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Înmormântarea a doi buni prieteni: Corneliu Leu și Pompiliu Manea

Destine Literare

CETĂŢEANU Alexandru

Adio, dragi Prieteni!
Nu voi uita niciodată tristeţea ce m-a cuprins
în luna lui cireşar a anului 2015, la Bucureşti! Am
trecut oceanul cu bucurie, cu gândul la prietenii mei
dragi pe care urma să-i întâlnesc în România. Pe unii
i-am întâlnit, dar nu pe toţi… Prima veste şocantă a
venit ca un trăsnet! A murit Corneliu Leu! Nu mi-a
venit să cred. Prietenul meu, poetul Theo Răpan era
sigur că nu este un zvon, aşa cum a fost cel despre
Regina Angliei (un ziar a anunţat că a decedat!), dar
mie tot nu mi-a venit să cred, sau mai bine zis, nu
vroiam să accept ideea că Maestrul prieten (eu aşa îi
ziceam) a trecut în altă dimensiune.
L-am sunat la numărul pe care vorbeam de
obicei. Nu mi-a răspuns dar peste câteva minute…
apel de la numărul Maestrului! Un licăr de speranţă
Ŕ dar la capătul «firului» nu era vocea
inconfundabilă a prietenului meu; era Tudor Leu,
care mi-a confirmat că tatăl său nu mai este în viață
şi mi-a dat detaliile înmormântării. Ce trist!
Împreună cu finul meu Ion Gheralia (pe care
Maestrul îl simpatiza iar finul Ion îl admira nespus)
am trecut pe la Târgul de flori, am cumpărat o
frumoasă coroană din partea Asociaţiei Canadiene a

Scriitorilor Români şi am ajuns în timp la biserica
Ghencea, înainte de a începe slujba, la ora 11.00.
Cam puţini prieteni şi colegi de breaslă la biserică!
Se zice că participarea la înhumare depinde mult de
starea vremii, dar în ziua de joi, 11 iunie 2015
oricine poate confirma că a fost o vreme superbă la
Bucureşti!
Aş fi vrut să spun câteva cuvinte, să fac o
destăinuire, dar au vorbit numai doi din cei patru
preoţi care au oficiat slujba. Acum se poate dezvălui
un secret bine păstrat (aşa cum cer normele distinsei
Academii Suedeze) Ŕ marele scriitor Corneliu Leu a
fost propus de două ori pentru Premiul Nobel din
partea ACSR. Anul acesta aveam mari speranţe de
succes, dar… destinul a vrut altfel Ŕ să nu avem și
noi, românii, bucuria unui Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură!
De la biserica Ghencea, l-am condus pe iubitul nostru prieten pe ultimul drum până la cimitirul
Belu, Zona Scriitorilor (poziția 114, pentru cei care
vor dori să aprindă o lumânare pentru marele decedat) şi ne-am luat un ultim rămas bun. Gândurile mă
poartă înapoi; nu de mult, Maestrul Leu îmi scria:

2015-04-30 5:29 GMT-04:00 CORNELIU LEU <leuc@upcmail.ro>:
Nu ştiu, dragă Alex dacă în pădurea de arțari găsești pelin, dar ar fi bine să pui în vin și să-ți
pui sub pernă, ca să fii ferit de prostioarele care pe mine mă întristează, tocmai fiindcă te
iubesc….
Apoi, în acelaşi email mă sfătuia :
”Ştii că nu-l agreez pe Manolescu, dar iar îți dau exemplul lui: Cum ține cu dinții de funcție de
foarte mulți ani și îi sfidează pe cei care-i cer s-o lase. Să nu faci cumva o asemenea prostie (de
a mă retrage ca preşedinte al ACSR, n/a) după ce ai investit energie, timp și bani și ai suportat și
mojiciile altora….”.
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Îi voi asculta sfatul, evident, dacă voi fi reales.
Nu ştiu cum să-i spun cât de mult l-am iubit şi apreciat pe scriitorul patriot și Omul Corneliu Leu.
Dar cine nu-l iubea! Mesajul din China al marelui sinolog român Constantin Lupeanu o să vă convingă Ŕ
poate fi citit la pagina 145. Mă simt deosebit de onorat că am avut șansa vieții de a cunoaște și deveni prieten cu o personalitate de legendă precum Corneliu Leu, voi urma sfaturile sale înţelepte, inclusiv pe acesta
de a... ”căuta pelin în pădurea de arţari” canadiană!
Drum bun spre Eternitate, scump Maestru Corneliu Leu! Nu te vom uita şi vom continua să luptăm
pentru triumful adevărului în lume, pentru binele României şi pentru Limba Română, cum ne-ai învăţat!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
***
În acestă nefericită lună iunie au mai plecat spre cele sfinte Ŕ un drag prieten al familiei, Dem (Dumitru) Mihai, născut în Amărăști ca și mine, stabilit la Montreal (a murit la Sp. Fundeni, pierzând lupta cu
un cancer nemilos la numai 55 de ani!), Diana Mihaela Raduță (nepoata colegului nostru Ioan Barbu) la
numai 41 de primăveri Ŕ şi băiatul prietenului meu din Germania, dr. Harold Hirschberger pe nume Toni
Hirschberger în vârstă de numai 27 de ani! Acciden !, mi-a spus prietenul meu Harry, şi nu l-am întrebat mai
mult Ŕ am rămas fără grai. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toți acești prieteni dragi!
***
Pe prietenul meu de o viaţă Manea Pompiliu, primul meu şef după terminarea facultăţii, urma să-l
văd la Cluj, după întoarcerea sa dintr-un lung voiaj de peste 100 de zile prin Europa, la volanul BMW-ului
său puternic. Am ”colindat” împreună prin «Vechiul Continent», prin USA, prin China şi îl ştiam în formă,
în ciuda apropierii «barierei» de 80 de ani. Îi mai trebuiau câteva luni să o depăşească Ŕ ar fi împlinit 80 de
ani pe 7 octombrie. Dar, aşa îi era scris în Destin - să plece spre veşnicie în acestă lună de iunie, prin
surprindere, fără nicio suferinţă Ŕ cred că este o mare răsplată de la Dumnezeu o asemenea « plecare » !
Ne-am despărţit pentru totdeauna de pe acest pământ la cimitirul Pipera, unde a fost înmormântat alături de
iubita sa soţie Doina şi scumpul său nepot Alex, pe care l-a pierdut la numai 15 anişori în urma unei erori
medicale. Drum bun spre Eternitate, drag prieten Pompi! Condoleanţe întregii familii !
Prietenul nostru comun, scriitorul Ioan Barbu l-a descris foarte bine pe regretatul nostru Pompi, aşa
că îi «dau cuvântul» :
Ultima întâlnire
Totdeauna m-am mândrit cu prietenia universitarului Pompiliu Manea, prof. dr. ing., unul
dintre cei mai uluitori performeri pe care i-am cunoscut: a deschis și a prezentat în public prima
colecție din țară de aparatură medicală, care îi poartă numele; în anul 1990, la 24 ianuarie, a
întemeiat prima şi cea mai importantă firmă privată de aparatură medicală din România (TEMCO),
cu sediul central în Cluj-Napoca şi cu 10 reprezentanţe în principalele centre medicale universitare
din România; a elaborat peste 200 de articole şi lucrări ştiinţifice, publicate în ţară şi străinătate şi
11 cărţi (autor şi coautor), unele dintre acestea – „Instalaţii electromecanice în tehnica medicală”,
„Economie şi Administraţie Sanitară” (sub redacţia dr. ec. Alexandru Popescu), „Colecţia de
Aparatură Medicală «Pompiliu Manea»”, „Aparatura de Radiologie şi Imagistică Medicală” – fiind
primele manuale destinate învăţământului tehnic-medical din România; a fondat și a condus, ca
director, „Revista de Economie şi Administraţie Sanitară”; a făcut înconjurul lumii, publicând apoi o
carte unică în literatura de călătorie, ilustrată cu peste 700 de fotografii, „Peregrin pe cinci
2
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continente”, primită cu unanime și meritate elogii; a luat parte la două expediții, la Polul Sud și la
Polul Nord, călătorind „până la capătul pământului”, cum îi plăcea să spună. Joia trecută, s-a
întors dintr-un inedit TUR al CAPITALELOR EUROPEI, la capătul a 102 zile petrecute în cele mai
importante metropole ale continentului. A călătorit, la volanul autoturismului său, ori în avioane,
trenuri, autocare sau nave maritime, ca să ducă din capitală în capitală mesajul clujenilor, ca
ambasador al acestora, de a fi declarat orașul din inima Transilvaniei, în 2021, CAPITALĂ
CULTURALĂ EUROPEANĂ. Era mândru de întreprinderea sa, a venit din această călătorie numai
cu gânduri bune și laude, urmând să-și aștearnă însemnările într-o nouă carte. Vineri, sâmbătă și
duminică până la amiază a avut timp să-mi vorbească pe îndelete despre ideile care urma să le
aștearnă pe hârtie. Dar timpul n-a mai avut răbdare, cum se întâmplă deseori cu oamenii mari. A
fost ultima noastră întâlnire. La prânz, duminică, din poarta Palatului TEMCO din Cluj-Napoca nu-i
venea să ne despărțim. Parcă mai avea încă un cuvânt de spus, parcă mai avea încă un gând în
suflet – sau poate numai așa să ne mai privească o clipă cu ochii săi mari, inteligenți și blânzi ca
ai unei icoane. Vestea morții fulgerătoare a dragului meu frate și prieten Pompiliu Manea, primită
luni, 15 iunie, în jurul orei 17.30, m-a pironit locului. Minute în șir m-am întrebat dacă nu e o farsă.
Vorbisem cu el la telefon, duminică seara, după ce a ajuns acasă de la un spectacol de operă, iar
eu mă aflam deja în Râmnic. Incredibilul se întâmplase. Dumnezeu l-a luat în dreapta Sa în chiar
ziua când, cu 126 de ani în urmă, sufletul Poetului Nepereche s-a înălțat la Cer. Pompiliu Manea
l-a iubit pe Eminescu așa cum și-a iubit părinții, surorile, soția, copiii și nepoții. „Dragostea mea
față de Eminescu este una de care nu m-am vindecat toată viața și sunt sigur că nu mă voi
vindeca nici când voi trece în lumea astrelor.” Adio, scump prieten! Drum bun în această călătorie
fără întoarcere! Viața fără tine îmi va fi foarte grea. Mi-ai fost și-mi vei rămâne în suflet ca un uriaș
cu fruntea în soare. În imensul senin unde te afli acum, sunt sigur că Dumnezeu ți-a încredințat un
înger să te aibă mereu sub aripa Sa ocrotitoare. Prietenia noastră va curge înainte, fără amurg.
Ioan Barbu

Mormântul regretatului Pompiliu Manea
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O dublă lansare cu dublă participare!
Poate cineva să creadă că am trecut Oceanul cu o săptămână în avans faţă de planificarea iniţială, numai să
fiu prezent la o lansare de carte (dealtfel, dubla lansare) la Bucureşti? Aşa am făcut şi nu regret deloc, ba
chiar mă bucur pentru premoniţie, inspiraţie, îndemn lăuntric sau ce o fi fost Ŕ aşa cum am relatat mai sus, sa întâmplat că mi-am luat rămas bun de la doi mari prieteni, conducându-i pe ultimul drum. Cât de mult aş fi
regretat dacă nu se întâmpla aşa, dacă aş fi pierdut acea şansă … Dar să revin la subiect !
Am fost martor la o lansare de cărţi de neuitat, de necrezut, de neimaginat. Eroul, nimeni altul decât
colegul nostru, membru de Onoare al ACSR, poetul Theodor Răpan !
Evenimentul literar de excepţie, lansarea cărţilor PAS ÎN DOI. De trei ori 33 + 1 Icosonete şi PUR
ŞI SIMPLU. 154 Contrasonete (Editura « Semne », cu opere grafice de Damian Petrescu 2014 şi 2015) a
avut loc pe 15 iunie, la CENTRUL SOCIO-CULTURAL « Jean-Louis Calderon » din Bucureşti. În ciuda
căldurii aproape sufocante (sala în care se ţin evenimentele culturale se afla într-un fel de pod de casă
boierească) cred că au participat la eveniment în jur de 200 de iubitori de poezie adevărată.
Prof. Alexandrescu Vladimir a fost moderatorul lansării-spectacol la care a « cântat poezie » poeta
Alexandrina Chelu de la Filarmonica Rock Oradea, împreună cu tatăl dânsei Florian Chelu Madeva,
«cantautor» şi compozitor. Înălţătoare momente muzicale! Cunoscutul, inegalabilul şi mereu tânărul actor
Florin Piersic a fost la înălţime, improvizând glume bune, un adevărat spectacol de virtute actoricească!
Au vorbit elogios despre poetul Răpan şi opera lui următorii:
Elena Scurtu - directoarea Centrului Cultural "Calderon"; Prof. univ. dr. Ioan Dodu Bălan - critic, istoric
literar; Emil Lungeanu - poet, prozator, eseist, critic literar; Aureliu Goci - critic literar;
Nicolae Dan Fruntelată Ŕ poet (L-am admirat la o lansare de carte la
Sadoveanu Ŕ LAMBRETTA, editura SemnE - şi sper să colaborăm pe viitor);
Geo Călugăru - poet; Nicolae Matcaş, Prof. univ. dr., poet/sonetist, fost
Ministru al Învăţământului al Republicii Moldova; cunoscutul si unanim apreciatul scriitor Florentin Popescu, critic literar și editor la ”Bucurestiul Literar
si Artistic”; Eliza Roha, scriitoare şi Viorel Martin Ŕbun epigramist.
A fost o după amiază de sărbătoare pentru poezia românească, a
meritat din plin efortul de a fi prezent la eveniment şi îi urez Maestrului Theo
Răpan multe succese în continuare !
NOTA: În urma articolului meu ‖Semiți și antisemiți la Montreal‖ publicat în
numărul trecut al revistei, am primit mai multe cuvinte de apreciere de la diferite personalități, cărora le mulțumesc. Public la pagina 128 comentariile distinsului scriitor medic Dimitrie Grama din Malta, împreună cu mulțumirile
mele! A.C.
Florin Piersic la Calderon

Alex Cetățeanu la Calderon
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La ”Sadoveanu” lansarea cărții ”Lambretta” de Nicolae Dan Fruntelată

La ”Calderon” dublă lansare - Theodor Răpan
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Alina AGAFIȚEI

VERSURI
Subliminal
ți-am promis că
te voi aștepta la celălalt
capăt al firului
acolo sunt.
încă,
te aștept
fără alo

doar cu respirația tăiată,
cu capul plecat,
și un nod în gât
totuși
la ce fel de capăt
de fir te-ai dus?

Reîntregirea
I
oamenii aleargă,
pe trecerea de pietoni, pe sub lumini
de lună și becuri stradale
aceste policandre din săli de bal
numite orașe
cu mult zgomot pe fundal, în căști,
oamenilor li se zbate puricele
numit inimă, pulsând tot mai rapid,
el aproape că sare peste toate zebrele
își imaginează că trece peste pământul roșiatic
al Africii, de fapt e doar griul
trotuarului bătătorit de pași umezi Ŕ
oamenii aleargă, continuu, incontrolabil,
încercând să epuizeze puricele pe
sub lumini de policandre în asfințit sau
în noapte târziu, ei își caută
diminețile pierdute ale propriilor vieți.
II
apoi, unii oameni se ascund între
cearșafuri albe, se pun la somn ca niște
bibelouri de porțelan, nestingherite.
uneori ei visează că devin sfinți, că
își umplu casele cu icoane
chiar dacă le place stilul minimalist
ei zic: credința nu mi-o poate lua nimeni 6

unii oameni dorm, în timp ce alții pleacă
la muncă, ascultând zgomotul orașului surd
iar li se zbat puricii pe sub pielea străvezie,
când zebrele le apar în cale
e un fel de ritual, în care pașii nu mai ascultă
de nimic și nimeni.
să simți adierea autobuzului care trece
pe lângă tine la 2 cm distanță atunci puricele se face și mai purice.
III
când oamenii nu mai visează că pot
deveni sfinți, ei cred în păcat
își leapădă corpul pe trotuare,
precum șerpii renunță la propria-și piele.
din bibelouri porțelanate, se metamorfozează
până când și pistruii lor încep să
miroasă a alcool, înțepător și bun
de pus pe răni în diminețile în care
oamenii nu mai aleargă după nimeni, nici măcar după ei înșiși
căci au aruncat cu pământ roșiatic
peste stafii, îngropându-le în cearșafuri
atunci, dar abia atunci
puricii se pot pune la somn, lăsând
zebrele să fie trecute doar de
ecourile pașilor umezi, ale oamenilor
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pe sub lumini de lună sau de becuri,
policandrele scufundă sălile de bal
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în răsăritul dimineților în care
oamenii și-au regăsit propria-și viață.

Fundația
mami, ai uitat când mi-ai zis
te-a zgâriat pisica?
cum să ajungă pisica, mamă
până la al doilea strat de carne,
acolo unde s-au ascuns licurici noaptea
ca să am eu epidermă strălucitoare?
nu ai înțeles nimic, mamă
din tot ceea ce am făcut
pentru tine, pentru noi
ca să avem ceea ce fotografiile
numesc familie
ai stat în picioare ca pe ace,
ai muncit pentru ceea ce credeai
că mă mulțumește
nu ai ajuns niciodată
să mă cunoști, mamă
și asta pentru că
tu mereu ai crezut
că m-a zgâriat pisica
pe brațe, pe suflet
pisicile, mamă, nu știu
să vorbească
probabil că de asta nu m-ai înțeles
nici pe mine.
Tati,
nu avem nimic în comun, tati
nici măcar ochii tăi nu sunt ai mei
nici buzele, nici epiderma ta uscată
chiar și păcatele noastre sunt
diferite
eu nu ți-am cerut să mă naști,

dar tu ai vrut să te simți
Bărbat
așa că mi-ai zis ani în șir
băiatul lui tata
fără să știi că eu
nu eram nici măcar fata ta.
nu avem nimic în comun, tati
ai fi vrut să port
sexul tău între picioare
să-l plimb prin lume, făcând femeile
să sufere din iubire
nu am făcut pe nimeni,
să plângă pe trotuare la miezul nopții
asta pentru că
nu avem nimic în comun, tati
când eu pășesc cu tălpile goale,
prin mahalaua orașului
tu te scufunzi în canapeaua din sufragerie,
și îți mesteci viața
ca pe o gumă veche
Tati, tu nu ai habar
că eu am vrut să mă sinucid,
când tu erai în camera de dincolo și
zăceai în propria-ți neputință
niciodată n-ai înțeles nimic
din ceea ce sunt eu
nu avem nimic în comun, tati
decât viața care ne trece
prin fața ochilor
uite, tati, se apropie
ne izbește.

Desen de Damian Petrescu
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Mihaela ALBU

Convergențe

ASOCIAȚIA CULTURALĂ “CARMINA
BALCANICA” a fost înființată în România cu scopul de a cultiva și promova ceea ce este specific - și
cultural-definitoriu - pentru spiritualitatea regiunilor
sud-est europene. O mai bună cunoaștere culturală,
reciprocă, între țările din acest spațiu poate avea și
alte semnificații. Astfel, investigarea fenomenelor de
spiritualitate proprii acestor teritorii, reprezentările
multiple (uneori concurente) ar putea constitui nu
numai o consolidare, ci și o sursă și un țel moral al
unității europene. Iar aceasta poate oferi chiar un
răspuns dat trecutului Europei.
În acest sens, prin proiectele inițiate (schimburi
culturale și științifice, editarea unor publicații, promovarea culturii și spiritualității fiecărei zone prin
diverse evenimente etc.), membrii fondatori ai asociației și-au propus să contribuie la conservarea și
consolidarea dimensiunii identitare a spațiului cultu-
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ral/balcanic sud-est european. Vom revela asftel
permanent, printr-un dialog benefic, ceea ce este
valoros, comun și ceea ce diferențiază fiecare cultură.
Unitatea în diversitate poate fi așadar motto-ul
sub semnul căruia se vor iniția toate acțiunile Asociației. În plus, prin aceste acțiuni, ca și prin revista
cu nume similar - Carmina Balcanica -, dorim să
contribuim la o mai bună cunoaștere a acestui spațiu
cultural de către Occident. De aceea, un al doilea
motto al acțiunilor Asociației va fi ceea ce profesorul Mircea Muthu scrisese la un moment dat:
Aducând cu sine coabitarea celor trei straturi culturale - arhaic, medieval și modern - Sud-Estul poate
ajuta Europa să-și reînvețe trecutul, și, nu în ultimul
rând, să-și remodeleze proiectele de viitor.
Email:carminabalcanica@gmail.com
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Svetlana ALILUIEVA

DOUĂZECI DE SCRISORI CĂTRE UN PRIETEN
(Adevărul despre tatăl meu)
Traducere din limba rusă
de Nina Gonţa
Un cuvânt ...

Dăunăzi mi-am făcut ordine într-un dulap
mai vechi. Demult nu cotrobăisem prin el. Într-un
colţ, am găsit o mapă veche, abandonată. Am deschis-o cu grijă. Un mănunchi destul de voluminos de
foi luate la maşina de tipar de pe vremuri, în timp,
îngălbenite. Le-am răsfoit cu interes. Erau cele 20 de
scrisori ale Svetlanei Aliluieva, în limba rusă, către
un prieten...
Un manuscris, se pare, Samisdat, citit de mine
cândva şi păstrat, ca prin minune, zeci de ani. A fost
trecut şi el, împreună cu lucrurile din tirul încărcat,
peste Prut, în România, în 2001, la repatriere.
Ce comoară ascunsă în hârtii vechi pe care puteam, din greşeală, s-o arunc !
Am căutat pe internet şi am citit multe articole la
temă... De câţiva ani Svetlana Aliluieva este plecată
în lumea celor drepţi.
Svetlana Iosifovna Stalina a fost o scriitoare, al
treilea copil şi singura fiică a tiranului. Ea a cauzat
un scandal internaţional în 1967, prin refugierea sa
în SUA.
După moartea lui Stalin, în 1953, Svetlana a adoptat numele de fată al mamei sale şi a lucrat la
Moscova ca profesoară şi traducătoare.
La sosirea în America, a denunţat, într-o conferinţă de presă, atât regimul tatălui său cât şi cel al

noilor lideri sovietici. Intenţia ei de a publica lucrarea autobiografică „Douăzeci de scrisori către un
prieten”, în 1967, totodată anul celei de-a 50 aniversări a „Marii revoluţii socialisrte din Octombrie”, a
stârnit opoziţia din Uniunea Sovietică, guvernul de
la Moscova ameninţând cu acţiuni. Conflictul diplomatic a fost aplanat prin amânarea publicăţiei
controversatei cărţi..
Pe internet, această polemică continuă şi astăzi,
de aceea aşa şi n-am găsit informaţii clare, dacă volumul a fost totuşi vreodată publicat în limba maternă a Svetlanei, adică în limba rusă. Poate eu n-am
ştiut cum să caut aceste informaţii...
Să fi rămas în... Samisdat? Nu cred. Oricum, nu
contează.
Apoi am aflat: cartea a fost publicată la Londra,
în engleză.
„Vreau să traduc acest manuscris în română ”,
mi-am zis.
Astfel, nemaicăutând răspunsuri, poate le voi
descoperi pe parcurs, m-am apucat să traduc „adevărurile” fiicei lui Stalin, după cum le-a numit însăşi
autoarea.
Ceva ... incitant !
Ce-a ieşit, judecaţi voi, cititorii acestor pagini...
Nina Gonţa
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Scrisoarea X
Ultima mea întâlnire cu mama a avut loc în ajunul morţii ei, cu o zi-două înainte. M-a chemat în
camera ei, m-a aşezat pe canapeaua ei preferată (toţi
care au fost vreodată în Kaucaz cunosc aceste tradiţionale canapele) şi mi-a băgat în cap, lung-lung,
cum ar trebui eu să fiu şi cum ar trebui să mă port.
„Să nu bei vin”, mi-a zis, „niciodată să nu bei!” Era
ecoul veşnicelor ei dispute cu tata, care obişnuia,
după obiceiul caucazian, să ne dea să bem vin bun,
de calitate, că „e sănătos”. În ochii ei însă acest lucru
era un început de viciu care nu putea să aducă decât
necaz. Se prea poate să fi avut dreptate, pe fratele
meu, mai apoi, l-a distrus alcoolul...
În acea zi am stat mult pe canapeaua mamei. Deoarece întâlnirile cu mama erau destul de rare eu am
memorizat acel ultim moment frumos, pentru totdeauna...
„Tu totuşi mă iubeşti..”, i-a spus tatălui meu, pe
care ea n-a încetat să-l iubească necătând la toate
neînţelegerile dintre ei... Îl iubea cu toate puterile
naturii ei de persoană care se îndrăgosteşte o singură
dată în viaţă. Deşi raţiunea şi mintea se revoltau,
inima i-a fost cucerită o singură dată şi pentru totdeauna. În afară de asta, mama era o familistă, pentru ea avea o însemnătate extrem de mare soţul, copiii, purta o mare responsabilitate pentru persoanele
dragi.
De aceea eu cred că n-ar fi putut să-l părăsească
cu adevărat pe tata niciodată, deşi în minte ii apăruseră astfel de gânduri. Dar să-l părăsească pentru
totdeauna, puţin probabil... S-o numeşti o femeie
uşuratică nu era cazul, prea era exigentă cu sine însăşi.
O numeau „severă, prea serioasă”, necorespunzător cu anii pe care îi avea. Arăta mai in vârstă, pentru că era reţinută, om de acţiune, dibace, nu-şi permitea să-şi dea frâu liber limbii.
Vizitele bunicii şi ale Anei Sergheevna (din spusele dădacei) nu-i plăceau mamei anume pentru faptul că aceste două femei deschise la suflet şi bune îi
cereau să se destăinuie, să fie şi ea sinceră. Pentru
ele era ceva obişnuit să se plângă şi să verse chiar şi
o lacrimă, mama însă nu suporta aşa ceva. Această
permanentă reţinere, această feroce disciplină interioară, încordare, nemulţumire, iritare adânc ascunsă
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înăuntru fiinţei ei care o încolăcea din interior ca o
spirală, trebuia, în final, să se termine cu o explozie...Spirala trebuia să revină în poziţia dreaptă...
printr-o sforţare... Aşa şi s-a întâmplat. Iar motivul
n-a fost chiar atât de neînsemnat... deşi n-a prea impresionat. Parcă „nici n-ar fi existat vreun motiv”,
decât acele „nevinovate” cuvinte ale tatălui meu:
”Ei, tu ! Bea!” Iar ea, în faţa întregii audienţe, doar a
exclamat, i-a replicat:” Eu nu-ţi sunt Ei !”, s-a sculat
de la masă şi a ieşit...
Înainte să moară, când a simţit că nu i-a mai rămas mult, dădaca mea a încercat să-mi povestească
cum s-au petrecut toate... Se pare că nu voia să ia cu
ea în mormânt, voia să-şi cureţe sufletul, să se spovedească. Şedeam cu ea pe o bancă în păduricea de
alături, nu departe de vila unde mă aflu acum şi scriu
aceste rânduri, iar ea îmi poveastea... de-a fir a păr...
Karolina Vasilievna Tili, econoama noastră, în
toată dimineaţa o trezea pe mama care dormea în
camera ei. Tata de obicei dormea în camera lui sau
în cămăruţa cu telefon de lângă sufragerie. În acea
noapte el se culcase acolo, căci s-a întors foarte târziu de la acel banchet festiv, de la care mama a plecat mult mai devreme. Aceste camere erau departe
de dependinţele de serviciu, trebuia să înconjori, să
mergi prin mai multe coridoare, cât şi pe lângă camerele copiilor ca să ajungi la ele. Iar ca să ajungi în
camera de lângă sufragerie unde se afla tata în acel
moment, trebuia s-o iei la stânga, pe alt coridoraş...
Camera mamei avea vedere la parcul
Alexandrovsc, către Porţile Troiţsc.
În toată dimineaţa, ca-ntotdeauna, Karolina
Vasilievna, după ce pregătea dejunul mergea s-o
trezească pe mama...
Tremurând toată, ea a dat buzna în camera copiilor şi a chemat-o pe dădacă, aproape că nu putea
vorbi...
Mama zăcea lângă patul ei, toată în sânge, în mână - un mic pistolet „walter”. Sunetul împuşcăturii
din astfel de armă e slab şi de aceea n-a fost auzit de
nimeni ai casei.
Corpul deja se răcise...
Două femei, copleşite de spaimă, de frică că din
minut în minut ar putea intra tata, au pus trupul pe
pat, l-au aranjat niţel. Apoi, tremurând şi carnea de
destineliterare@gmail.com

pe ele, au fugit să sune pe cei care contau pentru
existenţa lor, pe şeful pazei, Aveli Sofronovici, pe
Polina Semionovna Molotova, prietena apropiată a
mamei. De-ndată au apărut toţi... Tata dormea în
camera lui...
Mai târziu au sosit V. M. Mollotov, K.
E.Voroşilov. Toţi erau zdruncinaţi, în stare de şoc.
În sfârşit a apărut şi tata...”Iosif, Nadea nu mai
este printre noi!”, i-au spus.
Această variantă mi-a spus-o dădaca. Şi eu o
cred. Mult mai mult decât pe alţii. În primul rând,
pentru că a fost un om absolut simpu, aproape naiv.
În al doilea rând, pentru că această relatare era o
mărturisite a unui om în vârstă care-şi aştepta sfârşitul, iar o femeie simplă, creştină, nu poate să glumească, să spună minciuni despre astfel de incidente.
Aproape la fel mi-a povestit despre tragedie şi
Polina Semionovna Molotova (Jemciujina), în aceeaşi perioadă. Era anul 1955. Polina Semionovna
numai ce se întorsese din exil, din Kazahstan, unde a
stat patru ani (1949-1953). A fost şi ea prezentă la
acel banchet de pomină, cu mama şi cu toţi ceilalţi.
Fusese martorul scenei dintre mama şi tata, dar, ca şi
alţii, n-a dat mare importanţă acelui fapt. Polina
Semionovna a plecat atunci odată cu mama ca să n-o
lase singură. Ele au ieşit, de câteva ori au înconjurat
Kremlinul plimbându-se, până când mama s-a liniştit. După ce şi-a revenit, mama a vorbit despre treburile ei la Academie, despre perspectiva de a munci în
viitor conform noii profesii, visul care o bucura, o
preocupa.
Tata era un om dur, brutal. Îi era greu cu el, toţi
cunoşteau acest fapt, dar ei aveau nu puţini ani trăiţi
împreună, aveau o familie, copii, casă...”Pe Nadea
atât de mulţi o iubeau ! Cui să-i fi trecut prin minte
astfel de sfârşit?! Fireşte, nu era o căsnicie ideală,
dar oare există aşa ceva?”...
„Când ea s-a liniştit complet, mi-a spus Polina
Semionovna, ne-am despărţit pe la casele noastre, să
dormim. Eram convinsă că totul a trecut, toate s-au
rezolvat. Dar... dimineaţa am primit acea groaznică
veste...”.
Eu mi-amintesc foarte clar, cum în acea dimineaţă, dintr-odată, fără să fim preveniţi, pregătiţi, pe
noi, copiii, ne-au dus la plimbare. Iar în timpul dejunului, Natalia Constantinovna, pe furiş, îşi ştergea
lacrimile.
destineliterare@gmail.com
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Ne-am plimbat, nu ştiam de ce, îndelung...Apoi
ne-au dus la vila din Socolovca, o casă sumbră unde
noi am început să mergem acum, din această toamnă, în loc de Zubalovo.
Nu ştiu de ce dar în vila Socolovca era trist, sala
mare se afla jos, mereu în umbră, pestetot - colţuri,
unghere şi cotloane întunecoase, în camere Ŕ frig,
neobişnuit, lipsea cu desăvârşire confortul. La sfârşitul zilei a venit la noi Klement Efremovici, a mers
cu noi la plimbare, a încercat să se joace cu noi,
dar... mereu îi curgeau lacrimi din ochi...
Nu mai ţin minte cum mi-au spus de moartea
mamei, cum am reacţionat, poate că pentru mine
încă nu exista noţiunea de moarte... Ceva am început
însă să conştientizezi când m-am apropiat de clădirea unde acum se află Magazinul Universal (GUM),
pe atunci acolo se afla o instituţie de stat. În sala
mare era expus sicriul cu corpul neînsufleţit al mamei, lumea venea să-şi ia rămas bun...În acel moment eu m-am speriat groaznic, pentru că Zina
Ordjonichidze m-a luat în braţe şi m-a ridicat deasupra feţei mamei, s-o privesc şi să-mi iau „rămas
bun”. Poate că anume în acel monet eu am simţit
suflarea morţii, căci mi s-a făcut frică, am ţipat,
aproape că am urlat şi mi-am întors capul de la faţa
străină a mamei. Toată lumea s-a grăbit să mă scoată
afară, m-au dus în altă cameră. Acolo nenea Aveli
Enukidze m-a aşezat pe genunchii lui, a încercat să
se joace cu mine, m-a servit cu fructe... şi eu... am
uitat de... moarte...
La înmormântare nu m-au mai luat... Numai
Vasilii a mers.
Mi s-a povestit mai târziu, când deja devenisem
matură, că tata a fost uluit, şocat, aşa şi nu înţelegea:
de ce? De ce i s-a administrat această lovitură
groaznică pe la spate? Era prea deştept ca să nu înţeleagă că întotdeauna sinucigaşul, prin gestul său,
vrea să „pedepsească” pe „cineva”: ”Iată, ca tu să
ştii...”. El a înţeles aceste lucruri, dar totuşi nu ajungea la mintea lui, de ce i s-a făcut asta? De ce a fost
pedepsit astfel?
Se tot întreba, îi întreba pe cei din jurul său: Nu a
fost el atent? N-o iubea şi n-o respecta ca om? Oare
chiar este atât de important că el n-a putut s-o însoţească o dată Ŕ de două ori la teatru? Chiar e atât de
necesar acest lucru?
Primele zile... a fost în şoc. Spunea că nici el nu
mai vrea să trăiască (despre asta mi-a povestit vădu11
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va lui Pavluşa care împreună cu Ana Sergheevna au
rămas cu noi în primele zile şi nopţi după tragedie).
Se temeau să-l lase de unul singur, căci era în stare
critică. Uneori însă răbufnea în crize de răutate, de
furie. Motivul? Mama îi lăsase o scrisoare de „adio”.
Cred că o scrisese în acea noapte. Eu, e clar, nu am
văzut-o niciodată. Se pare că a fost distrusă pe loc,
dar scrisoarea a existat, despre ea mi-au relatat toţi
acei care au văzut-o. Scrisoarea era defăimătoare,
plină de reproşuri şi acuze la adresa lui. Dar nu era o
scrisoare pur personală, era o scrisoare mai mult
politică. Şi, citind-o, tatei îi putea veni în minte gândul că mama numai de faţadă era, a fost, lângă el,
dar de facto se situase în rândul opoziţiei acelor ani.
Era zguduit de acest lucru, furios, de aceea când a
venit la parastasul oficial să-şi ia rămas bun, s-a purtat straniu. Când a ajuns lângă sicriu, n-a stat decât
câteva clipe şi parcă a avut o încercare de a împinge,
cu ambele mâini, sicriul cu corpul neînsufleţit al
mamei.... S-a întors brusc şi a plecat.
La înmormântare... n-a mai fost.
Au petrecut-o în ultimul drum mulţi: prieteni,
rude, apropiaţi, cunoştinţe. Mergea din urma sicriului şi naşul ei de botez: Aveli Enukidze.
Tata a fost scos din ritm pentru mult timp.
Niciodată n-a mers la mormântul ei din cimitirul
Novodevicie. Nu putea, socotea că mama a plecat ca
un duşman personal al lui.
Numai în ultimii ani de viaţă, cu puţin timp înainte ca el să moară, a început să vorbească cu mine
despre acea tragedie, scoţându-mă din minţi... Vedeam că tot caută şi caută motivul şi nu-l mai găseşte. Uneori îşi îndrepta furia asupra unei „nenorocite,
otrăvitoare” cărţulii, pe care mama a citit-o înainte
de moartea sa. Era o carte în vogă pe atunci, „Pălăria
verde”. I-a rămas înfipt în minte că această carte ar
fi putut s-o înfluenţeze... Alteori se repezea cu învinuiri asupra Polinei Semionovna sau a Anei
Sergheevna, sau a lui Pavluşa care îi adusese cândva
acel pistolet, mic, ca o jucărie. Tata mereu căuta în
jurul lui, cine-i „vinovatul”, „cine i-a băgat în cap
gândul de a se sinucide”. Poate că astfel spera să-l
depisteze pe cel mai mare duşman al lui? Nu-şi dădea seama că dacă n-a înţeles-o atunci, apoi peste 20
de ani nici atâta nu va putea înţelege, căci deja uitase
aproape complet ce era, ce-a fost... mama. Bine,
măcar acum îşi amintea de ea mai blând, uneori părea că îi este milă şi chiar că n-o mai judecă pentru
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fapta săvârşită.
În acele timpuri se împuşcau des. Au terminat-o
cu troţkizmul, se începuse colectivizarea, partidul
era frământat de lupta dintre grupări, exista încă
opoziţia. Unul după altul îşi puneau capăt zilelor
eminenţi activişti de partid. Recent se împuşcase
Maiakovschi, încă nu se stinsese informaţiile despre
fapta lui... Eu cred că aceste toate luate în ansamblu
nu puteau să nu lase o amprentă puternică în sufletul
mamei, care era un om extrem de emotiv, impulsiv.
Tot cei din neamul Aliluiev erau deosebiţi, delicaţi,
aveau temperamentul nervos, naturi active: firi artistice, nu de politicieni.
Puşchin scria:”La căruţă nu poţi înhăma un cal şi
o gingaşă căprioară”.
Totul se explică prin faptul că mama toată viaţa şia trăit-o sub cupola sentimentului, conform legii
simţurilor. Logica caracterului ei era o logică... poetică.
Nu spunea Maiakovschi înainte să moară? ”Nu
mă avânt să zbor, nu beau otravă, arma la tâmplă nu
pot s-o pun...şi să trag...”
Dar, spunând toate acestea, anume aşa a şi făcut...
Astfel de lucruri nu se planifică din timp...
Femeie raţională, cu mult intelect; tata respecta la
ea toate aceste calităţi. Până la moartea ei, el a considerat-o unul din cei mai credincioşi şi mai apropiaţi prieteni ai săi.
În acele vremuri oamenii în genere erau de o sensibilitate, o emoţionalitate şi o sinceritate aparte.
Dacă li se răsturnau cumva principiile, se împuşcau... Cine mai procedează în prezent astfel? Cine se
raportează atât de înflăcărat acum la viaţa lui, la
concepţii, la atitudini, la opiniile lui şi ale altora, ale
duşmanului lui, la posibilitatea sau imposibilitatea
de a săvârşi un lucru sau altul? Suflul neîncrederii, a
neputinţei i-a cuprins în prezent pe toţi: indiferenţă,
pasivitate faţă de cele sfinte şi importante...Cumva,
cumva să supravieţuim...
Pe vremea mamei mele oamenii însă trăiau absolut diferit. Iar mama a fost copilul acelor vremi. Poate dacă nu era atât de tânără, tragedia nu i s-ar fi
întâmplat. Dar la 31 de ani nu-i venise încă perioada
chibzuinţei, a simţului treaz şi rece.
Uneori rămân pe gânduri şi mă întreb: oare ce
soartă ar fi avut în continuare, dacă nu murea atunci,
în 1932? Şi-mi răspund tot eu: n-o aştepta nimic
bun. Mai devreme sau mai târziu, avea să se
destineliterare@gmail.com

regăseacă în rândurile inamicilor lui tata. Este de
neconceput că ea ar fi tăcut, văzând cum unul după
altul sunt lichidaţi cei mai buni prieteni ai lui tata:
N.I.Buharin,
A.S.Enukidze,
Redens,
ambii
Svanidze.
N-ar fi putut suporta aceasta, niciodată.
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Poate că destinul i-a dăruit, i-a rezervat această
moarte care a scăpat-o de alte mari nenorociri, de
alte dezamăgiri şi necazuri ! Fiindcă ea, o „gingaşa
căprioară”, n-ar fi putut să prevină toate aceste
nenoriciri, dar nici să tacă, să nu se împotrivească...

