU 
 

Despre Silvia şi Exil: „Exilul are, cred, două finalităţi: în primul rând să afirme permanenţe româneşti, 
pretutindeni. În al doilea rând, să contribuie la propria sa negare, la dispariţia sa ca exil, atunci când va fi 
posibilă întoarcerea la izvoare.”                                                                                      Constantin MAREŞ 
 

„Ar fi, poate, prea pretenţios să spun, deoarece nu este nimic nou, că exilul mi se pare a fi un mod, un 
mijloc de cunoaştere, ca iubirea, ca suferinţa, ca sărăcia”.                                           Mihai CISMĂRESCU 
 

„Să nu considerăm exilul, care ne roade ca o cangrenă şi ne doare, drept un blestem, ci mai degrabă, drept 
o experienţă indispensabilă, pe care Cel Atotputernic a găsit de cuviinţă s-o trăim la Paris sau New York, la 
Londra sau la Stockholm, la Buenos Aires sau Sidney, pentru propria noastră perfecţiune şi pentru o 
profundă îngemănare cu destinul veşnic al Patriei”.                                                              Sergiu GROSSU 
 

Adaos: „Ca scriitori români, hunedoreni în acest caz, suntem datori să ne amintim că Întâiul Poet al 
românilor neo-latini a fost Ovidiu, aşadar Poezia în Exil… Şi că într-adevăr, „Dumnezeu s-a născut în Exil”. 
Fie acest exil uneori chiar acasă…       Eugen EVU - scriitor, membru al Academiei Româno-Americane 
 

Dumnezeu s-a născut în exil  
Acuzat de a fi corupt tineretul roman prin reţetele oferite în Arta iubirii şi exilat de Augustus la marginea 

lumii, Ovidiu îşi petrece ultimii opt ani din viaţă la Tomis, o cetate cosmopolită, atacată de geţi şi izolată în 
timpul iernilor crunte.                                                                                                                   
                              Horia VINTILĂ  
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La judecata poetului... 

Constantin STANCU despre Adrian BOTEZ 
Când diamantele se fisurează… 

Adrian Botez prezintă sensurile existenţei în volumul de versuri Cartea profeţiilor1, acele sensuri care 
luminează fiinţa, o înnobilează şi deschide noi perspective sufletului dornic de iniţiere. Este un curaj spiritual 
ca în vremuri din urmă, vremuri de cădere, să mărturiseşti despre profeţie, despre taina ei, despre 
perpendiculara pe gând, pentru a da forţă gândului.  

Poemele scriitorului vin dintr-o convingere profundă în valorile creştine, asimilate prin prisma 
personalităţii sale, modelate de suferinţa proprie, de boala proprie, de luminarea care luminează pe oricine 
caută matricea, esenţele - dimensiunea Cristică. 

Toate sunt dinamizate prin mijloace literare aparent clasice, atinse de formele moderne ale revoltei 
artistului, împinse la ultima limită: MANE, TEKEL, FARES („Numărat, cântărit, împărţit”).  

Zicerea aceasta de veghetor se structurează unitar în patru părţi: Cartea profeţiilor, Cartea glasurilor, 
gesturilor şi tăcerii, Cartea descântecelor, Cartea apocalipsei. Este o 
structurare cu semnificaţii, sunt patru Evanghelii canonice, fiinţa de 
lângă divinitate are patru feţe, lumea are patru dimensiuni, patru sunt 
direcţiile pământene pentru a focaliza în direcţia verticală a credinţei.  

Profeţia este despre cel născut într-un timp precis, despre judecată, 
înger, zi-noapte, Hristos-Viaţa, flori sub cenuşă, armonia divină, 
lucrătoare. 

Dinamica lumii vine din zicere, din gest, din mărturisirea simbolică 
şi una liniară, culminând în tăcere ca mărturie deplină a celui care zice 
luminos. Iar glasurile sunt glasurile apei, liliac cu gară pustie, om, 
moarte, artă, moartea şi forma supremă a zicerii: tăcerea, motiv preluat 
din Scriptură (Cartea Ezechiel), cu profunde trimiteri spre viitor. 

Descântecul, ia locul psalmului în Ţinutul Carpatic, e legănarea 
naturii, a munţilor, atingerea umbrei de brad, tristeţea realităţii, 
prezenţa Divină…  

Ultima carte este cartea pedepsei, dar şi descoperirea perfectă a lui 
Hristos, bazată pe stâlpii de rezistenţă a creaţiei: voinţa, ordinea, 
iubirea, cântecul la margine de lume.  

Mesajul de ansamblu a întregului volum este arborescent, trimiţând 
la copacul vieţii şi al morţii, la copacul cunoaşterii binelui şi răului. 
Versul pendulează între tandreţe şi imprecaţie, adună cuvinte 
luminoase şi vorbe de lut, uneori de noroi, revolta artistului în faţa căderii este reală, bucuriile simple umplu 
poemul, marile motive ale culturii române sau universale sunt prelucrate atent şi necesar într-o profeţie 
necesară. Din acest punct de vedere Adrian Botez îşi asumă riscul de a merge la limită, acolo unde poemul 
poate exploda în vocale sau consoane. Există la acest poet energii pozitive, dar şi unele negative, profeţia nu 
este una comodă, scriitorul are menirea de a zice, de a tăcea, de a mărturisi cumva adevărul şi frumosul, de a 
accepta judecata divină, ca ultimă instanţă, depăşind instanţele umane… Se pune o presiune extraordinară 
asupra celui care trebuie să zică lumii taine. E vremea împărţirilor, a cântăririi inimilor, a numărării celor 
dedicaţi… Dumnezeu  este activ în poem şi-n lume… O mână, brusc, scrie pe inima ta verdictul din care nu 
poţi ieşi, sentinţa-cerc din care nu poţi evada, cuvinte venite din altă lume pentru lumea aceasta în petrecere, 
în fast şi glorie mundană… 

Simplu, poetul dedică acest volum familiei, celor de lângă el, persoanele din Edenul de totdeauna, este 
semnul întoarcerii la zicerea primară… 

„nimeni nu a mai văzut atâtea/punţi de lumină – între/peticele întunericului lumii – nimeni/ nu a mai 
văzut atâta/speranţă – între cei care deja/plecaseră capul – pentru izbitura/finală/” – Despre cel născut 
atunci, acolo… 

Deşi cartea se deschide profeţiei, aceasta este concretă, vine prin om ca zicere divină. 
Sunt puse în lumină necesitatea jertfei, carnea care doare, povara dureroasă, în acest drum pe pământ doar 

Hristos, călăuza… 

                                                            
1 Adrian Botez, Cartea profeţiilor, Editura „Rafet”, Râmnicu Sărat - 2010 
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Viziunea poetului se împleteşte cu cea a profetului: „da va veni – curând - din nou/vremea – când vei 
privi – deodată – cu/toate cele patru/feţe ale/ naşterii tale – în mistica/ţară din nori – cum/numai Dumnezeu 
– acum/mai poate/” – Cu toate cele patru feţe 

Poemul este dens, simbolistica profundă, străbate istoria credinţei şi istoria lumii, văzătorul devine 
desăvârşit, cum numai Hristos ESTE. Vederea aceasta în patru dimensiuni este de natură divină, poetul o 
prinde în cuvinte, atrage atenţia asupra viziunii, e posibil ca omul să vadă până la urmă, dacă îşi asumă starea 
perfectă, în adevăr… 

În economia zilelor există o săptămână a patimilor care frânge ritmul vieţii, una de şapte zile, atunci 
lumina atinge spinii cununii lui Isus, neînţeles atunci, neînţeles acum, dar lumea a fost armonizată prin El: 
„împlinit este miezul în meri/chiar înainte ca mugurii să-şi/astâmpere frica vădirii/” – Săptămâna patimilor 
În lume există lucruri desăvârşite, floarea are o taină a albului desăvârşit, învierea vine din izvoare, e o nuntă 
mistică în nori, comoara armoniei divine se mărturiseşte în nuntă, în fecioară…: „copaci Grădinii, răstigniţi 
în floare,/împrumutatu-ţi-au şi mâini şi sânge,/iar Învierea vine din  izvoare –/dar nimenea de Tine nu s-
atinge!/Maria a răzbit printre zăvoare:/în noaptea-sfântă-a Florii – nu mai plânge!”  - Taina florii. 

Este un glas al apei, apa curgătoare de la lume la lume…poetul scrie pentru creaţie în ansamblu, e un scris 
cosmic, literele sunt îngeri… 

Zicerea metafizică este prezentată în poemul Rezolvarea metafizicii, lăuntru care este taina, toţi dau din 
umeri, nu înţeleg, dar sunt intrigaţi de metafizica interioară a omului atins de har… 

Şi mereu, argumentele artistului sunt din natură, liliacul dă măsura. În aceste poeme se simte lirismul unui 
poet pătruns de vers: „scăpărând misterios – maliţios/liliacul – cutie cu bijuterii/ acest animal purtând blana 
tuturor/constelaţiilor primăverii – s-a suit/dintr-un singur salt/pe ramura/arcuită – a cerului/” - Liliac  

Poemele au grafia modernă a celui care se revoltă pe realitatea imediată, cuvinte fără literă mare, versul 
frânt, modelat de durerea nespusă, dar în prezenţa numelui divin scris corect cu literă mare, aduce în mod 
clar la stilul vechilor profeţi, care dădeau cinste Creatorului, iar în limba ebraică veche, se ştie, existau 
cuvinte speciale, folosite doar pentru a mărturisi pe Dumnezeu, era ceva tainic, devoţiunea celui care scria 
era perfectă, smerită, o smerenie necesară, pentru ridicarea din noroiul vorbelor zilnice… 

Sunt unele poeme care au versuri grele de plumb, puţini scriitori au capacitatea de a întinde zicerea 
poetică până la limită, cuvintele par a nu avea doza de lirism necesară pentru a se aşeza în structura poemului 
după rigoarea literară general acceptată.  

„voi rămâne ca un avorton azvârlit de/curva de mă-sa – abandonat la/containerul de gunoi –până 
la/Judecata de Apoi/…” – Recapitulare de statut. Acest exemplu ar putea intriga pe unii critici, sau lumea 
academică, dar, evident, Adrian Botez, pornind de la modul de a fi a unui profet, merge până la capăt în 
volumul acesta, exemplele sunt preluate din Vechiul Testament, din scrierile proorocilor mari sau a 
proorocilor mici, influenţa este penetrantă, acolo imaginile sunt mult mai şocante, pentru a se pune în lumină 
voia divină. De fapt, specific scrierilor profetice, este modul de a privi lucrurile, prin Ochii lui Dumnezeu şi, 
atunci, se poate observa nivelul căderii, a păcatului care face ravagii în fiinţa umană. Pentru poet, însă, este 
necesar a se reaşeza pe viziunea creştină a Noului Testament, de a vedea lucrurile prin Ochii lui Hristos, iar 
Adrian Botez depune acest efort vizionar, trimiţând mereu la Mântuitor, ca Salvator Universal. Dar, până la 
urmă, totul este perfectibil…     

Volumul merită un studiu mai atent, temele, motivele, zicerile şi tăcerile artistului sunt calculat puse în 
operă, chiar dacă există un dezechilibru al stărilor în unele zone, instinctul de văzător al lui Adrian Botez nu-
i dă pace, este instinctul poemului încarnat… 

Sunt legături de cuvinte care dau forţă poemelor: catedrala nerostitului cântec, nu e pace: e prea multă 
depărtare, miros de zei la masă, streaşină de suflet, miros de stea, buzele arzând de tăcere, furtuni de păsări, 
cutremure de verde, e atâta beznă în gândul zilnic, matematica ordine a cântecului… 

Vine vremea: MANE, TEKEL, FARES! Poetul nu pune pe nimeni să i se închine, este fulger şi devotat al 
Luminii de Spadă, cade universul real care împiedică privire, apoi se deschide panorama, de dincolo de 
realitatea imediată… 

Volumul se încheie cu preludii vechi, din lumea veche: „diamante se fisurează – pe linia/melancoliei: e 
gata/ alunecarea luminii în/ scrâşnet/” –Preludii hiperboreene  

Temele finale se dezvăluie: nunta, cavalerii eterni, moartea fără de nume moarte, profetul pierdut, 
speranţa, eonii… Profetul îşi găseşte locul într-o lume fără de profeţi, poemul l-a preschimbat, lumea este 
eonul… 
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Adrian Botez ţine să-şi regizeze volumul înserând câteva opinii asupra scrisului său, să lase un scurt 
„Curriculum Vitae” , argumente pentru o cunoaştere mai apropiată a scriitorului pierdut în profeţii, regăsit 
în poeme, echilibrat de spiritele iubirii.  

