poiana de pe vale,/ Unde-am vãzut lumina prima
datã./ În seri cu lunã plinã, dulci cavale/ Vrãjeau atîta
lume dintr-o datã,/ De-aceea inima mi-i ancoratã/ Deun fir de iarbã ºi de trei petale./ Nãscut sunt în poiana
de pe vale...” („Rondelul satului natal”, cu moto
„Veºnicia s-a nãscut la sat” de Lucian Blaga).
Volumul Rondeluri, îmbrãcat într-o elegantã
hainã graficã, are o structurã interioarã pe mãsura
trãirilor ºi obsesiilor poetului, încît secvenþele: „La
pas prin anotimpuri”, „Sub clar de lunã”, „Poetul ºi
lumea”, „Oameni ºi… oameni”, „Rãdãcini” nu sunt
deloc întîmplãtoare, ele constituie în fapt o concepþie
despre fiinþa omului ca existenþã, întãrind modalitãþile prin care se reflectã gîndirea, meditaþia ºi
devenirea. Rondelul este ºi el un „mod” care oferã
posibilitatea exprimãrii unei meditaþii ce se fixeazã
pe esenþa textului. Vasile Fluturel simte ºi creeazã
rondelul care transpirã elemente de moralã, socialã,
culturalã etc., toate acestea avînd motive de inspiraþie
din naturã ºi istorie, din literaturã ºi tradiþii, din viaþa
cotidianã cu realitãþile ei inevitabile. Cititorul
recunoaºte influenþa scrisului în general, dar mai ales
pe cel impregnat de lumina rãsãritã în chip tainic prin
harul ºi etica scriitorului, care încãlzeºte sufletul ºi
transfigureazã universul interior. Dedicaþiile pe care
autorul le face, aproape fiecare rondel fiind închinat
ca semn de preþuire ºi afecþiune (între alþii – Alice
Cãlugãru, Gavril Istrate, Gellu Naum, Eugen Doga,
Mihai Cimpoi, Ana Blandiana, George Bãdãrãu,
Horia Zilieru, Nicolae Dabija, Constantin Ciopraga,

Grigore Vieru) reflectã direct sau indirect priviri iluminate de comuniune ºi spiritualizare, de empatie ºi
pronunþare a calitãþilor celor ce gîndesc ºi creeazã în
ideea modelãrii interiorului uman, o cerinþã esenþialã
a demnitãþii fiinþei, ea însãºi într-o continuã ºi nobilã
devenire.
De la volumul de debut Cinci puncte cardinale
(1996) (în timp a scris peste zece cãrþi de versuri,
cugetãri, note de cãlãtorie, micropoeme, epigrame,
articole ºi interviuri, monografii), Vasile Fluturel a
parcurs un drum creator care-l impune în peisajul literaturii ieºene contemporane. Aceastã recentã carte
de rondeluri consfinþeºte o operã temeinicã, de har ºi
sensibilitate, apreciatã cum se cuvine ºi de critica literarã. El trãieºte ºi iubeºte poezia ca pe o fiinþã cu
calitãþi deosebite care-i ºopteºte cuvinte inspirate,
dialogînd liric pe tema trecerii ºi petrecerii prin lume
ºi divulgîndu-i cã viaþa ar fi mult mai insuportabilã
fãrã lumina alb-argintie a vãzduhului cu logos ºi dor
de înãlþime. Nu putem încheia aceastã sumarã cronicã fãrã a reda fragmente din rondelul de început ºi
din cel de sfîrºit al cãrþii: „Zîmbeºte-un ghiocel de
fatã/ Cu-aripi de cer în ochi senini.../ Irump iar
sevele-n grãdini,/ Trezind la viaþã glia toatã...”
(„Rondelul fetei-ghiocel”) ºi „În dorul unor clasice
valori/ Ce-ºi au statura bine conturatã/ Scriu ºi
poezie, uneori,/ Cu ritmuri ºi cu rime împãnatã./ Poet
de modã veche-s cîteodatã…” („Rondelul poetului
III”).

Iulian-Marius MORARIU

O ÎNCERCARE LITERARÃ DE RESTITUIRE
A IMAGINII ISTORICE A LUI VLAD ÞEPEª
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eºi rod al unei germinaþii îndelungate ºi al
unei pasiuni neostoite parcã întru totul,
romanul Ochiul Dragonului (Editura
Paralela 45, Piteºti, 2011, 456 p.), al regretatului Ion
Moise, are totuºi o tentã vãdit polemicã, dupã cum
autorul însuºi mãrturiseºte în precuvîntarea acestuia,
arãtînd cã a dorit sã ofere cititorilor ,,un roman anti
Bram Stocker”. Altfel spus, a dorit sã restituie
beletristicii efigia istoricã a voievodului ºi imaginea
sa aºa cum au pãstrat-o cronicile ºi aºa cum s-a perpetuat ea în inimile românilor de-a lungul istoriei
multiseculare.
În realizarea acestui demers, el a jertfit douã
decenii din viaþã efortului de documentare, fapt pen 48