Dora Groza - Playing with Picasso- silk on wood 120/80cm
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Dana ANADAN

Un florilegiu spiritual la Cenaclul Românesc “Mircea Eliade” din Denver
În însorita zi a Duminecii Floriilor, Cenaclul
Românesc de la Denver, Colorado, proaspăt intitulat
“Mircea Eliade“, în amintirea vizitelor pe care
scriitorul- savant român le-a făcut la universitatea
din vecinătate, a organizat o interesantă reuniune
culturală, propunându-și evocarea a două
personalități de anvergură națională, pe profesorul
de estetică Liviu Rusu și pe scriitorul Ŕfilozof
Lucian Blaga. În deschiderea reuniunii, găzduită în
Sala socială a Bisericii Sf.Dimitrie cel Nou, prof.
Sebastian Doreanu, ca inițiator al cenaclului, a
anunțat cărțile trimise din țară de scriitoarea Ana
Hâncu, placheta de versuri Oglinda sinelui și
volumul de proză scurtă Amfora cu vise, ca apoi să
facă lansarea absolută a cărții Lucian Blaga și ultima
lui muză. Dialog în trepte, (Editura Technomedia
Sibiu, 2015), semnată de Anca Sîrghie, tocmai sosită
din țară și prezentă la eveniment. În expunerea sa
privind conținutul cărții bazate pe un dialog în
trepte, Sebastian Doreanu a subliniat frumusețea și
rodnicia prieteniei spirituale pe care Lucian Blaga a
avut-o pentru Elena Daniello, ultima sa muză
inspiratoare, care a păstrat cu strășnicie un adevărat
tezaur de manuscrise și lucrări dactiolografiate,
multe dintre ele purtând dedicațiile autorului pentru
Elena. În vremurile tulburi ale obsedantului deceniu
al VI-lea din secolul XX, ele fuseseră încredințate
de poet familiei de prieteni Leon si Elena Daniello.
Din dialogurile prietenești susținute de autoare cu
Elena Daniello se desprind aspecte inedite ale dramatismului situației în care se afla Lucian Blaga ca
scriitor interzis. Este o carte- document, în care apar
personalități interesante, intelectuali români în perioada cea mai acerbă a comunismului. Dar acesta
este numai fundalul politic pe care se proiectează o
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incredibilă poveste de iubire.
Moderatoarea reuniunii, prof. Simona Sîrghie, a
anunțat punctele următoare din program. Un program valoros prin musafirii săi de vază, un program
bogat, cu momente interactive, susținute de membrii
cenaclului. Un program de zile mari!
Anunțat în reușitul afiș al manifestării, momentul
evocării personalității lui Liviu Rusu a beneficiat de
prezența emoționantă a fiicei profesorului clujean,
doamna Cristina Popescu, impreună cu fiii dânsei,
Radu și Ioana, fiecare dintre ei prezentând personalitatea profesorului din unghiul aparte al propriilor
amintiri de familie. Cristina a retrăit vremea copilăriei sale, atât de plină de privațiuni și umilințe.
La ele era supus în primul rând prestigiosul profesor,
care luase Doctoratul la Universitatea Sorbona din
Paris, dar avea să fie prigonit de la Catedra de
Estetică, întocmai lui Lucian Blaga, obligați după
1948 să activeze ca bibliotecari. Abia după 12 ani,
Liviu Rusu va fi reprimit la catedră, dar lipsurile
materiale aveau să stăruie în viața familiei sale. Latura profesională a fost pusă în evidență de fostele
studente Elena Vasiliu și Anca Sîrghie, care au creat
un nou moment emoționant cu rememorările lor.
În partea a doua a reuniunii, Anca Sîrghie a
prezentat rezultatele unei cercetări îndelungate privind biografia lui Lucian Blaga, dânsa expunând
câteva aspecte inedite pe baza dialogului ei din perioada 1996-2010, cu prietena ei Elena Daniello,
ultima muză inspiratoare a poetului. Vizionarea peliculei realizate de Anca Sîrghie în 7 iulie 1998 la
Cluj, intitulată Elena Daniello sau amintirile unei
muze despre Lucian Blaga, a impresionat participanții prin ineditul mărturisirilor făcute de cea căreia
genialul creator îi împărtășa în ultima decadă a actidestineliterare@gmail.com
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vității și vieții sale grijile și neliniștile cauzate de un
regim politic opresiv. Deși se spune că în perioada
interdicției din 1948 până în 1961 Lucian Blaga a
scris cu mare hărnicie tot atât de mult cât însuma
creația sa publicată anterior, nimic nu a mai putut
vedea lumina tiparului. De aici, importanța păstrării
cu strășnicie a tot ce completa creația blagiană,
preocupare în care Elena Daniello a jucat un rol cardinal.
Momentul cel mai așteptat de membrii cenaclului a
fost recitalul lor, cu o selecție a poeziilor din ciclul
Vară de noiembrie pe care Lucian Blaga le-a scris,
inspirat de ultima sa muză, (anume Risipei se dedă
florarul, Anotimpuri, Descântec, Caut nume, Frumusețe, Solstițiul grădinilor, Andante, Poveste,

Primăvara, Sonata lunii, Bocca del Rio, Pădureanca, Aripi de argint etc.), precum și de Rodica, fiica
acesteia, căreia poetul i-a dedicat Catrenele fetei
frumoase.
Participanții la acest regal de poezie blagiană, care
și-au îmbogățit cunoștințele despre viața unor personalități importante ale culturii române, vor reveni cu
același entuziasm la reuniunile viitoare ale Cenaclului Românesc “Mircea Eliade“, ce reușește să traseze punți trainice între fenomenul literar din țară și
setea de cunoaștere a conaționalilor din diaspora
americană.

Desen de Damian Petrescu

destineliterare@gmail.com

15

Destine Literare

Lia - Maria ANDREIȚĂ

La cântatul cucului
Dobriţa aduna snopii în clăi. Se terminase
secerişul. A doua zi le venea rândul la batoză. Dar,
ce să te faci, de dimineaţă se aşezase un vânt care
adusese un nor negru, ce se tot lăsa înghiţind
câmpia, ca un clopot uriaş. Mergea aplecată, de frică
să nu-i atingă basmaua, aşa mult coborâse norul Ŕ şi
încă nu se oprea. Vântul se înteţise, îi smulgea
snopii din braţe, ameninţând-o cu rafale gata s-o
pună la pământ. Alerga, orbită de pleava săltată în
fuioare spre cer, ca nişte copaci fără crengi. Se
apropia de capătul celălalt al miriştii, când clopotul
se sparse peste câmpia plină de praf. Cei câţiva
snopi, rămaşi răzleţi, şedeau răstigniţi sub ropotul
apei care curgea din cer. Femeia se strecură, cu
uşurinţa vietăţii câmpului, sub claia de snopi. Era
bun adăpostul; învăţase de copil să aşeze snopii în
aşa fel, ca ploaia să nu-i ude decât pe cei din vârf,
apa scurgându-se pe margini. Sfântul Ilie se plimba
cu trăsura pe cer şi, din când în când, pocnea cu
biciul pe lângă roţile caleştii. Un fulger puternic
lumină pădurea Negoiasca, despicând un copac
uriaş, adus ofrandă Sfântului, pentru apele slobozite.
Fătul se mişcă în pântec, nemulţumit de
înghesuiala în care-l adăpostise maică-sa, ori poate
speriat de tunetele care zguduiau câmpia luminată
de bicele fulgerelor. Furios, Sfântul nu se mai oprea.
Cât fusese pământul de însetat, i se umpluseră toate
crăpăturile, iar apa băltea acum pe loc. Şuvoaiele
descoperiră o gură căscată în marginea adăpostului
Ŕ şi năvăliră în ea cu repeziciune. Dobriţa se sperie
şi se trase mai în spate. Dar gura nu se sătura; parcă
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se şi căscase mai mult Ŕ continua să înghită apa.
Dacă nu ar fi fost acest nesaţ, al unei arătări
nevăzute, din adâncul pământului, şuvoaiele s-ar fi
revărsat în adăpostul ei de-ar fi înecat-o, luând-o la
vale cu snopi cu tot. Să fi fost o oră de când băierile
cerului se rupseseră, de amestecul de apă şi foc, de
tunetele care clătinau sprijinul pământului,
ameninţând vieţuitoarele. Deodată, liniştea cuprinse
Universul.
Dobriţa se târî, în genunchi Ŕ şi ieşi de sub
snopi. Din gura orizontului zâmbea un curcubeu.
Pădurea Negoiasca fremăta bucuroasă sub razele
soarelui. Stejarul de la Puţişor era culcat; un trăsnet
se izbise de el. Pământul înghiţise toată apa. Dobriţa
ridică snopii scăldaţi de ploaie şi-i rezemă unii de
alţii, câte trei.
Se întoarse spre drum, dar pleava şi noroiul i
se lipeau de tălpi. Înainta greu. În jur, plutea o stare
de fericire. Păsărelele ieşiseră din ascunzişurile lor,
cântând şi dansând sub cerul înseninat. Printre ele,
căpătă curaj şi un cuc care, cu glasul nu prea răguşit,
completă cu refrenul lui. La cântatul cucului, femeia
se sperie. Ştia că, de obicei, el cântă doar până la
Sânziene, când acestea îi leagă vocea. Uneori, ele se
îndură şi-l mai îngăduie puţin timp, dar cântecul lui,
de data aceasta, este prevestitor de rău.
Dobriţa se închină şi spuse Tatăl nostru de mai
multe ori, până ajunse la drum. La capul locului,
văzu o căruţă venind din vârful dealului. Era Mârţan
cu nevastă-sa, care opriră şi o luară până în sat.
Acasă, bărbatul împreună cu celelalte
destineliterare@gmail.com
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ajutoare ale familiei se întorseseră cu secerătoarea
din luncă, unde mai aveau patru pogoane, tot zestrea
ei, ca şi cel de pe care strânsese ea snopii. Pe luncă,
din cauza revenelii pământului, grâul se cocea mai
târziu, de aceea îl lăsaseră la urmă. Se aşezară la
masă şi povestiră cum scăpaseră de potop. Abia
reuşiseră să mai treacă podul, înapoi. Apele
Argeşului izbeau în buza lui, să-l dărâme.
Secerătoarea a trebuit sprijinită din părţi, că avea joc
Ŕ şi dacă s-ar fi clătinat într-o parte, ar fi tras după
ea, în mijlocul apei, căruţa şi caii. Toţi au făcut
rugăciuni Ŕ şi Dumnezeu s-a îndurat şi i-a dus teferi
pe malul celălalt. Soacră-sa strânse rufele de pe
culme, pe care soarele le uscase a doua oară.
Seara, în pat, bărbatul căzu mort de oboseală
şi începu să sforăie. Pe Dobriţa nu o lua somnul. Îi
sta în ochi crăpătura aia ce înghiţise şuvoaiele de
apă, din care parcă aşteptai să iasă, sătul, balaurul
din fundul pământului.
Dar cel mai mult o îngrijora cântecul cucului, auzit
acum, după Sânziene. Să fi păţit ceva copilul, că a
stat atâta timp pitulată, sub claie, să se fi transmis
frica ei şi lui?... Ŕ o măcinau tot felul de întrebări.
Când cântară cocoşii de miezul nopţii, spuse ultima
rugăciune Ŕ şi adormi.
În ziua treieratului, ceilalţi membri ai
familiei hotărâră s-o protejeze; să rămână acasă, să
facă mâncare pentru oamenii de la arie şi s-o aducă
acolo. Pentru această zi, se pregătea mâncare bună;
altfel, oamenii luaţi cu ziua te făceau de râs în tot
satul Ŕ duminica, stând de vorbă pe la porţi. Se
sculară de noapte, prinse soacră-sa un cocoş, pe
care-l tăie bătrânul Ŕ şi plecară să care snopii.
Dobriţa dădea zor să fie gata până-n prânz cu
pâinea şi bucatele, că-i mai lua şi drumul aproape o
un ceas. Frântă de graba de acasă, îşi puse cobiliţa
cu găleata cu ciorbă în faţă şi căldăruşa de aramă
plină cu tocană, în spate. Era prânzul, soarele îi
topea creştetul capului. În cealaltă mână căra traista
cu două pâini mari, calde. Copilul părea nemulţumit,
dădea tot felul de semne, în pântece.
Oamenii se înghesuiră sub batoză, că umbră
nu mai era pe nici o parte, soarele se oprise deasupra
lor Ŕ şi-i învăluia. Dar ei erau obişnuiţi Ŕ şi goliră cu
repeziciune străchinile cu mâncare. Băură cu poftă
apa rece, adusă de Stănică de la puţul lui Dedeciu.
Le dăduse mult de furcă ploaia aceea repezită. După
destineliterare@gmail.com

ce-au cărat snopii, s-au dus cu găleţile să adune
boabele scuturate pe locul unde fuseseră clăile.
… Se apropia culesul viei. Strugurii aveau
culoarea chihlimbarului. Se pregăteau butoaiele, se
desfundau, se păpureau, iar Dobriţa clocotea apa în
cazan ca să le opărească şi să le acopere cu ţoluri.
Dar nu apucă să termine, că nişte junghiuri o
cotropiră. Cei doi bărbaţi lăsară ciocanele şi papura
şi o duseră în casă. Soacra păstra o cameră curată ca
un pahar; acolo nu pătrundea nici musca. În această
odaie urma să aducă pe lume Dobriţa, la apusul
soarelui, după trei ceasuri de chin, un băieţel dolofan
şi vesel.
Moaşa, când îl înfăşă, bucuroasă că
scăpaseră teferi şi mama şi copilul din aşa încercare,
făcu un fel de prevestire: „Ministru va ajunge, că e
ţanţoş şi mândru”.
Babele din jur, care o
încurajaseră pe Dobriţa să treacă durerile facerii,
izbucniră toate în râs, cu păhărelul de ţuică golit.
Soacra dădu unul mai măricel moaşei Ŕ şi le turnă
celorlalte din nou. Un amestec de ţuică şi nişte
ierburi amărui îi dădură şi mamei.
Moaşa făcu cele necesare pentru îngrijirea femeii
care, epuizată de efort şi încălzită de băutura primită,
aţipi.
Muierile ieşiră în curte, la masa de sub nuc,
unde-şi depănară amintiri de la naşterea copiilor lor,
până spre miezul nopţii.
Târziu, în noapte, Dobriţa se trezi, răvăşită
de un vis. Se făcea că în vreme ce era în pat, iar
copilul în albiuţă, la masa de sub fereastră, pe cele
trei scaune şedeau trei fiinţe, nici fată, nici femeie Ŕ
având câte ceva din amândouă Ŕ cu chipurile
prelungite într-o ceaţă, în care vederea Dobriţei nu
mai pătrundea. Prima, care părea cea mai mare
dintre ele, ţinea într-o furcă la brâu, un caier de lână
albă, din care torcea fir cu un fus răsucit în mâna
dreaptă. În vreme ce trăgea firul, murmurând nişte
vorbe pe care mama nu le înţelegea. Cea din mijloc,
a doua, care rămăsese până atunci nemişcată, luă
firul şi începu să-l depene, urzindu-i copilului soarta.
Avea faţa scăldată în lumină şi făcea cu plăcere
trebuşoara aceasta, încât nu s-ar mai fi oprit, dacă nu
intervenea a treia, cea mică, nemailăsând-o să
termine firul. Supărată, ea vorbi mai tare, de auzi şi
Dobriţa câte ceva.
Uitându-se la sora cea mare, îi zise cu reproş:
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„Ce-ai făcut, sora mea, ai încurcat caierele, ai luat
lână albă; de-ai fi folosit codină, mai mergea, dar tu
ai luat lână mătăsoasă, care este pentru alte planete.
Iar tu, surioară Ŕ şi se uită la mijlocia Ŕ văzând lâna
albă, ai uitat că eşti pe Pământ şi i-ai ţesut atâta
fericire, că nu o să aibă din ce să şi-o procure. Eu, cu
firul vostru, după lungimea lui, puteam să-i dau 90
de ani, dar nu are din ce să-şi ducă viaţa până atunci,
după cum i-ai ţesut-o tu, aşa că”... Ŕ şi puse vârful
foarfecii la 70. Moartea luă restul firului şi-l înapoie
ursitoarei mari, să-l pună în caier, ca să-l retoarcă
următorului venit pe lume. Când deschise ochii,
Dobriţa văzu una din perdele că se unduia,
apropiindu-se de coarda ferestrei, de unde nu se mai
clinti. Afară nu bătea vântul, în casă nu era curent Ŕ
şi nici un lucru nu fusese schimbat de la locul lui.
Mama îşi luă copilul în braţe, îl privi lung,
încercând să descifreze tainele acelui vis.
Nu avu curaj să povestească nimănui, nu cumva să
strice urzeala fericită de care auzise. Pe măsură ce
copilul creştea, i se contura gustul pentru lucruri
frumoase Ŕ de îmbrăcat, de încălţat. De mic, îi
plăcea să meargă cu părinţii la petreceri, la nunţi, la
botezuri. La şcoală a vrut ghiozdan din piele.
Evoluţia lui ca elev nu a înţeles-o nimeni: nici
părinţii, nici profesorii. În general, nu învăţa, dar
avea lecţii pe care le ştia foarte bine, deşi pe cele
care şedeau la baza înţelegerii celei pe care o ştia, nu
le aprofundase. La istorie sau la geografie ar mai fi
fost de înţeles, dar la matematică era peste puterea
minţii normale să înţeleagă de ce i-a plăcut lecţia
respectivă şi cum de-a înţeles-o, el având
nenumărate goluri anterioare.
Îl incomoda disciplina. Cu studiul s-a oprit
odată cu terminarea liceului. Iubea banii, în măsura
în care cu ei îşi procura fericirea în ziua respectivă;
adică, un trai bun. A încercat mai multe servicii.
Rămânea într-o întreprindere până când se ivea un
şef care să-l şicaneze cu disciplina sau cu norma.
Atunci, chiar în mijlocul zilei, pleca definitiv din
locul acela.
Era frumos şi chipeş, aşa cum îl observase moaşa la
naştere.
Fetele se ţineau după el, dar i se dusese vorba
de cheltuitor şi leneş. Toate îşi ascultară părinţii,
numai Frusina, pe care ursitoarea mijlocie o
prinsese în ţesătură, le spuse părinţilor: „Eu mă duc
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cu el, chiar dacă m-ar ţine numai trei zile lângă el,
voi rămâne fericită pentru tot restul vieţii”. Şi
părinţii n-au avut ce-i face. S-a dus oarbă, după el.
Dobriţa Ŕ soacră mare, acum Ŕ a primit-o cu bucurie,
ca pe o zână bună, care i-ar fi putut schimba, în bine,
fiul. Le-a făcut nuntă mare. În câteva duminici,
însă, ginerică mâncă banii de la nuntă, în târg,
întorcându-se cu lăutari şi fripturi pentru cei de
acasă. La Filatură, nou-înfiinţată în zona lor, s-au
angajat amândoi; dar după trei zile, el a renunţat. Ea
a rămas să muncească şi să-i pună-n palmă banii,
bucuroasă, la sfârşitul fiecărei luni.
Bunicii se prăpădiseră de mult, iar de vreo
săptămână se pregătea şi tatăl lui să-i urmeze pe cei
duşi. Satul îmbătrânise; nu mai erau nici vecinii de
altădată. Cei din faţa casei muriseră acum doi ani,
iar copiii, care locuiau la oraş, au vândut unor ursari.
Cei din spatele casei plecaseră la Piteşti, de unde le
era nora, făcându-şi acolo rostul. Şi cum lumea nu
mai avea bani, cine să cumpere şi casa din spate? Ŕ
tot nişte ursari.
De când fabrica la care lucra Frusina se
desfiinţase, nu le mai ajungeau banii Ŕ şi începuseră
să împrumute de la cei doi vecini. Fiul vânduse
averea părinţilor, pământul din câmp şi, rând pe
rând, locurile de casă. Îi mai rămăsese curtea, destul
de mare. Când cel bătrân trăgea să moară, vecinii
din faţă mutară gardul în talpa prispei, scutindu-i de
datorie. Dobriţa tocmai se întorcea cu nişte
medicamente de la dispensar, când văzu că trebuie
să treacă pe sub streaşina casei, ca să ajungă la uşă.
Nu mai putu să rabde; se aşeză pe prispă, zicându-şi
cu amărăciune: „Niciodată să nu uiţi vorba
bătrânească; din bătrâni se ştia că atunci când auzi
cucul după Sânziene, ţi se vesteşte necaz. Auzeam,
eu, pe la nunţi, lăutarii cântând un cântec în care
cucul era blestemat: „Cucule, picaţi-ar limba / Că mai despărţit de mândra / Şi nu mai despărţit bine / Că
tot vine pe la mine”... Eh, dar ziceam că e o glumă
de dragoste. Mă pişcase pe mine gândul că de copil
era vorba, dar dacă l-am născut întreg şi
frumuşel?… E drept, nu am avut pe cine face
inginer, dar aveam avere. De unde să ştiu că o să
ajungă ursarii pe prispa mea! Că mai bine murea de
fălcariţă, cum îmi muriră ceilalţi doi, de dinaintea
lui, care abia au trăit şapte zile”…
Femeia intră în casă şi nu-i spuse bărbatului de
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mutarea gardului; îl lăsă să-şi de-a sufletul în linişte.
Pentru înmormântarea părinţilor au fost
împrumutaţi de ceilalţi vecini, care au adus şi ei
gardul sub streaşina din spate. Frusina, chiar şi în
aceste condiţii, tot îi călca pantalonii la dungă.
Cu vreo săptămână înainte să împlinească 70
de ani, simţi că îl părăsesc puterile. Femeia îl rugă să
aducă preotul să-l spovedească. El primi propunerea
Ŕ şi preotul veni în ziua de 8 septembrie, de Sfânta
Măria Mică, după slujbă. „Omor, duşmănie, invidie,
ambiţie, averi strânse necinstit?”... La toate
întrebările, acelaşi răspuns: Nu. „Ai sufletul uşor ca
un fulg” Ŕ zise preotul, şi plecă.
Până seara, închise ochii. Frusina strigă la
vecinii din spate, care se nimeriseră în ţară Ŕ după ce
haiduciseră prin cele Germanii şi Franţe şi Italii.
Prin casa acestei familii de ţărani cu renume în viaţa
satului lor, ţinută de Dobriţa ca paharul, mărşăluiau

acum ursăresele, care o mutară pe Frusina în coşarul
din spate, de îndată ce se întoarseră de la groapă; nu
înainte de a-i băga sub nas o hârtie la semnat.
În biserică, preotul făcu o alăturare între cel
din sicriu şi un fermier care murise neîmpărtăşit şi
fără lumânare, cu vreo trei săptămâni în urmă, luat
de apele Argeşului. Dar acela lăsase jitniţele pline
urmaşilor. Bogatul şi săracul, în faţa morţii sunt
egali. Totuşi, din comentariile preotului, cei doi nu
erau egali: bogatul plecase cu bezna în suflet,
nespovedit, pe când de cel fără griji lumeşti avusese
grijă Frusina Ŕ şi plecase împărtăşit cu Sfintele
Taine.
De pe harta satului se ştergea definitiv
familia Dinişoaie, strivită odată cu casa de către cei
doi vecini, ursari Ŕ care înghit satele de câmpie,
precum colectivizarea odinioară.

Negoeşti,
23 februarie 2015
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Cu Grigore Vieru, la Paris

Nu fac parte dintre cei care l-au cunoscut de
mult şi îndelungat pe Poet, deşi citisem cam tot ce se
publicase din poezia lui în ţară, cu mult timp înainte
de Decembrie 1989. Mi s-a părut a fi un sfânt, şi
tocmai de aceea nu am căutat cu orice preţ să mă
strecor în inima lui. Cele câteva întâlniri
întâmplătoare, „de grup”, m-au convins cu atât mai
mult să-l iubesc de la distanţă, mai ferit şi mai
trainic, într-o tăinuită complicitate cu opera lui, aşa
cum te închini unui sfânt din Calendar, în
singurătate, cu sfială, după ce i-ai cunoscut viaţa de
martir.
Dar a venit (şi) clipa fastă, pe care n-o
puteam ocoli Ŕ şi, mărturisesc, nici n-aş fi dorit.
Grigore Vieru sosise la Paris, în primăvara anului
1999, cu un grup de scriitori din Basarabia. Trebuie,
mai întâi, să dau o mică explicaţie: Mă aflam la
Paris, în calitate de corespondent (voluntar) al
ziarului „România liberă” (în redacţia căruia lucram,
de fapt, de aproape 20 de ani) ca însoţitor al nevestei
mele, Lia-Maria Andreiţă (doctor în Drept şi artist
plastic) diplomat al Ministerului Afacerilor Externe,
în post la Ambasada României în Franţa. Încă o
explicaţie necesară: Împreună cu un francez,
românofil şi românofon, descoperit întâmplător (a
cărui deviză este: „România nu-mi aparţine, dar eu
aparţin României”) Jean-Yves Conrad (mai târziu,
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autor al unei cărţi valoroase: „România, capitala…
Paris”, apărută şi la noi, la Editura „Junimea” din
Iaşi; devenit doctor Honoris Causa al Universităţii
din Suceava) Ŕ împreună, deci, cu acest prieten adhoc (şi rămas pe viaţă) editam, în condiţii grafice
modeste, publicaţia bimestră „Scrisoare din
România” („La lettre de Roumanie”) în franceză, în
care cele două pagini din mijloc erau consacrate
fraţilor de peste Prut: „La carte postale de
Bessarabie” („Carte poştală din Basarabia”) şi
„Telex de Bucovine”. Până să-l fi întâlnit, la Paris,
pe Grigore Vieru, noi pusesem drept moto secţiunii
despre Basarabia celebrul şi înduioşătorul citat: „Si
l‟un de nos reves a été on est de parvenir jusqu‟au
Cosmos; j‟ai personellement revé de traverser le
Prut” („Dacă visul unora a fost ori este să ajungă în
Cosmos, eu viaţa întreagă am visat să trec Prutul”) Ŕ
alături de zicerea lui Eminescu: „Prononcer le nom
Bessarabie este une protestation contre la
domination russe” („A pronunţa numele Basarabia
este una cu a protesta contra dominaţiei ruse”).
…Şi, cum spuneam, a venit clipa. La
invitaţia profesorului (basarabean, de origine)
Valeriu Rusu, de la Universitatea din Aix-enProvence (Departamentul Filologie Romanică şi
Română) au sosit în Franţa câţiva scriitori de la
Chişinău: poeţii Grigore Vieru, Ion Hadârcă, Iulian
destineliterare@gmail.com
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Filip, Vasile Romanciuc; editorii Ana şi Alexandru
Bantoş Ŕ însoţiţi de criticul şi istoricul literar,
academicianul Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii
Scriitorilor din Basarabia. A urmat o întâlnire în
Salonul de Aur al Palatului Bèhaque, al Ambasadei,
în care s-a vorbit numai româneşte. A fost o
mărturisire cu sufletul pentru toţi cei prezenţi, o
dovadă de iubire şi solidaritate Ŕ sub Steaua lui
Eminescu (de la a cărui trecere în eternitate se
împlineau o sută zece de ani).
Când dorurile s-au mai molcomit,
continuând a murmura pe un pahar de vin
franţuzesc, Grigore Vieru se îndreaptă spre mine, mă
ia de braţ trăgându-mă spre un colţ mai liniştit al
încăperii. „Vino, frate Ioane Ŕ zice Ŕ vreau să-ţi
dăruiesc ceva”. Şi acolo, pe marginea ferestrei de
care se va fi rezemat cândva Contesa de Bèhaque, şia rezemat Grigore coatele Ŕ şi a scris, într-o cărticică
nu mai mare decât podul palmei: „Fratelui Ion, cu
dragoste şi credinţă în izbânda Dreptăţii Româneşti.
Hristos a Înviat! Gr. Vieru. 4 mai 1999. Paris‖. Iar
pe cealaltă păginuţă a adăugat: „Eminescu a fost şi
rămâne manualul meu de bază de Limbă şi Istorie
Română, de Credinţă şi Nădejde‖ Ŕ semnând.
De unde să mă fi ştiut? să-mi fi aflat numele?
Ŕ m-am întrebat atunci, mă întreb şi azi. Nu
făcusem, cum se zice, cunoştinţă; stătusem în „stal”,
printre auditori. Mă cunoştea mai dinainte numai

Mihai Cimpoi, dar încă nu apucasem să stăm de
vorbă. La el să fi fost enigma? Nici astăzi n-am
dezlegat-o Ŕ şi nici nu doresc s-o dezleg. Aşa cum
nu voi „deconspira” niciodată cuvintele de frăţească
iubire ce s-au rostit între noi, în cele câteva minute
cât am fost unul lângă altul.
A doua zi (sau, poate, în aceeaşi noapte)
scriitorii basarabeni au plecat, cu trenul, spre
Provenţa, călăuziţi de profesorul Valeriu Rusu,
împreună cu soţia domniei sale. Eu şi amicul JeanYves ne-am înhămat la revistă, cu intenţia de-a le-o
oferi la întoarcere. Am relatat Ŕ în acel număr, maiiunie, 1999 Ŕ despre vizita distinşilor oaspeţi,
publicând din fiecare versuri şi opinii închinate lui
Eminescu. Am publicat, de asemenea, un articol al
academicianului Mihai Cimpoi, „Anul Eminescu”.
Lui Grigore Vieru i-am consacrat o rubrică specială,
cu citate din zicerile lui, dar şi cu o zicere a lui
Aureliu Busuioc despre Poet: „Om cu merite, ca şi
noi, dar mai multe / Om cu păcate, ca şi noi, dar mai
puţine” („Homme méritant, comme nous, mai bien
plus / Home avec des défauts, comme nous, mais
bien moins”). Am reprodus, bilingv, poezia
„Legământ, lui Mihai Eminescu”, pe care o transcriu
aici în română, din cărticica dăruită de Poet, precum
şi în
franceză, tălmăcită modest de Jean-Yves
Conrad şi subsemnatul. Mai întâi, poezia originală:

„Ştiu, cândva la miez de noapte,
Ori la răsărit de Soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale.

S-o lăsaţi aşa deschisă,
Ca băiatul meu ori fata
Să citească mai departe
Ce n-a dovedit nici tata.

Am s-ajung atuncea, poate,
La mijlocul ei aproape.
Ci să nu închideţi cartea
Ca pe recele-mi pleoape.

Iar de n-au s-auză dânşii
Al străvechei slove bucium,
Aşezaţi-mi-o ca pernă
Cu toţi codrii ei în zbucium”.

Iată şi varianta franceză: „Promesse, à Mihai Eminescu”:
„Je sais: une fois à minuit
Ou au matin
Mes yeux s‟éteindront
Toujours au-dessus de Son oeuvre

destineliterare@gmail.com

Alors parviendrai-je
A peu près en son centre
Mais ne fermez pas le livre
Comme mes paupières glacées
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Vous le laisserez, ainsi, ouvert
Afin que mon fils ou ma fille
Découvre plus loin
Ce que leur père n‟a pu accomplir

În numărul următor al revistei Ŕ iulie-august,
1999 Ŕ am relatat despre volumul „Echos poètiques
de Bessarabie (Moldavie)” editat de prof. Valeriu
Rusu la Aix-en-Provence, în care poeziile celor 32
de autori basarabeni antologaţi sunt traduse în
franceză de către studenţi ai profesorului Rusu, care
studiază Limba Română. Din fiecare am reprodus
câte o poezie (în franceză, desigur). Cum nu le pot
transcrie aici pe toate, voi menţiona numele poeţilor
traduşi, în ordine alfabetică: Ştefan Baştovei, Lorina
Bălteanu, Leo Bordeianu, Leo Butnaru, Aura Christi, Eugen Cioclea, Vsevolod Ciornei, Lidia Codreanca, Nicolae Costenco, Nicolae Dabija, Liviu Damian, Iulian Filip, Emilian Galaicu-Păun, Mihai Garaz,
Vasile Garnet, Ion Hadârcă, Nina Josu, Leonida Lari, Dumitru Matcovschi, Valeriu Matei, Irina Nechit,
Nicolae Popa, Ghenadie Postolache, Vasile Romanciuc, Nicolae Spătaru, Arcadie Suceveanu, Efim
Tarlapan, Ianoş Ţurcan, Ion Vatamanu, Grigore
Vieru, Ion Vieru, Gheorghe Vodă. (În paranteză fie

„În aceeaşi limbă
Toată lumea plânge,
În aceeaşi limbă
Râde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poţi s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.
În limba ta
Ţi-e dor de mama,
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.

Et s‟ils n‟entendent pas
La musique de l‟écriture ancienne
Arrangez-le pour moi comme coussin
Avec toutes les forets en tourmente”.

spus, păstrez pentru un eventual spaţiu memorial
Grigore Vieru toate acele numere de revistă, pe care
le-aş dărui bucuros. Şi, tot în paranteză, precizez că
revista „La lettre de Roumanie” a apărut vreme de
doi ani Ŕ (1998) 1999-2000 (plecarea mea din Paris)
Ŕ într-un tiraj variind între 500 şi 800 de exemplare,
având 100-150 de abonaţi, restul distribuindu-se
gratuit la diverse instituţii culturale, inclusiv unor
scriitori).
La revenirea în Paris din Provenţa, nu i-am
mai întâlnit: pe Grigore Vieru şi colegii săi; se pare
că au fost duşi direct la aeroport.
Mi-a rămas, însă, cărticica aceea cât podul
palmei (cu titlul „Izbăvirea”) pe care o citesc şi
recitesc, încercând să mă izbăvesc de multe. Dar
misterul revine, cu atât mai de nepătruns. Şi, atunci,
recitesc poezia „În limba ta”, pe care o recit şi în
această pagină omagială:

Şi doar în limba ta
Poţi râde singur,
Şi doar în limba ta
Te poţi opri din plâns.
Iar când nu poţi
Nici plânge şi nici râde,
Când nu poţi mângâia
Şi nici cânta,
Cu-al tău pământ,
Cu cerul tău în faţă,
Tu taci atuncea
Tot în limba ta”.