Mircea Dinutz scrie: „Ambiţios, profund, cu gust pentru textul cu anvergură cărturărească, Adrian Botez 
respiră lejer în aerul tare al ideilor…” 

Roxana Sorescu, cercetător ştiinţific principal I, Institutul de Istorie şi Teorie Literară „George Călinescu” 
– Bucureşti;  notează: „ În critica literară românească nu există, deocamdată, lucruri de acest tip. Prin 
lucrarea SPIRIT ŞI LOGOS ÎN POEZIA EMINESCIANĂ, dl. Adrian Botez este un precursor. Pe drumul pe 
care înaintează se vor buluci multe persoane, ce vor confunda bolboroseala extatică, cu foarte severele 
discipline, care sunt Mistica şi Iniţierea…”  

Despre Spiritele Iubirii (Serafimii), Adrian Botez are revelaţia: „peste iubirea de Dumnezeu – 
doar/misterul adânc: Dumnezeul Feţelor/Trei/”...                                                (31 mai 2011 – Haţeg) 

 

Ion URDA  
O recidivă în istoriografia literară a ţinuturilor hunedorene 

După ce a scos de sub tipar două cărţi de referinţă pentru istoriografia literară a 
ţinuturilor hunedorene, „Presa hunedoreană (de la începuturi şi până în prezent)” 
şi „Literatura hunedoreană (de la începuturi şi până în prezent)”, Ştefan 
NEMECSEK ne mai uimeşte încă odată prin prolificitatea sa ca istoriograf literar, 
recidivând în domeniu cu o nouă lucrare de proporţii în două volume (peste 670 
pagini), „Carte, literatură şi presă la Orăştie (de la începuturi şi până în 1944)”. 

Lucrarea conţine 5 capitole judicios organizate atât logic, cât şi cronologic, 
dovedind, dacă mai era nevoie, minuţioasa şi trudnica muncă de cercetare 
desfăşurată de autor pentru întocmirea acesteia. Desigur că lucrările menţionate 
anterior au fost o bază importantă actualei lucrări, însă aceasta se dovedeşte a fi un 
exemplu miraculos de muncă de documentare dusă până la paroxism.  

Întâmplarea face să-l cunosc mai bine pe autor şi să-i cunosc preocupările şi agitaţia zilnică, fapt care mă 
face să mă întreb de-a dreptul cu uluire când a putut efectua această imensă muncă de documentare pentru 
lucrarea de faţă. Pentru că fiecare capitol al lucrării este un veritabil manual din care nu afli doar titluri şi 
perioade de timp, ci poţi efectiv să cunoşti elemente de conţinut al domeniului sau lucrărilor menţionate. Iar 
Orăştia a fost dintotdeauna un focar al culturii româneşti şi probabil că şi acesta a fost un motiv al autorului 
pentru alegerea zonei de studiu a acestui fenomen. 

Nu vreau să ocup spaţiul tipografic prin prezentarea modului de organizare a lucrării, vreau doar să 
remarc o sistematizare riguroasă a tuturor domeniilor prezentate, astfel încât cititorul, fie că citeşte pur şi 
simplu lucrarea, fie că vrea să o folosească pentru documentare pe un domeniu restrâns, poate realiza acest 
lucru cu uşurinţă. Pe de altă parte, lucrarea reia, din publicaţiile studiate, anumite creaţii literare ale unor 
autori de marcă din alte zone ale ţării, dovedind că mişcarea culturală din zona Orăştiei era cunoscută şi 
apreciată în întreaga ţară. Nu este lipsit de interes faptul că lucrarea consacră un spaţiu important prezentării 
amănunţite a unor personalităţi culturale de referinţă ale vremii (Sebastian BORNEMISA şi Ioan MOŢA), 
oameni care au marcat incontestabil concepţiile vremii. 

Este indubitabil că Ştefan NEMECSEK este un împătimit al istoriografiei literare, pentru el documentarea 
în domeniu este o plăcere, o pasiune care îl devoră până la epuizare. Iar creaţiile sale în domeniu devin, prin 
pasiunea cu care sunt născute, adevăraţi copii ai săi. Şi, ca orice părinte care îşi iubeşte progeniturile, dând 
curs invitaţiilor primite, Ştefan NEMECSEK duce o asiduă activitate de promovare a lor. Astfel, de curând 
invitat la Chişinău în Republica Moldova la Salonul internaţional de carte (07-10 aprilie 2011), lucrarea de 
care vorbim s-a bucurat de o elogioasă primire. Se cuvin remarcate şi invitaţiile în urma cărora autorul a 
participat cu lucrările sale la diverse proiecte culturale cum ar fi cel derulat la Istambul de Fundaţia culturală 
TUNA FORUM împreună cu Academia Română şi Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România sau 
invitaţia Bibliotecii ziarului „Observatorul” din Toronto – Canada, acestea fiind unanim apreciate. Este 
impresionant, de asemenea, periplul autorului şi succesul avut cu lucrările sale de istoriografie literară şi nu 
numai, la Bruxelles, Strasbourg, Cairo, Izmir şi Istambul. 

Oricât ar fi de înverşunaţi adversarii lui Ştefan Nemecsek (şi are destui), nu se poate nega efortul şi 
dăruirea cu care autorul şi-a scris lucrările, iar, prin aprecierile de care se bucură, valoarea pe care o capătă 
acestea şi, implicit, autorul lor.   - Felicitări, Ştefan Nemecsek, şi mergi mai departe pe drumul tău! 
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O istorie cutremurătoare 

Patimile lui William TOTOK  
Co-fondator al Grupului de Acţiune Banat (Aktionsgruppe Banat) (1972-1975), a 

fost ţinut în arest preventiv timp de 8 luni pentru "propagandă împotriva orânduirii 
socialiste" (1975-1976). După încheierea studiilor, a funcţionat ca profesor de germană 
şi română în localitatea Tomnatic din Banat, apoi (1982–1985) ca redactor la un ziar de 
limbă germană din Timişoara. În 1987 a emigrat în Republica Federală Germania. În 
prezent trăieşte la Berlin ca scriitor şi publicist liber profesionist. Împreună cu istoricul 
Johann Böhm şi cu scriitorul Dieter Schlesak editează revista de specialitate bianulă de 

istorie, literatură şi politică, Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. Este 
membru al Cercului de lucru pentru istorie şi cultură pentru Europa centrală, răsăriteană şi de sud-est 
(Arbeitskreis für Geschichte und Kultur in Ostmittel- und Südosteuropa e.V.), a activat în Comitetul pentru 
Drepturile Omului din România (din cadrul Fundaţiei „Heinrich Böll”) şi a fost membru al Comisiei 
Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România (prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru 
Pace, Elie Wiesel) . A publicat numeroase studii şi eseuri istorice, literare şi politice, articole, analize, eseuri 
radiofonice, cronici şi recenzii în mass-media din ţară şi străinătate. Colaborator al posturilor de radio Radio 
Europa Liberă, Deutsche Welle, BBC, Radio France Internationale ş.a. După 1990 a publicat corespondenţe 
în revista 22, în România liberă (1992-2000), Observator Cultural (2000-2004), Timpul (din 2000), Ziua 
(2004-2005), aLtitudini (din 2006) ş.a. 
 

În vizorul Securităţii 
William TOTOK la Bucureşti, în 2007 

În volumul său autobiografic, intitulat "Constrângerea memoriei. Însemnări, documente, amintiri", 
(Editura Polirom, Iaşi, 2001) descrie împrejurările în care au avut loc şi contactele cu fosta Securitate: "Nu 
mai era pentru nimeni un secret că la şedinţele publice ale Cenaclului literar "Universitas", precum şi la 
lecturările de grup desfăşurate în numeroase comune şi oraşe asistau informatori ai Securităţii. Totul s-a 
complicat atunci când diverşi membri ai Grupului au devenit ţinte ale încercărilor de racolare. A fost 
elaborată o strategie de apărare menită să anihileze planurile Securităţii. În conformitate cu această 
înţelegere, membrii Grupului pe care Securitatea încerca să-i racoleze trebuiau să se arate cooperanţi în 
aparenţă, dar să informeze în acelaşi timp întregul grup asupra obiectivelor şi intenţiilor poliţiei politice. 
Chiar şi mie mi-au fost încredinţate "sarcini de colaborator" de către un maior pe nume Ianto, ofiţerul de 
Securitate ce se ocupa de Universitate. Informaţiile urma să le transmit maiorului Rudolf Köppe în camera 
505, sediul din Universitate al Securităţii. Aşa cum s-a aflat mai târziu, Köppe era nu numai o figură cheie în 
lovitura plănuită de Securitate împotriva Grupului, ci şi responsabil din partea unei secţii speciale pentru 
minoritatea germană din Timiş. El avea de supravegheat atât secţia de limba şi literatura germană din cadrul 
Facultăţii de filologie, cât şi Liceul german „Nikolaus Lenau“." (pp.20-21) William Totok s-a 
autodeconspirat public în 1975. Într-un articol scris de Dieter Schlesak în urma primirii unei scrisori de la 
Totok, apărut în ziarul "Frankfurter Rundschau" din 10 iulie 1976 („Politică culturală cu intervenţii 
poliţieneşti. Etnici germani cu convingeri marxiste din România tulbură liniştea revoluţionară a statului 
‘socialist’”) este prezentată întreaga afacere: "De la începutul anului 1974, de exemplu, doi dintre membri 
grupului (Gerhard Ortinau şi William Totok) trebuiau să informeze regulat Securitatea statutului despre 
activităţile Grupului. Ei i-au informat pe ceilalţi despre această sarcină faţă de patrie, aşa că, în prealabil, 
puteau stabili împreună ce trebuie sau ce nu trebuie să afle această instanţă culturală din sfera activităţii 
gândirii de autor şi a conştiinţei sociale a Grupului de Acţiune." Subiectul a fost abordat apoi şi în volumul 
său apărut în Germania, în 1988, "Die Zwänge der Erinnerung".  

Nota de Constatare nr. S/DI/I/3706 a CNSAS confirmă cele scrise de autorul volumului 
"Constrângerea memoriei" afirmând că „TOTOK William este titular al dosarului fond reţea nr. R 285953 
(cota CNSAS). Domnia sa a fost recrutat la data de 08.03.1974 pentru «acoperirea informativă a anului I 
Filologie şi în special a secţiei germană-română din cadrul Universităţii Timişoara, cât şi a cenaclului 
literar..., unde avem semnalări privind intenţia unor membri de a strecura idei străine de ideologia noastră». 
 A semnat un angajament, având numele conspirativ «Thomas», iar CNSAS a identificat zece note 
semnate de el, despre care Securitatea afirmă într-un raport, din 1975, referitor la încetarea legăturii că ele 
aveau un „caracter general, fără interes operativ“. În acelaşi timp i se reproşează că a dat dovadă de 
nesinceritate faţă de organele de Securitate..Referitor la metodele de contracarare a acţiunilor de infiltrare şi 
destrămare a Grupului de Acţiune Banat, istoricul Mircea Rusnac notează într-un studiu: „Strategia adoptată 
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de aceştia nu a fost una de respingere făţişă. Ei se arătau dispuşi să coopereze în aparenţă, dar ţineau în 
acelaşi timp la curent întregul grup în privinţa obiectivelor urmărite“ de către Securitate.  Dat fiind faptul că 
William Totok a fost totodată şi victimă a Securităţii- dovedit prin dosarele I 210845 (fond informativ) şi 
23614 (fond penal)- Colegiul C.N.S.A.S. concluzionează că „...domnului Totok... nu i se poate atribui 
calitatea de lucrător/colaborator al Securităţii.”Din Referatul de terminarea urmăririi penale, întocmit de 
către Procuratura Militară pe data de 6 decembrie 1975 se constată că „În perioada anilor 1973 1975, 
inculpatul a conceput şi scris mai multe poezii cu tematică social politică, care au un conţinut duşmănos şi 
tendenţios la adresa orînduirii sociale din ţara noastră şi la adresa conducerii de partid si de stat. În poeziile 
sale, inculpatul (...) exprimă ideea îngrădirii libertăţii spirituale a individului în ţara noastră, precum şi faptul 
că situaţia studenţilor ar fi insuportabilă. Prin conţinutul lor poeziile inculpatului au influenţă negativă asupra 
tineretului, în general, cît şi în ceea ce priveşte rolul literaturii şi artei în societatea noastră.“ (...) Faptele de 
propagandă împotriva orînduirii socialiste ce se reţin în sarcina inculpatului, prezintă un ridicat grad de 
pericol social întrucît prin activitatea desfăşurată de către acesta, se pune în pericol securitatea statului, 
activitate de care inculpatul şi a dat seama şi a desfăsurat o în mod conştient. Pericolul social deosebit de 
grav al faptelor săvîrşite de inculpat, rezultă mai ales, din aceea că, poeziile cu caracter duşmănos concepute 
şi scrise de inculpat, au fost date publicităţii, de ele au luat cunoştintă mai multe persoane, în principal tineri 
studenţi şi elevi, a căror conştiintă şi ideologie a fost viciată şi denaturată, influenţînd negativ educaţia 
socialistă a acestora, precum şi a cititorului în general. Din felul şi modul în care inculpatul a conceput şi 
scris poeziile incriminate, precum şi din celelalte preocupări duşmănoase ale acestuia, stabilite în cursul 
urmăririi penale, rezultă că inculpatul TOTOK WILLIAM se află sub influenţa ideologiei burgheze şi a 
promovat în poeziile sale această ideologie, cultivînd neîncrederea faţă de legile statului nostru, fată de 
conducerea statului. Faţă de situaţia de fapt descrisă mai sus, în sarcina inculpatului TOTOK WILLIAM 
urmează a se reţine infracţiunea de propagandă împotriva orînduirii socialiste, prevăzută şi pedepsită de art. 
166 al. 2 din Codul penal.”  