tru care volumul sãu incumbã zeci ºi sute de date
istorice, lecturate ºi analizate de autor, unele în limba
românã, iar altele în latinã, germanã sau maghiarã,
descoperite în arhivele clujene, bistriþene sau
braºovene, ceea ce justificã ponderea predominantã a
cadrului transilvan al acþiunii.
Structurat pe 37 de capitole ºi desfãºurat pe întinderea a 456 de pagini, romanul bistriþeanului reprezintã o operã prodigioasã, în cadrul cãreia sunt expuse,
într-un mod atractiv, informaþii mai mult sau mai
puþin cunoscute din istoria Þãrii Româneºti a celui
de-al XV-lea secol. El se deschide cu prezentarea
episodului unei execuþii desfãºurate la Adrianopol,
ale cãrei victime sunt cîþiva membri ai familiei
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Dãneºtilor (element de simetrie al operei, ce se va
închide tot cu o execuþie, a lui Vladislav), aflatã în
rivalitate cu cea domnitoare, context în care sunt
prezentaþi în antitezã fiii domnitorului Vlad Dracul:
Radu cel Frumos ºi Vlad Þepeº. Aici, dupã ce descrie
felul în care au ajuns ostateci ai Porþii, realizeazã
portrete ale amîndurora, prezentîndu-i în mod comparativ ºi reliefînd deosebirile marcante dintre cei
doi.
În capitolele urmãtoare, naratorul descrie ascensiunea la tron a viitorului voievod la o vîrstã fragedã,
pe cînd era doar de 18 ani, prezintã soluþia gãsitã de
el pentru stîrpirea corupþiei încã din timpul exilului
adrianopolitan – þeapa, dupã care descrie domniile
voievodului ºi momentele de exil care le-au întrerupt,
precum ºi relaþiile sale cu maghiarii sau cu ?tefan cel
Mare. Totodatã, el prezintã ºi declinul lui Vladislav,
dar ºi crîmpeie din viaþa unor oameni ale cãror destine se vor intersecta cu cel al lui Þepeº.
Opera, deºi densã din punct de vedere informaþional, nu constituie o lecturã grea ºi obositoare,
acest lucru datorându-se echilibrului între descrieri,
dialoguri ºi naraþiuni. Astfel, descrieri ale unei bãtãlii
cuprind partea lor de date ºi cifre, dar sunt alternate
cu schimburi de replici între protagoniºti. Altminteri,
Ion Moise se dovedeºte un maestru al dialogului, pe
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care îl foloseºte adesea (alteori preferã monologul
interior, pentru a transmite trãirile personajelor ºi
frãmîntãrile lor), nu doar pentru a prezenta un eveniment, ci ºi pentru a reliefa anumite stãri ale personajelor între care se desfãºoarã el, dar ºi pentru a
reliefa anumite trãsãturi morale ale acestora (ºiretenia
– în cazul lui Albu; teama – cazul lui Berivoi, al
ostaºilor care pierduserã bãtãlia, a lui Vladislav).
O mare calitate a operei o reprezintã, alãturi de
cele prezentate anterior, ºi abundenþa figurilor de stil,
folosite fie cu rol descriptiv, fie cu scopul de a întãri
anumite afirmaþii. Epitete, comparaþii ºi metafore ce
creioneazã adesea o imagine aproape hiperbolicã a
lui Þepeº (de exemplu: ,,eºti atît de aprig încît de
ochii tãi ºi diavolul se teme” – p. 103), personificãri
ce evidenþiazã faþete ale cadrului acþiunii, toate acestea întregesc eºichierul structurii stilistice a romanului.
Dincolo de aspectul stilistic, lucrarea se distinge ºi
prin profunzimea ideilor prezentate aici, precum ºi
prin valoarea lor moralã. Fiorul nobil de a elibera
Þara Româneascã de sub robia otomanã ºi de a o
pune la adãpost de interesele maghiare, regretul
provocat domnitorului ºi lui Stepan Turcu de
rãzboaiele interne dintre creºtini, generatoare de crize
interne, tristeþea provocatã de pierderea lui Berivoi,
sunt doar cîteva dintre multele exemple care
dovedesc acest lucru ºi conferã lucrãrii valoare ºi din
acest punct de vedere.
Un ochi critic, pornit pe iscodiri ºi pe descoperirea
erorilor, ar putea observa prezenþa constantã a unor
scene de-a dreptul concupiscente (care îl au de obicei
protagonist pe Radu cel Frumos), precum ºi bogatul
repertoriu de arhaisme care împodobeºte naraþiunea,
ºi le-ar putea taxa drept minusuri ale lucrãrii. Departe
de a scãdea din valoarea ei însã, acestea conferã un
plus de autenticitate ºi de valoare operei. Scenele
,,deocheate” au, asemenea altor scene de la curte,
rolul de a familiariza cititorul cu atmosfera de aici, în
timp ce arhaismele, alãturi de termeni turceºti ce
denumesc ranguri în administraþie ºi armatã ºi de
toponime sunt rodul activitãþii documentare, desconspirînd pasiunea ºi seriozitatea autorului ºi contribuind la crearea unui cadru realist al acþiunii, care,
alãturi de simetria romanului, îi conferã trãsãturi ce lar putea lesne încadra în genul denumit.
Datoritã calitãþilor enumerate mai sus, volumul lui
Ion Moise poate fi considerat o capodoperã a literaturii contemporane ºi o piesã reprezentativã din tezaurul beletristicii bistriþene, ce oferã cititorului o lecturã deopotrivã educativã ºi plãcutã.
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