…În limba ta, în limba noastră, dă-mi voie să te îmbrăţişez acum, târziu, Grigore Vieru.
Somn lin, Poete, pereche Poetului nepereche!
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Paul ANDRONE

Poezia ca plâns de întreţinere…

Apariţia
editorială relativ recentă
a
Passionariei Stoicescu, volumul de poezie ,,Regele
Praf‟‟ (Editura Eikon, 2014) îmbogăţeşte
impresionanta listă de titluri, 61 la număr, prin care
autoarea şi-a câştigat de multă vreme un loc
important şi inconfundabil în literatura noastră. O
anexă de repere critice ataşată cărţii punctează cum
nu se poate mai convingător calitățile remarcabile
ale scrisului Passionariei conturându-i expresiv
personalitatea de artist şi de truditor în lumea cuvântului. Plasarea acestor selecţiuni la finalul cărţii
le conferă un statut de concluzii la capătul experienţei trăite de cititor de-a lungul lecturii, îi confirmă şi
îi consolidează acestuia reacţiile, consonanţele, revelaţiile produse de zăbava pe cele aproape 60 de
confesiuni ale poetei şi aşază cartea în rama care, ca
orice ramă, delimitează şi personalizează un spaţiu.
Titlul sub care sunt înmănuncheate poemele
denunţă explicit perspectiva lor lirică, un scepticism
de sorginte filozofică, o melancolie a înţelegerii şi a
asumării inconsistenţei. ,,Praful‟‟ este încoronat
,,rege‟‟, autoritate supremă, aproape sacră, peste un
teritoriu imponderabil, dar dureros marcat de prezenţa umanului. Cunoscutul vers eminescian
,,Toate-s praf, lumea-i cum este şi ca dânsa suntem
noi‘‘ se articulează şi se mulează perfect pe ideea
cărţii Passionariei ca o punte întinsă din veac în veac
pentru întâlnirea gândurilor. Moto-ul prefaţează şi
mai explicit confesiunea, aşezând universul uman
sub semnul bolii :,,Totul este bolnav‟‟, inclusiv sufletul ,, rămas repetent‟‟, în timp ce trupul trece
grăbit dintr-o clasă în alta pentru a absolvi şcoala
vieţii. ,,Bolnav e omul, bolnavă piatra‟‟, zicea Blaga
în „Cântăreţi bolnavi‟‟. Bolnavi sunt în Moto-ul
destineliterare@gmail.com

Passionariei Stoicescu focul, rădăcina, sufletul,
Dumnezeu însuşi, maladiile sunt metafizice, timpul,
spaţiul, ,,disperarea‟‟, saturarea de ,,joc‟‟, un joc al
singurătăţii. Poemele detaliază ipostaze ale receptării existenţei din această perspectivă a destrămării, confesiunea urmând o melodicitate de jazz, cu
acorduri sobre, grave, dar reînnoite mereu de note
acute al căror ecou se prelungeşte, reverberat, după
încheierea lecturii. Se ştie că sinceritatea nu este o
calitate estetică în sine, dar în absenţa ei orice gest
artistic devine simplu artificiu. Aici sinceritatea
mărturisirii este chiar izvorul ce alimentează discursul liric şi îi conferă tensiune. Acumulările existenţiale convertite în atitudini şi convingeri morale
sunt materia vie ce trebuie să ia forma poemului
dintr-o acută nevoie de catharsis, de depresurizare a
fiinţei, iar acest proces nu poate fi realizat fără implicare totală, netrucată. Reflexivitatea ,,bine temperată‟‟este haloul ce aureolează fiecare poem, îl
înalţă la altitudinea unor adevăruri izvorâte din relaţia poetei cu timpul său, cu propria existenţă, cu lumea. Înscrisă pe o spirală a devenirii, poeta este un
punct în lanţul trofic al fragilităţii, într-o ierarhie ce
se autodevorează. Rădăcina e roasă de viermele ce
va fi hrană pentru privighetoare, uliul va pune
punct cântecului ei, pentru a sfârşi lovit de fulger
şi astfel zborul devine ţărână, încheind ciclic succesiunea de existenţe. Poeta este şi ea hrană pentru
lumea ce o înconjoară: ,,Cu pulberea ...m-am transcris în aldine / Doar foame şi-atât i-a fost lumii de
mine‟‟ (,,Doar foame şi-atât‟‟ )
Lumea percepută labirintic, ca o alcătuire năucitoare de alternative şi deci de dileme , induce ideea de căutare, de
evadare, de ieşire salvatoare din capcana opoziţiilor.
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Zborul şi hăul, cerul şi pământul, sufletul şi trupul
sunt polii care atrag sau resping, puncte cardinale
într-un teritoriu crepuscular(,,Visez că zbor‟‟). Firul
Ariadnei nu poate fi altul decât ,,Sfânta Treime‟‟cuvântul, versul, poezia - sacra credinţă a celei ce se
închină la icoana poemului ,,în mărunta trufie‟‟
(,,Atom de praf în univers‟‟). Multe poezii celebrează virtuţile terapeutice ale versului, puterea lui
de a asigura supravieţuirea fiinţei într-o eră a demonetizărilor şi a confuziei, dobândind astfel substanţa unor manifeste lirice. Asemenea credinciosului care îşi supune propriul devotament încercărilor, ,,cred, Doamne, ajută necredinţei mele!‟‟, poeta
sondează adâncimile poemului, îi pune la încercare
puterile magice, oscilează între îndoială şi încredere absolută şi iese din această întreprindere dramatică şi mai întărită în iubirea sa. Însufleţit, poemul se substituie fiinţei, se lasă răstignit, ,,lovit
cu pietre‟‟, cu picioarele ,,pironite-n metafore‟‟, secătuit parcă de sevele sacre şi jelit de poetă ,,cu
bocetul de Marie‟‟ (,,Christos Poemul‟‟). Şi iată şi
o mărturisire atipică, dar atât de focoasă a dăruirii
şi a supunerii totale: „Ah, Poezie, cutră dulce,/Scuipă-mi în suflet şi mi-l smulge,/Că rob ţi-e
cel ce te cunoaşte/ Pupa-ţi-aş pulberea din moaşte‘‘
(„Ţigănească‟‟).

Laitmotivul tuturor poeziilor rămâne Praful,
zeitate sui-generis care, precum Cronos ce îşi
mânca pe rând copiii, înghite flămând trupuri şi
suflete, credinţe şi abjurări, iubire şi singurătăţi,
viaţă şi moarte. Plumbul bacovian din care se constituia material şi simbolic universul se metamorfozează în praful ce anulează orice iluzie de
coerenţă interioară şi structură protectoare. Însuşi
poetul este ,, naiva întruchipare/ de praf cutezând
să zboare‟‟(„Bietul poetul‟‟), iar soarele oferă
imaginea combustiei până la desfiinţare. În construcţia volumului se revine contrapunctic la meditaţia asupra poeziei din aceeaşi perspectivă gravă a eroziunii. „Pentru plânsul de întreţinere‟‟,
piesă antologică a cărţii, fixează o dublă dimensiune a confesiunii, aceea de mormânt în care „nu
odihneşte,/ nu poate odihni‟‟ cel ce se mărturiseşte, şi cealaltă, de adjuvant terapeutic, „plâns de
întreţinere‟‟, soluţie salvatoare împotriva „prafului‟‟ plutind pretutindeni , „adus de vânt de la
moara timpului‟‟.Condiţia de poet se dizolvă în
nemărginirea condiţiei umane conferind întregii
meditaţii tensiune intelectuală şi emoţională proprie poeziei autentice. Această calitate a scrisului
Passionariei îi asigură o audienţă la fel de pasionată şi de implicată cum este însăşi autoarea. Gravitatea temelor şi a motivelor abordate alimentează un discurs sobru, dar fără acea solemnitate
îngheţată a,, filozofării‟‟, purificat însă şi de patetisme, un mod de asumare conştientă a neputinţei, a limitelor, a tot ce declanşează plânsul. Plânsul în surdină, suspinul cenzurat, „de întreţinere‟‟,
echivalentul din umbră al „somnului de frumuseţe‟‟.
„Lirica feminină‟ ‟ înseamnă, în cazul
Passionariei Stoicescu, virtutea tot mai rară a poeziei de a transmite direct, vibrant, nedisimulat
„doruri vii şi patimi multe‟‟, graţie harului sacru
de a găsi „cuvântul ce ascunde adevărul‟‟.

Coperta I a volumului de versuri Regele Praf
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Totul este bolnav
Focul de regele Phyrus
Calculatorul de virus
Rădăcina de pom
Şi Dumnezeu de om
Se moare blând
Se moare violent
Trece trupul dintr-o clasă în alta
Sfidând sufletul repetent
Dar şi el e bolnav
De timp
De loc
De jaf
De spaţiu
Până la disperare
Până la saţiu
De JOC
A urmări regele
Cu nebunul
E ca şi când ai juca
Într-unul.

Ritual
Bătrânul cu trandafiri pe tabară
Nu-mi dă niciodată floarea în grabă
Ci-ntârzie să ia bani
Mâna lui tremurândă
Ca şi cum atingerea lor
Ar fi o osîndă.

Ca şi când i-ar fi vorbit
Grădina de-acasă
Despoaie lujerul de spinii verzui
Şi şopteşte despărţindu-se de flori
Ca de un alt chip al lui
„Puneţi gheaţă în apă
Şi va rămâne boboc trandafirul Ŕ
Moartea vă costa zece lei firul“

Pentru plânsul de întreţinere
Fiecare carte Ŕ un alt mormânt
Pentru multele chipuri şi suflete
Titlul Ŕ o piatră de aer
Plutind
Sfidând gravitaţii
„Aici nu odihneşte
Aici nu poate odihni cineva“
Neputinţa trebuie înşelată zilnic
Şi soarele întăreşte ideea
Deşi obosit
Măcinat de explozii
Nu pridideşte să ardă
Şi praful adus de vânt
De la moara timpului
Intră perseverent în ochi
Pentru plânsul de întreţinere
În zori
Pe pagini
Multe dâre de plumb

Şi galeş privind frunza prăfoasă
Passionaria Stoicescu
Versuri din volumul Regele Praf
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Ioan BARBU

În Vest, omul aleargă după muncă, iar în România după bani
Imediat după aderarea României la Uniunea
Europeană am întreprins un sondaj cu o singură întrebare: „Ce trebuie să lase românul la uşă şi ce să ia
cu el în noua sa viaţă?” Cel mai frecvent răspuns:
„La uşă ar trebui să lase mentalitatea că în Vest
plouă cu bani.” Sau, spus mai pe româneşte, că peacolo nu umblă câinii cu covrigi în coadă. Cuvântul
„cheie” al multor răspunsuri: banul! Da, banul este
preocuparea principală a românului. Care este
cuvântul „cheie” în Vest? Munca! În oricare țară din
Vest, lumea aleargă după muncă, în timp ce românul
aleargă după bani. Diferenţă de mentalitate! În
Austria, Germania, Marea Britanie, Franța, Olanda,
Italia, Spania etc. omul se gândeşte că trebuie să
muncească mult pentru a avea bani mulţi. La noi,
omul se gândeşte ce şmecherie ar putea face să-i
vină bani cât mai mulţi. Și, minte „inventivă”,
românul aflat la putere a găsit nenumărate căi oculte
prin care să fie sechestrat banul public. Astfel, o
droaie de corupți au ajuns peste noapte
multimilionari în euro, șpaga de zeci de milioane (!)
fiind doamnă de onoare în orice „casă mare.
Odinioară, unul din darurile cu care românul
făcea față bună în lume era farmecul său, de negăsit
la mulți alții.. Poporul român avea un farmec al lui
dat de ospitalitatea sa deosebită, de umor, de
uşurinţa de a face haz de necaz, trecând astfel mai
uşor peste greutăţi. Astăzi, mai putem vorbi de
farmec propriu, de umor? Nu ştiu în ce măsură mai
pot fi regăsite aceste calităţi la românii de azi, la
tânăra generaţie. Au trecut 25 de ani de la căderea
comunismului, dar numai ce era urât s-a păstrat,
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numai năravurile au rămas, lumea românilor, chiar și
cea de la sate, pervertindu-se sub „soarele” luminos
al corupției. Împreună cu societatea suferă şi limba
română, care este schimonosită în fel şi chip,
începând cu abecedarele după care învaţă copiii şi
până la emisiunile de televiziune, multe dintre ele
tembele şi cu mesaje ieftine, nici de doi bani.
România profundă, însă, a continuat să se
afirme şi se afirmă permanent prin oamenii ei de
valoare. Ceea ce lipseşte este, se pare, coordonarea
acţiunilor pe plan național, dar mai cu seamă în plan
internaţional. Nu există o strategie bine pusă la
punct nici în privinţa lobby-ului pentru România în
lume (dar nu de genul „galei Bute”, când s-au
cheltuit milioane de euro pentru o frunză… uscată!);
nu există o legislaţie care să le dea dreptul românilor
care trăiesc în afara graniţelor ţării Ŕ şi care sunt
milioane Ŕ să-şi aleagă cât mai mulți reprezentanţi în
Parlament. Trebuie să se facă ceva Ŕ ceva concertat
Ŕ ca să fim percepuţi ca valori individuale făcând
parte dintr-un întreg, dintr-o ţară puternică, cu un
popor inteligent, care a dat lumii atâtea genii.
Diaspora românească poate avea un cuvânt greu de
spus, cu condiţia ca românii de-afară să fie
implicați, să li se ceară ajutorul, să fie respectați,
fără să li se mai arunce în obraz anatema de „fugiţi”.
Sunt foarte mulţi concetățeni de-ai noștri care,
pentru merite deosebite, au fost adoptaţi cu braţele
deschise în diferite ţări ale lumii. Am cunoscut tineri
români ignoraţi în ţara lor de naștere, dar care au
cucerit lumea universitară, a ştiinţei sau a artei din
ţări civilizate. Ei privesc Europa cu altă mentalitate,
destineliterare@gmail.com
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ca pe o uriașă țară cu o structură unitară. „Fără să-şi
piardă suveranitatea, fiecare ţară membră a Uniunii
Europene va trebui să se conformeze unor reguli şi
legi promulgate de toţi” Ŕ îmi spunea un tânăr
cercetător din Marsilia. De aici şi până la pierderea
identităţii naţionale, cum se plâng unii politicieni
fără orizont european, este o cale lungă. Cum
parcurgem această cale depinde numai de noi. Dacă
dorim să ne păstrăm identitatea naţională, fără îndoială că o vom păstra, cu forţa nu nu ne-o ia nimeni. Nu asta este intenţia Uniunii Europene.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru cultura
noastră românească, populară și cultă. Ea este o
zestre de mare preţ cu care am intrat în Uniunea
Europeană și cred că nu e lipsit de sens să se
elaboreze, în continuare, o strategie de protecţie şi
de încurajare permanentă a acestora, de ridicare la o
înaltă tensiune spirituală.
Trecând acest comentariu în alt registru, aș
aminti cititorilor că în România, după cum bine se
știe, poporul se zbate încă în nevoi, cărora nu le dă
de rost. Până ce corupții toți nu vor fi puși în zeghe,
iar averile nemuncite confiscate, până nu se va
alerga și la noi după munca tenace, aspră și serioasă,
economia nu va sălta, iar România nu vor putea
atinge acel nivel al ţărilor dezvoltate pe care
Uniunea Europeană îl ia ca etalon pentru demersurile sale viitoare. Revin la fenomenul care a adâncit
și adâncește sărăcia în țară, corupția, care a atins
cote cu totul alarmante, lupta împotriva acesteia
fiind astăzi mai grea ca oriunde şi ca oricând. Lichidarea corupţiei este un obiectiv primordial pentru
toate ţările Uniunii Europene, cu atât mai mult
pentru România, care vrea să-şi aşeze prezentul şi
viitorul pe temeliile unei onestităţi ireproşabile în
toate domeniile.
Când mă gândesc la destinul României în
Europa unită de mâine îmi permit să apelez, din nou,
la istorie, la reperele şi la învăţăturile ei. Cunoaștem
păcatele oricărui imperiu, clădit pe legi draconice,
naţiunile care îi alcătuiau fiind dur împilate şi
opresate, autoritarismul central, crâncen, spulberând
orice iluzie de democraţie şi libertate. Ei bine, orice
imperiu a reuşit să instaureze o ordine care
răspundea unor necesităţi istorice. Familiile
conducătoare şi-au dirijat în mod exemplar teritoriile
din subordine, iar exemplul lor a fost urmat şi de
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conducătorii ţărilor subjugate, cu consecinţe care,
dacă au atentat grav la drepturile omului, au dus, în
schimb, la distrugerea anarhiei, la domnia ordinei şi
la acea siguranţă a vieţii pe care o presupune
ordinea. Fac referire, în acest caz, la Transilvania,
care ne este dată, de unii, ca exemplu „al domniei
ordinei și siguranței vieții”. Rog să nu fiu greşit
înţeles, diferenţa dintre „autoritatea” unui imperiu și
„autoritatea” Uniunii Europene e mare, e uriaşă,
pentru că statele oricărui imperiu spulberat de istorie
fuseseră unite silit, prin forţă, şi, de aceea, ordinea şi
liniştea, siguranţa vieţii, cu un cuvânt, au fost
subminate pe dinăuntru, ca în orice construcţie
lipsită de liant. Uniunea Europeană s-a întemeiat,
însă, prin voinţa proprie a ţărilor membre, având ca
program nu dictatul politic, ci democraţia şi
libertatea duse la expresiile lor majore, nu sărăcia
unora în folosul altora, ci propăşirea tuturor. Este
ceea ce şi-a dorit şi România prin aderarea la
Uniunea Europeană.

Desen de Tudor Meiloiu

Din experiența ultimului deceniu, cred că
actuala formulă a aşa-numitelor „state legate
împreună”, care este Uniunea Europeană, nu are
şanse de viitor. Pentru că, în momentul de faţă,
marile state ale Uniunii exercită încă o vizbilă tutelă,
ca să nu zic dominaţie, asupra statelor mici sau slab
dezvoltate economic. Relaţiile dintre „mai-marii” şi
„mai-micii” Uniunii Europene se desfăşoară încă potrivit ideilor şi cerinţelor primilor. Există, pe de altă
parte, prea puţină transparenţă asupra modului în
care se iau deciziile. Şi mai există şi o anumită
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cantonare, deloc fertilă, în chestiuni care par a
căpăta o importanţă primordială, în dauna altora,
mai arzătoare. O mare parte din activitatea Uniunii
Europene se limitează la probleme strict financiare,
toate spiritele fiind ocupate de întrebarea: cine primeşte mai mulţi bani din bugetul Uniunii? Cred că,

în viitor, democraţia va trebui să fie aceea care să
asigure necesarul liant al edificiului, astfel ca
preconizatele „State Unite ale Europei” să se constituie într-un adevărat „imperiu” al armoniei şi
concordiei.
Din volumul în pregătire
„Covrigul din coada câinelui‖ (eseuri politice)

Un liceu la vârstă semicentenară
Interviu cu generalul de brigadă (în rez.) Dr. IOAN C. POPA,
sociolog și scriitor, redactor șef al revistei „Periscop”
Mai la vest de comuna mea natală, Corbu,
din județul Olt, la o aruncătură de privire se află
tânăra urbe Potcoava, declarantă oraș în 2004, deși,
prin anii de mijloc ai secolului trecut, așezarea era
deja cunoscută ca reședință de plasă și apoi de raion.
Corbu natal se află de-a lungul malului drept al râului Vedea, iar Potcoava, ca o rudă bună, s-a aliniat
de-a lungul afluentului acestuia, pârâul Plapcea, în
câmpia Boianului, cu prelungi și netede zone încântătoare, pline de verdeaţă.
Vârsta orașului deabia a trecut de un deceniu, dar așezarea își numără
anii în secole, fiind atestată documentar printr-un
hrisov domnesc al voievodului Dan al II-lea Basarab, semnat la 7 iunie 1423, la Curtea de Argeș, capitala de-atunci Țării Românești. Despre originea
numelui circulă mai multe legende, dar cea mai
aproape de adevăr își are obârșia tot în anii domniei
aceluiași voievod, în armata căruia era un viteaz
căpitan cu puteri neobișnuite, care îndoia într-o mână o potcoavă de fier. Indiferent de unde îi vine denumirea, „orașul-comună” a cunoscut o dezvoltare
relativă în ultimele decenii datorită descoperirii în
regiune a unor bogate zăcăminte de țiței și gaze
naturale.
Oraşul Potcoava a căpătat, cu puțin timp în
urmă, o notă în plus de sensibilitate şi culoare, trăind
un eveniment memorabil: aniversarea a 50 de ani de
la trimiterea în viață a primei promoții de absolvenți
ai săi. Prezent la eveniment în acele zile emoţionante, scriitorul și cercetătorul sociolog dr. IOAN C.
POPA, general de brigadă în rez., redactor șef al
prestigioasei reviste „PERISCOP”, este oaspetele
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revistei noastre pentru a ne vorbi despre trăirile petrecute.
Prietenul și conjudețeanul nostru, poetul
Ion Andreiță, scria – recent – într-o carte de lirică: „Diminețile albe,/ Diminețile albe,/ Cum mă
mai amețeau/ Culorile lor/ Rănindu-mi sufletul/
De așteptări…‖ Gândesc că și dumneavoastră,
domnule general, cu sufletul „rănit de așteptări”,
ați adăstat acele dimineți albe ale întâlnirii fiilor
Potcoavei natale risipiți prin lume. Această fiestă
de armindeni a fost doar una școlară?

Sărbătoarea liceului din localitate a însemnat
și sărbătoarea întregului oraș. Au venit la întâlnire
cu mic cu mare, numeroşi reprezentanţi ai primelor
generaţii care au absolvit liceul din localitate ce
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poartă numele unuia dintre directorii săi de vază,
profesorul de limba română Ştefan Diaconescu. În
2015, cum s-a spus mai înainte, s-au împlinit 50 de
ani de la prima promoţie de absolvenţi ai liceului. O
vârstă frumoasă, un minunat prilej pentru rememorarea unor clipe şi episoade fericite din acei ani. Întrebat cândva care a fost cea mai frumoasă perioadă din
viaţa sa, scriitorul Victor Ion Popa răspundea: „Anii
1920”. De ce tocmai acei ani grei, de după război?
„Pentru că atunci eram foarte tânăr”, a răspuns maestrul. Unul dintre foștii colegi de liceu ne-a reamintit că o adunare lunară organizată de fosta clasă a
IX-a A, cu o jumătate de secol în urmă, avea următoarea temă: „Preţuieşte anii de şcoală, cu ei nu te
întâlneşti decât o singură dată în viaţă‖. Poate că
titlul nu era întrutotul original, dar cu siguranţă el
exprima simţămintele unor tineri ai anului 1965 şi,
mai ales, conştiinţa faptului că adolescenţa şi anii de
liceu reprezintă o perioadă unică şi irepetabilă, decisivă în formarea personalităţii.
Anii au trecut, fiecare absolvent şi-a urmat un drum în viață, şi-a găsit un rost al său…
Într-adevăr, cele cincizeci de generaţii de
absolvenţi ai Liceului „Ștefan Diaconescu” din Potcoava au în rândurile lor un număr important de profesori universitari şi doctori în ştiinţe, profesori de
liceu pe diverse profile, medici şi farmacişti, ingineri
şi economişti, jurişti şi sociologi, agronomi şi tehnicieni, ziarişti, diplomaţi, preoţi, militari de carieră,
care au ajuns la gradul de colonel sau general. Lista
ar putea continua… Numai simpla înşiruire a acestor
profesii arată că liceul a devenit un reper definitoriu
pentru localitate. În acelaşi timp, diversitatea de profesii şi calificări arată cât de înţeleaptă a fost decizia
celor care au iniţiat demersurile şi au făcut toate
diligenţele necesare pentru ca în fosta comună Potcoava, astăzi oraş, să fie înfiinţat, în anul 1961, un
liceu. Sute şi mii de copii de săteni din zonă şi din
împrejurimi au putut astfel parcurge un ciclu şcolar
care le-a deschis calea în viaţă. Iată de ce gândurile
noastre de azi, absolvenții de ieri ai liceului din Potcoava, se îndreaptă, cu profundă recunoştinţă şi cel
mai înalt respect, în primul rând către scumpii noştri
părinţi şi dascăli care ne-au transmis cu generozitate
nu doar ştiinţă de carte, dar şi principii sănătoase de
conduită, care ne-au călăuzit paşii în viaţă. Tocmai
de aceea, mesajul nostru către liceenii de acum este
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acela de a-şi însuşi, pe lângă cunoştinţe temeinice, şi
principiile morale ale părinţilor şi dascălilor, principii sănătoase, care să-i ajute să înfrunte multiplele
provocări ale vieţii.
Momentul aniversar a debutat într-o dimineaţă albă de mai, cum spuneați, cu depunerea de
coroane de flori la Monumentul eroilor ridicat în
memoria celor căzuţi în războaiele din anii 1913 şi
1916-1918. Numele celor 172 de eroi sunt inscripţionate pe placa comemorativă. De altfel, această informație se găsește și în monografia localităţii Potcoava realizată de unul dintre profesorii şi directorii
liceului, Florea Cârjan. Sacrificiile celor rămaşi pe
câmpurile de luptă pentru apărarea şi reîntregirea
pământului Ţării au alimentat un bogat folclor local,
presărat cu multe tânguiri de jale, după cum scrie
distinsul autor al monografiei: „Sărmanii copiii
mei,/ Cine o-ngriji de ei./ Întreabă mereu de mine:/
Mamă, tata când mai vine?‖. Ceremonia s-a desfăşurat în prezenţa primarului oraşului, Emanoil
Enăchioaia, a unora dintre absolvenţii liceului, dar și
a profesorilor de azi care ne-au întâmpinat cu căldură și dragoste.
Întâlnirea absolvenţilor de liceu s-a încheiat cu un
frumos program artistic oferit de copiii care învaţă în
şcolile din localitate.
Domnule general Ioan Popa, pe lângă
această deosebită carieră sunteți, deopotrivă, sociolog și scriitor. În aceste calități, dar făcând
parte și din seniorii absolvenți ai Liceului „Ștefan
Diaconescu” – din promoția a treia, din câte am
aflat – vă propun să adresăm împreună elevilor și
profesorilor de azi ai liceului din Potcoava, ca și
tuturor locuitorilor orașului dumneavoastră natal urarea din inimă „La mulţi ani!‖ şi la cât mai
multe aniversări. Nu vreau să închei aici convorbirea noastră; mai am o ultimă întrebare, ce purcede din curiozitatea de „bătrân gazetar”: Cum
se reflectă revista „Periscop”, pe care o editați în
calitate de redactor șef, în oglinda opiniei publice?
Revista a fost fondată cu opt ani în urmă. Iată, a ajuns la numărul 30, având apariție trimestrială.
Este editată de Asociația cadrelor militare în rezervă
și în retragere din Serviciul de Informații Externe și
se adresează tuturor românilor. În Consiliul științific
al revistei se află reputați oameni de cultură: Prof.
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univ. dr. Ilie Bădescu, Academician Dinu C. Giurescu, Prof. univ. dr. ing. Ștefan Iancu, Prof. univ. dr.
Viorel Roman (Universitatea Bremen, din Germania), Prof. univ. dr. Emilian Stancu. Tematica? O
paletă largă de subiecte, grupate Ŕ aș sublinia, după
o statistică personală Ŕ în câteva mari capitole:
„Servicii speciale”, „Cultură de securitate, cultură
politică”, „Analize politico-strategice”, „Memorialistică”, „Elemente de cultură românească” (mozaic
cultural: literatură, recenzii de cărți, prezentări de
reviste, seriale și diverse informații culturale etc.) Ca
să vă fac o surpriză și totodată o mare plăcere, aș
vrea să amintesc cu această ocazie că într-un număr
al revistei „Periscop” am acordat un spațiu anume
prezentării pe larg a cărții „Cine sunt”, a regretatului scriitor și gazetar Ilie Purcaru, apărută postum,
sub îngrijirea dumneavoastră, la Editura „Antim
Ivireanul”, pe care o conduceți. Pe lângă autorii specializați pe profilul revistei, în „Periscop” semnează

personalități de primă mărime, universitari, oameni
politici, istorici, diplomați, scriitori, jurnaliști. Revista se adresează cititorilor de orice profesie și
vârstă, fiindcă tematica ei vizează aspecte importante din istoria neamului nostru, iar articolele specifice
nu atrag atenția cititorului doar prin senzațional, ci
sunt concepute într-o ținută sobră, elegantă, fiind
scrise de autori talentați, cu o bună pregătire profesională.
Doresc să închei convorbirea noastră cu
opinia unui cititor al revistei, cât de cât avizat, aș
zice eu: este chiar opinia mea, în această calitate.
Vă mărturisesc cu mare bucurie că, reușind să
citesc câteva numere, revista „Periscop” m-a fascinat și, cred, va continua să atragă cititorii și deacum înainte. Vă mulțumesc!

Ioan Barbu

Imagini de la aniversarea din orașul Potcoava
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De din vale de Rovine…
Unui cercetător, cu simțul recunoscut al
taxonomiei critice, nu îi este îngăduit să ierarhizeze
gratuit creațiile editoriale ale doamnei Mihaela Albu, să împartă scrierile în referențiale și întâmplătoare. Acestea din urmă, ca și când puteau să mai
aștepte ori să le sune, totuși, cândva, ceasul! Dar
când și de ce atunci?! La urma urmei, de ce această
observație preliminară?
Fiindcă, polivalența afirmărilor editoriale Ŕ
critic și istoric literar (prin obligațiile de catedră, fie
în învățământul preuniversitar, ori în cel superior Ŕ
în România și în U.S.A.), de poet, conferențiar (în
mai toate zonele europene și în alte țări ale comunității canadiene și americane), de organizator acreditat al unor cursuri de vară, cu miză culturalștiințifică, pentru străinii dornici de a învăța limba
română și de a cunoaște de la sursă valorile noastre
care reverberează pe toate continentele lumii.
Iată succint o biografie în mișcare a unui
scriitor (n. 10 iunie 1947, Craiova) căruia moira i-a
rezervat bucuria împlinirii prin muncă asiduă. Cunoașterea care i s-a impus (volens-nolens), a obligat-o
să adauge, la expozeurile oferite în oralitatea cu
oamenii din popasurile realizate, și înscrisuri de
„însemnări zilnice”, care sunt mai odihnitoare la
apropiate și întemeiate lecturi.
Din toate, reiese o imperială organizare a
timpului pentru a te regăsi pe tine însăți, fiind și
femeie.
Nominalizările profesionale de mai sus au
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fost extrase dintr-un Jurnal româno-american:
1999-2009, Lumi în oglindă –, vag obiectiv, intitulat
Et in America (apărut la Eikon, Cluj-Napoca, 2013,
437 p., cu o exactă postfață de Valentina Ciaprazi,
plus 12 identități de iconografie, realizate pilduitor
într-o policromie de luat aminte).
Dintr-o notă Ŕ Argument, o punere în gardă a
celui doritor de „novitale” (căci, în principiu, ce este
un jurnal, scris de un om matur? decât o chirurgie pe
cord deschis, mai blândă, nesprijinită de anestezic
ori fals motivată, deși cu un anume scop).
Trimisă la New York, ca visiting professor,
la Columbia University, Doamna Mihaela Albu a
fost însoțită în perioada 1999-2002, de fiica ei Denisa. Ideea întocmirii Jurnalului i-a apărut dintr-o
necesitate interioară de comunicare. A stărui într-o
neclarificare pozițională a sinelui, ar fi reprezentat o
chircire a acestuia, o permanentă căutare a formulărilor de ce? când? unde? etc. Lecțiile cu studenții, relațiile științifice cu alți colegi, de alte etnii,
din țări diferite ale lumii, dialogurile purtate pe teme
de cultură, în special de literatură și limbă, au propulsat-o nu numai în cercurile de români stabiliți în
U.S.A., creându-și un portret al prieteniei, ci și al
durabilității acesteia. Flacăra întreținerii ei depinde
de … calificarea ambilor actanți.
Așadar, preocupările firești ale unui cărturar
român, trimis ca reprezentativ pentru țara de origine,
au găsit-o pe Profesoara Mihaela Albu în câteva
ipostaze (nu puține!), ale existenței sale: cadru di31
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dactic (care s-a angajat să învingă anumite forme de
birocrație, multe dintre acestea cauzate de cei din
țară), cercetător științific, mereu în alerta comparatismului, gazetar fremător, în publicații din America, dar și la cele din Europa, cu precădere din România, participări entuziaste la manifestările din
U.S.A. ori de aiurea, lărgirea permanentă a orizontului de cultură, prin lecturi trebuitoare, scrierea pentru sine, articole, prezentări de cărți, stabilirea de
prietenii cu Doamne venite în U.S.A. la răstimpuri
diferite, cu motivații mai mult sau mai puțin politice.
Pe deasupra, grija, responsabilitatea față de cea pe
care o aduse pe lume, ca mamă, fiica ei, Denisa.
De-a dreptul, Jurnalul se arată impresionant
prin descrierile tribulațiilor survenite în navetele
impuse între New York și București/Craiova. Cu
explicabil urmuzism sunt notele din jurnal privind
tracasarea pentru obținerea postului de profesor titular. Și fără să vreau mi-au apărut pe ecranul memoriei, navetele efectuate de Titu Maiorescu Ŕ avocatul, ba la Constanța ori Ploiești, ca în aceleași zile
de disciplină financiară să aibă loc și cursuri de filosofie la facultate.
(Oricum, jurnalul, ca formă de manifestare
plenară, s-a arătat multiplicat în sec. 19, chiar dacă
pentru mulți scriitori afirmați deja, el a rămas ca o
enclavă, biruitoare prin sine însăși. La extremă, un
profesor de filosofie la Universitatea din Geneva
(1853), H. F. Amiel (1821-1881) a fost reperabil ca
valoare intrinsecă, exclusiv, prin Jurnal. Importanța
și independența acestei specii de cultură/literatură în
lume au fost bine adjudecate, în spirit comparatist,
pentru actualitatea contemporană din Europa, deci și
din România, de către Acad. Eugen Simion, în
Ficțiunea jurnalului intim (3 vol. Ŕ 2002, republicat în 2008, amplificat însă cu 400 de pagini noi.
Detalii în cartea noastră, Trăind printre cărți, vol.
VI, 2012, p. 300-302).
În cadrul acestei paranteze, să mai reiterez o
informație deloc clasată, ba, dimpotrivă, înfloritoare
cu precădere, în U.S.A.. Ar fi vorba de teoria lui S.
Freud, privind comportamentul creierului uman în
viața de zi cu zi. Dezvăluind trinitatea de structură a
acestuia Ŕ conștient, subconștient, inconștient Ŕ,
Blaga, referindu-se la termenul de enclavă, ca „element de altă natură integrat într-un complex”, preciza că „în cadrul conștiinței, nu există enclave ale
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inconștientului”).
De origine latină, termenul alegație s-ar putea invoca acum, deoarece el acoperă zeci de fragmente ale mărturisirii de a fi în atâtea locuri, fie dincolo de ocean, fie dincoace de el. În notele de început ale cărții, citim îndreptățit și subscriem: Începem
să realizăm unde ne aflăm, dar nu suntem încă
adoptate; reacționăm la alt timp biologic.
Primim o garsonieră mare, confortabilă, cu
toate utilitățile (în clădirea Misiunii Române la
ONU, clădire ce aparține statului român).
În primă instanță, răsar amintirile… de acasă,
prietenii. Imediat, conștientizând unde te găsești,
scopul pentru care ești aici, vin în stol primele impresii, când și cum s-a mai exprimat cineva, direct
sau indirect. O constatare peste toate, care va deveni
principiu de tip american: oamenii își poartă de
grijă unul altuia (…). Sunt educați să se accepte
unul pe altul. (nota din 8 sept. 1999).
Următoarea, din 9 sept.: Îmi iau inima în
dinți și încerc să ajung la Columbia. Ceilalți români
(am reușit să-mi fac deja câteva cunoștințe!) mă
ajută cât pot. Fiecare e ocupat cu problemele sale.
Primesc, deci, cadou o hartă a liniilor de metrou și
încerc să mă descurc singură. Surprinzător… ajung!
(N. B. În treacăt, zic: De la un timp încoace,
cum Dumnezeu s-au infiltrat în vocabularul nostru
două cuvinte parazit Ŕ problemă/e și lucru. Ele înlocuiesc sau dislocă în varii enunțuri sau formulări
pârdalnice tot ce nu se potrivește cu sensul dorit. Și
uite așa, mergem mai departe sau până mai departe.
Nu mai comentez pe acel mă descurc. În contextul
dat, termenul este cumva temperat de acel latinesc
popular încerc).
Cum iese din clădirea care a găzduit-o peste
noapte, Profesoara, cărturar subțire, cu doxa mereu
în acțiune, consemnează întâi mintal: Construcția e
veche, în stilul clasic roman. Și dăi, studiu de caz, ca
la un poliedru care i-a ieșit în cale!
Deschiderile mereu spre culturile lumii o
drapează în toate comunicările pe care i le încredințează minunatului Jurnal.
Gazetar cu vechi și temeinice state în domeniu, nu rezistă să nu frecventeze presa din zonă și își
cumpără, după numai trei zile, din New Jersey, calculator, imprimantă, cameră de luat vederi. Suntem
superîncântate, iar cineva din Consulat ne ajută să
destineliterare@gmail.com
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le montăm.
De acum, comunicarea cu întreaga lume este
asigurată!
Tristețea Profesoarei începe să se destrame,
când i se spune că de 35 de ani n-a mai funcționat la
Columbia un lectorat de limba română. Așa că
Doamna Profesoară Mihaela Albu a fost obligată să
pună bazele unui alt început, să se alăture prin Departamentul de română, celorlalte din sud-estul Europei, prezente în același spațiu universitar: polonă,
rusă, sârbo-croată, maghiară etc.
Totul a fost posibil, adică reînființarea oficială a catedrei de română, în urma vizitei la New
York a președintelui Emil Constantinescu.
Încă o notă fugară. Cărțile aduse din România: Biblia și poeziile lui Marin Sorescu despre
La Lilieci.
Evident că extinderea întreprinderilor culturale i se datorează doar profesoarei: participări active la cenaclul scriitorilor români, la multe lansări
de carte, la primirea și redactarea revistei Lumină
lină, la convorbirile cu cei aflați la I.C.R.- ul din
New York, cu opinii, dezbateri dincolo de ex cathedra.
Din când în când, se strecoară câte un
crâmpei despre Gabi (băiatul meu, student, rămas
acasă) și prietena mea, Ileana Bunget. Pe loc,
depărtarea înfiorătoare, o determină pe Mihaela Albu să se refugieze în turnul de gheață al memoriei și
să se pronunțe, prin suprapunere, a subiectului logic
cu cel gramatical, și să rostească: Dacă mă gândesc
mai mult, constat că nu pot suporta prea ușor.
Nicio lamentație sau tânguire de rostiri
plângăcioase, chipurile, cu autor necunoscut. Ori
tocmai, fiindcă acesta era cunoscut, freamătul sufletului a fost potolit de rațiune! Nu de alta, dar Et in
Arcadic ego! Pe românește, ce a fost, a fost, semn că
fericirea trecută poartă trena clipelor actuale.
Conversația cu sine rămâne presantă când
trebuie să scrie în Jurnal. Uneori, după lungi și explicabile întreruperi, interval de timp când anumite
activități cultural-științifice deveneau solicitante
până la a-i produce un vizibil stres. Diminuarea, în
unele cazuri, chiar înlăturarea acestuia, o fac convorbirile purtate la ceas de ziuă sau în serate prelungite îndeosebi cu Aurora Cornu (prima soție a lui
Marin Preda), Mirela Roznoveanu, nu și cu Nina
destineliterare@gmail.com