 
Dezvăluiri, mărturii 
Cine a cumpărat fosta I.C.S.H. ( Hunedoara) ! 

Omul de afaceri Ovidiu TENDER a fost identificat ca fiind informatorul "Dan Dumitrescu" din dosarul 
de urmărire al scriitorului William TOTOK. „Am avut o copilărie fericită, peste medie”, a mărturisit Tender 
pentru EVZ                                                                                                                      (Sursa: ARHIVA EVZ)  
 

Pe 28 martie 1974, Nicolae Ceauşescu este ales preşedinte al Republicii Socialiste România. La 
Timişoara, la Liceul "C.D. Loga", un elev de la Fizică găseşte o modalitate inedită să se revolte împotriva 
acestei autoproclamări, disimulată prin alegeri. Astfel, Stelian Mihalaş întocmeşte şi le distribuie colegilor un 
chestionar despre politica partidului, cu accent pe acest ultim eveniment, ilustrat copios de presa comunistă. 
Curajul său este însă sinonim cu exmatricularea. Povestea ajunge şi la urechile Aktiongruppe Banat, ce 
reuneşte scriitori de origine germană. Printre ei, William Totok, care, impresionat, doreşte să scrie o carte sau 
cel puţin să transmită informaţia la Europa Liberă. Are însă nevoie de mai multe detalii. Iar curiozitatea îl 
duce direct în gura Securităţii şi o plăteşte, în final, cu nouă luni de închisoare. Fratele său, Gunter, cu un an. 
 
Sursa-tatăl şi sursa-fiul  

Pe 22 iunie 1974, la braseria Flora, cei doi fraţi Totok se întâlnesc cu un coleg al curajosului Stelian 
Mihalaş, de la care William speră să audă o relatare completă. Elevul de la "Loga", fost coleg de şcoală în 
Jimbolia (judeţul Timiş) cu Gunter TOTOK, după cum reiese din notele informative, deşi nu oferă 
răspunsurile dorite, se arată receptiv şi acceptă chiar o a doua întâlnire cu tânărul scriitor, pentru a putea să se 
intereseze între timp de chestionar.  Dar, după patru zile, întâlnirea este relatată în detaliu Securităţii de tatăl 
lui "Dan Dumitrescu", respectiv sursa "300", "fost colaborator". "În încheierea discuţiilor, studentul TOTOK 
a cerut fiului sursei să se intereseze şi să-i procure asemenea date, la care copilul nu a făcut nici o 
promisiune, informând pe sursă des pre acest lucru".  Trei zile mai târziu, "fiul sursei 300" dă el însuşi o notă 
informativă Securităţii despre acelaşi episod. 
 
"Numitul Totok (...) are intenţia de a părăsi ţara" 

"Sursa i-a răspuns foarte vag la întrebările puse, menţionând faptul că elevii au răspuns la întrebările puse 
în legătură cu politica partidului că aceasta este foarte bună. Sursa a fost întrebată de studentul TOTOK, 
revoltat de acest fapt, dacă şi sursa este de acord cu politica partidului, iar sursa i-a răspuns că bineînţeles, la 
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care studentul nu a mai spus nimic, dar a făcut o mimică de surprindere", au consemnat ofiţerii cele relatate 
de "Dan Dumitrescu" însuşi. Acesta i-a făcut scriitorului şi portretul-robot: "Sursa arată că este în etate de 
22-23 de ani, poartă părul lung, are mustaţă şi ochelari de soare, înalt de 1,70-1,75, având haine de 
provenienţă străină,probabil germană, unde are rude". Trei luni mai târziu, "Dan Dumitrescu" recidivează şi 
oferă o nouă notă, de data aceasta îndreptată doar împotriva lui Gunter TOTOK, care tocmai absolvise liceul, 
fusese admis la Facultatea de Construcţii şi urma să înceapă stagiul militar. Astfel, "Dan Dumitrescu" 
relatează Securităţii că l-a întâlnit pe acesta la mare "în compania unor turişti de origine germană", 
"majoritatea cu înfăţişare de hippy". "Numitul TOTOK Gunter a relatat sursei, într-o discuţie, că el, după ce 
îşi satisface stagiul militar, are intenţia de a părăsi ţara prin trecerea frauduloasă a frontierei de stat. (...) Nu 
este de acord cu politica statului nostru, că nivelul de trai este scăzut la noi în ţară şi salariile sunt mici în 
comparaţie cu Germania". 

29 IUNIE 1974. Fragment din prima notă dată Securităţii de "Dan Dumitrescu"  
 

Elevul Tender şi problema majoratului  
"Dan Dumitrescu" este unul dintre cei 141 de informatori şi ofiţeri care au contribuit la urmărirea 

scriitorului William TOTOK. Nu a fost deconspirat oficial de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii (CNSAS), pentru că victima nu a cerut acest lucru. Aceasta susţine însă că nu are nevoie de o 
confirmare oficială. "I-am recunoscut pe mulţi, pe unii mai greu, pe alţii mai uşor. «Dan Dumitrescu» nu 
putea fi însă decât o singură persoană. Era un fost coleg de liceu al fratelui meu, de la Jimbolia, Ovidiu 
TENDER, cu care ne-am întâlnit atunci şi de la care am încercat să aflu mai multe despre Mihalaş", spune 
scriitorul. La rândul lui, omul de afaceri Ovidiu TENDER admite că i-a cunoscut pe fraţii William şi Gunter 
TOTOK. Dar, după ce a văzut notele informative, a refuzat să comenteze pe marginea lor."Au trecut 36 de 
ani de atunci...", îşi explică acesta "rătăcirea" din copilărie, oferind şi o scuză în plus. Anume că, în iunie 
1974, era minor. Născut pe 11 iulie 1956, Ovidiu Tender se afla, la momentul furnizării primei note de către 
"Dan Dumitrescu", cu doar două săptămâni înaintea majoratului. Când a dat-o pe cea de-a doua era însă 
major. 
 

Nu am avut nicio legătură cu Securitatea" 
Legătura lui Ovidiu TENDER cu fosta Securitate s-a născut ca ipoteză în spaţiul public în perioada 

guvernării PSD, ca urmare a prieteniei afişate cu Radu Timofte, pe atunci şef al Serviciului Român de 
Informaţii - fost subordonat al lui Ilie Tender la unitatea de grăniceri din Jimbolia, şi cu Ioan TALPEŞ, fost 
şef al Serviciului de Informaţii Externe, pe atunci consilier al lui Ion Iliescu. Într-un interviu acordat în 2004 
jurnalistului Robert TURCESCU, Ovidiu TENDER a negat însă orice legătură cu Securitatea. În perioada 
2000-2004, când era o prezenţă obişnuită în delegaţiile prezidenţiale peste hotare, afacerile lui TENDER au 
prosperat.. În pofida unor probleme cu justiţia în 2006, când a fost arestat în dosarul "Rafo", averea sa a 
crescut spectaculos, fiind estimată, potrivit "Top 300 - Capital" din acest an, la 460 de milioane de euro, ceea 
ce l-a clasat, de altfel, pe locul 13 în ierarhia celor mai bogaţi afacerişti români. 

Ovidiu TENDER este absolvent al Facultăţii de Mine din Petroşani, iar, în decembrie 1989, la 
Revoluţie, era şef de unitate la un hotel din localitatea timişeană Jimbolia. Tatăl său, Ilie TENDER, s-a 
pensionat în 1985 ca şef al Statului Major al Brigăzii de Grăniceri din Timişoara şi a murit în 2005. 

 
SURSA "DAN D." DESPRE TOTOK:  

"Poartă părul lung, are mustaţă şi ochelari de soare, având haine de provenienţă străină".  
 
URMĂRI  

Documentele de la CNSAS arată că notele lui "Dan Dumitrescu" au constituit un episod decisiv al 
urmăririi de către Securitate a fraţilor William şi Gunter TOTOK 

 

Tatăl actualului multimilionar Ovidiu TENDER, Ilie TENDER, a fost cadru militar la unitatea de 
grăniceri din Jimbolia, iar ofiţerii consemnează pe a doua notă informativă semnată "Dan Dumitrescu" că vor 
cere la Biroul de Contrainformaţii grăniceri "o copie după materialul ce-l posedă despre fratele obiectivului". 
Acesta este un alt element care întăreşte convingerea scriitorului William TOTOK privind identitatea lui 
"Dan Dumitrescu". Ce importanţă au avut notele acestuia în economia dosarelor penale întocmite un an mai 
târziu celor doi tineri de origine germană o arată o Notă-sinteză privind Grupul de Acţiune Banat din care 
făcea parte William TOTOK, document datat 7 noiembrie 1974. Scriitorul, care fusese exclus din UTC în 
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timpul liceului după ce trimisese două scrisori la Europa Liberă, este personajul principal al raportului 
întocmit de maiorul Rudolf KOPE. "Informatorul Dan Dumitrescu al organelor de contrainformaţii militare a 
semnalat că numitul Totok William a manifestat interes pentru a afla amănunte cu privire la motivele pentru 
care Mihalaş, de la Liceul C.D. Loga din Timişoara, a fost exmatriculat. (...) Faţă de cele de mai sus, pentru 
verificarea informaţiilor pe care le deţinem, pentru curmarea unei eventuale activităţi duşmănoase şi pentru 
prevenirea comiterii unor acte ostile, propun deschiderea dosarului de urmărire informativă asupra numitului 
Totok William". Iar urmărirea declanşată atunci, ca urmare a notelor lui "Dan Dumitrescu", a dat roade în 
câteva luni. 
 

Arestat pe stradă  
În luna iunie 1975, Securitatea a considerat că a adunat suficiente probe pentru a-l aresta pe Gunter 

TOTOK pentru propagandă fascistă. Arestarea s-a produs în Sibiu, când acesta tocmai terminase armata la 
Mediaş şi se întorcea acasă. "L-au arestat pe stradă şi nimeni nu a ştiut multă vreme unde se află. A urmat o 
percheziţie la noi acasă, în comuna Comloşul Mare, de unde securiştii (n.r. - printre care lt.-maj. Petru Pele, 
ce a devenit după Revoluţie şeful SRI Timiş şi a deţinut această funcţie până în 1994) au furat, practic, 
manuscrisele mele. Acestea reprezentau, de fapt, adevărata miză a arestării, căci fratele meu nu avea nicio 
legătură cu activităţile grupului", spune William Totok. Iar principala acoperire a Securităţii pentru arestare a 
constituit-o un exemplar din "Mein Kampf", găsit în casa părintească, dar şi câteva opinii exprimate în 
armată de proaspătul absolvent de liceu despre drepturi garantate de Constituţie şi nerespectate în cazul 
femeilor şi tinerilor, de pildă. "Mai mulţi informatori din jurul său au fost puşi să-l tragă de limbă, să-l 
provoace", arată scriitorul. Securitatea a lansat însă alte versiuni pentru motivele arestării: deţinere ilegală de 
armă sau trasmiterea de informaţii Europei Libere printr-un radio-emiţător furat din armată. Pentru a-şi 
întregi opera de discreditare, începută cu arestarea şi exmatricularea imediată din facultate, Securitatea a 
răspândit zvonurile şi în satul în care trăiau părinţii lui Gunter Totok. Pentru asta, s-au folosit staţiile de 
amplificare instalate în sat.  
 

O detenţie violentă 
În octombrie 1975, William TOTOK împreună cu alţi trei membri ai grupului de acţiune - scriitorii 

Gerhard ORTINAU, Richard WAGNER şi Gerhardt CSEJKA - au fost şi ei arestaţi la Jimbolia, în timp ce 
mergeau cu o maşină spre satul natal. Motivul invocat de grăniceri a fost "tentativă de trecere frauduloasă a 
frontierei". "După mai multe zile de arest, am fost interogat de Pele, care avea manuscrisele confiscate de 
când fusese arestat fratele meu, care nu apăreau în procesele-verbale de percheziţie, dar erau deja traduse în 
română. Voia să recunosc că le-am răspândit", îşi aminteşte TOTOK. Cei patru au fost eliberaţi după o 
săptămână, însă TOTOK a fost rearestat în noiembrie, chiar înainte de a începe procesul fratelui său. De data 
aceasta, detenţia avea să dureze nouă luni. Răstimp în care fratele său mai mic a fost condamnat la cinci ani 
de închisoare, cu o încadrare modificată în propagandă antisocialistă, în lipsa unor probe mai consistente. 
Recursul făcut de mama lor nu a avut succes şi tânărul Gunter a ajuns în închisoarea de deţinuţi politici de la 
Aiud. "În penitenciarul de tranzit de la Bucureşti a fost bătut crunt de un criminal condamnat pentru un omor 
sadic. A fost dus apoi la Aiud în lanţuri, singur într-o celulă din tren", povesteşte William TOTOK.  Pe 29 
iunie 1976, William TOTOK a fost graţiat. La câteva zile după, i s-a dat drumul şi fratelui său, Gunter. 
"Miracolul" şi l-au explicat mai târziu. Povestea lor stârnise revoltă în Occident după un articol apărut, pe 21 
iunie, în "Le Monde".  
 

CREZ. William TOTOK, corespondentul la Berlin al postului Europa Liberă:  
"Avem datoria să vorbim despre acest trecut, ca să nu se mai repete"  

 

DESTINE DETURNATE 
Emigrarea, concesia unică 

"Un poet de origine germană este încarcerat pentru delict de opinie". Acesta era titlul articolului din "Le 
Monde" despre William TOTOK, preluat de mai multe posturi de radio occidentale şi care a dus la eliberarea 
sa imediată. Informaţia a ajuns în presă prin intermediul lui Ernest WICHNER, fost membru al Grupului, 
care plecase din 1975 în Germania şi căruia mama lui Totok a reuşit să-i transmită o scrisoare a scriitorului.  
 În pofida eliberării forţate, Securitatea şi-a atins ţinta. Grupul de acţiune a fost formal dizolvat, iar scriitorii 
germani s-au regrupat în alte cercuri literare. Au continuat să fie urmăriţi până la plecarea din ţară, în 1987, 
şi ameninţaţi cu moartea în exilul german. 
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Herta MÜLLER, laureata Nobel, devenită ulterior membră a acestui grup, a fost, tot în exil, şi victima 
unei acţiuni de discreditare a Securităţii, potrivit căreia s-ar fi prostituat cu studenţi arabi. Un alt membru al 
grupului, Rolf Bossert*, s-a sinucis ca urmare a presiunilor Securităţii. 
 

POZIŢIE 
"Eu, dacă mergeam pe stradă şi mă întreba un străin ceva, trebuia să raportez. Era o datorie faţă de ţară pentru 

meseria şi poziţia pe care o avea tatăl meu."  
"Am avut o copilărie fericită, peste medie, pentru că tatăl meu era cineva."  
"I-am cunoscut pe fraţii Totok în copilărie. (...) Nu comentez documentele, pentru că au trecut 36 de ani de atunci. 

(...) În iunie 1974 eram minor. Eu sunt născut în iulie 1956."      Ovidiu TENDER, om de afaceri  
*Din grupul german al USR Filiala Timişoara, din care fac parte, i-am cunoscut pe următorii: Richard WAGNER, 

fostul soţ al Hertei MÜLLER, fost professor de germană în Hunedoara, o peridoaă membru al cenaclului „Flacăra” al 
clubului sindicatelor „Siderurgistul”- emigrat ulterior la Berlin; Nicolaus BERWANGER, Wiliam TOTOK, Rolf 
BOSSERT şi pe sibianul Dieter SCHLESAK, fostul soţ al Magdalenei CONSTANTINESCU - SCHLESAK - ambii find 
repetat publicaţi în revista Provincia Corvina. Cu Magdalena, din exil, la München, am editat două cărţi în tandem, 
după 1989.                            Eugen EVU 
 
Re-conturarea ca esenţializare 

Eugen EVU despre volumul  
“Elemente  de contur” de Ion SCOROBETE  

Prestigioasa editură clujeană Dacia XXI (made Ion Vădan) i-a editat poetului hunedorean Ion Scorobete o 
carte titrată şi structurată semnificativ, „Elemente de contur”. Formula ei sinoptică, substanţialitatea ei 
semantică şi un fior transcendental, al diafanităţii rostirii, prin reumplerea de sens a „numirilor”, dar mai 
ales acel „sunet de leac”, blagian, psalmodic, 

De unde sentimentul că scriind despre el, scrii şi despre tine vine din starea de ancestralitate, de 
apartenent al aceleaşi paideume. Este vorba de spaţiul în care poezia recuperează din memorie, prin patos, nu 
doar „conturul” poieion, ci şi „mierea pădurilor” - preluci, sanctuarice, care arde în opaiţele de inefabil ale 
dainelor; numai că acestea s-au decantat şi revin „spontan”, în discursul eseistic al unor Hierograme, re-
consacrând etosul prin epos. Cu extracte din mitosul geniului locco, poetul repovesteşte lumea ca pe o facere 
şi simte freamătul ei misterios ca legământ al teluricului cu „pădurile celeste”, cu apa Cernei, clorofila 
muntelui suie prin vasele comunicante ale discursului-inscripţie, în sângele textului. Acest spaţiu re-parcurs 
de inteligenţă, însă suspendat magic în viziunea ce alternează vag auster, uneori explicit prozaic, alteori cu 
reduntanţe „pe curba travaliului gratuit/ din intervalul lucrării maestrului”, sau „arzând (invers!) etapele/ 
cum ar zice filosoful de limbaj”, este şi al poeziei sale insinuante, a fulgerului mintal stop-cadru pe retina 
hărţii mentale: una care „logodeşte” pământul cu cerul nocturn, sau cu părţile lor împreunate, orgasmic, în 
Hora poetică… Hore sau dacă vreţi simbolice îngrădiri din munţi, ale „înstăpânirii” anume: Precum în 
pajiştile scarate ale Ruscăi, aşa şi în… pagini. 

Cultura poetică, meditaţia de tip filosofic, se îmbină cu pasajele din 
care ţâşneşte „spontan” impregnarea de mister a Naturii-templu. 
Scorobete îşi revendică apartenenţa nu retoric, ci duios, fie şi când 
interpune exclamaţii de „notes botanic” sau de „reporter” în dimensiunile 
interferente cu divinitatea ubicuă. Impactul de acest tip cu Sinele lumii, 
recuperează mistic starea „vrăjită”, atemporală, metafizicului presimţit. 
Intruziunea profanului ce agită teoretic ceva ce simte golul propriului abis, 
este amendată ironic: „În fiecare zi cineva mă botează/ mă indică un 
neobişnuit/ al firescului/îmi descoperă câte un defect/…la mişcarea 
neizbutită/ pe tabla de şah/ a realului”. 

„Dinspre interior/ mă împinge către/ limita celor incompatibili” „când 
dintr-un prea plin / al presiunii sanguine/ în celule/ îmi vine să strig că 
iată/ n-ai murit/ devreme ce îmi dai răgaz/ să aşez acoperiş nou”… etc. 
Gestul simbolist al acestui discurs transpare firesc, din chiar facerea-
zidirea-scrierea ritualică, în cheie gnostică, probabil din relictele 
păgânismului precreştin, arhaic, ale spaţiului pădurenilor, atât de păstrător 
ento-folcloric şi spienţial. Poetul fiind un mitologizant rătăcit în textualismul indus de raţiune, obţine efecte 
remarcabile deloc paradoxale prin fuziunile afectului cu „retina” rece a lucidităţii. Evocându-şi descendenţa 
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de tip rural-însingurat, în fond oficiază ritualul rezidirii casei ca pe unul al rezidirii lumii, din uitarea timpului 
de sine. Ion Scorobete nu dă semne ale crepuscularului, iar ştiutul său simţ parafrazic-ironic, moralist-
ţărănesc, revine când textul „agravează” sentinţa mustrătoare către intrus: „între lecţiile despre 
fericire/visiting profesor a lăsat să se vadă/ că înghite în sec/ se protejează de o fantasmă/…pe altitudinea 
eului său”…( Punte, pag.20). Extractele aforistice din realul imediat, percepţia străvezimii ca oglindire şi 
hieratic, morfologia ludică a poeziei sale, refac mereu prospeţimea şi ni se comunică fără a ne transmite şi 
„zgomotele” de fond ale hardului-memoriei suprasaturate ciclic, şi prin scriere, vindecând catarsic, prin 
reverie şi semantism ce estompează frisonul inevitabil al existenţei tragice, în bucla de timp din extramuros. 
Coborârile ad inferos ale poetului sunt doar cele ce se întrerup odată cu trezirea din starea auto-hipnotică a 
„vămilor”, din onirismul lui Endimion, sublunarul Ion Scorobete ia prin suprindere un daimon ocolitor, prin 
poienile cu inorogi striviţi de camioanele cu mari mădulare de păduri duse la holocaust – crematorii sau 
abatoarele progresului: în sevele lor se va stinge şi memoria comunicată a sângelui. Aşa cum din melosul 
sacrului alaun, se şterg şi nervurile timpului trăit, timpului ireversibil. 

Patosul obsesiv este evitat „de leac”, ceea ce atenuează retorismul şi maniera. 
Dragostea revine abia insinuată, însă pulsatorie, tandră şi în infernul ei deghizat: „pe circuitul închis al 

liniei de sosire/ cine mă va aştepta/ …cine altcineva decât parfumul natural/ al trupului tău pe care nu l-am 
atins/ la care n-am ajuns / din teama de a nu mă prăbuşi..”… Procedeul captării prin reduntanţă a 
„spaţiului-punte”, este surprins memorabil: ”Iar interogatorul se va fi fumat/ ca oricare altă iarbă/ pe acest 
platou neînduplecat căruia/  (îi) subscriu”…(Obsesie - pag. 121)  

Nu pot să-mi reprim  aceste fulguraţii „colaterale”, fără a regăsi constanta unei „transe autoinduse”, 
cum m-a exprimat pe copertă, sau dacă vreţi, un simţ „radiestezic”, cizelat şi inspirat prin „găsiri de 
izvoare”, prin sinapsele scoarţei textuale, ale semioticianului dedulcit la contemplare „dinafara” id-ului.  
 
In Memoriam Fănuş NEAGU 

Fie-i opera uşoară! 
A murit, la 79 de ani Fănuş Neagu (n. 5 aprilie 1932, în regiunea Brăila), 

mare artist al epicii plasticizante, din stirpea lui Istrati şi Sadoveanu, om de lume 
şi fan de tip paradoxal rapidist (!) al lui Dinamo. Ultima oară l-am văzut la o 
masă pe terasa restaurantului U.S.R. – unde, împreună cu fratele meu Ioan Evu, 
dialogam despre un schimb de polemici între mine şi d-sa, pe seama amicului 
său fotbalist, cotonogarul european Cornel Dinu, care-i finanţa cronicile 

laudative la dinamo, cu huideo de temut la Steaua! Poate că atunci, acolo, asistând apoi la o ceartă penibilă 
între Fănuş beat şi  dl. M. M. foarte treaz nea Fane beat  l-a expediat cu un non-convenţional „bă, puţă”, deşi 
sentinţa era „bre, pulică!” De atunci, am căzut în dizgraţia lui M.M., pe nedrept, pe seama unei simple 
aparenţe. Că eram comeseni cu temutul cronicar şi trubadur răsfăţat aparent de putere. Rar scriitor român a 
cărui gloriolă să aibă atâta anecdotică, concurând-o pe cea a lui Florin Pucă! 

… Ca redactor şi promotor literar, fost victima unor farse, unii îi trimeteau texte d’amour, cu fotografii de 
gagici mişto, iar el le lansa în revista Luceafărul, şi le… dădea întâlnire la  cuiburi neştiute…  

„Bea mult, deoarece ardea prea mult, mi-a spus Mircea Micu, adr îi starea asta îi ies  al dracului 
romanele….intră mai bine în pielea personajelor, un soi de sosii ale lui”. 

Va fi amintirea cea mai exotică a răposatei boeme de tip „cimitirul vesel”, al repausatei intelighenţe 
mateine and hurmuz(achis) ot Dâmbovitza. Prietenii ştiau de ce. Fie-i ţărâna uşoară, sperăm ca şi în Rai să 
existe o cramă cu vinuri din veacul lui Villon… Iubindu-i pe Ion Barbu, pe Villon şi pe Omar Khayam, a 
ştiut că în vin e adevărul… mai suportabil? În prozele lui, în teatrul lui mereu am avut senzaţia că rabdă 
ascuns un Poet ultra-oniric!... Ne place că a cerut cu limbă de moarte comemorare şi funeralii discrete, 
stupefiat fiind de ultimele alte dispariţii şi aglomerarea de la cimitirul Bellu.  Un amic mi-a spus confidenţial 
că ar fi dorit să fie înmormântat la „Cimitirul vesel” din Săpânţa. 