Cassian ș.a. Cu alte surate, nu de același calibru intelectual. Pentru fiecare în parte, doamna Mihaela
Albu are câte o descriere, cu nuanțe de fiziologie, în
care, prioritar, se strecoară cuvântul, logosul ca
atare.
Foarte atentă și civilizată, se arată Profesoara
Mihaela Albu, cu toți scriitorii din România care vin
la New York, pentru vreo conferință în cadrul
I.C.R.-ului sau pentru a fructifica o bursă de studiu:
Aurel Sasu, Alex Vlad, Ovidiu Pecican, Corin Braga, Ion Pop, Liviu Malița, Norman Manea, Cassian
Maria Spiridon.
Autoarea nominalizează pe mulți români din
misiunile diplomatice ce le-au fost rezervate în
U.S.A. Ŕ de la ambasador (vezi cazul lui Aurel Dragoș Munteanu), până la consuli însărcinați de a se
ocupa de anumite oficii și servicii.
Scriitoarea nu poate ocoli Ŕ și foarte bine a
făcut că n-a procedat altfel Ŕ de a consemna răbufnirile politice ale unor scriitori și ziariști români (naturalizați americani (sic!)), întâmplate fie cu prilejul
lansării de cărți personale sau a susținerii unor conferințe. Salvarea de la asemenea excrescențe de
mentalitate tulbure, se consolează autoarea, vine de
la vraja lecturilor fidele, în prim-plan aflându-se
jurnalul lui Adrian Marino Ŕ Evadări în lumea liberă.
Stenică în mod conștient, după înfăptuirea
până la capăt a lecturilor de o asemenea factură, lectorul profesionist scrie cu aplomb: „Citind Jurnale
și Memorii, trăiesc parcă de mai multe ori viața și
parcurg mai multe perioade de timp. Astfel, am senzația că îmi înmulțesc propria mea „bucată‖ de
viață. În plus, descopăr cum nume ascunse în spatele unor cărți se umanizează, prind viață și cunosc
astfel oameni cu suferințe și bucurii, cu prietenii și
antipatii, cu gusturi literare etc.
Supărată pe sine că prea s-a implicat în
multe… activități nefolositoare scrisului propriu, în
data de 28 martie 2005, se admonestează, recitinduși Jurnalul, și hotărăște: Nici nu scriu cât aș vrea,
nici nu finalizez ce am început și nici măcar nu mă
plimb, nu văd mai nimic din orașul acesta ce ispitește pe oricine. Gata!
Faptul că ni se oferă zeci de amănunte privind costurile cu avionul, cu metroul, cu excursiile
încolo și încoace, în interiorul U.S.A. și în afara
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acestuia, cartea Doamnei Mihaela Albu trebuie socotită și un ghid turistic foarte serios. Desigur nu
lipsesc descrierile de natură Ŕ flori, pomi, copaci,
ape susurând pe pietre, pădurile cât vezi cu ochii,
grija oamenilor față de această zestre a lui Dumnezeu, disciplina de prețuire și respect atribuite acestora.
O notă de final la acest scurtisim comentariu
critic vizează puterea de sinteză a impresiilor sau
formulărilor, în ciuda situației financiare precare (se
consumaseră anii de lectorat și a trebuit să oficieze
tot felul de slujbe Ŕ unele umilitoare, începând de la
găsirea unei alte locuințe!). Din țară, află că tatăl se
găsește în spital. Are invitații la două conferințe Ŕ
Varșovia și Chișinău. Lipsa banilor o pune pe jar.
Bucuriile îi vin de la studenții care au ieșit pe terase
sub lumina întremătoare a Soarelui. Dar și de la
gândul că trebuie să trimit poeziile în engleză la o
editură aici!
Multe, foarte multe proiecte împânzesc
această fermecătoare carte Ŕ doldora de informații
din spațiile cele mai diverse ale existenței, trăită pe
viu cu maximă intensitate, de un lector român la
New York. În perioada oficială a sejurului didactic,
munca fiindu-i remunerată, prin convenție, după
aceea… Avatarurile faraonului Tlà.
A doua notă de final. Fără un serviciu asigurat, acceptă orice muncă și pe cea de corector la un
ziar ca Lumea liberă. Este din ce în ce mai apropiată
de M.N. Rusu (poate va ajunge să mă cunoască
acum și să-și schimbe impresia preconcepută) și
Timotei Ursu.
La o serată organizată de Mircea Săndulescu
(alt român strămutat peste Ocean în plină glorie literară), se discută cu pompă despre ieșirea din anonimatul american al scriitorilor de talia lor. Criticul
literar, din fosă, înregistrează (fie și așa!) orgoliile
fără margini ale Mirelei, Negoiță Mircea care sunt

„de vârsta noastră” și niciunul n-a fost încununat
cu… un Nobel. Nu știu dacă în surdină sau în public, autoarea noastră se confesează: Cu mâna pe
inimă declar că nu am astfel de orgolii.
Sinceritate cred și nu fariseism!
Pe bună dreptate se liniștește profesoara
argumentându-și că Premiul Nobel n-a fost vreodată
acordat unui autor care și-a burdușit creația cu
handicapați psihic, criminali, violuri, cum a procedat
Mircea Săndulescu et comp. Punct.
A treia notă și ultima. O formulez din mers,
pentru că Doamna Mihaela Albu n-a fost niciodată
vreo religioasă pură, ci ca tot românul titrat, trăitor
în culturile lumii, l-a acceptat convingător pe
Dumnezeu în sufletul său atât ca ocrotitor și sfătuitor
unic, dar și ca îndrumător spiritual, la bine și la greu.
Numai așa ne vom explica apropierea de Biserica
din New York și de slujitorul ei fără prihană, preotul
poet Theodor Damian. De aici, până departe spre
Bartolomeu Anania este o cale de prea multă
înțelepciune. În parte, o găsește în Profetul lui
Kahlil Gibran (Autorul strălucit al unor „poeme în
proză de adâncă înțelepciune despre om și lumea lui,
despre dragoste și muncă, despre legi și viață”).
Eu zic că e o destindere academică tot jurnalul în două ediții, atât de simplu, intitulat, pe
jumătate odobescian Ŕ Et în America…
Biruitor prin vreme, stilul degajat, cu vădită
și studiată oralitate, cu fățișă atitudine critică față de
tot ceea ce în calcă normele bunului simț, mai ales în
mediile românești, acinate într-o Americă dezinhibată (aparent) de cabale politice și de suzeranitatea
democrației. Două cuvinte fanion ale societății de
consum se hrănesc multiform: freedom și peace.
Doamna Mihaela Albu le-a văzut fluturând la
fața locului și le-a simțit briza existențială (sic!) acolo în temeinicia devenirii lor.

februarie 2015, Craiova
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Lucreția BERZINTU

Iudaismul mesianic

Interviu cu Rabbi David Nagy,
Comunitatea Evreilor Mesianici din România
În România există comunităţi de evrei care
cred că Iisus Hristos este Mesia însă ei îşi păstrează
identitatea iudaică. Aceştia se numesc evrei mesianici şi, asemenea apostolilor Mântuitorului, doresc
să vestească Evanghelia tuturor oamenilor.
Pentru mai multe informaţii m-am adresat domnului
Rabin David Nagy - Comunitatea Evreilor Mesianici, România, şi, prin amabilitatea sa, am realizat
un interviu despre acest subiect.
Lucreţia Berzintu: Stimate Domnule David Nagy,
mai întâi, vă rog să vă prezentaţi pentru cititorii
noştri.
David Nagy: Mă numesc David Nagy, m-am născut
la Oradea, din mamă evreică şi am trecut de vârsta
de 40 ani. La momentul actual sunt primul şi singurul rabin mesianic, angajat în această funcţie în condiţiile legii, în România. Lucrarea pe care o conduc
cuprinde comunitatea evreiască mesianică din România cu o extindere în Republica Moldova şi cu
influenţa până în Ungaria. De mai mulţi ani sunt în
colaborare cu alţi lideri şi comunităţi evreieşti mesianice din lume, în mod deosebit, Israel şi Statele
Unite ale Americii. De asemenea, fac parte din executivul pe Europa a unei organizaţii de anvergură
internaţională, de reconciliere dintre evreii mesianici
şi diferitele denominaţiuni ale creştinismului. Această organizaţie de reconciliere este reprezentată şi
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cunoscută începând din Statele Unite ale Americii,
America de Sud, Europa, Israel, Africa chiar şi până
în Coreea şi Japonia.
Lucreţia Berzintu: Ce este iudaismul mesianic?
David Nagy: Iudaismul mesianic este acel crez care
a fost practicat de către primii credincioşi (ucenicii,
apostolii şi enoriaşii de rând) ca şi o continuare a
iudaismului mozaic, la care se adăugă credinţa personală şi colectivă în Salvatorul lui Israel, adică în
Yeshua HaMashiach (Iisus Christos). Practic, este
prima formă religioasă lăsată de Salvatorul lui Israel
şi a întregii lumi care a existat sub această formă,
până şi după apariţia creştinismului. În cadrul iudaismului mesianic se restaurează şi se trăieşte în mod
practic identitatea evreiască a credinciosului care
este compusă din crez, limbă, cultură şi istorie. De
aceea, în cadrul iudaismului mesianic avem comunităţi şi congregaţii evreieşti mesianice ca formă de
organizare, iar clădirile pentru desfăşurarea serviciului religios sunt sinagogi şi nu biserici.
Lucreţia Berzintu: Despre începuturile mişcării
evreilor mesianici în România, ce ne puteţi spune?
David Nagy: Anumite surse susţin că încă de dinaintea celui de-al doilea război mondial au existat
sinagogi cu credincioşi evrei mesianici în România
şi chiar şi un ziar periodic al evreilor mesianici din
zona de sud-est a ţării. După război, au rămas doar
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credincioşi individuali de origine evreiască, care au
crezut în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) printre care şi renumitul Richard Wurmbrandt, dar nu au
mai fost organizaţi în mod colectiv ca şi cult. În mod
oficial, comunitatea evreilor mesianici din România
s-a constituit în anul 1999. Astăzi avem congregaţii
evreieşti mesianice în anumite oraşe din România şi
străinătate care funcţionează sub conducerea noastră.
Lucretia Berzintu: Cum văd rabinii mozaici iudaismul mesianic?
David Nagy: Atitudinea rabinilor mozaici (ortodocși) față de mesianism este una complet împotrivitoare ceea ce este de înțeles datorită învățăturilor lor
și a suferinței poporului evreu de-a lungul istoriei
cauzată de cei care erau chiar și dacă doar cu numele
creștini.
Lucreţia Berzintu: De ce credeţi că Iisus Hristos
este Mesia?
David Nagy: Credem că Yeshua HaMashiach (Iisus
Christos) este Mesia lui Israel şi a întregii omeniri
din mai multe motive. Unul din motive este că a
împlinit şi continuă să împlinească profeţiile referitoare la Mesia din Scripturile evreieşti ale profeţilor
lui Israel. Un al doilea motiv este pe bază de logică:
de exemplu, apostolii şi mulţi alţi credincioşi care au
fost martori ai apariţiilor Lui de după moartea şi
învierea Sa, respectiv la înălţarea Sa la Ceruri, şi-au
dat viaţa pentru aceste adevăruri, dar dacă aceste
evenimente ar fi fost invenţii de ale lor, nici un om
normal nu şi-ar fi dat viaţa pentru ele. Şi nu în ultimul rând, El a promis nişte semne supranaturale
celor care vor crede în El, care există şi astăzi şi se
pot verifica, respectiv documenta.
Lucreţia Berzintu: Care este diferenţa dintre evreii
mesianici şi creştini?
David Nagy: În primul rând am menţiona că există
evrei care au trecut la creştinism lăsând în urmă
identitatea lor evreiască, pe aceştia îi numim evrei
creştini. Iar evreii care îşi continuă trăirea identităţii
lor evreieşti şi care în acelaşi timp trăiesc în mod
practic credinţa în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos), se numesc evrei mesianici. Ca atare, evreii mesianici îşi trăiesc identitatea de evrei fiind constituiţi
în comunităţi evreieşti mesianice, frecventând sinagogi evreieşti mesianice şi ţinând sărbătorile şi unele
obiceiuri şi tradiţii specific iudaice.
Lucreţia Berzintu: Care este scopul evreilor mesi36

anici în lume?
David Nagy: Scopul evreilor mesianici în lume este
de a restaura credinţa originală şi autentică în
Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) în contextul ei
iudaic şi de a prezenta lumii evreieşti şi tuturor naţiunilor de pe pământ, adevăratul Salvator evreu al lui
Israel şi a întregii lumi, spre mântuirea tuturor.
Lucreţia Berzintu: Care sunt relaţiile evreilor mesianici din România cu evreii mesianici din Israel?
David Nagy: Evreii mesianici din România sunt
într-o relaţie fraternă şi nu de subordonare cu evreii
mesianici din Israel ca şi cu evreii din alte părţi ale
lumii. Mişcarea evreiască mesianică este structurată
şi caracterizată de o relaţie de parteneriat şi înţelegere de comun acord, la nivel mondial.Totuşi, dincolo
de acest sistem există două lucruri ce trebuie luate în
considerare: 1. cei din comunităţile evreieşti mesianice sau uniuni ale evreilor mesianici care au ajutat
sau au susţinut şi au realizat înfiinţarea de comunităţi şi congregaţii evreieşti mesianice, aceştia rămân
în subordinea celor care i-au înfiinţat. 2. luând în
considerare că în cadrul iudaismului mesianic se
restaurează funcţiile sau slujirile originale lăsate de
Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) pentru credincioşii Lui, printre care şi cea de shaliach (apostol)
din care fac parte şi eu, aceştia au un cuvânt decisiv
de spus în ceea ce priveşte iudaismul mesianic şi
mişcarea evreilor mesianici la nivel mondial, la nivel
continental şi la nivel de ţări, respectiv regiuni.
Lucretia Berzintu: Câţi evrei mesianici sunt în
România? Dar în lume?
David Nagy: Comunitatea Evreilor Mesianici din
România nu pune accentul pe "cantitate" ci pe calitate, aşadar, putem să vă spunem că în prezent nu depăşim 1000 de persoane, dar acest număr este în
continuă creştere. La nivel mondial şi mai ales în
Israel, ar fi greu de apreciat o cifră exactă, dar am
putea să spunem că numărul credincioşilor evrei
mesianici depăşeşte numărul zecilor sau chiar sutelor de mii.
Lucreţia Berzintu: Cine poate deveni membru în
această mişcare, a evreilor mesianici şi cine se poate converti la iudaismul mesianic?
În comunităţile evreieşti mesianice oricine poate să
devină membru dacă crede tot ce este stabilit în iudaismul mesianic, indiferent de naţionalitate, cu toate că în acte va apare dacă este de etnie evreiască sau
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nu. Ca atare, oricine indiferent de naţionalitate, vârsta sau sex se poate converti la iudaismul mesianic.
Lucreţia Berzintu: Care este sensul vieţii?
David Nagy: Sensul vieţii este de a restaura o relaţia
personală cu Creatorul prin care să fim eliberaţi de
toate urmările şi efectele păcatului şi a fiinţei degradate cu scopul de a trăi o viaţă liberă şi fericită în
voia Lui. Acest lucru este posibil doar prin credinţa
personală în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos)
care este singurul care poate rezolva problema păcatului şi a veşniciei noastre.
Lucreţia Berzintu: Ce planuri aveţi pe viitor?
David Nagy: Pe viitor dorim să punem la dispoziţia
oamenilor şi să oferim Scripturile şi învăţăturile
noastre pentru a-i ajuta pe cei pe care încă nu cred
sau nu sunt siguri de ceea ce cred, să aibe o credinţă
bine întemeiată în Yeshua HaMashiach (Iisus Christos) pentru a fi salvaţi indiferent de naţionalitate,
vârsta sau sex. Mai dorim ca lucrarea comunităţii
evreilor mesianici şi iudaismul mesianic să se extindă peste tot unde va fi posibil prin congregaţii şi
sinagogi pentru a asigura un cadru potrivit practicării credinţei personale a credincioşilor. Şi nu în ultimul rând dorim să colaborăm cu celalalte culte şi

denominaţiuni creştine şi nu numai, pentru a ajuta la
bunul mers al ţării, a comunităţii în care suntem şi la
restaurarea morală a societăţii. Dar şi pentru promovarea şi menţinerea valorilor culturale şi religioase
evreieşti în speţă şi de orice fel, în general.
Lucreţia Berzintu: Ce mesaj transmiteţi cititorilor
acestui interviu?
David Nagy: Mesajul pe care doresc să îl trasmit
celor care citesc acest interviu este că există un singur D-zeu atotputernic, Creatorul şi acela este Dzeul lui Israel, al evreilor. Şi există un singur Salvator (Mântuitor) al fiinţei fiecărui om, Mesia Yeshua,
care prin sacrificiul Sau le oferă iertarea păcatelor şi
viaţa veşnică tuturor celor care se decid să creadă în
El în mod personal şi real şi care îl vor urma şi după
aceea. Aş mai menţiona că aceste adevăruri, realităţi
nu sunt legate de nici o denominaţie sau cult şi pot fi
experimentate în mod personal de oricine şi oriunde.
Din toate acestea rezultă şi faptul că atunci când
vorbim de D-zeul lui Israel şi despre Salvatorul născut în şi din poporul evreu, nimeni care crede cu
adevărat în aceste lucruri, nu poate şi ar fi absurd să
fie antisemit.

Lucreţia Berzintu
Asociaţia Jurnaliştilor Români de Pretutindeni - AJRP

Ilustrație de CESARE RIPA, reprodusă din DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA (PADOVA - 1625)
Amicitia
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Adrian BOTEZ

Adevărate şi false tradiţii creştin-geto-dace. Masacrul satanic al mieilor.
Oul şi Învierea, prin viziunea strămoşilor noştri, geto-dacii

Dintre cei 12 apostoli, Sfântul Apostol
Andrei a avut, de departe, misiunea cea mai uşoară,
în ce priveşte încreştinarea geto-dacilor, din
Dobrogea: geto-dacii erau singurul popor din Europa
care credea, cu desăvârşire, în nemurirea sufletului Ŕ
şi ştia despre ÎNVIERE!!!(aveau modelul
Zalmoxis Ŕ cel înviat/înălţat, după trei ani de
scufundare sub pământ…).
Trebuie să spunem însă, de la început, că, şi
la sat, şi la oraş, Biserica de Zid (instituţională), iar
nu Biserica lui Hristos Ŕ perpetuează, în mod ciudat
(şi deloc spre cinstea ei!), pe lângă tradiţiile
autentice, închinate Paştelui-Învierii Ŕ şi tradiţii
false, tradiţii care nu ţin nici măcar de
păgânismul tracic! Paştele n-are, nici în clin şi
mânecă, ceva cu mâncarea şi băutura!!! Paştele este,
exclusiv, BUCURIE SPIRITUALĂ!!! N-are nimic
de-a face cu PÂNTECELE!!! Aminteam, în articolul nostru, din numărul dublu (9-10), din aprilie
2003, al revistei CONTRAATAC: Nu-l confundaţi
pe Hristos cu abatorul!, că măcelărirea mieilor, de
Paşte, este o crimă oribilă, un păcat strigător la cer
şi, totodată, unul contra Sfântului Duh (păcat de care
“păstorii turmei”-clerul, dacă nu neapărat stimulator, măcar un complice asiduu! Ŕ va avea de dat
seamă, din greu, pe cealaltă lume!!!) Ŕ PĂCAT
PRIN CARE HRISTOS ESTE RĂSTIGNIT, DE
LĂCOMIA PÂNTECELUI NOSTRU – PRACTIC, LA INFINIT! Şi demonstram că obiceiul
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păgân al sacrificării mielului, de Paşte-Pesahul
evreiesc, precum şi cel, tot atât de păgân, al sacrificării porcilor, de Crăciun Ŕ ţin de cu totul alte zone
de spiritualitate, decât de cea creştin-românească, şi
trimit la demoni, iar nu la Dumnezeu-Hristos:
a-porcii, de Crăciun, sunt masacraţi, ca “restanţă” a
păgânilor greci şi romani (saturnaliile…), care se
închinau, astfel, lui Chronos-Saturn, iar
b-mieii masacraţi de Paşte sunt “restanţă” a primitivilor evrei, închinători lui Yahweh-Adonai cel veterotestamentar Ŕ dar şi “restanţă” de la păgânismul
grecesc! Leviticul ebraic menţionează, pentru
sărbătoarea Ispăşirii, sacrificiul unuia din doi ţapi de
jertfă Ŕ în urma operaţiei de MAGIE SIMPATETICĂ: ţapul ispăşitor, ţinut la uşa Tabernacolului, era atins de toţi membrii comunităţii, apoi, fie
înjunghiat, fie alungat în deşert, fie aruncat într-o
prăpastie. Dar, într-o primă fază a mozaismului,
ţapul ispăşitor (înlocuit, în timp,cu mielul!!!) era
JERTFĂ CĂTRE DEMONUL AZAZEL (DEMONUL DEŞERTULUI!!! Ŕ cf. Leviticul, 16, 510). Aceeaşi menţiune, privind infernalitatea sacrificiului sângeros Ŕ de data aceasta, strict al mielului Ŕ
e făcută şi în legătură cu sărbătorile dionysiace, ale
grecilor: “Ei (închinătorii lui Dionysos) aruncau, în
hău, un miel, pentru a-l domoli pe Pylaochos, paznicul porţilor infernale”(cf. Séchan Louis şi Pierre
Leveque, Les Grandes Divinités de la Grèce, Paris, 1966).
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Ierarhii vechi ai Bisericii Creştine, mult mai atenţi la
autenticitatea creştin-religioasă, decât cei de azi - şi
mult mai silitori în a calma furia “restanţelor”
păgâne, din mentalul popular, şi mult mai puţin dispuşi a ceda DEMAGOGIEI BURŢII POPORULUI (îndemnând şi arătând, ferm, spre SpiritDuh!!!), exasperaţi de REZULTATELE STRICT
CULINARE ŞI DE MĂCEL, ale identificării lui
Hristos cu mielul Ŕ AU INTERZIS, ÎN ANUL
692, LA CONCILIUL DE LA CONSTANTINOPOL, CA ARTA CREŞTINĂ SĂ-L MAI REPREZINTE PE HRISTOS CU CHIP DE MIEL,
SAU ÎNCONJURAT DE SOARE ŞI LUNĂ, CI
DOAR CU ASPECT OMENESC!!!…Dar de
atunci au trecut cam mulţi ani, şi oamenii Bisericii
(deh, oameni şi ei…) AU CĂZUT LA PACE, SE
PARE, CU DEMONII PÂNTECELUI…Şi astfel,
măcelul oribil al mieilor continuă, într-o veselie
tembelă şi terifiant-criminală Ŕ sporind astronomic
păcatele noastre, în loc să ne apropie, PRIN
PAŞTE, DE MÂNTUIRE…
…Cât de ipocriţi (dar şi…nesimţiţi şi prostovani…
- scuzaţi, vă rog, aceste neaoşe cuvinte “ţărănesco”valahe!) puteţi fi, voi, oamenilor? Arătaţi copiilor
voştri, cu lacrimi de crocodil în ochi, animale de tot
felul (dar, în special, “mielu-u-u-uţul”!!!), prin fel şi
soi de cărţulii pentru copii şi la desene animate, le
povestiţi, cu revoltă fariseică în glas, despre cât de
“criminal” a fost Lupul-care-a-ucis-iezii, în “Capra cu trei iezi” a lui Ion Creangă…, le spuneţi, pe
un ton sentenţios, teribil de grav şi categoric, să
IUBEASCĂ animalele… (mai faceţi şi sodom de
organizaţii pentru protecţia animalelor!) - şi, în
realitate, VĂ LASĂ GURA APĂ DUPĂ HOITURILE BIEŢILOR MIEI (“Dă-mi, aşa-a-aa, un pic
de drob din ăla, da, ce delicios ţi-a ieşi-ii-it…şi
acuma, hai, cu toţii, la FRIPTURICA DE MIELUU-U-UŢ!”) - MIEI ucişi, cu bestialitate şi sadism,
de către nişte măcelari, cu chipuri lombroziene (pripăşiţi, precum tâlharii de drumul mare, la marginea
oraşelor!), care încă se mai pretind a fi…“păstori”
(şi asta, TOCMAI DE/ÎNTRU ZIUA ÎNVIERII
CELUI CARE “NIMIC N-A STRICAT‖…tocmai
de ziua ÎNVIERII Lui, a Lui HRISTOS - Cel
născut, în peştera din Bethlehem, TOCMAI PENTRU A ÎMPĂCA, PRECUM ÎN PARADIS, REGNURILE: PIATRA Peşterii, VEGETALUL
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Ieslei, ANIMALELE SACRE ALE VEGHERII
[Boul, Asinul, Oile], OAMENII-Păstori, SPIRITELE TERESTRE ÎNALTE ale Magilor - cu
SUPRASPIRITELE CELESTE-SCĂRILE ÎNGERILOR DUMNEZEIEŞTI!!!)…!!!
Da, HRISTOS spunea, deîndată ce intra într-o casă
cu oameni, ori voia să intre în vorbă cu cineva:
“Pace vouă! Pace ţie!” Ŕ iar nu: “Măcelări(r)e
vouă/ţie!”
…Şi vă mai miraţi, în faţa televizoarelor, de crimele
senzaţionale, de prin lumea asta largă şi însângerată
de fariseismul şi de trădările voastre “întru HRISTOS”: “Cum de o fi putut, dra-a-agă, să dea cu
toporul, cu cuţitul, în mă-sa, în taică-su, în
trecători?‖ Uite-aşa, bine! Păi cum, madam, să nu fi
“putut”?! Cel care e în stare SĂ VERSE SÂNGE,
în mod absolut senin şi cu profit la teşcherea, va
fi în stare, oricând, să “dea” în orice/în oricine (în
“mă-sa”, în “ta-su”, în orişicine… - şi în tine, dacă
“trebuie”!), cu toporul, cu cuţitul, cu satârul…!!!
Porunca divină nu specifică, anume, CE să nu ucizi
Ŕ spune doar: “Să nu ucizi!‖ Adică: nu strica, ce
nu n-ai creat tu şi nu poţi “repara” la loc!
…De ce să uităm că, între 12 şi 30 de ani, Iisus Hristos a fost la Marea Moartă, dimpreună cu “essenienii cei atât de stranii” (NOTA 1) (printre altele,
erau şi VEGETARIENI CONVINŞI…! Ŕ şi, după
ultimele informaţii, erau chiar de-un neam cu
strămoşii noştri, geto-dacii Ŕ …şi ei, geto-dacii, cel
puţin prin călugării şi preoţii lor, FIIND TOT VEGETARIENI, adică hrănindu-se, precum spunea şi
Sfântul Părinte GHELASIE DE LA FRĂSINEI:
“CU HRANA SOARELUI”!)?!
De ce uităm că Raiul este…”GRĂDINĂ‖, iar
nu…MĂCELĂRIE?!
Ia închipuiţi-vi-L pe HRISTOS-“Calea, Adevărul şi
VIAŢA” (faceţi, vă rog frumos, un efort, pentru
Dumnezeu!) Ŕ adică, închipuiţi-vi-l pe HRISTOSDUMNEZEU, cu un satâr ori cuţit în mână, tăind
gâtul unui animal…sau spintecând un alt animal… Ŕ TOCMAI El, care se apleca, până la
pământ, să ridice, înapoi în cuib, puii de pasăre,
zburătăciţi de furtună… - El, care, după furtună,
ridica, înapoi, corolele crinilor frânţi de
vânt…puteţi să vi-L închipuiţi, oare, pe HRISTOSLUMINA LUMII, hăcuind şi “tranşând” miei, iezi,
porci, boi şi vaci (“Văcu-u-u-uţe, pu-u-u-uiule,
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care ne dau nouă lăpti-i-ic!”)…ce-o fi să fie, TOTUL doar pentru slava pântecelui?!
…Şi, atunci, voi, preoţi nevrednici, de ce închideţi
ochii la aceste măceluri satanice, lingându-vă,
chiar şi voi, pe buze, în aşteptarea, la masa de
Paşte, a….”fripturicii de mielu-u-u-uţ”?! Şi mai
îndrăzniţi să-i îndemnaţi, pe enorisaşii voştri, să-L
urmeze pe HRISTOS… - ”Imitatio Christi”!
Ptiu…!
…Zău, chiar nu vă plesneşte obrazul de ruşine?! Că,
din partea pântecelui, n-am eu grijă de multe dintre
sfinţiile voastre…! Asta vă e vouă credinţa şi…
“blândeţea creştină”?! Şi vreţi ca oamenii să-L
iubească pe HRISTOS! PE CARE HRISTOS?! Pe
Cel Adevărat, care vindeca-învia, EGAL! - respectând şi iubind şi viaţa OAMENILOR, şi a CRINILOR, şi a ANIMALELOR…sau pe “măcelarul” vostru, care, chipurile, ar fi teribil de încântat de
“jertfele” de pe masa voastră de Paşte (sigur nu-i
masa pentru… DEMONUL AZAZELOS?!), masa gemând, încărcată de criminale păcate, a
PAŞTELUI PÂNTECELUI???!!!
…Cu amărăciunea stăruind în suflet, să depăşim
aspectele infernale ale “tradiţiei”(?) pascale Ŕ şi să
ajungem la simbolul pascal fundamental: OUL. În
mentalul arhetipal românesc, el este izotopic semantic cu RUGUL şi cu ROATA SOLARĂ (ciclicitatea vieţii cosmice) :”De Paşti, în Muntenia şi Banat,
până în sec. XIX, se aprindeau ruguri în curţile bisericilor, în noaptea Învierii. Rugurile transsimbolizau ritul funerar străvechi de tranziţie de la moarte
la viaţă, de la întuneric la lumină, de la iarnă la
primăvară.(…) Cel mai elocvent spectacol era acela
al azvârlirii, de pe dealuri, seara, a unor roţi de
lemn, înfăşurate cu paie şi îmbibate cu păcură,
cărora li se dădea foc. ROŢILE DE FOC
străbăteau în viteză dealul, lăsând în urma lor o
dâră de scântei. Tinerii însoţeau în fugă roţile de
foc, strigând, cât îi ţinea gura: <<Păzea că vine
roata de foc/cu belşug şi cu noroc!/Păzea că vine
soarele/ şi vă arde picioarele,/păzea, păzea!>>(…)
(cf.Romulus Vulcănescu, Mitologie română, EARSR, Buc., 1987).
Oul conţine “germenele începând cu care se va
dezvolta manifestarea(…) oul se leagă de geneza
lumii(…) este o realitate primordială(…) oul este
imaginea lumii şi a perfecţiunii(…) reprezentare a
40

puterii de creaţie a luminii (…)el succede haosului,
ca un prim principiu de organizare(…) Oul apare
şi ca unul din simbolurile înnoirii periodice, a naturii – ilustrează mitul creaţiei periodice(…) renaştere şi repetiţie, ca la Mircea Eliade, dar şi realitate primordială(…). Ouă din lut, descoperite în
morminte din Rusia şi Suedia, dar şi în România,
au fost interpretate ca embleme ale nemuririi şi ca
simboluri precreştine ale Învierii(…) Oul filosofico-alchimic: vatră a universului(…). Clocitul, în
alchimie şi în buddhism, este simbolul concentrării
spirituale şi al forţei de îmbogăţire a spiritului” Ŕ
cf. Jean Chevalier/Alain Gheerbrant, Dicţionar de
simboluri, vol. II Ŕ Editura Artemis, Buc., 1995 (a
se vedea Coloana De Ouă, sau de Romburi, a olteanului Brâncuşi Ŕ cunoscută şi sub numele de Coloana Infinitului: atât oul reluat, cât şi romburile,
ca imagini, reluate ritmic, ale Bradului Vieţii şi
Bradului Morţii Ŕ trimit la viziunea spiralată infinit, a ciclurilor existenţiale, la strămoşii noştri getodaci).
René Guénon uneşte simbolismul OULUI cu acela
al GROTEI-UTER: “Ceea ce este conţinut în OUL
LUMII e realmente identic cu ceea ce este conţinut
simbolic în inimă şi în grotă, ca echivalent al
acesteia din urmă. Este vorba aici despre acel germene spiritual care, în ordinea macrocosmică, e
desemnat de tradiţia hindusă ca HIRANYAGARBHA, adică, literal, embrionul de aur Ŕ or,
acest germene este adevăratul Avatara primordial Ŕ
şi locul naşterii lui Avatara, ca şi al corespondentului său microcosmic, este reprezentat tocmai prin
inimă sau grotă”(cf. R. Guénon, Simboluri ale
Ştiinţei Sacre, Humanitas, Buc., 1997). În definitiv,
GRota Bethlehemică şi GRaalul conţin aceeaşi
entitate divină: HRISTOSUL…Grupul GR (ca şi
grupul KR) Ŕ a se vedea cuvântul CRAI!) sugerează, ba chiar trimite la Ŕ REGALITATEA SPIRITULUI (cf. Vasile Lovinescu, Interpretarea
ezoterică a unor basme şi balade populare româneşti, Gnosis, Buc., 1993 Ŕ şi Mitul sfâşiat, Institutul European, Iaşi, 1993).
Mioriţa, cea atât de tembel interpretată şi condamnată, oferă surprinzătoare soluţii, pentru problema
Învierii, la geto-daci (sau traco-geţi, cum doriţi…):
într-o variantă ardelenească a mult-hulitei Mioriţe Ŕ
Magul-Păstor le spusese celor apropiaţi că VA
destineliterare@gmail.com
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ÎNVIA (iată, stimate şi regretate domnule Octavian
Paler, adevărul despre “nesimţirea”, în faţa “pericolului” MORŢII, a păstorului şi a românilor, în general…: păstorul geto-dac ŞTIA CĂ VA NEMURIÎNVIA!!!): “Oile, păscând, / Să le-aud plângând,/
Cum plâng şi jălesc,/Eu să vă-ndrăgesc./De v-o veni
dor,/EU AM SĂ MĂ SCOL” Ŕ s.n.Ŕ la fel, şi într-o
variantă moldovenească: “Şi mama purta,/În traistă
ducea/Apă-nvietoare,/Buruieni tămăduitoare/Şi mi-l
oblojea/Şi mi-l descânta,/DE MI-L ÎNVIA” – s.
n.(cf. Adrian Bucurescu, Dacia secretă, Arhetip,
Buc., 1997).
Geto-dacii se pare că-l identificau pe “ciobanul”
mioritic cu Apollon Ŕ iar “DALBII PRIBEGI” (dublul Zalmoxis!) Ŕ pot fi interpretaţi (ca şi Călăreţii
Gemeni!) ca fiind Apollon şi Artemis: “Tânărul
cioban fusese ucis în ajunul zilei a şaptea din
săptămână; pentru daco-geţi, ziua a 7-a era sfântă
şi o numeau SAMBATIS Ŕ <<Purificarea,
Sărbătoarea>>. Şi fiindcă de Sambatis nu era
îngăduit să-i îngroape pe cei morţi, urma ca el să fie
înmormântat a 3-a zi după moarte. Numai că veghetorii, treziţi de cântecele cocoşilor, nu au mai găsit
trupul lui Apollon. Odată cu păstorul dispăruse şi
sora lui bună, Artemis. (…)”(cf. A. Bucurescu, op.
cit.). Adică, Cosmica Maică a Vieţii-Învietoare…Cei
doi Zalmoxis pleacă spre Miazănoapte Ŕ NORDUL=ZONA DIVINĂ A COSMOSULUICREAŢIE. Iată de ce se produce întreaga feerie
finală, din Mioriţa Ŕ cu “Soarele şi Luna”, cu
“Păsărele mii/Şi stele făclii”… Umbra lui Hristos se
aplecase, de mult, asupra geto-dacilor, prin “arhanghelii” lor zeieşti Ŕ Apollon-Artemis…Şi să mai
spună “prietenii” noştri (ca şi proştii noştri…) că nu
suntem Neam Sfânt Ŕ dacă nu chiar şi ALES (NOTA 2)…

Note
1-Alexandru Doboş aduce câteva argumente, în cartea sa Dacia – izvorul neamurilor, despre “perioada esseniană” din viaţa Lui HRISTOS (Editura
Obiectiv, Craiova, 2006): „Hipolit (scriitor ecleziastic, care a trăit prin anii 170-230 d. Cr), în lucrarea
sa intitulată Respingerea tuturor ereziilor, reliefa
viaţa plină de evlavie, iubire pentru semeni, dar şi
destineliterare@gmail.com

de cumpătare, dusă de essenieni (…) Subliniază
(…) problema celibatului, (…) tot el adaugă că nu
s-a înregistrat vreun caz de essenian căsătorit (…)
Hipolit menţionează că cel primit printre essenieni
trebuia să-şi vândă averea, iar banii obţinuţi să-i
predea essenienilor, pentru a fi împărţiţi şi consumaţi de către ei, egal” (p. 77-78). După cum se
poate vedea din citatul reprodus mai sus, trăsăturile
specifice esenienilor sunt recognoscibile în persoana
lui Iisus, inclusiv celibatul şi îndemnul adresat
tânărului bogat de a-şi vinde averea şi de a-L urma
(cf. Marcu, 10:21).
În linii mari doctrina zamolxiană avea
următoarele principii: nemurirea sau imortalitatea sufletului (Herodot); vindecarea prin corelaţia
trup-spirit ceea ce indica omul integral (Platon);
ascetismul – URMĂRIND SĂ NU FOLOSEASCĂ
NIMIC VIU ÎN HRANĂ; predicarea curajului
(Strabon); cunoaşterea astrelor (Iordanes); morala dreptăţii şi a cinstei (Herodot). Trăsăturile subliniate de noi sunt menţionate de Alexandru
Doboş în cartea amintită, unde se vorbeşte pe larg
de faptul că essenienii ar fi de fapt vechi terapeuţi
geto-daci, iar ―luptătorii essenieni = luptători daci‖. Ei „surâdeau în timpul torturilor cumplite şi
îşi băteau joc de călăi, căci, după cum afirmau cu
temei, pe ei îi aştepta Viaţa veşnică…‖ (op. cit., p.
75). Flavius Josepus asemăna pe esenieni cu „organizaţia‖ călugărilor geto-daci, considerând că
aceasta era mai bine cunoscută, ceea ce dovedeşte
vechimea şi seriozitatea acestei „instituţii‖ a
călugărilor amintiţi. Numele acestor călugări erau,
la geţii din dreapta Dunării CT(R)ISTAI (să fie
doar simplă asemănare fonică între „cr(t)istai‖ şi
„creştini‖?!), iar la cei din stânga Dunarii, pleistai.
Vasile Pârvan punea ctistai în legătură cu ktistis –
„fondator‖ în limba greacă (oare nu au fost „fondatori‖ ai noii religii primii creştini, în frunte cu
apostolii?!) – şi pleistai cu polistis – fondator de
cetăţi. Învăţătura iniţiaţilor geţi se referea, ca şi la
orfici, la pythagoreici, precum şi la druizi, la
cunoaşterea unei lumi divine, de care omul s-a
rupt, concentrându-şi atenţia numai asupra lumii
fizice. Orice iniţiere era precedată de probe de
admitere, în măsură să certifice că neofitul putea
să facă faţă practicilor de iniţiere ce urmau, fără
să-şi rişte sănătatea sau să aibă accese de nebunie.
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Se ştie că orice iniţiere are două faze: pregătirea şi
iluminarea (trezirea). Din relatările anticilor
asupra călugărilor geţi (cf. Alexandru Doboş, op.
cit.), reiese că pregătirea nu se făcea prin serbări
orgiastice sau consum de droguri care să rupă
legătura cu lumea reală, ci prin purificări, asceză
şi viaţă neprihănită, departe de lume şi de
preocupările ei. Prin aceste pregătiri se dezvoltau
calităţile spiritului, partea eternă, divină a omului,
astfel încât sa poată domina partea din om legată
de lumea fizică/ reală. Se spune că spiritul nu a
pierdut legătura cu sacrul, căruia îi aparţine, dar
că aceasta o face doar în starea de somn şi, la
trezire, omul nu mai ştie nimic, fiindcă nu s-a
înregistrat în memoria fizicului. Iluminarea
(trezirea) spiritului se produce atunci când neofitul
a realizat o legătură conştientă cu sacrul şi astfel
are dovada existenţei acelei lumi, printr-o
experienţa trăită. Ei bine, aşa cum preciza
Alexandru Doboş, ca să fie primit în rândul
esenienilor, neofitul trebuia să aibă parte de unele
privaţiuni, să fie supus la unele încercări de natură
fizică şi fiziologică, iar cele 40 de zile petrecute de
Iisus în pustiu (cf. Luca, 4: 1-2) sunt tot o formă a
privaţiunilor şi ispitirilor la care era supus neofitul
ce aspira să intre în „casta‖ eseniană” – cf.
Doctrina de sorginte zamolxiană a lui Iisus Ŕ de
prof.
dr.
Const.
MIU
–
pe
https://metamorfoze.wordpress.com/dacism/doctrin
a-de-sorginte-zamolxiana
2- “Lipsa idolilor în aşezările dacilor din Munţii
Suryanului (Surya, zeul soarelui la indienii
arhaici, urmaşi ai arienilor Carpato-Danubieni) ne
duce cu gândul la Marele Creator Divin al poporului dac, Daksha, zăpăcit şi el de Creaţia sa, aflată
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în continuă, ireversibilă şi cuantificată descoperire
a Drumului Frumos. De aceea el, daco-românul,
când spune <<bună ziua>>, de fapt spune <<Bun e
Dyaus>>. El Dyaus Pitar (pitar – cel ce aduce pita
– în sanscrită) a fost primul mare zeu al arienilor
(indo-europeni, cum se mai spune). De la el se trag
Zeus, Saturn – şi, întorcându-ne la cea mai veche,
poate, poveste a genezei, când Zeului Suprem i-a
plăcut Pământul, le-a dat naştere, prin respiraţia
sa, celor 7 zei ai genezei lumii, avându-l conducător pe Marele Zeu Dak-Sha. Acesta, după ce
s-a uitat peste tot pe Pământ, a găsit un loc unde
ape albastre ţâşneau din munţii împăduriţi, dealuri
blânde îi înconjurau, acoperite de covoare verzi de
iarbă, unde clima era blândă şi … în timpul nopţii,
a populat acest spaţiu sacru cu primii 10,000 de fii,
fii lui iubiţi – Dacii – <<POPORUL ALES>>‖ - cf.
Andrei Vartic (n. 21 octombrie 1948, Dănceni, raionul Ialoveni - 2 iunie 2009, Chișinău: fizician, scriitor, publicist, orator, cercetător al vechilor culturi
carpato-dunărene, regizor de teatru şi film, deputat
în primul Parlament al Republicii Moldova 19901993, unul din iniţiatorii creării Mişcării Democratice din Moldova (27 mai - 3 iunie 1988), fondator şi
director al revistelor "Quo Vadis" și "Fără Machiaj", Fundaţiei Culturale "Basarabia", Teatrului
poetic, INSTITUTULUI CIVILIZAŢIEI DACICE, revistei de studii carpato-dunărene "DAVA
INTERNAŢIONAL", autor a peste 20 de cărţi) - în
lucrările ştiinţifice: Ospeţele Nemuririi, Enigmele
Civilizaţiei Dacice, Fierul-Piatra, Dacii-Timpul,
Magistralele Tehnologice ale Civilizaţiei Dacice.
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Ovidiu BUFNILĂ

Africa vrăjită
short story

Navigatori de-ai noştri ne-au transmis
semnale disperate. Au slobozit o tristă notă de jazz
dintr-un trombon de sticlă. Nu găseau Africa. Zăreau
doar sclipirea Mediteranei revărsîndu-se tumultuoasă în Oceanul Atlantic. Doar atât. Din când în
când, dintre valuri, ieşea câte o pompadură argintie
care cânta cântecele porcoase şi care tot chite să se
drăgălească pe seară cu vreun matroz ca să pună la
cale o nouă specie de fiinţe fabuloase. Vrăjitoarea
Esmeralda, proaspăt întoarsă de la Congresul Mondial al Magicienilor, ne-a strîns într-o seară ca să ne
desluşească ce şi cum în această cumplită chestiune.
Au venit la întâlnire mai mulţi deputaţi şi senatori,
gunoierii din nord, femeile despletite din clanul
Gomero, fizicienii reformaţi din Huko, sticlarii
hrăpăreţi din Fasinmo şi circarii din Gastrea. Toate
fiinţele astea fabuloase se dădeau în vânt după
poveştile vrăjitoarei deşi, potrivit unor surse care
doresc să-şi păstreze anonimatul, mulţi n-o credeau
pe Esmeralda. Aglaia Protopopescu plîngea în hohote după Europa şi America. Eu am vrut s-o consolez în fel şi chip, dar ea m-a făcut cu ou şi cu oţet şi
mi-a spus, aşa, de la obraz, că-s nesimţit. Vrăjitoarea
Esmeralda a adus cu ea un glob de cristal, ca să ne
citească în el trecutul, prezentul şi viitorul. Ea a fost
de părere că noi, cei din arhipelagul Adamville, vom
rămîne singuri pe Pămînt şi că vom da naştere unei
rase superioare. Ne-a transmis chiar şi mesajul papei
Urban, care, de cînd dispăruse Europa, zbura peste
destineliterare@gmail.com

ape într-o fortăreaţă de cristal. Dar noi, cei din
Adamville, eram liber cugetători de cînd ne ştiam.
Era mai mult ca sigur că vrăjitorii din Ngorongoro
pierduseră Africa cu farmecele lor. Folosiseră în
acest scop picioare de cocoş, fructe de mango şi de
blinel, nisip de Nil, praf din oasele faraonilor, sînge
de fecioară, praf de puşcă britanic, nişte pase magnetice furate de la CIA, boare de primăvară din
Cotul Iberic, parfum de trandafiri masonici, nişte
discursuri de-ale lui Stalin şi Franco, un lighean de
argint în care se îmbăiase Napoleon cînd era mic,
coarne de cerb aduse de la Marile Lacuri, ceva muzică de cartier, buric de vădană, urlete de elefanţi şi
coajă de ou de struţ. Şi gata vrăjitoria! Ia Africa de
unde nu-i. Esmeralda voia să ne înfioare, se vedea
de la o poştă. Pricoliciul de la Arsenal s-a lăudat că
vraja fusese chiar a lui, că ar fi fost la clenciuri cu nu
ştiu ce forţe oculte, cu nu ştiu ce servicii secrete de
dincolo de orizontul vizibil. Era îmbârligat cu spiritul lui Garcia, dictatorul bolivian al anilor '50, cu
nişte fiinţe venite din cosmos, cu nu ştiu care mafiot
din Sicilia şi uite-aşa mai departe. Navigatorii ne-au
mai transmis o vreme diverse semnale. Văzuseră în
calea lor înspumată tot felul de balene zburătoare, un
delfin cu cap de cerb, un şarpe cît statuia libertăţii şi
nişte oameni cu trei mîini care pescuiau macrou şi
sardină, dar comunicau în altă frecvenţă decît noi.
Am consemnat conştiincioşi toate aceste poveşti şi
le-am trimis prin WorldNet celor din Asia şi Aus43
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tralia, încercînd să-i avertizăm. Împăratul Japoniei
nu ne-a crezut pe cuvînt şi ne-a promis că o să ne
bombardeze arhipelagul, iar chinezii au zis şi ei că
or să ne invadeze într-o bună zi ca să ne treacă cheful de şotii. Era clar însă că întreaga rasă umană era
pe ducă şi că Forţa Universală o chema la ea să
achite nota de plată. Noi am vorbit cu guvernatorul

nostru, îndemnîndu-l să ia nişte măsuri preventive.
El a încercat să ne liniştească, afirmînd că glorioasa
armată din Adamville era dotată cu lasere ucigătoare
care puteau topi orice tanc duşman şi orice rachetă
continentală. Îmbărbătaţi cum se cuvine, noi ne-am
lăsat păgubaşi şi ne-am făcut praf cu vin de Madeira,
lăsîndu-i pe asiatici să se perpelească de necaz.

Asia rătăcită
ficţional

Şi ce dacă i-am avertizat prin WorldNet? Ce
dacă n-au învăţat nimic din felul în care au dispărut
America, Europa şi Africa?! S-au rătăcit asiaticii.
Pricoliciul de la Arsenal ne-a spus că s-ar fi pierdut
Asia în spiritul lui Buddha. Buddha? ne-am mirat
noi. Oare despre ce vorbea aşa, în dodii, pricoliciul?
Ce mai pusese el la cale? Asia se rătăcise în propria
ei penumbră. Gata, nu mai era acolo unde fusese de
secole. Se dusese ca un fum. Printre elefanţii albi,
printre arborii de cauciuc, printre grămezile de jetoane aurii din cazinoul birmanez, pe cărările de
nepătruns ale junglei, se rătăcise în ea însăşi. Da,
Asia se consumase pe sine. Se epuizase. Se pierduse
în propriul ei imaginar. Aglaia Protopopescu m-a
sunat şi-a plîns o oră întreagă la telefon. Ne-am dus
cu toţii la capătul digului să aruncăm coroane de
flori pentru Mao, pentru tigrii asiatici, pentru
împăratul Japoniei, pentru Toranaga şi pentru
călugării din Shambala. Stăteam aşa pe digul înspumat şi priveam cum se întinde Oceanul Planetar.
Cum apele lui şterg mările, Marea Mediterană,
Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Japoniei. Din
valuri ieşeau balene vărgate care fluierau îndrăcite,
ţîşneau peşti zburători vopsiţi în toate culorile curcubeului şi o grămadă de sirene cu nişte ţîţe mari şi
obraznice. Burgulis, pălărierul, a încercat să prindă
una, dar l-a înşfăcat o caracatiţă mare cît clopotul
din Beauburg. Gershwin, ceasornicarul, a încercat să
pună mîna pe un cal-de-mare, dar l-a tîrît la fund un
rechin regal. În sfîrşit, Elvira Popescu a ţinut o con-
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ferinţă despre rolul istoric ce ne revenea în noua
conjunctură. Nici n-a terminat bine, cînd o veste
cutremurătoare s-a împrăştiat prin Adamville. Australia, Antarctica şi Oceania dispăruseră şi ele. Ca un
fum. Isteria a cuprins întregul Adamville, într-o clipită. Guvernatorul a fost spînzurat cît ai zice peşte.
Mulţimile au devastat magazinele, iar o mie de
nebuni şi-au pus capăt zilelor convinşi că după
moarte vor fi salvaţi de o navă extraterestră. Măcelul
a ţinut pînă în zori. Cînd nu s-a mai auzit nici o
împuşcătură şi nici glasul agoniei, am zărit-o pe
Aglaia Protopopescu umblînd hai-hui prin grădina
publică. Avea rochia plină de sînge şi o privire
rătăcită. Mi-a spus că în afară de noi doi n-a mai
rămas nimeni în viaţă în întregul Adamville. Tu eşti
Eva, iar eu sînt Adam, i-am spus, zîmbind ticălos.
Aglaia Protopopescu nici n-a vrut să audă. S-a
aruncat în apele mării. Eu m-am urcat într-un cuter
şi-am străbătut Oceanul Planetar în lung şi-n lat. Numi venea să cred că sînt singurul supravieţuitor de
pe planeta Pămînt, să mor dacă vă mint! Nici nu ştiu
cît am navigat aşa, fără rost. Într-o bună zi m-am
întîlnit cu un spirit care s-a întrupat într-un albatros.
Albatrosul s-a aşezat pe bastonul de la prova şi-a
vrut să stea la taclale cu mine. Şi-a bătut joc de rasa
umană şi mi-a zis că toţi oamenii au fost nişte fraieri
şi nişte proşti, de s-au sfîrşit aşa. Eu m-am enervat
foarte tare şi-am pocnit zdravăn albatrosul cu o vîslă
pînă cînd şi-a dat obştescul sfîrşit.
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America pierdută
short story

La sfîrşitul verii, America a dispărut de pe
monitoare. În WorldNet s-a iscat o învălmăşeală de
nedescris. Posturile de televiziune transmiteau imaginile a milioane de oameni consternaţi, pradă confuziei. America nu mai era. Gata, se evaporase.
Oceanul Atlantic se întindea cît vedeai cu ochii. Ici
şi colo cădeau din cer tot felul de sateliţi-spion pe
care era pictat steagul înstelat. Să fi fost o gaură de
vierme? Dar prezenţa unui astfel de fenomen astronomic hrăpăreţ ar fi fost detectată de monitoarele
noastre.Să fi fost o explozie nucleară? Ar fi sărit în
aer întreg Pămîntul. Să fi fost un cutremur de
pămînt? N-am fi scăpat nici noi cu una, cu două! Da,
da, America se volatilizase într-un chip neobişnuit.
Gata, nu mai era. Se sfîrşise. Bineînţeles că toate
lucrurile au luat-o razna. Gata cu Elvis. Gata cu Coca Cola. Gata cu frumosul vis american. Oare extratereştrii s-o fi smuls, să-şi facă un cadou? S-o fi răpit
cu totul, pe furiş? Ca să se termine o dată pentru

totdeauna cu isteria răpirilor? Cu nebunia OZN?
Sigur, au apărut tot felul de zvonuri, tot felul de speculaţii. Că talibanii ar fi trimis o rachetă grozavă să-i
facă harcea-parcea pe bieţii americani. Că masonii
dezlănţuiseră forţele telurice. Că Marele Spirit, sătul
de pornografie şi droguri, îl nimicise pe bătrînul
unchi Sam scufundîndu-l în ocean la mare adîncime.
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Că mai marii din Shambala nu erau străini de
groaznica dispariţie. Că Universul întreg suferise o
depreciere magnetică soldată cu pierderea Americii.
Bineînţeles că unii s-au sinucis. Alţii s-au bucurat.
Şi-au frecat palmele: gata cu guma de mestecat, gata
cu Marele Canion şi cu aroganţa lui Bill şi cu fundul
rozaliu al lui Marilyn Monroe, gata cu băieţii scrobiţi de la CIA, gata cu voinicul Arnold. Pricoliciul
de la Arsenal mi-a dat telefon să mă întrebe ce şi
cum. Dacă nu cumva America fusese doar în imaginaţia noastră. Dacă nu cumva fusese doar aşa, o metaforă. O iluzie. Pricoliciul se cam bîlbîia, aşa că iam închis telefonul în nas. Pe urmă a venit Aglaia
Protopopescu, să flecărim de una, de alta. Avea o
umbreluţă portocalie. Nu părea prea impresionată de
teribila grozăvie. Ea nu îi iubise niciodată pe americani. Îi murise iubitul în Vietnam. Acum, să nu credeţi că i-am cîntat în strună sopranei! Dimpotrivă:
Aglaia Protopopescu mi-a cîntat ea mie aria Bernadettei. Avea o voce cristalină şi deosebit de pătrunzătoare. Pe urmă au
venit şi nişte vecini. Unul dintre ei a
adus o ladă cu Coca Cola. Eu am
scos nişte gheaţă din frigider. Apoi
ne-am aşezat pe terasă şi-am stat la
taclale. Postul de televiziune Antena
5 ne-a asigurat că nu a fost găsit nici
un supravieţuitor. Pricoliciul de la
Arsenal a dat din nou telefon şi ne-a
pus pe jeratic pe toţi. Ne-a zis aşa,
de la obraz, plin de obidă, că americanii ne făcuseră tuturor bucata. Că
pur şi simplu o şterseseră prin spaţiul cosmic cu
întregul lor continent. Că ne lăsaseră singuri,
singurei, să ne batem capul cu poluarea şi cu
apropiata cădere a cometei M-666. Nişte egoişti!
Malagambişti, ce să mai vorbim...jazzmani îndrăciţi
şi fără de leac!
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Elena BUICĂ

EROII NU MOR NICIODATĂ
Șarja de la Prunaru
Astăzi simţim că prin sufletele noaste suflă un vânt rece născut
din golurile cărţilor de istorie, sau
din faptul că eroii noştri nu sunt
destul de cunoscuţi şi respectaţi, că
nu ne amintim cum trebuie de gloria pe care le-o datorăm. Totuşi, în
adâncul nostru, e vie credinţa că
EROII NU MOR NICIODATĂ.
Aceste gânduri le trăiesc mai intens
de fiecare dată când ajung în ţară şi
în drumul meu de la Bucureşti până
în comuna natală, Ţigăneşti, cu 30
de kilometri înainte de a ajunge în
Alexandria, din judeţul Teleorman,
trec pe lângă cimitirul militar din
satul Prunaru. Aici inima şi gândul
mi se îndreaptă dincolo de timpul prezent, aşa cum îmi vorbesc prin tăcerea lor, cele 300 de cruci aliniate
ostăşeşte în acest cimitir.
Tulburătoarea poveste pentru care stau mărturie aceste cruci, am aflat-o prima dată de la tata, în
toamna anului 1944, venind din acele vremuri când
eroii se aflau la loc de mai mare cinstire decât în
zilele noastre. În acea toamnă, tata mă ducea la şcoală în Bucureşti, cu căruţa încărcată cu alimente şi
cele necesare pentru un an şcolar pe care urma să îl
petrec la internat. Când am ajuns cu căruţa în dreptul
cimitirului din localitatea Prunaru, tata a oprit calul,
s-a dat jos din căruţă, şi-a descoperit capul, a luat
poziţia de drepţi şi a salutat ostăşeşte, apoi, cu mâna
la inimă, a păstrat un moment de reculegere.
destineliterare@gmail.com

Continuându-ne drumul, mi-amintesc cât de tulburată am fost când am aflat despre faptele de vitejie
rămase mărturie, printre altele, şi prin acest cimitir.
Înainte de toate, ceea ce m-a tulburat atunci, a fost,
nu atât povestea în sine care era prea puţin pe înţelesul unui copil de 10 ani, ci ceea ce îmi spunea glasul
tatălui meu, intonaţia şi vibraţia cuvintelor care erau
încărcate cu o emoţie de un anume fel nemaiîntâlnită
până atunci. Gestul tatălui când am ajuns în dreptul
cimitirului mi s-a asociat în minte cu o imagine
asemănătoare când mergeam la Alexandria, în vizită
la fraţii bunicului matern. Oameni născuţi cu darul
47
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vocilor frumoase, cântau un cântec ostăşesc, pe care
probabil chiar ei îl făcuseră, din care nu-mi mai aduceam aminte decât ca era vorba de lupte. Îmi rămăsese în minte un cuvânt cu o rezonanţă pentru mine
mai deosebită Ŕ Turtucaia Ŕ dar mai ales, felul cum
cântau. Aveau în ţinuta lor multă participare, o solemnitate care îţi impunea. Cântând, ei luau poziţie
de drepţi, salutând ostăşeşte. Povestirile lor
inflăcărate despre scenele de luptă din războiul în
care fuseseră combatanţi, erau pe atunci peste puterea mea de intelegere. Informaţiile care au întregit
imaginile acestea din copilărie au venit mai târziu,
iar acum, când pe internet au aparut mai multe relatări despre aceste pagini de mare glorie, am completat tabloul în care erau doar schiţate imaginile acelor
lupte care trăiau în mine mai puternic emoţional,
decât prin informaţii.
Această bătălie de la Prunaru, considerată
una dintre cele mai reprezentative lupte eroice ale
armatei române, din timpul Razboiului pentru Reîntregirea Neamului, cunoscută cu numele "Şarja de la
Prunaru", a avut loc pe data de 28 noiembrie 1916.
Dicţionarul explicativ arată astfel semnificaţia cuvântului "şarjă" folosit în armată: "Atac violent, în
goana cailor, al cavaleriei asupra inamicului, cu sabia sau cu lancea". Emoţionante pagini de descrieri
detaliate ale acestor lupte zguduitoare sunt afişate
recent pe internet de către specialişti în acest domeniu. Citindu-le, simţim că ceva se mişcă în interiorul
nostru, simţim că ne înălţăm prin aceste fapte de
adevărată istorie înălţătoare.
După spargerea frontului la Turtucaia, trupele germano-bulgaro-turce, înaintau viguros pe direcţia
Zimnicea-Drăgăneşti-Vlaşca, dar şi pe direcţia Zimnicea-Giurgiu, iar dinspre vest, trupele germane şi
austro-ungare au trecut Carpaţii, punând în dificultate armata română. Se urmărea încercuirea întregii
noastre armate între Carpaţi şi Dunăre pentru a scoate ţara noastră din război chiar în iarna aceluiaşi an.
Armata română s-a opus şi în toamna anului 1916,
în zona Argeş-Neajlov s-a desfăşurat cea mai complexă operaţiune rămasă în istorie cu numele de "Bătălia pentru Bucureşti".
După ce inamicul organizase încercuirea întregii Divizii 18 Infanterie, în dimineaţa zilei de 28
noiembrie, s-au dat lupte crâncene, la început la
marginea satului Prunaru. Nemţii, luaţi prin surprin48

dere, au fost călcaţi în picioare. Apoi luptele s-au dat
în sat. Regimentul 2 Roşiori, din Detaşamentul
Zimnicea, cu un efectiv de 300 de cavalerişti, a intrat în luptă. Aşa a luat naştere celebra "Şarjă de la
Prunaru" având ca scop salvarea Diviziei 18 Infanterie, pentru ca apoi, aceasta să poată contribui la
operaţiunea de apărare a Bucureştiului.
În ciuda sănătăţii şubrede, colonelul Gheorghe Naumescu, în loc să dea comanda ofiţerilor subordonaţi, s-a aşezat în fruntea oastei sale şi a ordonat: "Soldaţi, cu Dumnezeu înainte, vă ordon, Şarjă". Primind ordinul de atac, cavaleriştii au năvălit
în sat şi aici a început pentru ei marea grozăvie venită din gurile de foc ale mitralierelor germane plasate pretutindeni. A urmat o baie de sange cutremurătoare. Caii şi soldaţii erau doborâţi cu zecile. A
fost o luptă de o cruzime nemaivăzută. Caii omorâţi
erau folosiţi ca scut de cavalerişti, iar luptele la baionetă au devenit de o ferocitate extraodinară. Cadavrele a sute de oameni, români sau germani erau
împrăştiate într-un peisaj apocaliptic. Cei câţiva
lancieri şi ofiţeri români care au supravieţuit, înainte
de a se retrage din sat,încă s-au mai împutinat, caci
au fost nevoiţi să se năpustească în luptă crâncenă
asupra unui dispozitiv german care ameninţa împresurarea diviziei. Este emoţionantă descrierea lui
Constantin Kiriţescu a acestei lupte violente: „După
garduri, din mărăcinişuri, de pe ferestrele caselor şi
podurilor, duşmanul a ascuns zeci de mitraliere,
arunca o grindină de gloanţe asupra falnicului regiment. Cai şi călăreţi cad grămadă unii peste alţii.
Două sute de oameni rămân pe câmpul de luptă,
formând împreună cu cadavrele cailor, mormane de
carne sângerândă. Printre ei, toţi ofiţerii regimentului în cap cu bravul lor comandant.”
Din cei 300 de oameni, fuseseră ucişi 216
soldaţi şi ofiteri. Colonelul Gheorghe Naumescu,
rănit fiind, cade prizonier. Germanii îl predau bulgarilor unde îşi va găsi sfârşitul pe 3 iulie 1917, răpus
de mizeria lagărelor bulgăreşti de atunci. De acolo a
trimis o impresionantă scrisoare adresată familiei, un
exemplu de profund patriotism, din care reproduc un
scurt fragment: "Mor fericit, dragă soţie şi iubiţi
copii, pentru mărirea şi onoarea neamului românesc,
pentru libertatea fraţilor asupriţi...şi pentru dragostea
a tot ce e român".
Pe locul unde s-au desfăşurat luptele şi unde au cădestineliterare@gmail.com
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zut la datorie aproape 300 de soldaţi din Regimentul
2 Roşiori, a luat fiinţă cimitirul militar în dreptul
căruia am văzut gestul tatălui meu, sădit în suflet ca
un impresionant omagiu şi neţărmurită stimă pentru
cei căzuţi pentru apărarea ţării. În 1933 a fost ridicat
în incinta cimitirului militar un monument comemorativ constituit dintr-o de piatră cioplită în vârful
căreia se află o statuie de bronz înfăţişând un vultur
cu aripile întinse gata să-şi ia zborul, aşa cum întâlnim în multe localităţi din ţara, ca semn de recunoştinţă.
La 29 mai 1927 la Iaşi, în prezenţa familiei
regale, a fost dezvelit „Monumentul Eroilor Diviziei
2-a Cavalerie” sau „Statuia Cavaleristului în atac”,
monument realizat din bronz de către sculptorul Ion
C. Dimitriu-Bârlad.
Câţiva eroi de la Prunaru care au scăpat cu
zile din cea mai puternică încleştare pe teritoriul
nostru, din timpul Razboiului pentru Reîntregirea
Neamului, au devenit adevarate legende vii. Din cei
care au mai rămas în viaţă au participat la comemorarea a 60 de ani de la această bătălie, aşa cum rela-

tează profesorii Florica şi Gheorghe Olteanu, în volumul "De la Darie la Nică Ŕ Oameni, locuri, fapte,
amintiri", Editura Velox Alexandria, 2012 :
"In anul 1976, când s-au împlinit 60 de ani de la
bătălia de la Prunaru, la insistenţele învăţătorului
Radu Buică, inspector la Comitetul Judeţean de Cultură şi Toma Iacovache Ŕ directorul şcolii din localitate, a avut loc o mare adunare festivă, consacrată
evocării vestitei şarje. Au fost prezenţi supravieţuitori ai luptelor de la Prunaru, veterani din cele două
războaie mondiale veniţi din toată ţara, numeroşi
localnici. În timpul evocării au fost multe momente
emoţionante: cuvântul participanţilor la şarjă, citirea
scrisorii colonelului Naumescu de către fiul său,
ajuns ofiţer la îndemnul tatălui sau. Înălţător a fost
momentul începerii festivităţilor, când marea de
oameni, descoperiţi, în poziţie de drepţi, cu mâna
dreaptă pe inimă, a cântat Imnul Eroilor".
La împlinirea unui secol de la începutul Primului Razboi Mondial, poeta Virginia Vini Popescu,
din Alexandria, a închinat bunicului ei căzut în şarja
de la Prunaru, versuri de adâncă recunoştinţă:

Șarja de la Prunaru
Mă doare ziua de decizii,
Când vieţii i se taie dreptul,
Când hărţii i se fac incizii,
Când sabia pătrunde pieptul!

Imnul se-nalţă către Cer,
Statuia-şi pleacă fruntea lată,
Prin ea vorbeşte-un cavaler
Cu vocea calmă, măsurată:

Dar glas de colonel răsună!
Apare regimentu-n stele!
Şarja Prunaru se răzbună!
Soldaţii strălucesc în ele!

Trăi-vom într-o altă lume,
Prin jertfa ce am săvârşit!
Şarja Prunaru e un nume
Pentru un neam reîntregit!
***

După 100 de ani, nenumărate sunt evocările acestor evenimente din timpul Războiului pentru Reîntregirea
Neamului, dovadă că EROII NU MOR NICIODATĂ.
Pickering, Toronto, Canada
Ianuarie 2015
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Victor BURDE PERIVĂDEANU