Fie-i opera uşoară şi să luăm aminte.  

Premii literare: 
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru volumul “Cantonul părăsit”; 
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru romanul „Frumoşii nebuni ai marilor oraşe”; 
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru piesa “Echipa de zgomote”; 
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru teatru: “Casa de la Miezul Nopţii” sau “Paiaţa soseşte la timp”.  
Îi acordăm post- mortem un symbolic premiu : “Viaţa ca un roman aproape ratat”, cum laudae. 
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In Memoriam inedit 

Ion CHICHERE 
 
 
 
 
 
 
 
IL CAMMINO REGALE 

La riva 
Fermati, mi hanno detto gli angeli, 
sei passato trai l fiume 
ma tu continui anuotare 
tra la terra 
solchi lasci dietro di te, 
nuoti continuamente tra la terra 
e lasci dei solchi dietro di te, 
pero non abbiamo dei semi, 
noi non abbiamo delle pioge 
e nemmeno sappiamo 
che significa la fame 

 
Il matrimonio 

Qua sotto la terra 
ho sulle palpebre 
due monette 
con la mia efiggie. 

 
Il grido 

Dio, tui sei il mio grido- 
io ho visto la paura svolazzando 
come una fasciatura 
di quale pende la pelle delle labra 
le parole rotte dalle parole 
ed il fischio del sangue 
circondano la testa 
Dio, 
Tu sei la mia vittoria 
la domanda strappata di me 
come una spada 
e la ferita 
che si chiude 
nella riposta 
 

Semplice 
Il potere viene  
quando non la chiami, 
come il pianto del bambino 
che ha invertito- 
la scapre 
il potere arriccische la 
conscenza 
con perdono 

trad. di Elena Daniela Sgondea 
 

Lucian GRUIA despre Baki YMERI 
Cetatea bucuriei 

Baki Ymeri, Lumina Dardaniei,  
Ed. Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2004 

Ca absolvent al Facultăţii de filosofie din Priştina, Baki Ymeri a aflat desigur de Cetatea Ideală imaginată 
de Platon, în care filosoful ostraciza poeţii, neconsiderându-i demni pentru funcţii publice, întrucât trăiau cu 
capul în nori, nu dovedeau spirit practic, prin gura lor, totuşi, în momentele de har, se rostea Zeul. Revoltat 
de această viziune, îmi place să cred că Baki Ymeri a 
construit în replică o Cetate a Bucuriei în care tronează 
poetul şi muza sa: „Nicăieri nu există pe lume / Nopţi 
mai mici şi clipe mai mari/ Şi/mai adânci ca în Cetatea 
Bucuriei./.../ Te rog, vino încă o dată/ Cu femeia aceea!/ 
E atât de dulce şi frumoasă/ De parcă în suflet ar avea un 
izvor/ pe care trebuie să-l bei.” 

Cetatea Bucuriei este desigur Cetatea Iubirii în care s-
a născut zeul Eros ca reprezentant al iubirii trupeşti, 
partea plăcerii din iubirea creştinească adusă de Iisus 
Cristos: „Un val de munte/ Sau de nobleţe/ Mă-nconjură 
cu smirnă şi mir/ De două mii de ani/ Precum un mesager 
înaripat/ Spre Cetatea Bucuriei alerg/ Să te aflu.” Şi tot în 
replică la Platon, Baki Ymeri cântă dragostea carnală, instinctuală, efemerul din lucruri, aparenţa, nu femeia 
ideală. Epicureic, poetul se lasă fascinat de trupul femeii, nu de sufletul ei care se arată când amăgitor, când 
curat: „Vara eu scriu numai versuri de dragoste/ Pe care le public/ Cu litere enorme, de aur,/ Pe papirusul 
trupului tău.” 
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În descrierea foarte sumară a femeilor iubite (sâni, buze, ochi) regăsim mitul gemezei Afroditei din 
spumele mării:  „Scoica sânilor tăi/.../ Era precum spuma/ La marginea mării.” În Cetatea Bucuriei, vestală 
este femeia îndrăgostită care menţine focul sacru al iubirii: „Tu aprinzi focul sacru/ în clipele/ rugăciunilor 
reci.” În viziunea lui Baki Ymeri dragostea este curată, luminoasă, catharctică: „Am venit/ Ca o lumină de 
prânz/ În preajma ta.”  Lumina lichefiată devine mierea de pe buzele ei: „Nevăzute albine/ Îţi desenau pe 
buze o inimă”. Întruchiparea femeii implică întâlnirea dintre sacru şi profan, din moment ce în aceeeaşi 
înfăţişare a chipului ei se întâlneşte îndrăgostitul şi Dumnezeu: „Se spune că femeia/ E fără Dumnezeu/ Şi 
totuşi/ Cum ai plămădit-o,/ Dacă în chipul ei/ Ai pus sufletul Tău?/.../ Dacă în chipul ei/ Ai pus toată 
dragostea/ Din sufletul meu...”. 

Poetul a adoptat deviza: trăieşte-ţi clipa, în urma unor îndelungi meditaţii: „Cine oare a zis/ Că timpul nu 
există/ Şi că el totuşi/ Ne va înghiţi?// Cine oare a zis/ Că forma e goală/ şi golul e forma/ Iar cel mai bun 
viitor/ E prezentul?// Alături de Floarea însângerată/ Eu cresc arzând.” De acum înainte a devenit un fel de 
Don Juan balcanic, riscând totul pe cartea iubirii: „Aici odihneşte/ Cel care n-a fost bun/ De nimic altceva.../ 
decât de iubit.// Femeia/ Care la mine venea/ Avea mireasma/ Colinei de fragi.// Trecătorule,/ Află şi tu/ 
Cum şoptea:/ Fă cu mine ce vrei/ Dumnezeu ne-o ierta!”  (Ultimul cuvânt) 

Lumina Dardaniei nu e numai un volum de poezii de dragoste. Întâlnim preocupări filologice legate de 
cuvintele comune ale limbilor albaneză şi română, meditaţii existenţiale şi o frumoasă trăire a spaţiului 
mioritic pe care numai cineva care are în sânge tradiţia noastră comună o poate simţi: „Nicăieri nu se aude ca 
aici/ Trenul timpului/ Alunecând ritmic pe şine./ Greierii sar/ Din coaja de nucă a somnului/ Şi iarba 
vibrează./ Dar iată acum,/ În locul trenului/ În faţa noastră se-ntinde/ O colină/ care ne-mblânzeşte.” (Gară 
transilvană).  
 
Debut poetic 

Carmen JOSAN (Hunedoara) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grădina inocenţei nepierdute  
(Transfigurarea) 

Iubeşti florile 
numai când  

le iubeşti şi numele 
şi semnificaţia 

Numele Carmen 
Numele scris 

şi rostit 
dăruire înseamnă 

Luare în stăpânire 
înseamnă. 

Carmen cântec  
spaniol 

dansând prin  
străine grădini 

poezioare, gânduri 
ce nu  

ştiu să moară… 

Grădina  
Între două violete 

de Parma 
pe ochii de ghips 

ai piticului 
dansează violet 

două seminţe cu ochi - 
doi gemeni fluturi; 

Dorinţa  rece a piticului 
nu atinge diafana  

iubire 
dintre petale şi aripi. 

      * 
Floarea   

soarelui  
de plastic 

e doar o timidă 
minciună 

ca tandreţea cuiva 
ipocrită 

şi seminţe uscate: 
Fără mireasmă 

albina şi adierea 
adierea serii 

nu o sărută… 
Buburuza ştie 

briza suspină  
şi pleacă. 

   *
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După nesomnul 
nocturn al florii 

în fereastră 
lumina are  

cearcănul lunii 
şi ochiul multiplu 

al visului. 

Improvizaţie târzie cu Chopin 
Cândva inocenţa  mea nocturnă 

asculta în extaz  sublunar Chopin. 
Celălalt Chopin îmi făcea rău 

dulce-amar şi feeric. 
Cumva tangibil şi incredibil 

- al cărnii şi-al stării ca zbor. 
La şaptesprezece ani 

trăiam un curcubeu suferind 
nevăzut în întuneric. 

Acum incredibilul are spini 
starea se zbate rănită 

cu aripi de piano-forte 
Mă apăr inventând  

gânduri, improvizaţii 
Re-ascult Chopin 

nocturnă ca tăcerea 
sub degete 

Respir Chopin şi nu uit: 
soarele e acolo 

şi noaptea 
Ascult Chopin 

şi muzica pe mine 

m-ascultă 
şi mă primeşte. 

Poezie 
Când ecoul naşterii 

se repetă 
când răsare soarele 

noaptea rabdă 
ceea ce ziua ascunde. 

Îţi priveşti cearcănele, 
(Oglinda nu vede:  

lumina vede) 
Mâinile grele 

grele de pasiune, 
de golul care tace 

sub clopote şi sub 
pleoapele cunoaşterii… 

Când noaptea dispare, 
şi dragostea moare un pic 

între veghe şi somn… 
între noi e străinul 

copil al timpului 
nenăscut… 

Începe o nouă zi 
fără mine, fără tine, 

în extremele existenţei... 
străini împreună - 

 eu-tu-noi-doi. 

 

Eugen EVU 
Despre paradoxism şi neutrosopfie  

- lui Florentin Smarandache 
Florentin Smarandache a preferat acest mod empiric, experimentist, 

de a „citi” lumea ca pe o carte, o incomensurabilă carte sinoptică, în 
dualitate: conştienţă şi inconştienţă, ţinta unei „conştientizări” a 
realităţii ce se dezvăluie prin „pipăire”, prin atingerile egoului cu 
Sinele. Sinele este  considerat de gnostici şi de creştinism a fi Hristosul, 
adică al doilea om Adamic, primordial, omul unificat prin cunoaştere – 
revelatorie. 

„Paradoxul este o caracteristică a scrierilor gnostice”, scrie  marele 
filosof elveţian Carl Gustav Jung – „Imaginea omului şi imaginea lui 
Dumnezeu”. Irecognoscibilul este mai apreciat (accesibil, n.n.) – decât 
absenţa echivocului, pentru că absenţa acestuia „sfâşie taina 
obscurităţii lui şi îl prezintă astfel ca pe ceva cunoscut”. Aceasta este o 
uzurpare care ispiteşte intelectul uman la hybris, întrucât dă iluzia că ar 
fi ajuns deja, printr-un act de recunoaştere (adeverire, n.n.) – în posesia 
misterului transcendent şi că l-ar fi „înţeles”. Aşadar paradoxul 
corespunde unei trepte superioare a intelectului şi redă mai fidel situaţia 
reală, tocmai pentru că nu reprezintă ceea ce nu poate fi cunoscut, în 

mod abuziv, drept ceva cunoscut (ibid). Oare se poate „opera” în acest sens semiotic şi hermeneutic, cu 
cifrele aşa cum se poate cu literele-cuvintele, în poezie de exemplu? 

* 
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Lumea-carte este sinoptică, este interconetare macro-micro-cosmică. Autocunoaşterea este suferinţă, este 
riscul asumat al ego-ului în căutare spre regăsire a Sinelui (cosmic) – din arhetip. Diferenţierea, 
discriminarea de acest tip produc un proces dureros pentru psihicul uman, „orice progres pe drumul (calea) 
cunoaşterii (revelaţiei mistice sau „intelectuale”) – se cucereşte prin suferinţă. Astfel, scrierea conţine 
gestul-impulsul Sinelui „latent” în fiecare „scrib” sau „apostol” misionarist, ceva din drama întrupării ca 
Logos în lume, aşadar Opus (opera) propriilor transformări care se cer comunicate altora şi asta prin 
precipitarea liturgică în profan a spiritului „care se agită în om”. „În psihologia creştină ritul şi dogma sunt 
concepute numai ca factori exteriori şi nu sunt trăite ca procese interioare” (ibid.). 

* 
Ce este opera, dacă nu drama întrupării, cum spune Ion POPESCU BRĂDICENI „facerii şi corpului”? 

Fiul omului, Adam secundus, este totalitatea proeminentă care transcende conştiinţa. Trauma  celui „născut, 
ci nu făcut” este a fiului, preluată din trauma Mamei (Matria, Mater-Materia?) amintind clar de cenzura 
divină a Genezei pentru femeia umană:  „vei naşte în chinuri”. Toţi teozofii numesc Sinele (omului actual) 
ca fiind Hristosul. Dualismul este condiţia, însă unii afirmă azi că ei sunt „trialişti”, ceea ce sună a 
„rebeliune” luciferă? Cartea (literatura modernă) continuă  a fi,  poate fi, astfel,  un obiect de cult (!) – şi 
este – o evanghelie apocrifică, ce se adaugă la nesfârşit în devenirea (autocunoaşterea de tip socratic şi 
aristotelic) – cumva fractalic întru  revelaţia Sinelui arhetipal în uman. 