Poetul Iubirii Eterne
Poetul ardelean, Victor Burde, s-a născut în
primăvara anului 1942 în satul Perii Vadului, judeţul
Sălaj, localitate aşezată pe malul drept al Someșului,
iar în toamna anului 1948 se mută împreună cu familia în oraşul Alba Iulia, unde trăieşte şi în prezent.
Iată ce ne declară în poemul „Primele amintiri‟:
„Bucuriile şi temerile celor mai fericite zile din viaţa
mea!/Eram stăpânul tuturor copacilor,/florilor şi
gâzelor din împărăţia/ce o puteau cuprinde ochii
mei.../Apoi, ne-am mutat la oraş.../Ţin minte bine
ziua
aceea,/pentru
că
atunci,
a
murit/Raiul...copilăriei mele!”
Aşa cum mărturiseşte şi Domnia sa, într-un
scurt interviu de suflet, cunoaşterea naturii, a folclorului şi a credinţelor populare legate de ea, se datorează celor douăzeci şi cinci de ani lucraţi în cadrul
Direcţiei Silvice Alba, ani ce pentru sufletul poetului
s-au dovedit a fi „o experienţă de viaţă, fantastică!”
În acea perioadă a avut prilejul să cunoască locuri şi
oameni cu totul şi cu totul, deosebiţi. Din
Curriculum Vitae al Domniei sale semnalăm pe
lângă funcţiile deţinute în diverse unităţi din judeţul
Alba, preocuparea permanentă de participare a sa la
diverse activităţi pe linie culturală. În acest sens,
urmeză între anii 1968 Ŕ 1970 Școala populară de
artă -secţia actorie, din Alba Iulia, jucând apoi câţiva
ani, ca artist amator la Teatrul Popular din acelaşi
oraş. De când s-a pensionat, are o activitate susţinută
în cadrul Ansamblului folcloric „60 Plus” al
Primăriei Alba Iulia, ansamblu ce a susţinut în cei
10 ani de activitate, peste trei sute de spectacole în
ţară şi peste hotare, apariţii la televiziune, radio, etc.
Debutează literar în anul 2009, la vârsta de
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67 de ani, în Revista „Speranța” unde publică la
îndemnul redactorului şef, Ioan Harabagiu. În anul
2010 se lansează cu trei volume de poezie SE
ROAGĂ PĂDUREA (aprilie), SUB ZODIA
PEŞTILOR (octombrie) şi AŞTERNUT PE FRUNZA
TOAMNEI (decembrie) apărute la Editura Gens
Latina, Alba Iulia. În anul 2011 lansează alte două
volume de poezii, unul pentru copii LEGENDA
PANAGHIEI – FATA CARE S-A ÎNDRĂGOSTIT
DE SOARE publicat la aceeaşi editură, şi în luna
septembrie DESCÂNTEC DE ROUĂ apărut la
Editura Armonii Culturale, Adjud - Vrancea. În anul
2013 apare tot la Editura Armonii Culturale cel de-al
şaselea volum de versuri IUBIRI DE TOAMNĂ
TÂRZIE. În Fişa Literară sau Curriculum Vitae,
inclusă în această Antologie de autor, vei descoperi,
drag cititor, mai multe despre creaţia sa literară şi
publicarea ei, distincţiile şi diplomele obţinute de-a
lungul carierii sale artistico-literară.
Într-o lume în care fiecare îşi caută drumul
propriu, traiectoria lui însuși pe-o orbită adevărată
sau imaginară, în care totul e computerizat,
manipulat, robotizat şi în care dragostea nu mai are
valoare şi nici căutare ci doar sexul primează, omul
se simte debusolat uitând până şi de Dumnezeu. În
această lume plină de întuneric, apar ca o lumină
vie, versurile distinsului poet Victor Burde ce nu ştie
nimic altceva a dărui, decât dragoste! Dragostea de
mamă şi de ţară, de femeie şi de glie, de natură şi de
cer şi de tot ce cuprinde el, formând un tot unitar Ŕ
Dumnezeu este Dragoste! Acea dragoste pură,
venită dintr-o inimă ce se vrea sublimă, neîntinată de
promisiuni deşarte, de vorbe goale, de priviri oarbe,
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şi orice altceva ce ar putea denigra dragostea. În
realitatea zilei de astăzi, în care nu mai există
curente literare, standarde de literatură bună, de
lideri care să lupte pentru o lume mai bună; într-o
lume în care se aplaudă înjurătura, grotescul,
fantasmagoria, vidul şi nebunia, și sunt urcate pe
piedestal să ţină loc de bun simţ, maniere elegante,
modestie, puritate, credinţă şi dragoste; în această
lume dezorientată, goală de sentimente umane, ce
duce la autodistrugere, ca o oază nesperată, apar
versurile acestui poet, Victor Burde. O oază de
linişte, de calm, de siguranţă, de comfort, de iubire
şi dăruire ce-i va aduce cu siguranţă adevărata
nemurire. Să ne trăieşti ani veşnici Distinse Domn şi
Poet, Victor Burde!
Mi-am pus întrebarea, de ce a ales Poetul
Victor Burde SE ROAGĂ PADUREA, drept titlu
pentru volumul lui de debut literar? Să fi fost oare,
un simbol al perpetuării vieţii pe pământ şi al
credinţei într-un Dumnezeu Sfânt? Te las pe tine,
cititor drag, să descoperi adevăratu-i înţeles! Se
roagă pădurea, lăsată la voia întâmplării, de prea
puţini apărată, distrusă, dezrădăcinată, uitată de
soartă, pentru că omul nimic nu mai iartă. Îşi duce la
îndeplinire planurile lui de distrugere şi
autodistrugere. Se crede zeu trăind o viaţă fără
Dumnezeu. E gol pe dinlăuntru, uscat şi el precum
un copac care este tăiat. Pădurea poate dispare,
precum şi un poet bun cu versurile sale, dar speranţa
rămâne în ziua de mâine, când sămânţa ei, ca şi
versurile poetului, vor da roade peste timp, când noi
muguri vor apărea, din pădurea ce-a fost cândva şi
din versu-i frumos, scris din dragoste pentru acest
Univers. Se roagă pădurea pentru că noi, oamenii,
am uitat demult a ne ruga.
Când îţi petreci viaţa în mijlocul naturii este
imposibil ca aceasta să nu-şi pună aprenta ei pură pe
sufletul tău, să nu te apropie şi mai mult de
Creatorul întregului Univers, ochiul să-ţi devină
pictor, urechea muzician şi sufletul magician, iar
versul ca un tot să fie aşternut de o pană măiastră, la
a cărui citire să te înalţe până la astre.
Un gând nu-mi dă pace, şi cred că merită să-l
scriu, privind acei şapte ani de acasă. Distinsul om şi
poet, Victor Burde, este o dovadă vie a acestui
slogan. A trăit o viaţă de om la oraş, dar niciodată nu
şi-a uitat rădăcinile, locul de unde a plecat, satul
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copilăriei lui, oamenii de pe acel meleag, suflete ce
i-au căzut la inimă cu drag. Cred că acesta este
lucrul ce m-a frapat de la primul nostru contact, de
la primul lui poem citit de mine pe net, şi recunosc
că imediat degetele mi-au frematat, sufletul mi-a
exaltat şi l-am tradus pe nerăsuflate în două limbi
minunate. Prietenia noastră s-a consolidat pe măsură
ce timpul a trecut, descoperind alte faţete ale acestui
OM blând, un adevărat gentleman, şi-ale versurilor
sale minunate, de o aşa ardere interioară, ce te
înfioară, cu atâta raţiune, echilibru şi justificare, ce
pur și simplu te topeşte prin blândeţea, gingăşia,
armonia, şi puritatea lor. Un produs demn de un
suflet născut sub semnul zodiei peştilor. Este
universal recunoscut faptul că peştele este simbolul
creştinismului şi Poetul Victor Burde nu se dezice.
Poezia lui este impregnată de roadele Duhului Sfânt
care sunt: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
blândeţea. Spaţiul pentru o prefaţă, fie chiar şi de
antologie, este limitat, şi nu am să vin aici cu
exemplificarea versurilor ce atestă calităţile
menţionate mai sus ci doar am sa dau un singur
exemplu: ,,Mi-e inima curată/ca o carte/ce o citeşti/
ca să ajungi departe./Nu încolțește-n mine/ ură sau
minciună./Sub semnul meu-/iubirea se adună.” Ŕ
sunt versurile de referinţă ale Poetului Victor Burde,
pe coperta celui de-al doilea volum al său de versuri:
SUB ZODIA PEŞTILOR (din poemul cu acelaşi
nume). Te las pe tine, drag cititor, să simţi fiorul
descoperirii lor Ŕ Victor Burde este un poet naţional
care merită citit în original.
Dând dovadă de maturitate tematică, veşnic
îndrăgostit, ba de una, ba de alta, de viaţa de om în
general, făuritor de vers viu, de adevărată poezie,
poetul Victor Burde, Poetul Iubirii, cântă pe corzile
ei, motor al universului, folosind doar notele
frumosului, ce merg direct la inima cititorului,
emoţionându-l şi înălţându-l în sfere nebănuite,
simţite doar de inimă şi suflet,
într-o perfectă armonie între Sine şi Univers, între el,
Omul, şi Creatorul său. Şi conclude cel de-al doilea
volum de poeme, produs al dragostei ajunsă pe
culmile maturităţii, a împlinirii, cu versurile ,,şi-atât
cât pot,/îmbătrânesc frumos,/Eu prea timidul pește,
sub mâna lui Hristos!”
Anul 2010 a fost un an prolific în viaţa Poetului
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Victor Burde, spre sfârşitul anului publicând cel deal treilea volum de poezii, sugestiv intitulat,
AŞTERNUT PE FRUNZA TOAMNEI. Primul poem
deschizător de volum se intitulează „Aşternut” şi
prima lui strofă se află pe coperta cărţii ca vers de
referinţă al întregului volum ,,Creangă părăsită,
ruginie,/ Aplecată-n vântul toamnei reci,/Lasă-mă pe
frunza-ţi brumărie,/ Aşternut să-mi fac şi un loc de
veci.” Un volum de versuri în care distinsul poet se
luptă mai aprig cu amintirile, purificându-le, printr-o
iluminare subită depozitându-le în subconştientul
abisal, ca mai apoi să le aştearnă în versuri cu un fior
ancestral, divin, de pe timpul când omul comunica
direct cu Creatorul său.
În primul său volum SE ROAGĂ PĂDUREA publică
Legenda Panaghiei, o frumoasă poveste despre
Stânca Panaghia din Ceahlău, culeasă de Calistrat
Hogaş, pe care o repovesteşte în versuri. Ideea de a o
publica într-un volum separat, revăzută, adăugită şi
pe deasupra şi ilustrată este de admirat. Ce am mai
admirat la Poetul Victor Burde este calitatea lui de
lider şi de lucru în echipă. Pentru această carte
colaborează cu eleva Elisabeta Stremțan din cadrul
Liceului de Muzică şi Arte Plastice din Alba Iulia,
pentru a executa ilustraţii adecvate pe firul poveştii.
Drag cititor, îţi recomand cu plăcere LEGENDA
PANAGHIEI FATA CARE S-A ÎNDRĂGOSTIT DE
SOARE.
În anul 2011 pe lângă volumul dedicat celor
mici, Poetul Victor Burde publică şi un nou volum
de versuri intitulat DESCÂNTEC DE ROUĂ.
Parafrazând spusele prof. dr. Monica Grosu, în
prefaţa acestui volum, se poate spune că Poetul se
menţine pe aceeaşi linie, nucleul tematic rămânând
tot universul iubirii, „o iubire totală, pe fondul
sentimentului de regret şi al dorului după tihna
patriarhală, proiectat într-o vârstă autumnală,
molcomă şi potolită purtând pecetea toleranţei şi a
iertării, precum şi parfumul amărui al regretului şi
nostalgiei.” Titlul acestui volum de versuri poartă cu
el simbolul regenerării, trezirii la o viaţă nouă, roua
fiind în credinţa populară „apa pură preţioasă, apa
principiilor prin excelenţă, a forţelor generatoare de
vitalitate, vegetaţie, fertilitate”. De-a lungul acestui
volum de versuri imaginarul poetic ne poartă peste
mări şi țări într-un decor însorit cu nisip cald şi
valuri înspumate, ca spre sfârşitul lui să revină
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fericit în satul copilăriei.
Volumul respectiv are şi o postfaţă intitulată
„Renașterea rugurilor înverzite de primăvară din
cenuşa lăsată de anotimpurile spulberării” şi semnată
de nimeni altul decât Redactorul şef şi Editorul
acestui volum, prof. Gheorghe A. Stroia, membru
corespondent ARA (Armonii Culturale). În
succintele sale rânduri declară că Poetul Victor
Burde, este „un rapsod ce-şi culege cântecele din
roua ierbii sau a florilor, din roua munţilor sau a
orizontului albastru, din hora norilor ori din dansul
fluturilor ţarinii străbune”, „cu glasul încărcat de
melancolie, construind tablouri impresioniste”. Şi
mai aflăm din această postfaţă, ca „mesajul liricii
poetului ardelean, este unul clar, precum picăturile
de rouă, adunate şi convertite în şuvoaie limpezi:
decență, respect, dragoste faţă de oameni şi faţă de
actul creaţiei Ŕ în genere”…
În anul 2013 vede lumina tiparului cel de-al şaselea
volum de poezii IUBIRI DE TOAMNĂ TÂRZIE, sub
egida aceleiaşi Edituri Armonii Culturale, Adjud. Şi
pentru prima oară am să fac o constatare, căci merită
Ŕ acest volum are cea mai frumoasă prezentare
dintre toate volumele apărute Ŕ o carte care ţi-e drag
s-o ţii în mână, s-o răsfoieşti şi cufundat în gânduri
s-o citeşti. Coperta este realizată, din nou, de un
elev, şi anume George Nicolae Stroia, din Adjud. Iar
în interiorul cărţii, volumul este presărat cu ilustraţii,
adevărate creaţii inovatoare, ale elevilor de la Liceul
de Muzică şi Artă, Alba Iulia. Poemul de deschidere
al acestui volum de versuri, intitulat „Toamna
rece...”este folosit şi ca vers de referinţă, pe coperta
lui. Citându-l pe prof. Gheorghe A. Stroia, care-i
semnează Prefaţa, sugestiv intitulată, „Lirica lui
Victor Burde: Cântul destrămării şi al reînvierii prin
iubire”, se poate spune că lirica lui suferă „nu atât
schimbări radicale, cât extinderea universului
ideatic, rafinarea formelor, distilarea sensurilor,
toate adăugate la spectrul cromatic recognoscibil ale
altor nuanţe de gand”.
Într-o cronică de carte, Virgil Șerbu
Cisteianu, adaugă: „Lirismul lui, are o paletă bogată:
elegie şi madrigal, odă anacreonică, meditaţie,
cântec idilic şi pastoral, epitalam.” Jerba lirică,
senină şi contemplativă apare ca rod complex al
împrejurărilor despre care Goethe spune că răspunde
unei tonalităţi emotive structurale sau de moment ale
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poetului corespunzătoare dispoziţiei emotive... El
crează o lume poetică. Gândul său e cuvânt şi
cuvânul acţiune. Oare nu Biblia ne spune că la
începutul lumii a fost cuvântul? Jean Wahl, în
„Magie şi romantism” ne spune că: „Poezia e
gândirea magică.”
Parafrazând pe poeta Mariana Moga, putem
spune că toată creaţia literară a poetului Victor
Burde, are un pronunţat accent descriptiv şi pitoresc,
izvorât dintr-un veritabil simţ plastic, iar versurile
pline de speranţă, stârnesc vibraţii de fericire în
sufletul celor care-l citesc.
Oricare volum de versuri din cele şase, aparţinând
Poetului Victor Burde, l-ai lua în mâna să îl citeşti,
descoperi, în prim plan ori în substrat, IUBIREA. Şi,
având ca fundal, acest imens tablou, al naturii
înconjurătoare, creată cu atâta ingeniozitate de
Dumnezeu, Creatorul Divin, ființa umană, inima
sufletului de poet, IUBEŞTE, atingând coarda
nemuririi divine, ca într-un tangou pe acorduri de
vioară, a iubirii eterne în spaţiul infinit.
Poeta Georgeta Resteman, după cum singură
mărturiseşte, îndrăzneşte să afirme că în versul său,
Poetul Victor Burde ne face cunoscut crezul său
poetic: „Mă sting / pe umbra aripii tale / poezie,
rugăciunea mea / şi, risipit, / mă dau uitării / spre a
mă ninge / cu versuri de iubire...” (Condor).
Şi am să închei pledoaria mea, drag cititor,
citându-l pe prof. Ioan Popa (scriitor şi folclorist)
care spune că pana Poetului Victor Burde este
„adânc muiată în simţăminte şi trăiri lăuntrice dintre
cele mai profunde, iubirea, sub diversele ei ipostaze:

iubirea-iubire, iubirea de mamă, iubirea de neam,
iubirea de toate ale lui Ŕ cântec, port şi datini, de
Dumnezeire şi de întreaga sa creatură, ocupând locul
principal în temele abordate. Şi alături ei, toamna,
toamna vieţii, cu întregul alai de sentimente pe care
ea îl generează.”
Distinşi şi merituoşi confraţi ce au avut
onoarea de a scrie despre versul Poetului Victor
Burde, înaintea mea, încântaţi fiind de ce au găsit,
transportaţi de ce au citit, şi transformaţi de ce au
simţit, i-au situat versurile la înălţimea operelor de
artă a unui Sergei Esenin, Pierre de Ronsard,
George Coşbuc, Octavian Goga, Ion Minulescu,
George Topârceanu, Nichita Stănescu, Mihai
Eminescu, aparţinând sau ancorate fiind pe rând
Simbolismului,
Semănătorismului,
NeoRomantismului, având chiar şi alese parfumuri de
Clasicism, şi peste tot şi toate Romantismului. Şi
acum, ca o concluzie, vreau să-ţi spun, drag cititor,
că prin rândurile de faţă, eu nu am nici un merit în al defini, el este deja definit. Prin versu-i minune, are
deja un nume Ŕ Poetul Iubirii Eterne!
Îţi mai mărturisesc, drag cititor, ce mi-a cerut
când m-a contactat pentru a mă ruga, iar eu aş spune
mai degrabă, pentru a-mi face cinstea şi a-mi da
onorea, de a scrie Prefaţa la Antologia de faţă:
“Elena, te rog, nu mă compara cu nimeni Ŕ dă-mi
voie să fiu eu!” Sper că i-am împlinit dorinţa.
Dragul meu cititor, acesta este distinsul Om
şi Poet Victor Burde Ŕ Poetul Iubirii Eterne de
mamă şi de ţară, de femeie şi de glie, de natură şi de
cer, de aproapele său şi de Sfântul Dumnezeu.
Prof. Elena Angheluță BUZATU
scriitor - poet - traducător
Foreign Languages Professor
Butte Glenn Community College
Oroville, California Ŕ USA
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Versuri înfrunzite
(Cronică la volumul Se roagă pădurea, 2010)
Iubire, credință, fidelitate, natură, teamă sunt
sentimentele descoperite în volumul de versuri Se
roagă pădurea, apărut la Editura Gens Latina,
coordonată de Virgil Şerbu Cisteianu. Poetul Victor
Burde aduce în acest volum din prea plinul
inspiraţiei din atelierul de creaţie o lume nouă a
împlinirilor ideatice.
Volumul de debut apare la vârsta maturităţii,
când poetul şi-a adunat în suflet mulţime de gânduri
care izbucnesc pe coarda lirică. Alunecând pe note
de harpă, poetul revine la matcă: „Ca reîntors prin
cuvânt/ Să fiu iar un pumn de ţărână”. O poezie în
care dragostea ajunsă pe culmile maturităţii este
privită dintr-un alt unghi, acela al împlinirii: „Eu aş
putea preface lacrimile tale/ În pietre scumpe şi
mărgăritare/ Dar sufletul ţi-e aşa curat şi pur/ Ca să-l
ascund în perle nu mă-ndur”.
Reîntoarcerea la glia străbună este un prilej
de bucurie şi readuceri aminte a clipelor petrecute în
colţul de rai numit acasă, unde icoana lui Iisus
veghează peste familie ca o priceasnă pentru
Apuseni: „Suie Dumnezeu pe deal/ Florile se
apleacă-n cale/ Şi din ochi de cer răsare/ Cruce peste
sfântul Ardeal”. Poetul constată că singurul remediu
este poezia: „Mă reîntorc la tine, poezie/ Te
părăsisem ca pe un puţ secat/ Dar tu îmi stâmperi
lacrima târzie/ De dor ori pentru ultimul plecat”.
Sufletul devine strigăt, iar dragostea devine esenţa
vieţii. Poate cea mai frumoasă declaraţie de dragoste
este făcută soţiei: „Iubita mea, cu tâmplele cărunte/

Te mai iubesc şi acum ca la început/ Deşi atâtea
toamne au trecut/ Eşti încă tot frumoasă şi gura ţi- e
fierbinte”.
Victor Burde răscoleşte prin cutia cu
amintiri, unde dorm cuminţi scrisorile dragostei, iar
patima pentru vers nu face decât să readucă în
atenţie iubirile săvârşite sub clar de lună, toamna:
„Cocorii împliniţi de anotimp/ Vâslesc pe un cer
scămoşat/ Fecioare la maluri de timp/ Îşi aşteaptă
ursitul plecat”. În noaptea de Sânziene, când
ritualurile prind putere însutită, misterele deschid
porţile lumii, iar versurile prind cadenţa ritmului
aripilor de păsări. Poeţii sunt şi ei chipuri umane
zugrăvite în poezia dedicată lui Grigore Vieru:
„Trudind pe o margine de gând/ Cu munca-n bruma
cărţii adunată/ Spre a nu pleca din lume niciodată/
Mor şi poeţii rând pe rând/.../ Când moare un poet se
naşte o stea/ Ce nu mai piere peste zări năluce/ Să
poată somnul în sfârşit să-şi culce/ În liniştea eternă
Ŕ pasăre de nea”. Sub candela icoanei poetul îşi
regăseşte liniştea pentru ca, mai apoi, să-şi vândă
amintirile colindătorilor care la geamul nopţii
vestesc naşterea.
O poezie în care cavalerul aduce speranţa
prin versuri construite cu rigurozitate în ani de
plămădire a gândurilor care acum sunt descoperite în
carte.
Menuţ Maximinian
Jurnalist şi scriitor

În prim plan Victor Burde Perivădeanu. În plan
secund de la stânga la dreapta scriitorul Virgil Șerbu
Cisteianu, Director al revistei ,,Gând românesc‟‟,
Alba Iulia, Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie și Muguraș
Maria Petrescu, redactor șef adjunct al revistei
,,Destine literare‟‟ Montreal, cu ocazia Simpozionului ,,Zilele Lumină Lină‟‟ organizat de Pr. Prof.
Univ. Dr. și scriitor Theodor Damian, New York.
(Alba Iulia, 6 martie 2015).
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George CANACHE

Cine doreşte reorganizarea Europei şi destrămarea României?!

Sosit de curând dintr-o deplasare în
străinătate domnul gen.(rez) dr. Emil Străinu ne-a
prezentat planurile diabolice ale Ocultei Internaţionale care şi-au propus în cadrul planului de reorganizare a Europei destrămarea integrităţii teritoriale a
României şi hăcuirea teritoriului naţional al ţării
noastre.
George Canache: Cum aţi aflat de această acţiune
împotriva poporului român?
Gen.dr. Emil Străinu: De mai bine de un an, în unele
din ţările cu care România se învecinează, se distribuie, intensiv, hărţi cu modificări ale teritoriului
României, bineînţeles prezentându-se diferite variante de ciuntiri şi reorganizări aberante promovate
de cercuri ostile în scopul ca populaţia din zonele
afectate să se „înveţe” cu ideea că acest lucru este
„iminent” şi de „neînlăturat”.
În câteva articole anterioare, publicate atât în presă
cât şi în emisiuni de televiziune, am atras atenţia
asupra situaţiei foarte delicate în care se găseşte, în
prezent, Republica Moldova, prezentând unele din
vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările cu care se
confruntă ţara soră atât pe plan intern cât mai ales pe
plan extern.
De la începutul acestui an aşa zisele curente sepa-ratiste şi federaliste alimentate de facţiuni din
serviciile secrete din Federaţia Rusă, Ungaria şi
Ucraina şi-au făcut o temă de discuţie din planificarea înfăptuirii în teren a unei aşa zise Republici
Federative a Moldovei.
G.C.: Ce se întâmplă de fapt, cum a pornit totul, cine
sunt iniţiatorii?
E.S.: M-a revoltat extrem de mult modul cum unii
aşa zişi analişti politici, politologi şi reprezentanţi ai
unor servicii secrete străine se plimbă după bunul
destineliterare@gmail.com

plac cu creionul pe hărţile unor state independente
şi suve-rane ca România şi Republica Moldova.
Trebuie să menţionăm că problema moldovenească,
în contextul evenimentelor în derulare din Ucraina,
devine, din zi în zi, mai presantă şi tot mai îngrijorătoare pentru integritatea frontierelor României.
Acest lucru trebuie luat în calcul că, dacă în scenarii
anterioare se anticipa o Moldovă Mare, integrată
României, drept compensaţie pentru integrarea
Transilvaniei la Ungaria, zilele acestea a fost
readusă în atenţie proiecţia geopolitică „Republica
Federală Moldova”.
Acţiunea de creare a unei aşa zise Republici Federale Moldova este condusă de trei partide de extremă
stângă (Partidul Regiunilor, Partidul Patrioţilor
Moldovei, Partidul Socialiştilor), Hatmanul Uniunii
Teri-torial Administrative Găgăuzia, Mihail Formuzal şi Episcopul de Bălţi şi Făleşti, Marchel, cunoscut pentru implicarea activă în politică, care au
semnat un pact privind crearea Mişcării Populare
Moldova Mare.
Conform datelor deţinute de profesorul Aurel I.
Rogojan anterior, în luna iulie 2012, a fost lansat un
plan de sondare a opiniei publice referitor la Republica Federativă Moldovenească.
G.C.: Ce preconizează aceste grupări ostile?
E.S.: Se preconiza ca „Federaţia” să includă cinci
„republici” şi o „regiune autonomă”. Proiectul era
parte a unei aşa zise strategii de federalizare a ţării
elaborate de Mişcarea Moldova Federală.
Se propunea ca cele cinci republici să poarte denu-mirile de: Republica Moldovenească de Est, Republica Moldovenească de Vest, Republica Moldovenească Transnistreană, Republica Găgăuzia, şi
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Republica Bucovina, iar regiunea autonomă, „Ţinutul Autonom Basarabia”.
Potrivit documentului citat, statul federativ ar avea o
populaţie de 10,5 milioane oameni, care vor locui pe
întreg teritoriul fostului „Voievodat Moldovenesc”.
Republica Federativă va avea o formă de guvernare
prezidenţială, iar organul legislativ se propune să fie
alcătuit din două camere.
Semnatarii documentului spun că scopul Mişcării
Populare Moldova Mare este apărarea statalităţii
ţării. Presa oficială de la Chişinău este, însă, de
părere că pun la cale destabilizarea situaţiei din Republica Moldova, iar Serviciul de Informaţii şi Securitate dă asigurări că va contracara aceste intenţii.
G.C.: Ce date au serviciile de securitate Moldovene?
E.S.: Serviciile secrete moldovene au informaţii că
mişcarea s-a creat în contextul tulburărilor apărute în
sudul Republicii Moldova şi al cererilor Hatmanului
Găgăuziei, Mihail Formuzal, privind crearea, de
ur-genţă, a Gărzilor Populare în Uniunea Teritorial
Ad-ministrativă Găgăuzia.
Acestea ar urma să asigure ordinea publică, însă
misiunea reală va fi cunoscută după ce Formuzal îşi
va realiza promisiunea de a declara „independenţa”
autonomiei găgăuze de Republica Moldova.
Surse din cadrul Executivului de la Comrat, capitala
Găgăuziei, au declarat că, începând cu 6 iunie 2014,
Mihail Formuzal şi şeful Inspectoratului de Poliţie
din Găgăuzia, Serghei Suhodol, au dat indicaţii primarilor din mai multe localităţi ale autonomiei să
formeze, timp de două săptămâni, lista „gărzilor
populare”.
Din aceste „gărzi populare” vor face parte, în fiecare
localitate, câte 40 de persoane. Acestea vor patrula
în grupuri de câte 2-4 persoane, fără arme.
În Executivul de la Comrat este şi un proiect „privind crearea serviciului de pază al Comitetului
Executiv al Găgăuziei”, similar Serviciului Protecţie
şi Pază de Stat.
La foarte scurt timp, deputatul Adunării Populare de
la Comrat, Ilia Uzun, a chemat locuitorii Autonomiei găgăuze la arme. Alesul local a avertizat recent,
la o întâlnire cu ambasadorii străini acreditaţi la
Chişinău, că locuitorii regiunii autonome vor lua
arma în mâini în cazul în care Chişinăul nu le va
îndeplini toate do-leanţele, astfel:
„Dacă de acum încolo va fi tot aşa, vă dau cuvântul
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meu că, la fel ca mine, mii de oameni... ne vom
întoarce în Moldova anilor 1990. Avem oameni tineri, care ştiu să ţină arma în mâini. Noi nu vrem asta,
dar nu ne te-mem, vom muri pe pământul nostru.
Pământul nostru e al Bugeacului” afirma deputatul
Ilia Uzum.
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii
Moldova „a luat act de pretinsa iniţiativă lansată de
participanţii la „întâlnirea secretă” de la Bălţi din 5
iunie 2014 (Mihail Formuzal, Mihail Garbuz,
Veaceslav Perju, Sveatoslav Mazur, Episcopul Markel) care prevede: „pregătirea unei revolte a minorităţilor etnice la Comrat şi Bălţi împotriva autorităţilor legitime ale statului, recrutarea unor detaşamente populare, ce ar urma să fie antrenate la
escaladarea unor conflicte interne, declanşarea unui
război informaţional contra autorităţilor Republicii
Moldova”.
G.C.: Ce atitudine au serviciile secrete moldovene?
E.S.: În contextul enunţat, comfirmăm că prin măsuri specifice derulate, Serviciul de Informaţii şi Securitate acţionează continuu pentru conservarea ordinii
constituţionale, protejarea valorilor supreme ale statului şi asigurarea exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova”.
Serghei Perciun, vicepreşedintele Partidului „Patrioţii Moldovei”, a declarat, în cadrul unui interviu
la postul de televiziune Publika TV, cităm:
„Detaşamente de şoc care au fost pregătite, (...) Serviciul de Informaţii şi Securitate ştia foarte bine de
chestiunea aceasta, încă de pe timpul mandatului lui
Voronin. (...) Voronin pur şi simplu s-a temut să
facă ordine atunci. (...) De mult vorbim, „Patrioţii
Moldovei”, să unim toate forţele patriotice să salvăm
Moldova de românizarea agresivă, de implicare în
acest proiect sinucigaş, cum se numeşte unirea cu
Uniunea Europeană şamd. (...)”
G.C.: Este o acţiune singulară, izolată?
E.S.: Nicidecum, am putea spune că este o acţiune
conştientă, concertată şi bine dirijată de cercurile
interesate. Despre „românizarea agresivă” s-a mai
vorbit şi în octombrie 2010, când, agenţia de ştiri
„Regnum” din Rusia, publica: „Expansiunea vizând
teritoriile ucrainene este o realitate. Insula Şerpilor,
Insula Maican, isteria în jurul Basarabiei de Sud şi al
Bucovi-nei de Nord sunt numai câteva dovezi ale
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expasio-nismului agresiv românesc pe Prut şi pe
Nistru. (…)
„Duşmanul trebuie bătut pe teritoriul lui. Iar România, la nivelul politicii ei de stat este un duşman
neîndoielnic pentru Republica Moldova şi Republica
Moldovenească Transnistreană. De aceea, este necesar un bloc antiromânesc, a cărui politică să aibă ca
obiec-tiv final distrugerea statului român şi încetarea
exis-tenţei sale în graniţele actuale.
Transilvania, oare, nu a fost ruptă din Ungaria? Oare
este totul în regulă cu ruşii şi ucrainenii din România? Bucureştiul nu ar trebui să arunce cu pietre
în vecini, având propria casă de sticlă fragilă. (...)”
Subscriem concluziei profesorului Aurel I. Rogojan
care conchide că în toţi aceşti ani, în acţiunile
con-ducerii Statului Român de la la Bucureşti nu au
existat semne că potenţialul conflictual major din est
este luat în serios, iar priorităţile politicii externe şi
de securitate în relaţiile cu vecinii au rămas să fie
identificate după consumarea evenimentelor
viitoare. Desigur, pe o nouă bază şi cu alţi actori
geopolitici.
Acestea reprezintă dorinţe, intenţii şi planuri urzite
în subteranele politicii negre din laboratoarele secrete ale geopolicii mondiale care se pare că încep să
prindă contur. Mai mult decât atât încep să fie asumate public.
Nu putem decât să ne alăturăm la ruga profesorului
Aurel I. Rogojan „Doamne, apără şi păzeşte România!”
G.C.: Ne-aţi prezentat şi o hartă ce prezintă „Noua
Ordine în Europa”.
E.S.: Desigur, este o hartă publicată în presa rusă
care arată cum unele aspiraţii expansioniste ale
Krem-linului au devenit realitate, ridicând noi semne
de între-bare cu privire la momentul în care au
apărut planurile de anexare a Peninsulei Crimeea.
Cum câştigă Rusia războiul propagandistic cu
Ucraina?! Simplu. Acum doi ani, în presa rusă era
ros-togolită o hartă a Europei. Sursa era „Express
Gazeta”, un cotidian tabloid care se face remarcat
pentru titlurile senzaţionaliste.
G.C.: Cine ar fi fost „creierele” care au redactat
această „hartă”?
E.S.: Harta ar fi fost elaborată, susţineau jurnaliştii
ruşi, de „experţi în geopolitică” pe care nu-i numea,
care ar fi folosit şi lucrări ale analiştilor Alvin Tofdestineliterare@gmail.com

fler, Zbignew Brzezinski şi Samuel Huntington.
Atunci, har-ta era considerată cel mult o încercare de
a aţâţa spiritele naţionaliste în rândul categoriei de
ruşi nemulţumiţi de declinul Rusiei în rândul puterilor mondiale. Acum, harta a fost reluată de publicaţiile internaţionale şi, deşi ea nu a suferit nici o
modificare, o graniţă s-a schimbat categoric: cea a
Ucrainei. Aşa cum anunţa harta acum doi ani, Peninsula Crimeea a trecut înapoi la Rusia, de care a
aparţinut până în 1953.
G.C.: Care ar mai fi alte schimbări în arhitectura
europeană ce vizează acest document provocator?
E.S.: Aceeaşi hartă delimitează estul separatist al
Ucrainei, care ar urma să treacă tot la Rusia. După
aceste schimbări, Kievul şi-ar pierde ieşirea la
Marea Neagră, iar întreaga coastă de nord a acesteia
ar cădea sub controlul Moscovei. Aceasta ar fi însă
doar una dintre schimbările de la graniţa Uniunii
Europene. Trep-tat, tot mai multe state din vestul şi
centrul conti-nentului, „inima” UE, ar începe să se
dezin-tegreze, roase din interior de tensiunile separatiste. Ruşii descriu astfel o Europă falită din punct
de vedere moral şi economic, retorica fiind din
acelaşi registru perfec-ţionat în timpul Uniunii Sovietice (URSS). Acelaşi discurs s-a putut auzi şi în
ceea ce priveşte anexarea Crimeei şi criza din Ucraina: Moscova se prezenta drept un bastion al păcii şi
securităţii internaţionale, în timp ce NATO este descris drept agresorul care înain-tează nepermis de
mult spre graniţele Rusiei. Astfel, declinul moral şi
economic atrage scindarea pentru aproa-pe toate
marile ţări din UE.
G.C.: Scenariul este plauzibil pentru actualitate?
E.S.: Unele lucruri se desfăşoară conform planului
forţelor oculte altele nu. Astfel planul spunea că
Rega-tul Britanic nu mai e unit. Astfel, ruşii prevedeau că scoţienii vor insista în a alege independenţa
(lucru nerealizat) de Londra la referendumul din
septembrie 2014 şi Irlanda de Nord dă curs chemării
de a se alătura Irlandei ca parte a unui stat reunificat.
Marea Britanie ar rămâne formată doar din Anglia şi
Ţara Galilor. Spania pierde Ţara Bascilor şi Catalonia. Acţiune care nu a reuşit grupării separatiste.
Nici mişcările separatiste din Spania, mult mai accentuate, nu rămân fără deznodământ în viziunea
ruşilor. Madridul ar pierde controlul asupra Ţării
Bascilor, dar şi asupra Cataloniei. Deja, în aceste
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regiuni circulă monezi alternative, populaţia locală
fiind ne-mulţumită de euro şi de criza care a izbucnit
în zona euro acum trei ani. În plus, catalanii au votat
deja într-un referendum local independenţa de Spania.
Franţa ar rămâne fără Piemont şi Alsacia, Bascii nu
se limitează însă la pământ spaniol şi se extind spre
nord, ocupând doar o zonă de coastă din sudul
Franţei. Piemontul s-ar rupe şi el, iar Alsacia-Lorena
ar reveni Germaniei, de care a aparţinut până la Primul Război Mondial. Germania ar câştiga cel mai
mult. Ajungem astfel la primul câştig teritorial al
Germaniei care, după Rusia, bineînţeles, câştigă cel
mai mult în noua ordine trasată de ruşi.
Germania ar prelua şi Luxemburgul, iar jumătatea de
nord a Belgiei ar trece la Olanda, în timp ce sudul
rămâne independent, cu numele Valonia. Tot în favoa-rea Germaniei, Polonia ar pierde Pomerania,
Silezia şi Prusia.
Liga Nordului ia jumătate din Italia. Felul în care
„experţii în geopolitică” au desenat noua hartă a
Italiei acum doi ani arată că, măcar la nivel politic,
nu au fost exageraţi.
Ruşii au tăiat simplu Peninsula Italiană la mijloc, de
la Ancona la Piombino, iar partea de nord se va numi Liga Nordului (Milania), după partidul care
tocmai a bifat o reuşită majoră la alegerile europarlamentare de la sfârşitul lunii mai.
G.C.: Care ar fi legătura Planului Noii Ordini a Europei cu România?
E.S.: Conform hărţii şi planului Ungaria îşi vede
visul cu ochii şi devine Ungaria Mare. Schimbările
sunt majore, însă în zona de graniţă a Uniunii Europene. România, Moldova, Ucraina şi Serbia ar
urma să aibă alte graniţe. În primul rând, o parte din
Transilvania ar trece la Ungaria, după cum îşi doresc
extremiştii din Partidul Jobbik, şi el partid intrat în
Parlamentul European.
România ar urma să se unească cu Moldova şi va
avea graniţă cu Rusia. România ar prelua însă Republica Moldova, dar fără regiunea separatistă Transnistreană, care s-ar alipi Rusiei, ajunsă astfel la un
pas de Delta Dunării.
Şi regiunea Cernăuţi s-ar întoarce la România, iar
nordul acesteia s-ar rupe şi el de Ucraina şi s-ar
conc-entra în statul independent Galiţia, care ar prelua şi re-giunea Helm de la Polonia.
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G.C.: În acest context ce se întâmplă, conform planului invocat, cu vecinii României?
E.S.: Schimbări majore. Nici bulgarii nu ies bine din
planurile ruşilor. Ei ar urma să cedeze Burgasul, port
de importanţă strategică, în favoarea Turciei. Spre
est, Abhazia s-ar uni oficial cu Rusia, dar ar primi
înapoi Osetia de Sud. În mod straniu, ruşii
desenează pe hartă şi o pierdere. Rusia ar renunţa la
Caucaz, care s-ar transformat în „Emiratul Ceceniei”.
G.C.: Cum se presupune că va evolua Noua Rusie de
lângă noi?
E.S.: Imediat după episodul Crimeea, care astăzi
pare mai degrabă uitat, analiştii internaţionali au
în-ceput să atragă atenţia asupra tensiunilor separatiste din estul Ucrainei. În câteva zile, proruşii cereau inde-pendenţa de noile autorităţi de la Kiev, pe
care nu le recunosc. Criza continuă şi astăzi, în ciuda
unui simulacru de referendum local, organizat la 16
mai, cât şi alegerilor naţionale de la 25 mai. Separatiştii nu-l recunosc pe Petro Poroşenko, noul
preşedinte, drept lider legitim, iar harta focarelor
separatiste s-ar plia perfect pe aspi-raţiile expansioniste ale Rusiei. În aprilie, după ce ane-xase
Crimeea, iar criza din estul Ucrainei se accentua,
Vladimir Putin readucea în atenţie sintagma „Noua
Rusie”.
„Aş vrea să vă reamintesc că teritoriul care se
nu-mea Novorosia pe vremea Imperiului Ţarist Ŕ
Harkov, Lugansk, Cherson, Nikolaev şi Odesa Ŕ nu
făcea parte din Ucraina, pe atunci”, spunea Vladimir
Putin într-o sesiune maraton de întrebări şi răspunsuri cu jurnaliştii acreditaţi la Kremlin.
Dacă vom conecta aceste puncte între ele, vedem nu
doar estul tulburat de separatism al Ucrainei, ci întrea-ga parte de sud a ţării, de-a lungul coastei Mării
Negre şi până la graniţa cu Moldova, inclusiv problematica re-giune separatistă Transnistria, unde
„forţele pacifi-catoare” ruse au fost mobilizate din
1994, adică exact cum apare ea şi pe harta „experţilor în geopolitică.
G.C.: Ce se întâmplă în restul Ucrainei?
E.S.: Deocamdată, singura zonă care pare să se ralieze mai greu către înfiinţarea „Noii Rusii” este
chiar Odesa, unde tendinţele separatiste s-au domolit
în ultima perioadă. Oraşul a avut chiar şi o prezenţă
ridicată la alegerile prezidenţiale.
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Şi Kievul a reacţionat însă diferit. În timp ce
ope-ra-ţiunile din Donbas au început sub semnul
unei ofensive ridicole a armatei ucrainene, care s-a
soldat cu tancuri şi material de artilerie căzut în
mâinile separatiştilor, intervenţia în Odesa a fost
mult mai fermă, iar asta, în primul rând, pentru că
mizele sunt mult mai mari: oraşul port este principala deschidere la Marea Neagră a Kievului.
La Odesa s-a înregistrat şi cea mai dură lovitură
pentru separatişti: 40 dintre aceştia au murit în Casa
Sindicatelor în care se baricadaseră atunci când
luptau cu armata. Ancheta a arătat că aceştia au
murit into-xicaţi, în urma unui incendiu izbucnit în
condţii încă „neclare”.
G.C.: Care ar fi totuşi marile necunoscute ale acestei
ecuaţii-operaţiuni de manipulare?
E.S.: Cred că nu avem de a face cu o „ecuaţie” ci
mai degrabă cu un „sistem de ecuaţii”. Astfel, a fost
uitat, brusc şi în mod ciudat, de către toată lumea,
„episodul avionului” doborât în spaţiul aerian
ucrai-nian, apărând în timpul anchetei şi posibile
probe că acesta ar fi fost doborât de un avion de
vânătoare de tip SUHOI al Forţelor Aeriene Ucrainiene, din greşeală, sau dintr-un calcul politic criminal. Nu trebuie să uităm provocările Ungariei din
Vestul Ucrainei. Apoi, iarăşi, nu trebuie să uităm că
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arma cea mai puternică în mâna ruşilor este „arma
frigului” Ŕ Compania Gazprom! Se conturează un
nou grup de aliaţi ai Federaţiei Ruse precum Turcia,
Bulgaria, Serbia şi Ungaria. Deşi există evident înţelegeri secrete între Angela Merkel şi Vla-dimir Putin
este tot mai des acreditată ideea că Uniunea Europeană este de fapt Germania şi Germania se
con-fundă cu Uniunea Europeană. Mulţi, foarte
mulţi bani şi resurse vin în Uniunea Europeană din
Federaţia Rusă alimentând mari metropole ca Londra care datorită aces-tui lucru a primit chiar porecla
de Londongrad. Barack Obama are şi el o înţelegere
atât cu Angela Merkel cât şi cu Vladimir Putin, viitorul apropiat al unei confruntări SUA Ŕ China nu-i
poate permite să ai-bă doi duşmani foarte puternici,
atenţia sa fiind cana-lizată, în special, la ceea ce se
întâmplă în Asia. În acest context unii Europeni Ŕ
exemplu Franţa Ŕ care este foar--te slăbită economic
faţă de o Germanie din ce în ce mai puternică financiar şi economic, se tem de o Euro-pă în devenire ca
o „Germanie a celui de-al „Cincilea Reich”!
În acest context este foarte posibil ca „CINEVA” să
fi pregătit pentru România un rolişor de „mic land”
la marginea viitorului Imperiu German!
Încă o dată Doamne ocroteşte ROMÂNIA şi pe
ROMÂNI!
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Anul 2015 între promisiuni aparente şi crude realităţi
Scriitorul George Canache
în dialog cu gen.dr.Emil Străinu