* 
Omul este astfel o entitate ce se auto-zideşte, edifică pe Sine, ca Sine, în conlucrare cu Id-ul, prin Duhul 

Sfânt, paraclet. 
* 

Găsim acestea înţelegând literatura creştină foarte timpurie, în aşa numitele Faptele lui Ioan, apocrife (se 
cunosc cel puţin 33 de apocrife descoperite la Qumran şi Nad Hamadi: Enoh, Luca, Iuda, Maria 
Magdalena…). Liturgia este un proces de individuaţie, însă şi …artele, pe colateralele sacrului în profan. 

Individuaţie, autocunoaştere, revelaţie a Sinelui, „trezire în lume”. „Căci nu ţi-ai putea da seama ce 
suferi, dacă eu nu ţi-aş fi fost trimis de Tatăl ca Logos ( Cuvânt)…Dacă tu ai cunoaşte suferinţa, ai avea 
nesuferinţa” este un fragment pur ENUNŢ PARADOXIST atribuit lui Hristos de către „Faptele lui Ioan”. 
Noul Testament are un stil absolut antitetic-paradoxal, deseori neepurat de paradigma – spiritul Evangheliilor 
reţinute selectiv de unii apostoli, reminiscenţe ce sună straniu: „Nu ne duce pe noi în ispită” (Matei, 10, 16). 
Tatăl iubitor apare aici ca ispititor – diavolesc!, devreme ce ar face aşa ceva cu Fiul Său, dar şi al Omului, 
n.n.). Sau „Fiţi înţelepţi ca şerpii” (Ioan 10, 34); „Voi sunteţi Dumnezei” (Luca, 6,4)… Paradoxal este şi 
enunţul „Cine e aproape de mine, e aproape de foc”, sau „Căci nimic nu este ascuns care să nu se vrea a fi 
descoperit”(Matei, 10, 26)... ş.a.  
   
Pictând în versuri 

George ŢĂRNEA 
Portret realist socialist 
 

Ce tristă-i puterea trecătoare 
Cu vagi lacune-n caracter, 
Când se deschide, ca o floare, 
Şi dă cu mâna de mister 

 
Cum simte ea ce-o să se-ntâmple 
Cu tot amorul deghizat, 
Când va avea ciuperci la tâmple 
Şi-un trup mai mult decât uzat 

 
De-aceea, poate, nici nu-şi vâră 
În cap, speranţe mai de soi, 
Când melcii reci mai lasă-o dâră 
Pe sânii ei mortal de moi. 

 

 
Se mulţumeşte cu precarul 
Popas romantic dintre munci, 
Când pune ochii pe dricarul 
Unui rapid transplant de prunci 

 
Devine casnică şi dulce 
Dosindu-şi totuşi nişte ani, 
Când îi mai vine să se culce 
Pe sentimente, nu pe bani. 

 
În rest, transpiră muscăleşte 
Şi se apucă de ouat 
Când vreun clocit o morfoleşte 
Cu actul său asexuat. 
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Remember 

CIORAN - o sută de ani de la naştere 
“Murim în jos” 

 
 Pentru un sărut vinovat de sfântă, aş accepta ciuma ca un leagăn. 
 Frecventarea  sfinţilor, ca şi a muzicii sau biblitecilor, este 

desexualizantă. Instinctele încep să servească o altă lume. 
 Extazul distruge roadele pământului. 

 Nu se poate suferi pentru altul. 
 Totul depinde de nivelul tristeţii, de frecvenţa vibraţiilor. La un anumit nivel. Ea este poetică, la altul 

muzicală, iar în expresie ultimă religioasă. 
 Sub deliciul şi teroarea creştină, omul nu aspiră decât la un beneficiu: perfecţiunea. 
 Sfinţii trăiesc în flăcări. Înţelepţii, alături de ele. 
 Pentru fiecare om, Dumnezeu e întâia amintire. 
 Orice act de extaz suplineşte sexualitatea (…). El n-ar avea nici un sens fără mediocritatea 

fiinţelor… Sexualitatea le salvează temporar din animalitate. Actul sexual îşi depăşeşte la orice fiinţă 
semnificaţia biologică. Este un triumf asupra animalităţii, căci sexualitatea e singura poartă spre cer 
din toată biologia. 

 Frica este o moarte de fiecare clipă (…). Nu există poet care să fi murit numai odată. 
 Triumful creştinismului îşi are originea în lipsa de orgoliu a unei virilităţi. Imaculata concepţie 

pleacă din pietatea unei lumi întregi şi din laşitatea unui bărbat. 
 Conştiinţa se măsoară după dilatarea ei cosmică. 
 Ameţelile rare ale individului au devenit religie de stat. 
 Regresiunea în memorie te face metafizician. 
 Murim în jos. 
 Paradisul nu este posibil fără o boală a memoriei. 
 Trebuie să mai fi trăit alte vieţi. De unde altfel atâtea groază? Existenţele anterioare sunt singura 

justificare a terorii. 
 Orice poezie din Baudelaire spune omului modern mai mult decât excesele sublime ale sfinţilor. 
 Scepticismul este mirarea genialităţii în faţa vidului problemelor şi, desigur, şi a realităţii. 
 Crearea lumii nu-şi are altă explicaţie în afară de frica de singurătate a lui Dumnezeu. 
 Fiinţa armonioasă nu poate crede în Dumnezeu. Lepra asta de criminali, de sfinţi şi de săraci, l-a 

„lansat” pentru uzul amărăciunii lor. 
 Peste tot nu există soluţii, ci numai laşităţi. 
 Slăbiciunile pentru absolut îţi dau gustul autodistrugerii. Şi atunci îţi apare deodată în minte 

imaginea mănăstirii şi a bordelului.  „Celule”, de-o parte şi de alta. Femei, tot aşa. Dezgustul de 
viaţă creşte atât în umbra curvelor. Cât şi a sfintelor. 

 Apetitul ceresc şi pofta de Dumnezeu se nasc pe ruina tuturor apetiturilor vitale şi a poftelor 
pământene. 

 Oamenii vorbesc de Dumnezeu nu numai pentru a-şi „plasa” demenţa, ci şi pentru a o masca. Cum  
nu-i mai pronunţi numele, ţi se demască goliciunea nebuniei. 

 „Absolutul” este o prezenţă dizolvantă în sânge. Leucemia e grădina în care înfloreşte Dumnezeu. 
 Sănătatea este cea mai bună armă împotriva religiei. 
 Neurastenie organică, fatală. Prezenţa ei în conştiinţă este un surmenaj continuu, o febră ascunsă şi 

epuizantă, un principiu destructiv. 
 Numai starea de  cădere a dat naştere chinului divin al muritorului. Fără o Vină, nu este posibilă 

conştiinţa existenţei divine. 
 Istoria omenească este de fapt o dramă divină. 

 
   Din “ Lacrimi şi sfinţi”, editura Humanitas, 1992. 
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Nano-antologie lirică  

Dan ANGHELESCU 

… „Urmând mai ales pe Constant TONEGARU, Dan ANGHELESCU 
anticipează, prin subtila persiflare a măruntelor preocupări şi conglomerarea de 
obiecte şi senzaţii, umorul parodic postmodernist de tip Mircea CĂRTĂRESCU”.
                     (Al. PIRU)   

„Mai adaug un aspect al acestei poezii: cel sapienţial, care s-a accentuat în 
volumul «Şi atunci ar fi trebuit să vorbesc».. .             (Vasile ANDRU)  

„Eclectismul cărtărescian invocat (pretimpuriu şi în eroare) de Al. PIRU, atribuit lui Dan 
ANGHELESCU cel din juneţe, este o judecată lipsită de „organon” critic autentic. Poetul aminteşte mai 
mult de Ovidiu GENARU, de TONEGARU, de STELARU, iar acum în linie dreaptă, ni se arată el însuşi, 
unul cu nume, al poeziei LUI, autentice, tulburătoare, de canţonetă ce se reia în cheie postmodernă”. 

                               (Eugen EVU) 
Poem        

                                         – lui Eugen Evu –  
şi n-o să-mi spună nimeni / ce naiba e asta... /alături de 
pateticul domn unamuno că dacă Dumnezeu nu există/ vom trăi ca şi cum 
ar exista/… în rest  
design show-biz adversiting/ rezidiri şi reziduri 
bălăceală/ în readymade-uri 
bolnavi de întomnare/ domnul duchamp ne face/ semnul său enigmatic 
atropos/ atropos… 
repetaţi/ rememoraţi/ recitaţi-vă /în gânduri/ vă rog acest 
neant amăgitor 
şiruri de biţi / şiruri-şiruri /printre dorinţe / şi smerenia  
îngândurărilor /  cămaşa de ploaie evada luminând  
deasupra sublimelor/ aglomeraţii  
epocă / o / epocă a marelui Will/ ordonanţe 
împotriva tâlharilor vagabonzilor / aurolacilor şi comedianţilor/ într-o 
înceţoşată pennsylvanie presimt / se vor interzice 
spectacolele cu măşti/ carnavaluri cititorii de cărţi neprofitabile 
păcătoşi cartofori/ fumători jazz-mani închideţi / pentru Dumnezeu/ 
teatrele şi fereastra 
părul hainele gâtul şi braţele în concordanţă cu înserarea 
devin practici europene/ iar paznicii singuratici şi autorizaţi ai/ farului 
jucându-se /periculos cu silabele şi cu primele/ sunete din modul hipo-frigian 
vor scrie riguroase raportări despre miresme/uitare şi metafizică 
drept care le pregătim /cai de frig şi tristeţuri continuînd / cu 
repaosul din zilele de sâmbătă 

şi poate că tocmai asta lipsea... 
între ambalajele acestui/ discurs 
dezastrele curg din pereţi /albe / o să vedeţi 
chiar neînchipuit de albe 
excavăm în miraj/ în pierderea de sine... 
spectacol / civilizaţii industrii good show/ şi 
mici obiecte obscene / peste melancoliile de seară ale salcâmilor / ... 
/ desigur va lipsi o madlenă/ şi Domnul Proust /aflat 
la mari depărtări în străveziul confuz al 
părerilor docte...dar el /chiar aude cum încă respir 
şi cum 
oceanele de iarbă mă tencuiesc/ iar pe înserate 
îmi povestesc lucruri tare aiurea/ zău/ aiurea de tot 
cher instant cher/ instant cu nevăzute ploi imaginare 
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pas cu pas sub vechi/ aplecări 
carete albastre şi mov / nouri gri de ceai /parfumat 
în neatenţia generală / în disoluţia fiinţei 
asprele geometrii /nebunia/ 
de negru a nopţii 
what is the meaning of spiritus mercurius mr. Jung? 

 

Victoria STOIAN 

O nostalgie şi o regresiune de tip ezoteric pulsează baladesc în sonetele Victoriei 
Stoian, ritualic, ceremonios prin rostire, cu tincturi de „farmec” medieval, dar şi de 
blues modern, uşor manierist, însă cu patos sincer şi oximoron moralist clasic şi 
livresc. Metafora „aruncării” în talazul textului, în „evul medieval” , aminteşte de 
Culegătoarea de scoici a lui Vermeer…   (Eugen EVU) 

 
Lavandă 

Frânturi dintr-o uitată baladă provensală 
M-aruncă într-o lume pe care o iubesc: 
Vorbesc o limbă d’oc, război, devin vasală, 
Aud cum trubadurii, romanţe plăsmuiesc. 
Parfumul de lavandă  îl răspândeşte vântul, 
La Avignon sub poduri, iubirea şi aleanul 
Se împletesc  cu râul ce poartă-n ape cântul 

 
Departe, către marea ce întâlneşte-oceanul. 
O undă aromată se ţine scai de mine, 
Prin lanuri de lavandă mă plimbă zăbăucă, 
Morţiş ar vrea să spun că îmi e dor de tine, 
Dar n-o ascult şi pleacă, cum a venit, nălucă! 

Doar pentru tine stau, iubite cavaler, 
Sub vraja ce m-aruncă în Evul cu mister...! 
 