George Canache: Domnule general în ultimii zece
ani a-ţi vizitat peste şaizeci de ţări de pe patru continente cu prilejul a numeroase şi interesante activităţi
cu caracter tehnico-ştiinţific şi cultural, ce stat credeţi că va deţine supremaţia în următorul deceniu?
Gen.dr. E.Străinu: Contrar unor păreri care încearcă să acrediteze „vejnicia” supremaţiei SUA ca
putere economică şi militară numărul unu a lumii în
momentul de faţă pot fi anticipate mai multe scenarii. Unul dintre ele vizează preluarea ştefetei de către
R.P. Chineză într-un interval apreciat la zece cinsprezece ani dacă actualele ritmuri vor fi depăşite
şi decalajele eliminate. Cred că nu preluarea ştafetei
va fi o problemă ci menţinerea pe locul întîi a Chinei
avînd în vedere posibila apariţie pe scena politică a
lumii a Statelor Unite ale Europei care funcţionînd la
comanda expansivei locomotive care este Germania
şi care cel puţin pentru moment pare de neoprit din
punct de vedere economic ar putea deveni un concurent serios la jocul supremaţiei mondiale. Japonia
are un potenţial uman şi de resurse mult mai lilmitat
căruia i se adaugă vicisitudinile ce ţin de zona geografică foarte sensibilă din punctul de vedere al calamităţilor naturale. SUA este posibil să se menţină
în continuare ca citadela numărul unu a lumii din
punct de vedere tehnologic. Din acest joc nu trebuie
uitată Federaţia Rusă care deşi momentan confruntată cu sancţiuni din ce în ce mai aspre din partea
Uniunii Europene şi SUA dar sprijinite de jocul în
Uniunea Vamală Euroasiatică (Armenia, Kazahstan,
Belarus) şi celelalte ţări din grupul BRICC şi bazîndu-se pe imensitatea resurselor sale naturale se va
menţime în topul marilor puteri ale lumii. Să nu
uităm că Rusia şi China s-au înţeles perfect în politica pe plan internaţional şi în situaţii de criză ca cea
din Ucraina şi Hong Kong.
G.C. Cum vedeţi evoluţia politică a vecinilor
Romăniei?
Gen.dr.S.E. Fără mari eforturi se poate identifica o
Ungarie din ce în ce mai revizionistă şi aservită cel
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puţin pe moment intereselor Federaţiei Ruse, o
Bulgarie care deşi face parte din Uniunea Europeană
este din ce în ce mai atentă la semnalele primite de
la Moscova, Serbia care este încă foarte neclar, încă
pare nehotărîtă, dacă vrea în U.E. sau va face în
continuare jocul Federaţiei Ruse, Turcia este evident
că se depărtează de valorile U.E. şi se înscrie din ce
în ce mai bine pe orbita Rusiei. Republica Moldova
s-a înscris pe drumul drept spre U.E. dar depinde
acum de eforturile proprii şi de ajutorul Romăniei
pentru a prinde „trenul” integrării.Pentru Moldova
pe moment „bomba” cu ceas nu este Transnistria ci
autoproclamata Republică Găgăuză nerecunoscută
pe plan internaţional dar care poate crea încă de pe
acum mari probleme atît pe plan intern căt şi extern.
Gestionarea de către autorităţile de la Kiev şi UE. a
situaţiei din Ucraina va hotărî pentru mult timp
pacea şi liniştea în Europa şi nu numai.. Cred că atîta
timp cît se va menţine dialogul cu Rusia şi Parteneriatul Strategic Rusia Ŕ NATO - U.E. situaţia va fi
sub control în Europa şi Zona Mării Negre.
G.C. Care credeţi că sunt principalele elemente tensionale cu riscuri şi ameninţări la adresa U.E?
Gen.dr. S.E. Sunt pericole interne şi externe. Pe
plan intern criza economică şi neînţelegerile generate la nivel comunitar de acestea. grefate pe atitudidea din ce în ce mai rezervată şi separatistă a Marii
Britanii. Tendinţa unor state de a se retrage din stadiul de negaciere a aderării Ŕ exemplul Islandei,
Lipsa consensului şi a unei politici monetare, militare şi externe comune şi asumate în fapt de toate
statele. Marile decalaje între unele dintre membri
comunitari, lipsa unei proceduri de ieşire din U.E.
La toate acestea se adaugă terorismul şi corupţia
transfrontalieră. Sunt tot mai multe voci care
vorbesc de „pericolul islamizării Europei” şi toate
acestea pe fondul creşterii mişcărilor ultranaţionaliste şi separatiste. Ţările din Sudul Europei în
special precum Spania, Italia, Grecia, Portugalia,
Franţa dar alte ţări Europene fac din ce în ce mai
destineliterare@gmail.com
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greu faţă maselor imense de imigranţi ilegali în
special din Africa şi ca urmare a Războiului din Siria şi a acţiunilor statului Islamic ISIS.
G.C. Cum vedeţi modul actual de acţiune al
Federaţiei Ruse în 2015?
Gen.dr. S.E. În momentul de faţă trebuie luată în
calcul situaţia în care actualul preşedinte ar fi
„debarcat ” de la putere cu echipa sa şi la conducere
ar veni o echipă care nu ar mai fi dispusă să
negocieze nimic neuitînd că Federaţia Rusă este a
doua putere nucleară a lumii după SUA.
Faptul că preşedintele Putin a dat drumul
programului SPUTNIK, care este unul imagologic,
informaţional şi foarte bazat pe multimedia fiind mai
degrabă mai mult manipulativ al opiniei publice
decît militar Ŕofensiv, arată că Putin se află în faţa
unei noi ere cînd vrea să cucerească lumea
ideologic, chiar şi Balcanii şi statele baltice fără
trupe şi presing economic- relativ la războiul
hidrocarburilor.
G.C. Care ar fi o ameninţare nonconvenţională, un
risc major la adresa securităţii Romăniei în prezent
şi viitor?
Gen.dr. E.S. Cînd scriu aceste rînduri au trecut mai
puţin de două săptămîni de la două incidente majore

la centralele nucleare ucrainiene. Pe teritoriul Bulgariei foarte aproape de noi se mai află o centrală nucleară, iar Ungaria a semnat memorandumul cu Rusia pentru construirea celei mai mari centrale nuclear- electrice din Europa. Tehnologia nucleară
prezintă riscuri majore să ne amintim de Cernobîl,
Fukuşima, etc, şi putem înţelege uşor ce mari riscuri
şi ameninţări ne pasc din apropierea frontierelor
noastre.
Recentul acord încheiat cu Bulgaria privind instalarea sistemului de avertizare antitzunami a readus
în atenţie posibilitatea ca pe fondul unor seisme în
zona Mării Negre sau în vecinătatea acesteia să se
producă şi astfel de fenomene mai ales după valul
tzunami din vara lui 2014 ce a lovit plajele din
Ucraina de la Odesa cu o forţă de nemaiîntîlnit pînă
acum care chiar dacă nu a făcut din fericire victime a
produs mari pagube materiale deoarece s-a produdus
în lipsa unui sistem de avertizare. Fenomenele meteo
extreme se vor înmulţi numeric, vor creşte în amploare şi intensitate inclusiv de tipul tornadă şi căderi masive zăpadă şi de grindină pe fondul unor puternice furtuni şi fenomene de vijelie.

Dora Groza Ŕ Don't worry be happy, silk on wood 60/80cm
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Iacob CAZACU-ISTRATI

Pe urmele doinelor
Pentru o societate nu-i nimica mai bun şi mai scump ca femeia
Iacob C. Istrati
Astronaut Roberta Bondar, Canada is first woman in space (courtesy NASA).
Roberta Lynn Bondar, astronaut, physician, educator, photographer. Bondar was the second Canadian
astronaut in space, flying aboard the American space shuttle Discovery on Mission STS-42, 22-30 January
1992. A medical doctor, she received her training at University of Guelph (BSc 1968), University of Western Ontario (MSc 1971), University of Toronto (PhD 1974) and McMaster University (MD 1977). She was
admitted as a Fellow in the Royal College of Surgeons in 1981.

http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/roberta-bondar/
Nu mai pune nimeni la îndoială faptul, că
pentru reprezentanele sexului frumos nimic imposibil nu există. Astăzi întâlnim femei care cu mult
succes efectuază descoperiri ştiinţifice şi fapte eroice, profesoare, lecuiesc oameni, au succese în literatură şi artă şi chiar cuceresc înălţimile cosmice.
Printre Eroii Canadei sunt sute şi sute de nume de
aceste femei. Unul din ele aparţine Doamnei Roberta
Bondar Ŕ primei femei Ŕ astronaut canadiene şi
primului medic-neurolog, care a fost în cosmos,
autor al cărţii „Atingere de Pământ”.
Roberta Lyna Bondar s-a născut la 4 decembrie 1945 în orăşelul Cy-Cen-Mari (Ontario). Tatăl
ei îşi trage rădăcinile,după cum scrie revista Russian
Week din sudul Ucrainei, și în alte ziare de pe malurile Nistrului. Nu ştiu care versiune e mai aproape
de adevăr, dar una e clar, că ziarele ruseşti, ca de
obicei trag la bordeiul lor, adică procedează ca de
obicei, să nu aibă rădăcini româneşti- moldoveneşti.
Mă gândesc, că dacă era de origine ucraineană, tre62

buia să aibă numele Bondari, ceea, ce nu are şi nici
n-a avut, că altfel era să fie purtată de tată. Însă
Bondar de pe malul Nistrului poate fi numai moldodestineliterare@gmail.com
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vean, român Ŕ moldovean de prin Rezina s-au Dubăsari, mai degrabă de pe malul drept al Nistrului, deoarece primul val de emigranţi din părţile noastre
ţine de anii 1919 -1940- perioada interbelică, primii
au deschis exilul românesc bucovinenii. De ce zic
aşa? Fiindcă, în Transnistria erau Sovietele,
RASSM, era închis... Iar D-na Lyna (Lina-Leana)
Bondar e născută în Canada în 1945. Bunelul Ovidiu
Creangă, scriitor canadian de origine românăbasarabeană, născut în comuna Vărzăreşti 95 de ani
în urmă mă îmbărbătează: „Bre Istrati, nici vorbă,
noţiunea, numele acesta este numai românesc” Iată
ce scrie DEX: BONDÁR, bondari, s. m. Nume dat
unor insecte himenoptere mari asemănătoare cu
albina; bărzăun (Bombus); (pop.) nume care se dă
oricărei insecte mari care bâzâie. – Formație onomatopeică. Sau tot aici, mai jos: bondar m.
Mold. bombar: un bondar rotund în pântec EM. [De
aceeaș origină imitativă ca și munteanul bombar (cf.
Mold. bondăni =bombăni)].
Sursa: DEX '98 (1998)
În cel mai apropiat timp voi face tot posibilul
să aflu adevărul despre tatăl ei. Mama eroinei noastre îşi are rădăcinile în Germania. Foarte puţine date
am găsit despre părinţii Lynei Bondar, care după
părerea mea au fost cercetători în acelaşi domeniu de
ştiinţă, legat de zboruri frecvente...fiind petrecuţi în
expediţii de către ambele surori gemene. (Roberta şi
Barbara)
Din materialul cercetat în multele şi diferitele
surse am aflat, că din anii fragedei copilării LynaRoberta a îndrăgit aeroportul cu avioane. Acest lucru
s-a observat pe parcursul a toată copilăria şi adolescenţa, fiindcă toate rechizitele şcolare erau desenate
cu avioane de tot neamul, mai cu seamă după ce
unchiul său, pilot şi el, o lua deseori în zbor.
După absolvirea şcolii devine studentă a Facultăţii de Zoologie şi Gospodărire ţărănească, primind în 1968 diploma de bacalaureat, iar în 1971
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titlu de magistru în domeniul patologiei experimentale în Universitatea de Vest a reg.Ontario. De reţinut, că pe tot parcursul studiilor Lynaa fost angajată
part time la diferite lucrări, pentru a avea cu ce plăti
lecţiile de pilotaj, pe care le urma paralel cu cele de
la Facultate. Astfel a obţinut odată cu Diploma de
absolvire a Facultăţii şi pe acea de pilot, aviator.
Soarta a făcut ca aceste două „slăbiciuni” puternice să păşească pas în pas cu succesele D-nei
Lyna Bondar, devenind în scurt timp Doctor în Ştiinţe neuro biologice şi Membru a Colegiului Regal
de medici şi chirurgi al Canadei şi Academiei Americane de neurologie. Totodată îşi dedica aproape
fiecare clipă liberă zborurilor, săriturilor cu paraşuta
şi tirului din difeiite genuri de arme ...
Una din cele mai fericite zile din viaţa ei devine ziua din decembrie 1983, când e aleasă în echipa
astronauţilor începând pregătirile pentru zborul în
cosmos.
Şi iată că a apărut şi mult aşteptata zi, cea mai
însemnată din viaţa Robertei-Lynei Bondar, 11 ianuarie 1989, când devine candidat din partea Canadei la zborul în cosmos în echipajul Şatll după programa STS-42.
Zborul cosmic a durat de la 22 până la 30 ianuarie 1992, primul zbor din sistemul de zboruri
(shuttle) şatll.
După zborul cosmic Roberta Lyna Bondar a
publicat întro carte lucrarea ştiinţifică „Atingere de
pământ”. Pentru merite deosebite faţă de Canada
este decorată cu multe ordine şi medalii printre careOrdinul Canadei şi medalia NASA pentru zborul
cosmic.
Numele astronautei canadiene, de origine română-moldovenească îl poartă câteva şcoli şi gimnazii
din Canada şi Piaţa Centrală din oraşul ei natal.
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Meditaţie pentru viitor
de Iacob Cazacu-Istrati, istoric, poet, publicist, Canada
Vice-president WORLDWIDE ROMANIAN FORUM (WRF)
FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI (FRP)
Fiecare naţie îşi are trădătorii pe care-i merită... (Dorel Schor)

Anume de acest lucru ne-am temut, de acest
scenariu bine gândit, în stil ilegalist, comsomolist,
communist. Era anul 2009, îndată după alegeri,
după trecerea (trădarea) lui Vladian Lupu la
democraţi sau din iad drept în rai, pe dată crescândui aripi de mare sfânt. Anume atunci, în acele zile,
la 11 aprilie a avut loc Mitingul de protest împotriva alegerilor parlamentare şi în susţinerea tinerilor
manifestanţi din Chişinău în mai multe ţări ale lumii,
inclusiv şi în Toronto, Canada la care am fost present alături de alţi compatrioţi români: scriitorul
vărzăreştean Ovidiu Creangă, poetul Alexandru
Tomescu din Bucureşti, familia Mursa din
Chişinău, Popovici din Viişoara, Ciupac din
Chişinău, Şarban din Soroca, Bagrin şi Cazacu
din părţile Teleneştiului, fraţii Andrei şi Alexandru Drăgălin din Chişinău ş.a. Aproape fiecare
din cei peste 50 persoane prezente duceau în mână
câte o brancardă cu Motto al său: “Voi m-aţi dus
de-acasă!”, “ Noi suntem cu voi, studenţi!”,
“Moarte comuniştilor” ş.a.
Au trecut aproape şase ani, dar mi-aduc bine
aminte discuţia ce am avut cu Dl. Alexandru
Tomescu,
poet,
scriitor
şi
editor
(www.alternativaonline.ca) şi bunelul Ovidiu
Creangă, om de ştiinţă, chimist şi scriitor, – A
explodat mămăliga, fraţilor! Cine spunea, că
mămăliga nu explodează? Minciuni! Iată, că la
basarabeni a explodat. Îi dăm jos pe comuniştistriga bunelul Ovidiu.
Şi a avut dreptate.
Mămăliga a exlodat, dar efectul...a fost diminuat,
dus la o stare de hibernare până la urmă. Ne
bucurasem ... Şi Dl. Tomescu, bucuros, ca un
copil şoptea printre lacrimi: “Iacob, basarabenii
au început! Să ştii că se porneşte! Unirea este
inevitabilă, moldovenii au fost întotdeauna primii. Toate unirile de la ei au pornit”.
Eu m-am uitat la ambii prieteni ai mei mai în
vârstă şi intuitiv, nevrând să-i contrazic, fiindcă undeva în mine licărea acea scânteie de mândrie faţă
de noi, basarabenii, dar...nu ştiu de ce aveam re64

serve mari referitor la situaţia adevărată din RM,
mai cu seamă la pasul făcut de Lupu şi le zic prietenilor mei:
- Aveţi o mare dreptate şi unul, şi altul, dar
eu, fiind crescut în “sânul” comuniştilor şi cunoscând mai toate subtilităţile mentalităţii lor,
ideologiei fariseice, că ei nu iartă pe nimeni şi
nimic, că duşmanul trebuie nimicit în găoace, mi
se pare ciudată trecerea(trădarea) lui Lupu în
tabăra democraţilor. Nu, ceva nu e curat. Mai
degrabă comuniştii au simţit, că pilonii pe care se
ţineau ei se clatină, şi, dacă vor merge la confruntări mai mari, situaţia va eşi de sub control şi
se va declanşa un conflict interetnic de mari proporţii, care inevitabil va duce la dispariţia de pe
arena politică a PCM pentru totdeauna. De
aceiea, pentru a supravieţui, pentru a salva partidul, Voronin şi Diacov, colegi de breaslă şi
vechi comunişti au ales o cale mai lentă şi mai
anevoioasă, dar cu mari sorţi de izbândă. Adică,
hai să facem impresie, că partidul se autodistruge, să facem un joc, un truc politic de lungă
durată... Acţiunea cu Lupu este o mişcare extraordinar de bine gândită în culuarele clădirii
parlamentului de către forţele coloanei cinci a
Moscovei plus lichelele noastre stataliste, care vor
să deţină cu orice preţ puterea nu pentru a face
ordine în ţară, dar pentru a se îmbogăţi de pe
urma ei, a puterii...
Acum, după scurgerea a 5 ani, urmărind evoluarea evenimentelor pe segmentul nostru basarabean mă gândesc câtă dreptate au avut spusele mele
de atunci? Încerc să caut lumină...
E cunoscut de pe băncile şcolii, că la o anumită
perioadă de timp totul se schimbă, dorim noi ori nu
dorim: se schimbă omul la înfăţişare sub presiunea
vârstei; se schimbă caracterul omului sub acţiunea
unor factori externi; se schimbă aspectul dormitorului prin înnoirea mobilierului...deci, totul este în
schimbare. Aşa e şi în natură şi în societate. Au loc
destineliterare@gmail.com
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transformări, schimbări.
Să luăm statul. Se schimbă şi el şi viaţa socială
la o anumită etapă de dezvoltare. Vreau să fiu înţeles
de toţi, toţi acei care doresc şi de acei care nu vor să
înţeleagă, că: - legile universale ale omenirii, naturii
nu le poate schimba nuimeni, afară de Cel de Sus,
Atotputernic. Şi, că tot ce a fost, a trecut, înapoi nu
se mai întoarce. Nici regimurile, fie communist, socialist ori fascist...mai bine zis, se pot întoarce unele
forme, diminualităţi, poţi să-l numeşti regim communist, dar el nu poate fi acel, care a fost atunci,
fiindcă suferă schimbări mari, se adaptează, vrei nu
vrei la timpul de azi şi conţine schimbări radicale în
programul, doctrina sa. Adică, de două ori în aceiaş
apă nu te poţi scălda.
Au fost comuniştii la putere 70 de ani. Atât. Au
fost şi ar trebui să rămână în amintire aşa cum s-au
arătat, cum au meritat. Chiar, dacă există astăzi pericolul de a se întoarce la conducere partidul lor,
aceştea nu sunt acei care au fost odată, ei sunt alţii şi
nu mai buni, dar mai răi: mai făţarnici şi mai mincinoşi, ranchiuloşi şi invidioşi, care, pentru a-şi atinge
scopul, recurg la aşa metode şi căi la care mintea
omului normal nici nu poate visa. De aceia, datoria
noastră civică, de oameni cu bună simţire în tot ce
avem mai sfânt: credinţă şi valori naţionale, pe
care acei comunişti le-au trădat, şi-au bătut joc de
Sfânta biserică, este de a nu permite întoarcerea
lor la cârma statului sub nici chiar sub o altă
formă sau alt nume. Credeţi-mă, că acei foşti
comuniţti, care au devenit comunişti accidental, de
nevoie, numai pentru a se ridica pe treptele ierarhiei
de conducere pentru a arăta societăţii, că ei pot face
faţă în diferite domenii şi ramuri ale economiei, acei
comunişti s-au dezis de SATANĂ chiar atunci, în
1989-90. Da,da, aşa cum am procedat şi eu. Să vă
destăinui ceva despre mine. Niciodată nu mi-am pus
scop să devin comunist, dar n-am fost niciodată indifferent de ceea ce se petrecea în jurul meu, în colectiv: clasă, grupă de studii ş. a. Am avut şi o educaţie mai altfel faţă de comunişti, legată de bunicul
meu, Iacob de pe tată, care a fost ucis de ei. Tata nu
putea suferi acest cuvânt, ca de fiecare dată auzind
de comunişti să nu-şi iasă din “bălămăli”: - Nu-mi
spuneţi voi prostiile de la şcoală, că toate sunt minciuni. Lasă, că va veni timmpul şi vei afla, îţi voi
povesti şi eu, dar ţine minte, că nu vor fi veşnic
comuniştii la putere.
Dar eu tot timpul m-am stăruit să fiu în avangardă, printre primii la toate: învăţătură şi lucrul
obştesc, activitate sineartistică şi la “nebunii”, cum
numim năzbâtiile copilăreşti...Îmi puneam deseori
întrebarea: -De ce ACELA poate să fie şef de
echipă, clasă...iar eu nu? De când mi-aduc aminte
destineliterare@gmail.com

mă văd pe scenă la şcoală recitind poezii, dansând în
ansamlul şcolii, mai târziu şi la Colegiu (de cântat,
numai în corul şcolar am cantat, ca să nu mă evidenţiez cântând pe “şapte voci odată”, vorba fratelui
Serghei Anghel, cel mai mare acordeonist de pe
meleagul meu). Şi... am fost printre primii...chiar
fiind ostaş în Armata Sovietică am devenit commandant de pluton, după cursuri speciale de şase
luni. Da, mi-am spus, că voi fi commandant, ca să- i
arăt căpitanului Covalciuc, comandantul companiei
de români-moldoveni, tineri ostaşi încorporaţi în
Armata Sovietică în toamna anului 1972 şi pe care
la fiecare pas ne numea “rumân”,(român) în cel mai
ironic şi dezgustător mod. Mi-am spus atunci, că voi
face tot posibilul şi-i voi dovedi, că şi românii pot
deveni comandanţi, nu numai ucraineni ca dânsul. Şi
am devenit. Am scris cerere şi am trecut cursurile
rapide ale comandanţilor de pluton din or.
Odinţovo de sub Moscova. Şi n-am greşit. Am ajutat foarte mulţi pământeni şi nu mi-i ruşine să recunosc, că mă mândresc şi azi cu perioada serviciului
militar pentru, că eram spriginul şi ajutorul basarabenilor din toate trei mari unităţi militare ale garnizoanei din Răutov, suburbie a Moscovei (despre
aceasta voi scrie aparte). Dar cea mai mare bucurie
am avut-o când peste un an căpitanul Covalciuc a
fost demis din funcţie şi drept pedeapsă a ajuns la
nivelul meu, commandant de pluton, locotenent
majur. Atunci l-am ars şi eu: - tovarăş fost căpitan,
eu am ajuns din simplu ostaş commandant de pluton, iar tu din commandant de campanile, te-ai coborât la nivelul meu. Cum ar trebui să te numesc eu?
În aşa condiţii, pe la 35 de ani am devenit candidat în membri ai partidului comunist pentru ca
să devin student la facultate. Peste un an, devenind membru de partid şi student al Facultăţii de
istorie a USM, după 3 luni de stagiu am scris cerere de eşire din partid ” ...în legătură cu aceea,
că nu sunt de accord cu politica dusă de PC la
etapa actuală.” Şi de alde mine au fost mii, sute de
mii...Simt eu remuşcări astăzi pentru aceea, că am
fost puţin timp membru de partid? Da, simt! Şi să
trec pragul bisericii mi-i ruşine, ştiind ce-au făcut
comuniştii cu biserica... Da lor, ăstora de azi, oare le
este ruşine, au ori simt remuşcări pe suflet? Nu!
Fiindcă ăştea nu au suflet! Nu au nimic sfânt!
Atunci cum să le permitem să revină la conducerea ţării? Cum de poate Voronin să treacă pragul lăcaşului Sfânt pe care ieri l-a pângărit?
ŞI din nou mă întorc la Lupu, care ştie, că bolşevicii
comunişti nu iartă, mai ales trădarea. Avem sute,
mii de cazuri, când au fost ucişi oameni nevinoveţi,
dar mite cei vinoveţi? Exemplu este, cum a fost
găsit şi ucis Lev Troţchi (Leo Bronştein), prietenul
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lui Vlad Ulianov-Lenin, care a fost găsit şi asasinat
pentru trădare în Mexico, America. Aşa, că dacă era
o trădare adevărată a lui Lupu faţă de partidul communist, el nu putea să rămână nepedepsit de ai
săi...Eu n-am crezut în năravul lui Lupu, care nu
numai, că nu şi l-a schimbat, dar mai tare l-a
“călit”, că aşa sunt comuniştii, în luptă se călesc! În
lupta împotriva PL s-au călit şi Vlad Ilici Lupu cu
blana schimbată şi Vlad Ilici Filat cu caracterul său
schimbător ca frunza-n dungă...şi să vedeţi, cât de
bine l-au mai jumulit pe Mihai Ghimpu... De ce?

de celelalte partide, care spun una, promit alta şi
fac pe cealaltă. Nu-şi ţin cuvântul, nu au cuvânt.
Iar dacă nu au cuvânt, atunci nu au nici onoare,
nici demnitate.

Pentru, că Preşedintele PL Mihai Ghimpu s-a
arătat mai mândru ciobănel, mai aproape de sufletele-valorile noastre naţionalele. Ceilalţi doi Vlazi-ciobănei- mai aproape de valorile materiale, iar
baciul slovean- dodonean şi cu cel şanti- voronean
dansează hora unirii... împotriva unirii cu ţările Europei
şi-l proslăvesc pe Vladian-Lupu pentru
marele sucess, erou, care a oprit din drum spre Europa istoria Basarabiei. Şi a făcut-o cu mâinile celui
mai European român Vlad Filat. Trădările lor se
bazează numai pe dezbinarea poporului.

Iată, că acum am eşit puţin la lumină. Cunoaştem de cine suntem conduşi, de ce soi de
oameni- făţarnici! Şi, când te gândeşti, că noi i-am
ales, iar ei nici nu se gândesc la noi, îţi vine să te
răzbuni, şă-i pedepseşti, să primească după merit
fiecare...Dar cum să-i pedepseşti, dacă şi judecătoria
e tot pe mâna lor? Nici nu vor să audă de judecătorie neutră. Hai să comparăm, cine e mai...aproape
de noi, de interesele noastre: PL a lui Ghimpu, democraţii Lupu şi Filat ori social-comuniştii lui Dodon şi Voronin?

Dacă e să comparăm doctrinele partidelor,
apoi...poţi să juri, că la bază au aceiaşi ideologie, că
sunt surori şi suferă modificări esenţiale de la o electorală la alta, doar a PL e una şi aceiaşi de la începuturi. PL-ul a fost singurul partid, care și-a luat
în serios an de an programul electoral, se ține și
acum de aceeași politică, ceea, ce nu putem spune

Aici aş putea încheia meditaţia pentru trezirea
celor care dorm somnul de moarte voinicesc...sperând, că odată trezindu-se, li se va trezi şi
conştiinţa naţională, identitatea de neam şi dragostea
faţă de valorile sfinte ale strămoşilor

Dacă mâine vor avea loc alegeri parlamentare, cred,
că pe locul de frunte s-ar plasa PL.
Acum mă gândesc: - Oare nu ajunge atâta bătae
de joc a parlamentarilor faţă de alegători? Oare
n-a ajuns timpul să ne îndemnăm unii pe alţii cu
strigături de tipul: - Trezeşte-te, popor român,
trezeşte-te!

P.S. Dar ştiţi ce este mai straniu în toată istoria Basarabiei?
Mai straniu şi mai trist în toată istoria Basarabiei de la 1990 până azi este tăcerea Preşedintelui României,
stoparea începutului bun al Guvernului României de a face Şedinţe comune, cu al Moldovei şi indiferenţa
Parlamentului României. De ce?
Pentru, că din 1990 şi până azi trebuia să fie rezolvată problema reîntregirii teritoriale a României, de care
numai aceste 3 puteri ale statului Român sunt vinovate.
Dar, despre aceasta, data viitoare.
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2009, Manifestare de susţinere a tinerilor studenţi din Chişinău în Toronto, Canada.
În centru Ov.Creangă, Vlăduţ şi Victor Cazacu
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Sorin CERIN

Grupaj de critică literară și poezie realizat de redacția revistei Destine Literare
Sorin Cerin (n. 25 noiembrie 1963 la Baia Mare ) este un important filosof, autor de aforisme, eseist,
poet și romancier român , născut pe numele Hodorogea Sorin. Este fiul Rodicăi Hodorogea, născută Pintea,
fiica protopopului Pintea Iuliu. Din 1987 ia numele de Cerin prin căsătoria sa cu avocata Cerin Mariana.
Motivează acest gest prin faptul că era fiul vitreg al celui căruia îi purta numele. Curând se desparte de
aceasta iar din anul 2000 se recăsătoreşte cu inginera Dana Cristina Gorincioiu . Sorin Cerin este membru de
onoare al Asociației Canadiene a Scriitorilor Români (A.C.S.R.).
Metapedia
"...cărțile par a fi obiecte de cult-cultură-proprie testamentară ale unui ceremonial, …al neocunoașterii, platonic-socratice sub semnul “Guvernământului General al Genezei” bunăoară. Ceea ce merită
considerat este și imperativul transparent al autorului de a comunica în limba natală, românească. Singurătatea atribuită Sacrului este totuși a ființei umane în ipostaza ei reductivă, a condiției umane….Cum Vinea
scria, poetul vede idei ale sale, sau oglindire în „odaia cu oglinzi‟ a bibliotecii universale. Un destin desigur
personal, in mare parte asumat, nota bene. În volumul Politice, la extrema lui H.R. Patapievici poetul este
bine-știutor al problemei eliadești, al “căderii umanului în zoon politikon”…Între raționalism și iraționalism,
Sorin Cerin navighează pe Oceanul Interconnection."
Eugen EVU
Intelectual format la şcoala bucureşteană, dar simţind nevoia să se revendice, admirativ, de la modelul critic al şcolii clujene, unde îşi identifică modelele exemplare în profesorii Ion Vlad şi Mircea Muthu,
Sorin Cerin îşi construieşte şi poezia intertextual, pentru că poetul Marilor Tăceri îşi declară peste tot maeştrii, identificaţi aici, intrinsec, cu Blaga (prin reflecţie filozofică şi structură prozodică uneori voit calchiată
după Poemele luminii) şi Arghezi.
Însuşi titlul volumului, Marile Tăceri, impune imperativul unui dialog implicit cu poezia lui Arghezi
purtând acelaşi titlu.
Căutărilor febrile din Psalmii arghezieni ale unui Dumnezeu chemat să se arate, le răspund aici interpelările fără odihnă ale unui apostat credincios, care se sfâşie, în pustia gândului şi a imaginii frânt oglindite de lumea declarată, între dragoste denunţatorie şi revoltă tandră, între blestem incantatoriu şi rugă de-
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ghizată, de veşnic îndrăgostit, fără putinţă de a-şi declina, în realitate, fervoarea, deşi cuvântul experimentează, estet, întregul lexic blasfemiant şi apocaliptic.
O duplicitate izbăvitoare, în fapt, care - strigându-şi drama înstrăinării şi a introspecţiei ratate, ca şi
neputinţa întâlnirii cu celălalt sau spaima suprapunerii cu el, într-o lume al cărei sens este rătăcit în „tenebrele lagărelor de idei”, la interferenţa unui timp şi unui spaţiu ajunse “la capăt de hotar ” -,naşte, in litania `a
rebours, semnele creaţiei mântuite, în plin festin cinic, “pe masa olarului iubirii”.
Lector univ. dr. Laura LAZĂR ZĂVĂLEANU
"Poezia de meditatie pe care o scrie Sorin Cerin nu este o versificare de adevaruri filozofice,ci o
impletire de revelatii despre aceste adevaruri.Iar raportul dintre intensitatea acestor revelatii si indoiala din
care sunt construite adevarurile este chiar piatra filozofala a acestei poezii.De altfel,secretul de a putea fixa
fulgerul revelatiei este o problema la fel de subtila ca si aceea a pastrarii energiei solare din zilele calde in
cele reci."
Ana BLANDIANA
"Meditaţiile lirice ale lui Sorin Cerin au ceva din amestecul paradoxal de disperare şi energie a revoltei din eseurile filosofice ale lui Emil Cioran. Sesizarea tragismului şi grotescului existenţei nu conduce
la paralizie psihică, ci la nihilism exorcizant şi blasfemitor. Sfada cu “adulterinul Dumnezeu” Ŕ apelativ şocant dar foarte expresiv pentru idea de păcat originar al lui … Dumnezeu care trebuie să fi zămislit lumea
rea prin adulter cu Satana Ŕ capătă accente sarcastice în vignetele unei Biblii desacralizate, cu un Creator
care meştereşte firmamentul la o masă de fierar şi un Diavol în care s-au contopit toţi frondiştii hippy-rappunk-porto-ricani:
[…] stelele alcoolice, ale unui Univers, lacom, meschin şi cinic, băute de Dumnezeu la masa Creaţiei, pe cerurile înlăcrimate ale Fericirii, mâzgălite cu graffiti de Diavol,
Dacă poetul şi-a propus în poemul La un grătar un exerciţiu urmuzian, reuşita e perfectă. Nu numai
ingenioase salturi mortale pentru logica identităţii de pe un nivel ontologic în altul admirăm aici, ci şi tropismul de o barocă inventivitate al unui Eucharist pe dos, căci într-un univers al vieţii spre moarte, cel care
se frânge e spiritul, cuvântul, pentru a revela un ... trup deleuzian, animalic, descris ca minuţioasa hartă anatomică a unui student medicinist. Poetul ne surprinde prin noutatea şi revelaţia definiţiei aforistice, căci, după primul moment de surpriză, acceptăm peisajul moralizat al timpului, cu un trecut mort, un viitor viu şi un
prezent iluzoriu, contrar sentimentului comun că viaţa trăită e eul nostru cert, că doar prezentul există cu
adevărat şi că viitorul e pură ipoteză. Cerin redefineşte fiinţa umană ca aflându-şi autenticitatea în multiplicarea mentală a realităţii terne şi ca proiect existenţialist".
Prof.univ.dr. Maria Ana TUPAN
http://www.amazon.com/Marile-taceri-Romanian-SorinCerin/dp/1511404000/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176352&sr=1-1&keywords=marile+taceri

"Disperarea de a găsi un Sens existenţei contemporane aluvionează testimoniul poetic al lui Sorin
Cerin în care amurgul limbajului, asociat cu „clepsidra spartă” a timpului,este resimţit Ŕ cu acuitate tragică Ŕ
de „cuvintele noastre torturate”.
"Meditaţia, întoarsă spre sine însăşi de „oglinzile întrebării”sau de către „ochii” fabuloşi ai Oceanudestineliterare@gmail.com
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lui nesfârşit, se automacerează la aceeaşi temperatură febrilă, de arc voltaic, enunţată Ŕ in nuce Ŕde sintagma
„ploilor de foc”.
Prof.univ.dr. Mircea MUTHU
http://www.amazon.com/Ploi-Foc-Romanian-SorinCerin/dp/151140499X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176548&sr=1-1&keywords=ploi+de+foc