 

Elisabeta BOGĂŢAN 

„Poeta petrileancă are o disponibilitate remarcabilă de a zidi, de a construi 
thematic/ armonios, prin parafrazare şi livresc, teme ce devin mituri personale, 
hieratice, ori acuzative cu ţintă moralistă, desigur catarsice. Talentului i se adaugă 
ornamentele emoţiei pure, iar printre cuvinte răsună un întuneric limpede, care 
susţine contrastul aidoma rolului umbrelor din pictură. Cultura poetică şi formaţia 
francofilă, sunt complemente tonice ale unui dolorism de câmpie banatică, de 
orizont legănat de nadir… Fiorul metafizic este eterat, cu o stranie senzualitate  
ambiguu eratică…  Melosul  unei paideume  de exil,  a  „alungării în extramurros”, 
dar şi a „eternei reîntoarceri” eliadeşti, amintesc de Magdalena C. Schlesak şi de 
Novalis… ca şi cum inocenţa paradisiacă a scăpat nepierdută. Constanta 

ondulatorie a obsesiei  revelatoare este, la Elisabeta Bogăţan, cea a claustrului, ce află irepresibile verticale 
prin arta plasticizării lirice, impecabilă.                 (Eugen EVU)   

                  
Vin răspunsuri 

Vin răspunsuri androgine 
Întrebarea să-ţi aline 
Să îţi rezeme cărarea  
Vin hotarele feline 
Cu veşminte orbitoare 
Vârste vin să ţi se-ncline 
Printre lucruri să te poarte 
Vin vederile puţine 
Să te-ntrebe să te poarte 
Vremea calea îţi aţine 

 

Aer puţin 

Doar întrebări te mai ţin 
Pe margini cu aer puţin 
Locuitor eşti de ceţuri 
Şi iubitor de senin 
Printre-nţelesuri povară 
Ţi-e ochiul de ţărnă prea plin 
Păstor eşti de drumuri pribege 
Spre zări înecate-n pelin 
Înveţi pe-ndelete cum leacul 
Se-ascunde-n temutul venin. 

 
 
 



asociaţia cultural - umanitară şi ştiinţifică  
"provincia corvina" 

 

 

anul XV 
nr. 57 - 58 

 noua proVincia corvina pag. 113 

 

Nicolae SZEKELY 

Olaltă de  apropiaţii  mei cenaclişti  d’antan, Lăcrimioara URSA, Ovidiu BĂJAN, 
Liviu OFILEANU şi încă recent,  tulburătoarea Ada IONESCU..., dar fiind şi 
confirmîndu-se numai şi numai pe El, poetul hunedorean Nicolae SZEKELY, ne este şi 
va rămâne, cel mai autentic filosof liric al “sinelui pieziş”, care astfel, prin TEXT, vede 
metatextul, adică cerul înstelat (chiar şi) ziua... Trubadurul  chitarei clasice determină  
magic, din griful poeziei, efectul placebo al „alchimiei divinului”. Îl nominalizez 
Cetăţean de Onoare al Munţilor Poiana Ruscă!        (Eugen EVU) 

 
Debutul meu a fost piersicul 

Departe 
cărţile curg fluviu violent 
viaţa seamănă cu viaţa 
tu semeni cu tine şi deodată nimic 
Satul în care te-ai născut 
e un bulgăre 
de zăpadă cu sâmburi de măr  
în loc de ochi (paranteză absurdă) 
răsună lugubru în nurechile mele 
pianul cu clape de măcriş 
conservat între buruienile din 
spatele casei al doilea meu tată 
cel de la marginea mării 
şi-a ascuţit simţurile în mine 
deci mai mult ca sigur 
Preotul musafir minţise. 

Pescarul 
Sunt atent la toate mişcările din jur 
Aprind cuptorul curăţ peştii aduc  
De pe terasă cartofii 
E un robot în mine care pescuieşte 
În locul meu 
Suportă toate mizeriile 
Anihilează toate melancoliile 
Îmi arată ce e bine şi ce  

nu se potriveşte 
apoi sortez liniştit cartofii 
şi îi arunc înapoi în apă 

Târfele harului 
Totul trebuie măsurat  
Şi apoi dispreţuit 
Harul e atât de puternic 
Încât te va distruge 
Dacă nu eşti tare 
Iar dacă eşti tare 
Tu om înzestrat cu talent 
Şi puturoşenie 
Te vei trezi cu o frumoasă 
Boală de piele. 

Schimbare de sex 
Ăsta-i adevărul. 

II. 
Te urmăreşte tot timpul 
Nimic n-a putut-o îndepărta 
Se va prostitua în continuare 
Cu toţi cei care-i ies 
În cale 
Eu cel puţin am prins-o de pubis 
Şi am făcut-o praştie. 

                                * editura Mirador- Arad, 2006 

 
Poeseu   

Radu ROŞIAN 
Arta ca eternă devenire 

Am afirmat, adeseori, că nu îmi „place” Brâncuşi. Trecând peste faptul 
că Brâncuşi a devenit un brand, un cod de bare chiar, cu alte conotaţii 
decât cele artistice (lucru care mă deranjează), voi încerca să-mi analizez 
acest sentiment absolut subiectiv. Constat, gândindu-mă la arta lui 
Brâncuşi, o sintetizare accentuată a formei-imagine, a formei-simbol. Dar 
această simbolistică şi sinteză exacerbată duce forma în afara timpului şi 
spaţiului, o duce chiar înainte ca Dumnezeu însuşi să fi făcut lumea, 

înainte ca universul chiar, să fi luat naştere. 
Forma lui Brâncuşi este esenţa Lumii, însă, ei, formei nu i se mai permite nicio libertate, nicio greşeală, 

nicio bucurie, nicio tristeţe, dincolo de ea nemaipetrecându- se nimic, ea fiind veşnică, nemaiputând fi atinsă 
nici măcar de zâmbetul sau de lacrima hazardului. Nu ţin minte nici când s- a născut sau când a murit 
Brâncuşi, dar asta nici măcar nu contează, Brâncuşi fiind dintr- o „altă lume”, şi din alt timp decât al nostru. 

Toate ale lui: viaţa  şi moartea, arta şi gândirea sunt altfel. O pluri-dimensiune, a metafizicii şi 
trasncendenţei, a „eternei reîntoarceri” eliadeşti.  
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Tăcerea lui este altfel, ea nu este tăcerea pioasă din biserici pustii, nu este tăcerea aşternută în pacea 
înserării, când, stând pe prispa casei bătrâneşti, nu auzi dacât ţârâitul greierului, talăngile vacilor ce se întorc 
de la păşune, mirosind a lapte şi a iarbă, nu este tăcerea ce te învăluie în progadia bătrânească, când, în 
adierea zefirului din amiaza zilei de mai, se scutură flori de prun pe mormintele străvechi, nici aceea care te 
apasă, stând culcat, în fânaţurile toropite de arşiţa de cuptor a miezului de iulie, în ţârâitul cosaşilor, fără ca 
vreo adiere măcar să clatine florile înmiresmate, când nu se simte decât, poate răsufletul pămîntului.   

Nu! Tăcerea lui Brăncuşi nu este tăcerea lumii acesteia.  Ea, tăcerea aceasta, este tăcerea de dinainte de 
facerea lumii sau de după sfârşitul ei, după cum nici iubirea lui, nici sărutul lui nu este un sărut din aceasta 
lume, acesta, sărutul, fiind unirea telurică între pământ şi cer. Sărut nemişcat, având ca martor singur, doar 
universul înţepenit în aceeaşi nemişcare. Sărutul lui Brâncuşi este în afara urii şi a iubirii. Iar “Coloana”, 
Coloana lui Brâncuşi nu este înălţare spre libertate, spre Dumnezeu, nu este coloana infinitului, este infinitul 
însuşi, ritmat fractalic, este puntea peste care nu vom putea trece niciodată, nici în viaţă, nici în moarte, nici 
în spirit. Axa (axis Mundi) pe care sunt aşezate aceste pietre de hotar ale spiritului universal, nu este nici axa 
vieţii, nici măcar axa morţii, este poate singurul punct fix în univers, existând în afara timpului şi spaţiului, 
chiar în afara veşniciei. Brâncuşi nu este nici „Mioritic”, nici „Manoleic” - cosmogonia lui revendicându-se 
de dinainte de pelasgi, de dinainte de megaliţii din Carpaţi, de dinainte de mituri, de dinainte de Dumnezeu, 
de dinainte, chiar, de nimic. Aşadar, de ce nu îmi place Brâncuşi? 

Poate pentru că noi oamenii acestei lumi simţim că universul există doar pentru 
fiecare în parte, că Dumnezeu a creat lumea numai pentru noi, că tot ce ne 
înconjoară este raportat numai la fiinţa noastră. Însă fără acest sentiment coborât 
din subconştient, nici nu am putea trăi. 

Raţiunea cea mai simplă ne arată, însă, că nu suntem decât doar un fir de praf,  
că existenţa noastră, că trecerea noastră conştientă prin această lume nu  înseamnă 
nimic in raport cu universul. Şi atunci ne înspăimântăm în faţa veşniciei, a 
infinitului, până când uităm iar, şi egocentrismul nostru mărunt ne dinamizează 
actele acestei vieţi. Arta lui Brâncuşi, însă, ne aduce mereu aminte ce şi cât 
însemnăm, Arta lui nu ne lasă să trăim liniştiţi şi iraţionali în egoismul nostru. Şi 
atunci aceasta ne înspăimântă, ca degetul acuzator al lui Dumnezeu. Din acest 
motiv cred că nu-mi „place” Brâncuşi. 

Eugen Evu, în 1978, la statuia lui Brâncuşi din Tg. Jiu 
 
 
Sirena lui Roaită 

Ştefan Doru DĂNCUŞ 
Sunt, dar nici noi n-am murit! 

Sunt unul mai bogat ca altul. Par a fi într-o competiţie pe viaţă şi pe moarte 
cu noi, poporul român. Plin de Baba Eba şi Boşu Becali prin Europa. Plin de 
25% luaţi de la intelectuali (că doar ei sunt „bugetari”). Plin de 24% TVA la 
micii întreprinzători privaţi care au rezistat cum au putut sub celebrele guverne 
anterioare. Plină ţara de controale, începând cu Garda Financiară şi terminând 
cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorului care se scuză: „- Ştiţi, la 
dumneavoastră n-am fost de multă vreme, trebuie să vă dăm amendă, că aşa am 
primit directiva”. Am ajuns în ţara mea să fac pact cu „autorităţile statului”, 
cărora „statul” le-a luat 25% din salarii. Ceauşescu a fost împuşcat pentru că nu 
a oferit condiţii de trai populaţiei. L-au acuzat de genocid. Dar înfometarea de 

astăzi cum se poate chema? Nu genocid? Cum îţi poţi permite eradicarea unui popor?... 
A, nu mai are România valori ce pot fi furate! S-au trezit conducătorii că au rămas cu buzunarele goale – 

nu mai e nimic de vândut, fraţilor, hai să luăm pielea de pe oameni! Nu suntem în 2011, dragi compatrioţi, ci 
în 1907.  Mamei mele i se ia C.A.S. pe cuponul de pensie!, şi momentul în care am văzut-o şi pe asta m-a 
înlemnit. Garantez că niciuna din structurile internaţionale cu care s-au făcut diverse înţelegeri în ultimii ani, 
nu vor interveni în „treburile interne”. Căci 1907 a fost un an de vârf al ţării noastre.   

Voi reveni... 
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Texte cu nume  

Florica BUD 
Paul Cernat  şi Ochelarii de fum 

Ochelarii de fum este volumul de proză contemporană recent apărut la Editura Cartex, sub îngrijirea 
doamnei Doina Ruşti, iar domnul Paul Cernat este criticul care i-a scris cuvântul înainte. Am răspuns prompt 
invitaţiei romancierei Doina Ruşti de a trimite o proză pentru o antologie. Ba mai mult, i-am respectat 
dorinţa de a solicita şi alţi prozatori în acest sens. Este vorba de scriitorul basarabean Igor Ursenco, stabilit în 
Baia Mare, un literat de toată isprava. Dat fiind faptul că au răspuns prezent invitaţiei marile nume ale 
literaturii române, a trebuit să retrimit o altă proză, mai hithiuană, cum se spune acasă la Ulmeni. Şi din 
aceleaşi motive nu a apărut nici fragmentul semnat de către Igor Ursenco, dar el a înţeles şi nu m-a tras de 
urechi fiindcă l-am amăgit, după cum nici eu nu m-am supărat pe distinsa Doina Ruşti şi sper că nici ea nu 
îmi poartă sâmbetele pentru articolul cu numele său din rubrica Texte cu nume. După cum ştiţi şi voi, 
Oameni Buni şi Răi, unii... poate cei ocoşi, îşi pot permite să aibă doar scurte furii intense, nu mari şi lungi 
supărări.  

Noo binie dară, veţi şuiera printre măsele Boieri Mneavoastră, treci cucoană o dată la subiect! Recunosc 
că dacă nu aş fi avut această rubrică aş fi uitat Prefaţa domnului Paul Cernat, exclamând pentru a nu ştiu câta 
oară: Lascia perdere bambolina! Căci în timp s-a adeverit prezicerea pe care mi-a făcut-o un ziarist de la 
centru care, citind carte mea de debut, Iubire, sînt un obiect nezburător, a exclamat, acum vreo douăzeci de 
ani:  Ce păcat Florica Bud că nu ai un nume consacrat, căci în lipsa lui pur şi simplu proza ta va irita! Şi 
uite aşa, ea irită până în ziua de azi! Dar atitudinea mi se pare firească. Fiindcă dincolo de faptul că scriu 
bine, fără să cer voie nimănui nici măcar noului sobor de critici literari, mai sunt şi nevastă de...! Deşi trecută 
de cincizeci de ani, mă mai ţin dreaptă, urmându-mi spiritul jucăuş. Spuse toate acestea cu modestie, aş pune 
pariu pe un pachet de Eugenia, model vechi, că nu voi mai avea ocazia să fiu prezentă în vreo antologie, 
deoarece... din cei treizeci şi doi de prozatori doar douăzeci şi opt au trecut examenul prefaţatorului, prozele 
celor patru doamne, care am rămas repetente prin operaţia simplă de scădere, fac parte din 
povestirile/secvenţe care nu sunt la... înălţime. Domnia sa, Paul Cernat, spune în Cuvântul înainte al acestei 
antologii: ...decepţiile sunt din fericire foarte puţine de numărat pe degetele de la o singură mână.  

Presupunând că domnul Paul Cernat are cinci degete la acea mână preafericită, atunci cel de al cincilea, 
prezent cu o proză scrisă prost, este Cel de Sus, căci doar el este omniprezent, chiar şi... în cărţile noastre, 
mai puţin în cea a simpaticei colege în ale scrisului, Cristina Nemerovschi, carte intitulată necatolic şi 
neortodox Sânge satanic. Nu voi vorbi nici în numele Domnului, luându-i astfel numele în deşert şi nici în 
locul celorlalte trei doamne. Voi vorbi doar în numele meu, fiindcă fac parte din categoria acelora care 
oricum nu au ce pierde. Nimic nu se aseamănă cu gândul plăcut că eşti un om liber care nu mai are nici de 
pierdut și nici de câştigat!              

După ce am citit Prefaţa şi volumul Ochelarii de fum, din scoarţă în scoarţă, am început să navighez pe 
apele nu tocmai limpezi ale prietenului meu, internetul, ca să văd ce ştie dumnealui despre Paul Cernat şi 
despre cei pe care îi cunosc mai puţin, deşi până la urmă scrierile lor şi nu CV-urile ar trebui să fie cele care 
contează. Mi-ar plăcea să fiu prezentă în paginile unei antologii cu proză   nesemnată şi neprefaţată. Ar fi o 
experienţă interesantă, mai ales dacă s-ar face un sondaj de opinie pe marginea ei, pe diferite grupuri de 
cititori. 

Doldora de amănunte culese de pe internet, mi-am adus brusc aminte că urmărisem o emisiune culturală 
în care criticul Paul Cernat era invitatul domnului  Daniel Cristea-Enache. Păreau doi moşuleţi satisfăcuţi. 
Nu cumva să vă gândiţi la ei ca la un cuplu format din Dumnezeu şi Sfântul Petru, aflat la intrarea Raiului 
literar şi apoi să mă scoateţi tot pe mine vinovată pentru imaginaţia voastră bolnăvicioasă! Stând la masă 
doar cu acele cărţi care le gâdiliseră plăcut baierele sufletului şi ale intelectului, cei doi critici păreau doi 
pensionari paşnici, ajunsi la capătul carierei, o cariera grandioasă. Biensure! Dialogul şi tonul paşnic al 
cuvintelor imi aduceau aminte de starea de graţie a unei femei, respectiv... sarcina. Am trecut şi eu prin... 
momentele de extaz, când scăpată de dureri şi cu pruncul în braţe mi se părea că naşterea copilului înseamnă 
sfârşitul încercărilor, când de fapt este un început care îşi are finalul doar când părăseşti această lume... 

Să ne întoarcem la cei doi protagonişti care guguştigau fără grija zilei de mâine, fiindcă ştiu ei prea bine 
că, după ce ne vor părăsi cei câţiva critici consacraţi, locul lor este asigurat. Deocamdată sunt pe poziţia, la 
fel ca mulţi alţi critici din toate zonele ţării, de istorici literari care se încumetă să abordeze doar  clasicii şi 
pe cei despre care s-a mai scris. De fapt, mulţi dintre ei se vor mulţumi doar cu aceasta. Să dea Domnul să nu 
ajungă nişte ciocli... fie ei şi... literari! Ce ar putea deveni neavând curajul de a analiza şi textul unui 
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necunoscut? Este una să scrii, de exemplu, despre Mircea Eliade, autor abordat înaintea ta de nenumăraţi 
exegeţi şi alta să te pronunţi despre un ins oarecare...  nici măcar simpatic şi care pe deasupra nici nu îţi va 
aduce gloria imediată.  De ce să rişti?  

Stăteam tristă în faţa televizorului, cârpind un... ciorap, neputând să îmi dezlipesc ochii de la tandemul 
literar, ce sorbindu-şi din ochi opiniile, pthica de acord în toate. Mă copleşeşte bănuiala că niciodată de la 
aceşti distinşi domni nu mă voi putea aştepta la vreo... acţiune, deorece păreau atemporali, asexuaţi şi 
postmonotoni. Vei rămâne virgină! îmi spuneam furioasă, aruncând cât colo ştrimflu’ cârpit, în cele din urmă 
îmbibat şi el de... cultura prelinsă dinspre respectiva emisiune. Cei doi sigur nu îţi vor face nimic.... îmi zic, 
fiindcă moleșeala de boier li se citea pregnant în priviri şi pe... scroll. Biată prozatoare, plânge-ţi, plânge-ți, 
nenorocul! Vei muri numărând petalele margaretelor de acum o sută de ani! Ciocoi literari! dau frâu 
primului impuls. 

Eşti pornită rău, floricico, veţi spune îngrijoraţi Grădinari Cerşind Ploaie Cu Soare. Te laşi înlănţuită de 
faldurile nesănătoase ale supărării. De ce să suferi pentru  faptul că unor domni satisiţi, ce îşi fac siesta la o 
masă rotundă, le lipsesc în restul timpului cei câţiva neuroni zburdalnici care fac trecerea de la mediocritate 
la...  

Să recapitulăm: tag moşuleţi... tag asexuaţi... tag  ciocoi şi ciocli literari! 
 
Amintiri nefrumoase  

Gelu STREIANU 
Ochii visători şi sistemul: Marele Orb, Tovarăşul 

… Dragă cititorule, 
Nu mi-am asumat fantasmele „diurn şi stupid”, pentru preeminenţa „lumii din noi”, imaginarului, eul 

nocturn, aşa cum un poet existenţialist de tip oniric, îşi confesa psihanalitic, atitudinea. Ci dintr-un „ceva” 
înnăscut, din părinţii ţărani munteni, siliţi de  război, sărăcie, regimuri totalitariste, a  se „auto -exila” la 
oraş, unul cvasi-muncitoresc, am crescut şi m-am refugiat în arte, aşa cum erau ele în proletcultism, apoi în 
naţionalismul „socialist” ceauşist şi mereu am trăit drama „inadaptării”, artele fiind de refugiu, de 
rezistenţă, ori de „cuplare” cu acel „realism socialist” care a devastat decenii la rând, 1952-1989, vieţile şi 
operele multor români… Cei ce au ajung în exil, se ştie, s-au afirmat, unii genial, în vreme ce rămaşii acasă, 
care-cum, şi-au asumat şi au suportat mizeriile dictaturii de tip poliţienesc-politic… Nu m-am dedublat, ci  
m-am „adaptat”, însă cărţile mele mele au „distilat”, uneori au decantat semi-oniric, fraustrările, traumele 
chiar, teluricul tulbure al biografismului disisumlat în estetismul meu de tip romantic, cu „muşcătura 
inimii”, elegiac sau baladesc. 

Sunt un Nocturn, născut la miezul unei nopţi de Septembrie, în Fecioară. Asupra-mi au unduit mereu 
nostalgia, dorul după ceva cândva pierdut, poezia de început era obsedată de lumină, de întoarcere în 
apolinic, iar o etapă lungă de dionisiac (comportamental, şi în gesticulaţia verbală a textului) – a încetat 
brusc, după 1989, când „cutremurul” ieşirii din sistemul monstrous, a agravat aproape de obsesional, de 
patologic, conştiinţa tragică, de tip cioranian, a meditaţie mele creative: curând, pe acest teren deviaţionist 
spre o altă Utopie (capitalismul şi Europa „pierdută”, reintegrarea etc.) – artiştii din generaţia mea au de 
confruntat noile spaime, deoptrivă cu cele ale „nucleelor dure”, ale memoriei asasinate diurn şi nocturn (!) – 
de minciuna indusă a falsei revoluţii, de prăbuşirea în interior a identităţii naţioanle, sfărâmată în milioane de 
ID-uri, cum vedem… Condiţia dualistă a omului, scrutările mele în cunoaşterea de tip cartezian, s-au 
complementat conflictual, trepidant, afectându-mi şi mai barbar sufletul: ce să ţâşnească, eliberator, ideal, 
din El, decât gheizerele memoriei de adâncime (arheofiinţa reprimată), olaltă cu jeturile şi cataractele de ape 
dulci, ape sărate, ale purificărilor – vai, prin jerfe, de vindecări prin suferinţele vindecării… Şi la ce bun,   
mi-a spus, cunoaşterea de tip excesiv empiric, pe cont propriu, auto-experimental, devreme ce ţie însuţi nu îţi 
e utilă, ci se înfruptă din experimental tău alţii? E o utopie de tip religious, dacă nu miatomanie (vezi Ion 
Gheorghe, Ioan Alexandru, dar şi “poeţii blestemaţi” de la Bacovia, via Labiş, la Nichita Stănescu,  Ileana 
Mălăncioiu, Angela Marinescu, Ioana Ieronim, Mazilescu, Gabriela Negreanu,  Gabriela Melinescu, Nora 
Iuga şi nemnumăraţi alţii: toţi valoroşi, dar toţi camusieni şi (sau) sartrieni: de fapt Poeţi ai Frustrărilor care 
au practicat Lustraţia, lustrul auto-asumat (sic, n.n.) – spălarea de creier… Altora, celor deliranţi, justiţiari, 
însuşi regimul poliţienesc-cazon-mistic, le-a spălat creierele: în penitenciare, în sinistra „lucrare în orb” a 
securiştilor, în îndoctrinarea diabolică, încă din şcoli, în societatea agonică din acest spaţiu al eternelor 
Lucrări în Orb ale Istoriei. 
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Memorie încă vie, memorie nevie… 
Nu am rămas totuşi în fantasmul nocturn, n-aveam cum să supravieţuiesc, cu familia mea, cele două 

căsnicii, doar prin „muncile imaginarului”, scriitorul, artistul în general, în comunism, este nedorit de 
putere, „fanatismul“ dezvoltat de el este psihedelic, neavenit  pentru fanatismul cel mare şi orb, politic. 

Genul de catarsis practicat de mine, prin creaţie şi profesionalizare, a avut efecte malefice, mi-a afectat 
grav – prin excesul de arderi bio-chimice şi psihice..., crize de epuizare şi îmbolnăviri, operaţii chirurgicale şi 
toate pe fondul a 30 de ani de hărţuiri ale securităţii, ale Tovarăşilor. Mi-am scris cărţile în sensul că parţial 
mi-am salvat Sufletul, spiritual conştiinţa, însă vârsta aduce scadenţele. Am căutat şi uneori am aflat, prin 
arta poetică, spaţii de refugiu, „fugi de acasă” în visătorie, în boemele culturale, iar din toate astea au răsărit 
câteva cărţi ce vor rezista, altele vor fi doar mărturii că „am fost”, triste „apocrife” pe cant, prin casele 
amicilor, prin biblioteci răzleţe, prin arhive, prin poduri sau subsoluri… Memorie nevie, dar conţinând în 
stratele ei… orizont reprimat în nadir, latenţă aparent statică,… germenii unei posibile alte lumi. Dacă ceea 
ce a fost, va mai fi, va fi? Lacrima inimii să nu cadă pe obrazul urmaşilor prin care sinele lumii, se caută în 
atemporal, îmi zic, riscând desigur preţiozitatea… 
 

POETOMUL 
Ce poţi să zici, acum, când eşti „poet-om în retragere”? Fie primit de cei asemeni nouă, de cei ce vor 

înţelege că a iubi ne este mai necesar decât a fi iubiţi… de va fi de folos! La un moment dat, careva, unul 
numai oniric..., spunea că trăieşte „contopirea dintre lumea reală şi cea a visului”. Ce mi-e VIU, ce mi-e 
VIS? Borne-dimensiuni ale devenirii, probabilitate a „eternei reîntoarceri”…? Semnul mirării şi al 
întrebării,  e benefic: suspendă în sufletele noastre călătoare, nostalgia unui fost- nou zbor, ca o amintire din 
ancestral, ca anamnesys? Ştim că nu ştim. Ci poate că de am ştii „de tot”, am muri spontan. 
 
Aşa grăit-au… 
 

... NIETSZCHE            ... IUDA  
(Anticristul, ed. Antet)   (Evanghelia lui Iuda, Manuscrisele  

de la Marea Moartă, idem.)  
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