"Sorin Cerin propune un discurs poetic despre felul de a trece "dincolo", o reflecţie şi o îngândurare
care are nevoie mereu de majuscule. Cu majuscule, cuvintele pot să suporte accentele apăsate ale autorului
care păşeşte. cu atâta energie, pe tărâmurile frumos traversate de cei înzestraţi cu harul preoţiei. Sorin Cerin
ritualizează timpurile deconstrucţiei poetice, dacă e să înţelegem cum se cuvine desfăşurarea versurilor sub
steagul titlului."
Prof.univ.dr. Cornel UNGUREANU
http://www.amazon.com/Moarte-Romanian-SorinCerin/dp/1511404191/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176410&sr=1-1&keywords=moarte

"Sorin Cerin si-a definit poemele din volumul "Marile Taceri""poezii de meditatie" Fara
indoiala,reflexivitatea e dominanta creatiei sale, prezidate de interogatii,revolta,nelinisti si o dramatica cercetare a TACERII,topos al indoielilor,al cutezantei si al aventurii spiritului in permananta cautare a
adevarului;poezia sa urmeaza unei axiologii de un intens dramatism.E lirica luciditatii,a meditatiei si a liri smului autentic".
Prof.univ.dr. Ion VLAD
"Poezia lui Sorin Cerin declamă o fatală nostalgie a Sensului. Gândirea poetică încearcă recuperarea
lui, din fragmente disparate, readuse la un loc prin travaliul liric, închipuind o posibilă hartă reconstituită, fie
şi fragmentar, a lumii, dar mai ales a fiinţei. Metaforismul neovizionarist este cadrul de referinţă al acestor
poeme, traversate, când şi când, de parabole ale realului, "citit" în cheie simbolică, dar şi ironică. Cinismul
lipseşte cu desăvârşire din versurile lui Sorin Cerin.Aceasta înseamnă că personajul liric ce cuvântă în paginile de faţă, mai exact conştiinţa lirică, pune o presiune etică asupra realităţii, forţând-o astfel să-şi asume
propriile adevăruri uitate."
Conf. univ. dr.Călin TEUTIŞAN
http://www.amazon.com/cimitirele-viselor-Romanian-SorinCerin/dp/1511402709/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176457&sr=11&keywords=prin+cimitirele+viselor

"Profet al neantului existenţial, poetul face parte din categoria moraliştilor, rezumând într-o manieră
fulgurantă precepte aforistice şi proiecţii aspre dintr-o viziune extatică de sfârşit de lume. Meditaţiile sale
dezvoltă o retorică furibundă pe tema "nonSensului Existenţei", deşi exprimă mai mult îndoieli decât certitudini şi întrebări decât răspunsuri. Intensitatea implicării în acest demers liric atinge, pe rând, cote extreme:
de la jubilaţie la sarcasm şi de la indignare, din nou, la extaz..."
Prof.univ.dr.Cornel MORARU
http://www.amazon.com/Nonsensul-Existentei-Romanian-SorinCerin/dp/1511404647/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176608&sr=11&keywords=nonsensul+existentei

"Prin cimiterele viselor, volumul semnat de Sorin Cerin, poezia marilor întrebări existenţiale îşi cau70
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tă un nou statut, construind, în texte care comunică subteran, un chip al omului interogativ. "Catedrala existenţei" are capcanele ei, "Adevărul absolut" pare de neatins, "Crinii albi ai adevărului" pot ucide, "dacă nu-şi
aeriseşti cămara minţii", eul poetic descoperă mai degrabă un "Dumnezeu prea amar"... Toate acestea sunt
expresii ale unei stări de mare tensiune interioară, în care luciditatea săgetează revelaţia şi limitează trăirea
deplină a sensului existenţei".
Prof.univ.dr. Ovidiu MOCEANU

"Discurs profetic, filosofic sau poetic? - e greu de determinat în care se încadrează textele lui Sorin
Cerin. Autorul le înglobează toate trei într-o formulă personală, aparent desuetă estetic, rostind însă cu suflu
de poeta vates ultimele cuvinte dinaintea Apocalipsei. O apocalipsă în care lumea desacralizată şi dominată
de false valori sfîrşeşte pentru a putea regenera prin Cuvînt".
Prof.univ.dr. Dumitru CHIOARU
http://www.amazon.com/Iluzia-Vietii-Romanian-SorinCerin/dp/1511403179/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176733&sr=1-1&keywords=iluzia+vietii

"Spirit profund şi sincer religios, Sorin Cerin caută disperat după diamantul ascuns în negurile molozului, ale cenuşii. Un întreg arsenal al modernităţii negative - căni ale pustiului, apa uitării, abatoare, sărbătoarea continuă a suferinţei, maimuţa de lemn putrezit etc., etc. - e chemat să denunţe, în versurile sale, "armele letale ale societăţii de consum" şi "ospiciul" alienării prin mercantilizare a existenţei noastre de fiecare
zi. Tonul e apodictic, pasional, profetic, nu admite nuanţe sau replici. "Noii paşi ai credinţei" sunt enunţaţi
peremptoriu ca speranţă a mântuirii colective, "lumina divină" se întrezăreşte, izbăvitor, la capătul încă îndepărtat al supliciului, însă, pe moment, poetul pare să fie preocupat exclusiv de retorica eschatologică, întrezărind decădere, demisie morală sau ruine cam peste tot pe unde-l poată paşii sau privirile"
Prof.univ.dr. Ştefan BORBÉLY
„Despre expresivitatea și bogăția înțelesurilor transmise Celuilalt prin tăcere a scris pagini antologice Lucian Blaga. Poetul de azi scrie, în Marile Tăceri, o poezie a sentimentului religios, nu de amvon, însă,
ci în gînd cu Dumnezeu, în meditație și în fulgerarea gîndului spre clipa Creației. Poezia lui Sorin Cerin este
a unui alt Cain rătăcind în pustie, păstrînd, încă, frânturi din bucuria edenică pentru a ieși din ”menghina”
lumii unde omului căzut i se surpă orizontul sufletului în ploi de foc și urme de plumb”.
Ioan HOLBAN
„Sorin Cerin este un gânditor aforistic paradoxist, de o mare mobilitate a minţii, mânuind cu măiestrie antitezele, îmbinându-le oximoronic sau alternându-le chiasmatic în probleme cu mize majore din viaţa
noastră spirituală şi socială. Poezia din Liberul arbitru este o prelungire a manierei sale de meditaţie, impregnând-o şi cu o doză potrivită de kynism (în sensul dat cuvântului de Peter Sloterdijk), reuşind, totodată,
performanţa de a rămâne pe teritoriul lirismului autentic chiar şi atunci când vituperează „Corbii vulgari
necrofili şi necrofagi ai Viselor”.
Theodor CODREANU

destineliterare@gmail.com

71

Destine Literare
http://www.amazon.com/Liberul-Arbitru-Romanian-SorinCerin/dp/1511403594/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176781&sr=1-1&keywords=liberul+arbitru

“Lirica lui Sorin Cerin este una a întrebărilor esenţiale: relaţia Fiinţei cu Divinitatea într-o lume din
ce în ce mai distorsionată valoric ( şi distorsionantă în acelaşi timp !), dispariţia unor repere fundamentale atrăgând după sine interogaţii copleşitoare şi infinite nelinişti -, absenţa tot mai tulburătoare a unor Adevăruri care să deschidă calea spre Mântuire, îndoielile profund demotivante asupra Sensului Vieţii, absurd înălţat la rang de raţiune existenţială alimentează spaima şi angoasele poetului. Versurile sale dezvoltă astfel o
veritabilă retorică a disperării, în care, aidoma unei insecte halucinate de Lumină, autorul lansează întrebări
fără răspuns, caută confirmări acolo unde acestea au intrat de mult în disoluţie, navighează îndurerat dar
lucid printre imagini şi metafore de elevată şi convingătoare pregnanţă, construieşte scenarii apocaliptice
despre Viaţă, Iubire şi Moarte…”
Marian ODANGIU
http://www.amazon.com/cimitirele-viselor-Romanian-SorinCerin/dp/1511402709/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1434176828&sr=11&keywords=prin+cimitirele+viselor

Poeme din volumul Liberul arbitru

Destin corupt

Căni de pustiu

Ştiam că Moartea se preface a fi inimă de
vânt,
ce-şi bate nesăţioasă Eternitatea,
devenind Viaţă de Apoi.

N-ar exista niciodată Amăgire,
fără paşii ciobiţi ai Cănilor de Pustiu,
din care să ne bem Apa Uitării
ale căror toarte ale Amintirii,
se sufocau dacă nu erau ţinute,
de privirea cerului de nea al Destinului tău,
prea îngheţat,
pentru Cuvintele Orizonturilor mele,
pierdute-n praful Deşertăciunii,
din care ne clădeam trupurile,
deja sfărâmate,
de roata Olarului,
cu nume de Dummnezeu,
într-o biblie a credinţei Nimănui,
din care nu ne mai puteam făuri tălpile
Iubirii,
care să ne apere paşii Viitorului,
de Despărţire.

Valuri cernite rup ţărmurile Simţirii,
dizolvată în pergamentul unui Dor,
pe care nu-l pot înţelege,
nici aripile Liberului Arbitru,
naufragiat adânc în sângele Destinului,
prea corupt de Existenţă,
pentru a fi Fericire.
Doar ghearele lacrimilor,
mai sfâşie carnea putredă a Clipelor,
pe obrajii plini de sudoare ai Gândului.
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Virgină

de mai bine de o Eternitate.

Roţi de resentimente,
ce-şi reneagă învârtirea propriilor căi,
ale Absurdului,
predestinate pentru a deveni,
Moarte,
la Abatorul cărnii unor Momente,
gata spre a fi procesate,
drept Magnetism Vizual,
care ne atrage sfârşiturile din priviri,
pentru a ne fi vândute,
drept începuturile unei Creaţii,
pe care oricât de mult am încerca să o gătim,
nu o vom putea digera niciodată,
ca fiind Virgină,
în pălmile Viselor,
devenite pumni,
daţi cu tărie,
Adevărului rupt şi şifonat,
al Întâlnirii.

Mirobolanta Moarte

Urmele Ridurilor
Ciorapii Cerului,
stau întinşi pe aţa Orizontului,
pentru a fi încălţaţi în Zori,
de paşii ce nu-şi vor mai recunoaşte niciodată,
Calea pentru care au fost transformaţi,
în Urmele Ridurilor adânci,
de pe faţa inimii unui Dumnezeu,
al Zădărniciei,
care ne-a fost dat spre a pecetlui,
Iubirea,
cu bisericile Clipelor Pierdute,
într-o sărbătoare continuă,
a Suferinţei.
Doar greierii surzi,
mai cântă pe la porţile surde ale Raiului,
locuit de Sfinţii orbi,
din marile noastre Revelaţii,
în care pretindem că ne redescoperim,
Adevărul Absolut,
al unui Dumnezeu ce pare pierdut din noi,
destineliterare@gmail.com

Creneluri de Vise,
ascund armele letale a Societăţii de Consum,
la poalele căreia,
suntem ucişi cu fiecare iluminare a Credinţei,
care ne roagă,
să ne mai aşteptăm cu răbdare,
salvatoarea şi mirobolanta,
Moarte,
care ne va izbăvi,
de toate rolurile Ghearelor,
pe care eram obligaţi să le ascuţim zilnic,
pentru a deveni săgeţi,
care să ne sfârtece Timpul,
atât de neîndurător cu cei întârziaţi,
la ora decesului unei Clipe a Eternităţii,
ce ar fi devenit,
fără nici o ezitare,
Adevărul Absolut al Existenţei,
pe care unii o înjură ca fiind Iubire.

Corbi vulgari
Nori de Speranţe,
se abat asupra Ţărânii,
trupurilor de sârmă ghimpată,
ruginindu-le în noroiul plin de emfază,
al Sorţii,
în care se înfig roţile de plumb ale aceloraşi
scene,
dar cu regii diferite,
ale Vieţii.
Corbii vulgari necrofili şi necrofagi ai Viselor,
împrăştie cu dărnicie Coşmaruri,
fiecăruia,
fără nici o discriminare,
bazată pe etnia sau poziţia socială,
a unui Sex sau altul,
ce aduce la naştere,
viitorul
luminos
al
unei
Morţi.
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Libertatea de Sine

Tinichea ieftină

Doar sacrificiile Zodiilor de Infern,
se mai aud bătând surd,
în orologiul placat cu Uitare,
din turla unei biserici a Destinului,
ce şi-a pierdut Religia Iubirii,
la ultima palmă primită de Viaţă,
de la Timpul rece,
dezinvolt şi îngheţat,
legat cu lanţuri de fiare crude şi lacome,
la picioarele unui Cuvânt,
care încătuşează orice,
aripi, idei, simţăminte,
din respiraţia Libertăţii de Sine,
ce pare acum ca fiind a Nimănui.

Oare toate credinţele se spovedesc,
unui Dumnezeu la fel de insensibil,
ca al Cerului fără ferestre de senin,
din sufletele noastre?

Dinţii stricaţi ai Şansei
Replici înzorzonate,
cu cercei sfâşiaţi de la cadavrele Zilelor,
aruncate la coşul de gunoi al privirii tale,
reclamate de către Destin,
Frivolităţilor,
unor Plăceri morganatice şi demente,
care se dezgolesc,
în vitrina bordelului cu nume de Fericire,
unde se spală în fiecare dimineaţă,
Întâlnirea,
pe dinţii stricaţi ai Şansei,
fără de scăpare,
a mormântului unei Iubiri,
ce nu mai are răbdare,
cu propriul cimitir din sânul,
Viselor ei.
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Câte trepte să fie urcate,
pe scările care şi-au pierdut înălţimile,
din sicriele Anilor,
ce nu-şi mai doresc,
decât mormintele confortabile ale caselor,
de tinichea ieftină,
în care şi-au închis pentru totdeauna,
Speranţele sălbatice ale Liberului Arbitru,
pe care ar fi trebuit să-l aleagă,
legat azi de stâlpul infamiei,
tuturor păcatelor vrute sau nevrute,
ale înţelepciunilor?

Neglijenţa de a decide
Porţi de diamante ale Paradisului spart,
în lagărul de vorbe mocnite,
care ne mistuie neîncetat Sensul,
încingându-ne pe jarul Existenţei,
a cărei perfecţiune diabolică,
ne tăvăleşte pe fronturile Cunoaşterii,
incendiindu-ne simţurile,
unde ne conştientizăm cu luciditate,
Moartea.
Corali de amăgiri,
ne scufundă vapoarele,
neglijenţei de a ne dezice,
odată pentru totdeauna,
de Condiţia Umană,
a celui care se pierde mereu,
numai şi numai pe sine.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Jean-Yves CONRAD

Activités culturelles roumaines du Salon du Livre au 1er avril 2015
Le Salon du livre de Paris du 20 au 23 mars 2015
Le Salon du Livre de Paris s‘est tenu du 20 au 23 mars 2015 au
parc des expositions de la porte de Versailles, événement littéraire
annonçant le printemps et créé en 1981 sur une initiative de Jack
Lang, ancien ministre de la Culture de François Mitterrand et actuel Président de l‘Institut du Monde Arabe, qui fut mon doyen de
faculté à Nancy.
Ce salon, pour lequel j‟ai assisté à chacune
des 35 éditions, s‟est d‟abord tenu au Grand-Palais,
puis en son lieu actuel, à partir de 1994. Cet
événement annuel de la littérature française, mais
aussi étrangère, a eu, en 2015, comme invité
d‟honneur le « Brésil » et comme ville invitée la
capitale du sud de la Pologne, Cracovie. La manifestation accueille à la fois grands et petits éditeurs et
représentants des métiers du livre. Son originalité est
d'être ouvert aux professionnels et au grand public.
Sur plusieurs jours Ŕ 6 jours à l‟origine, 4 à présent , de nombreuses rencontres sont organisées avec des
écrivains, auteurs, scénaristes, dessinateurs, etc. La
diversité des participants, les séances de dédicaces,
les débats thématiques et les animations ont contribué à faire de ce rendez-vous un grand moment
culturel et festif. N‟oublions pas que la Roumanie en
fut l‟invité d‟honneur, en 2013, juste reconnaissance
envers une littérature éminemment francophone.
Le salon accueille, bon an mal an, 1 200
éditeurs représentant 25 pays et 4 500 auteurs.
L'ensemble des stands couvre une superficie de 55
000 m2. Il est considéré comme le 3e salon du livre
dans le monde après la Buchmesse de Francfort, en
Allemagne, où je me suis rendu il y a 12 ans,
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véritable ville culturelle, et après le salon du livre de
Milan, en Italie.
Après la soirée festive du 19 mars 2015, en
présence de Madame la Ministre de la Culture, Fleur
Pellerin, et de nombreux éditeurs, le Salon du Livre
a ouvert ses portes au public le jour du printemps et
de la Francophonie, le 20 mars.
Sur le stand de la Roumanie organisé par
l‟Institut Culturel Roumain de Bucarest, présidé par
mon ami Lilian Zamfiroiu, et avec comme libraire la
maison d‟édition „Humanitas”, s‟est déroulée, à un
rythme soutenu, une série de 24 débats et conférences ayant comme thème principal „La Littérature
féminine, le féminin en littérature”. À cette occasion,
je me rappelais le petit stand roumain du 1 er Salon
du Livre de Paris, en 1981, où la Roumanie, dans la
pénombre du 1er étage, présentait les quelques
ouvrages de la collection „Biblioteca Pentru Toţi” à
sa disposition, c‟est-à-dire les ouvrages de littérature
classique non subversive tels que ceux d‟Eminescu
ou de Lucian Blaga, des ouvrages d‟hommage au
Président Nicolae Ceauşescu (sic) ou des guides de
tourisme, à moins que ce ne soit la bible de la
cuisine roumaine, le célèbre ouvrage de Sanda Marin, dont je possède une édition originale.
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Puisque ce salon débutait le jour du printemps et de la Francophonie,
heureuse coïncidence, j‟ai tenu à mettre en exergue et à présenter
rapidement le livre de mon amie Sanda Maria Ardeleanu et de Mariana Şovea paru récemment à la maison d‟édition Demiurg de Iaşi, à
savoir „La francophilophonie roumaine – une réalité à vivre
(repères et essais)”, livre qui met bien en évidence la francophonie
dans l‟espace culturel roumain, c‟est à dire en Roumanie et, au-delà,
en Bucovine ukrainienne et en République de Moldavie, en
particulier.
Lors du premier débat, dont le modérateur
était mon amie Linda Maria Baros, en présence de
Dinu Flămând, journaliste, diplomate, grand
spécialiste de la langue portugaise et de l‟écrivain
Pessoa, en particulier, l‟écrivaine Florina Ilis, un des
écrivains roumains les plus appréciés de mes
compatriotes, et Aida Vâlceanu, organisatrice
littéraire de talent, ont tenu à mettre en évidence le
fait que la littérature féminine n‟est pas singulière et
qu‟elle est la voix d‟une émotion. Ainsi, elles ont
rendu hommage à leurs grandes prédécessrices Ana
de Noailles, Elena Văcărescu, Marta Bibescu, Hortensia Păpădat-Bengescu et à la discrète Veronica
Micle, sans oublier, évidemment, le phénomène de
la poésie roumaine et parisienne trop tôt décédée,
Iulia Haşdeu, à laquelle Monsieur l‟ambassadeur
près l‟UNESCO, Andrei Magheru, a rendu
hommage il y a une vingtaine d‟années en apposant
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une plaque Ŕ la même que celle de la Strada Franceză à Bucarest Ŕau n°28 rue Saint-Sulpice, où vivait
la poétesse alors qu‟elle étudiait à Paris.
A suivi un débat intéressant sur
„L‘Imaginaire féminin”, avec Bianca Burţa-Cernat
comme modérateur, où Victoria Fonari, poète,
critique littéraire et maître de conférences à
l‟université d‟État de Chişinău, a évoqué la vie de sa
maman sur le canal de la mer Noire, suivie par sa
collègue Nina Cozchinski, avant que n‟intervienne
Simona Popescu, poète de la jeunesse et professeur
de littérature roumaine à l‟Université de Bucarest,
qui a évoqué l‟imaginaire féminin chez Gellu Naum,
auquel, jeune étudiante, elle a consacré trois
ouvrages, ainsi que Ioana Crăciunescu, qui s‟est
attelée à faite le parallèle entre littérature féminine et
littérature masculine.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Aux environs de 13h00 a eu lieu un des
événements de ce salon sur le stand des livres
roumains, à savoir la présence de Mircea Cărtărescu
et de son traducteur Nicolas Cavaillès, qui ont
évoqué l‟accueil des livres de l‟auteur en France
depuis „Le Rêve”, traduit en 1991 à la maison
d‟édition Complex jusqu‟au dernier ouvrage traduit,
„Levantul”. Mircea Cărtărescu a tenu à remercier
Olivier Rubinstein qui lui a fait confiance et qui l‟a
suivi au fil du temps dans les différentes maisons
d‟édition dont il a été le directeur littéraire, avec
Orbitor et De ce iubim femeile, en particulier. Nicolas Cavaillès a tenu à souligner le plaisir qu‟il a
ressenti en traduisant en prose un texte
originellement en vers anciens. Mircea a conclu en
disant „qu‟écrire est une méditation”.
L‟après-midi était déjà commencée lorsqu‟a
eu lieu la présentation, par Matei Cazacu, historien,
des „Nouvelles de la Grande Guerre” recueillies par
Eugen Uricaru qui a tenu à souligner le rôle primordial de la France dans la vie culturelle roumaine et
dans la vie roumaine tout court. Le traducteur des
nouvelles, Jean-Louis Courriol, a tenu également à
mettre en exergue le rôle éminent de ces auteurs
durant la Première Guerre mondiale.
Ensuite, Laure Hinckel, traductrice bien
connue de Gabriela Adamaşteanu, en particulier, à la
prestigieuse maison d‟édition Gallimard, a tenu à
rendre hommage à la directrice de la maison
d‟éditions Actes Sud, Jacqueline Cambon, qui, dès
1981, a permis à de nombreux auteurs roumains
d‟être mieux connus en France, le dernier étant Ştefan Agopian, avec son roman „Sara”.
Petre Răileanu, journaliste et spécialiste de
l‟avant-garde roumaine, a tenu à présenter ce livre
effrayant et réaliste d‟un travailleur sur le chantier
de la Maison du Peuple de Bucarest, devenu le
Parlement Roumain, palais érigé par nombre
d‟architectes sous la direction de Anca Petrescu et
que j‟ai eu le remarquable privilège de visiter 9 mois
avant la révolution roumaine de décembre 1989 ! La
traduction de Florica Courriol est une oeuvre
admirable de ce livre événement et Florica a tenu à
remercier Michel Carassou et les éditions Non Lieu
qui s‟évertuent, avec obstination et depuis de
longues années, à mettre en valeur la richesse de la
culture roumaine du livre. Une des premières
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lectrices de cet ouvrage, Aurélie Julia, de la „Revue
des Deux Mondes”, a tenu à dire l‟émotion qu‟elle a
ressentie en lisant ce „grand livre” et la fascination
qu‟il lui a inspiré.
La fin de l‟après-midi commençait avec
comme modérateur la critique littéraire Cristina
Hermeziu pour la présentation du très beau livre de
George Arion, „Qui veut la peau d‘Andreï Mladin”
paru récemment aux éditions Genèse, livre
„décapant et jubilatoire”, selon les mots de Cristina.
La soirée commença par un grand moment de
journalisme, avec comme modérateur le Bucovinien
Matei Vişniesc qui mit particulièrement en évidence
l‟ouvrage fascinant et plein d‟érudition, composé à
partir de documents d‟archives par Radu Ciobotea,
actuel directeur adjoint de l‟Institut Culturel
Roumain de Paris, à savoir „Journalistes français
dans la Roumanie communiste”. La présence de
l‟immense journaliste de France Inter, Bernard
Guetta, et de son collègue Jose-Manuel Lamarque,
donnèrent un haut niveau de culture et d‟anecdotes à
ce débat, nos deux très grands journalistes,
spécialistes de l‟URSS et de l‟Europe centrale, tenant à souligner le rôle central de la langue française
dans ce monde de l‟écrit, garante de qualité dans cet
univers où l‟ancien président de la 5e chaîne de TV
française, Jérôme Clément, a eu tendance à
vilipender cet „anglais d‟aéroport”, en parlant de
l‟anglais parlé aujourd‟hui. Bel hommage à notre
belle langue en ce jour de la Francophonie ! Afin de
renforcer son propos, il relata, pour conclure, une
anecdote entendue en Grèce : „Quand on est bien
élevé, on parle en français”!
La journée se termina avec la présentation du
n°9 de la revue „Seine et Danube” qui met en
évidence les cultures qui animent la vie de ce fleuve
mythique et qui revit de ses cendres grâce à la
volonté d‟un homme, Dumitru Ţepeneag, avec
l‟appui d‟un collectif d‟auteurs tels que Virgil Tănase, qui évoqua la revue dans les détails, et bien
d‟autres, venus des différents pays traversés, avec le
soutien logistique de la maison d‟édition Non Lieu,
représentée par son directeur, Jérôme Carassou, et
de l‟Institut Culturel Roumain de Bucarest,
représentée par son Président, Lilian Zamfiroiu.
Tous tinrent à souligner le rôle primordial de la
bonne traduction dans le rayonnement d‟une culture
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étrangère, en général, dans le foisonnement de la
littérature roumaine, en particulier.
Les débats reprirent de plus belle en ce
samedi matin avec la présentation du dernier
ouvrage paru en français de Florina Iliş, „Vies
parallèles”, paru aux Éditions des Syrtes, qui met en
évidence sous forme de roman la vie fabuleuse du
poète national des Roumains Mihai Eminescu, ce
travail étant issu de longues recherches par l‟auteur.
À cette occasion, Jean-Louis Courriol a annoncé la
parution imminente d‟une série de traductions des
oeuvres complètes d‟Eminescu aux éditions Non
Lieu. Ce sera, assurément, un des points d‟orgue de
l‟édition à venir du Salon du Livre sur le stand
roumain.
Nous approchions déjà l‟heure du
traditionnel déjeuner lorsque s‟est tenu un débat
autour de la poésie roumaine Ŕ „À quoi bon les
poètes au temps de la détresse‖ -, débat dont le
modérateur était Magda Cârneci, poète elle même et
ancienne directrice de l‟Institut Culturel Roumain de
Paris, présidente du Pen Club de Roumanie, débat
au cours duquel Simona Popescu a souligné que „la
poésie est une forme d‟intelligence et peut sauver
l‟âme humaine”. Bogdan Ghiu, quant à lui, estime
que „le poète aide à globaliser le monde”; alors que
Ioana Crăciunescu voit dans la poésie „un remède
contre toutes les maladies, contre les choses
ennemies, un état sublime de la littérature”. Comme
le dit, à juste raison Linda Maria Baros, „la poésie
est une arme de guerre contre l‟écriture people” et,
paraphrasant les mots de Jean-Pierre Siméon,
président du Festival du Printemps des Poètes dont
elle est un des plus précieux et des plus éminents
représentants, avant de créer son équivalent à
Bucarest : „on n‟a jamais lu autant de poèmes”. Il
faut donc rester optimiste !
Il était déjà 13 h lorsque se tint la table-ronde autour
de „Gellu Naum, la pérennité de la poésie”, débat
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animé par Sebastian Reichmann autour de ce célèbre
poète méconnu en France, poète que mirent en
valeur admirablement et avec beaucoup de
conviction Simona Popescu, Bogdan Ghiu et Dinu
Flămând.
Bogdan Ghiu devait modérer ensuite trois
grands philosophes français : Diogo Sardinha,
président du Collège National de Philosophie, Safaa
Fathy, d‟origine égyptienne, et la célèbre philosphe
Geneviève Fraisse, auteur de nombreux ouvrages
réputés, dont le dernier en date est „Les Excès du
genre”, aux éditions Lignes. Ce débat de haut niveau
passionna l‟assistance, notamment les propos de
Safaa concernant le rôle des femmes dans la
révolution égyptienne au Caire, sur la place Tahir,
où elle fut un témoin privilégié.
En milieu d‟après-midi, sous la modération
de Laure Hinckel, fut fait un constat sur la traduction
de roumain en français en présence des trois
traducteurs Fanny Chartres, Florica Courriol et Nicolas Cavaillès. Ce débat intitulé „Traduction et
Marketing” mit en valeur la nécessité de mettre en
oeuvre tous les moyens publicitaires Ŕ télévision,
revues, journaux Ŕ pour promouvoir le livre roumain
et pour créer ainsi une collaboration efficace avec
les maisons d‟édition, l‟Institut Culturel Roumain
jouant un grand rôle dans ce combat pour la
promotion du livre roumain. Assurément, le rôle des
éditeurs est primordial dans ce „combat” de tous les
instants et chaque Roumain de France doit attirer
l‟attention sur la culture de son pays d‟origine. À cet
égard, le site de l‟Association des Auteurs et
Traducteurs de langue roumaine est essentiel, de
même qu‟est importante la création récente d‟une
librairie française à Bucarest, la librairie „Kyralina”.
Aux alentours de 16 h eut lieu un moment important
de ce Salon qui donna lieu à un „envahissement” du
stand roumain.
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On put ainsi noter la présence de Son Altesse royale la
princesse Marie de Roumanie, dernière née du roi Michel,
ainsi que du coordinateur de la réédition de l‟oeuvre majeure
Ŕ „Mémoires de ma vie” - de la vénérée reine de Roumanie,
son arrière grand-mère Marie, épouse du roi Ferdinand 1er,
grand-mère adorée du peuple roumain, à savoir Gabriel Badea-Păun, familier de la famille royale et des oeuvres
princières. À noter que cette oeuvre fut publiée dans les
années 1930 en 3 volumes, dont je possède un exemplaire de
l‟oeuvre originale. La princesse, très émue mais ravie, tint à
lire un texte très émouvant sur son aïeule et fut
chaleureusement applaudie par les nombreux Français et
Roumains présents sur le stand. Dommage que l‟on n‟ait
jamais retrouvé le 4e volume des mémoires merveilleuses de
cette grande reine de Roumanie !

Parallèlement fut dévoilé le livre de la petite-fille du poète
Paul Claudel, Madame Marie-Victoire Nantet, par ailleurs
parente de Marcel Proust, grand ami des Roumains, de Antoine Bibesco et Anna de Noailles en particulier, à savoir
„Anna de Noailles au bord du lac Léman”, publié
récemment aux éditions Bleulefit. Je pus apprécier
particulièrement les propos de Mihai de Brâncovan, né en
1945, sur Marthe Bibescu, sur Anna de Noailles Ŕ née de
Brâncovan - et sur ses rencontres de jeunesse à Amphion,
au bord du lac Léman, rencontres qui m‟ont „inspiré” dans
la rédaction de mon oeuvre majeure qui tient tant,
également, à Mihai de Brâncovan, à savoir mon ouvrage
„Roumanie... capitale Paris”, paru fin 2003 aux éditions
Oxus.
Après cet intermède princier, nous
assistâmes à un autre temps fort du stand roumain
sur le Salon du livre, à savoir le lancement du livre
„Le Levant” de Mircea Cărtărescu, en présence du
traducteur, Nicolas Cavaillès, et de l‟éditeur,
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directeur des éditions P.O.L., Paul OtchakovskyLaurens, qui souligna la „drôlerie extrême” de cet
ouvrage qui „appartient à la littérature universelle”.
Mircea Cărtărescu, très détendu, se livra à des
confidences sur la rédaction de ce livre, étant traduit
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remarquablement par Aida Vâlceanu, à savoir qu‟il
rendait hommage au président Nicolae Ceauşescu
pour lui „avoir laissé le temps d‟écrire dans sa petite
cuisine de Bucarest, qui n‟avait aucun mur droit, son
fils sur les genoux, sur une machine à écrire Erika de
la République Démocratique Allemande”, mais aussi
d‟avoir eu le loisir „d‟écrire contre le régime”. De
toute façon, il est difficile de promouvoir un livre

partout avec le même succès et Mircea Cărtărescu
prit à juste raison l‟exemple de la best-seller belge
Amélie Nothomb, dont tous les livres se vendent
„comme des petits pains” en France, soulignant
qu‟elle est complètement ignorée aux États-Unis !
Mircea conclut que sa prose connaît ainsi un succès
d‟estime certain au-delà des Pyrénées, c‟est-à-dire
en Espagne !

En fin de journée, Nicolae Tzone, éditeur roumain
d‟avant-garde, qui a également un stand séparé depuis 10
ans sur le Salon du Livre avec sa maison d‟édition „Vinea”, qui fête cette année ses 25 ans, est venu avec tous
ses poètes Ŕ poétesses principalementŔ et avec sa
traductrice, Marina Dumitrescu-Baconschi, épouse de
Teodor Baconschi, ancien ambassadeur de Roumanie
auprès du Vatican, de la République Portugaise et de la
République Française, par ailleurs ancien ministre des
Affaires étrangères de Roumanie, pour faire la promotion
de ses „Huit livres de poésie pour la France”. Il était
entouré de ses deux représentants en France, Claudiu Soare et Miron Kiropol, et a présenté ses oeuvres publiées
récemment, à savoir „Poème invective”, de Geo Bogza ;
„Femme blanche s‘appuyant à un arbre”, de Ion Vinea ;
„Le langage de la disparition”, de Angela Marinescu ;
„Elégies parisiennes”, de Nicolae Breban ; „La mort
paraffine”, de Robert Şerban ; „Une rose apprend la
mathématique”, de Gheorghe Gridurcu ; „Acvika”, de
Dumitru Crudu, ainsi que „Dramaturgie des cordes
luisantes”, de Silvia Goteanschii, dramaturge de Chişinău. Une présentation d‟un ou deux poèmes en français a
permis de mesurer le talent de ces différents auteurs.

Enfin, la soirée s‟est terminée par une série
d‟ouvrages dédiés aux poétesses roumaines, dans le
cadre du projet de l‟Institut Culturel Roumain „La
littérature féminine, le féminin de la littérature”, à
savoir : „Poèmes obliques”, de Margareta Curtescu,
professeur à l‟université de Bălţi (République de
Moldavie) ; „L‘Invisible cuirasse”, de Marina Dumitrescu-Baconschi ; „Iseult arrive”; de Radmila Popovici, professeur à l‟université de Chişinău
(République de Moldavie), „Privilège de femme de
lune‟, de Daniela Şontica (République de Moldavie),
avec la critique littéraire de Aliona Grati, secrétaire
scientifique du CNAA à Chişinău. Ensuite, un
hommage particulier a été rendu, par son amie Ioana
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Andreiescu, à Aurora Cornu, ancienne épouse de
Marin Preda, actrice superbe ayant joué dans de
nombreux films en France, dont le célèbre „Le
Genou de Claire”, du réalisateur allemand Eric
Rohmer, qui a présenté son livre de poésies de
jeunesse „La Nuit des abandonnés”, alors que Marina Dumitrescu présentait quant à elle des vers de son
ouvrage „L‘Invisible cuirasse”. La présentation se
termina avec les oeuvres des deux directeurs de
collection, „Nicolas le magnifique” (Nicolae Tzone)
et „Ces triomphes qui te contemplent” (Miron Kiropol). Il était déjà plus de 20h et la soirée se termina
ainsi par les stances de ces poètes venus de Roumanie.
destineliterare@gmail.com
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Il est à noter que Nicolae Tzone s‟est spécialisé
dans la recherche de documents originaux de
poèmes de l‟avant-garde roumaine, comme le
sont „Le Vampire passif/Vampirul pasiv‖, de
Gherasim Luca, publication inédite du manuscrit
original du „plus grand poète de langue
française” qu‟a présenté Petre Răileanu, auteur
du livre sur Gherasim Luca dans la collection
„Les Roumains de Paris” aux éditions Oxus
(collection dirigée par Monsieur l‟académicien
Basarab Nicolescu que j‟ai inaugurée avec mon
ouvrage „Roumanie... capitale Paris”) et „La
Complainte de Fantomas”, de Robert Desnos,
dans une traduction roumaine de Şerban Forţă
(„Lamentul lui Fantomas”).

Dimanche 22 mars, la fin de matinée débuta
par un livre de Mirel Bran, correspondant du
quotidien Le Monde à Bucarest, ouvrage intitulé
„Les Roumains” dans lequel l‟auteur dresse des
portraits de Roumains connus (tels ceux, sans
concession, de Doina Cornea, la dissidente roumaine
retenue à domicile avant la révolution de 1989, du
procureur Dan Voinea et de Monica Macovei,
ancienne minsitre de la Justice), de Français vivant
en Roumanie (tel celui de Claude Karnooh), d‟un
Roumain immigré de Palestine ayant réussi (Raad
Arafat, ministre roumain de la Santé et créateur du
SMUR roumain) ou un long passage consacré au
problème de la minorité tsigane de Roumanie, avec
les réactions épidermiques des Roumains à leur
égard, alors que j‟intervins dans le débat pour relater
le travail que je fais à l‟égard de ces populations
dans nos entreprises pour servir d‟intermédiaire en
tant que traducteur dans le cas des vols de courant et
de gaz ! Bref, comme l‟a dit le modérateur Dumitru
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Ţepeneag, ce livre contient une masse de portraits de
Roumains d‟origines diverses et ce livre se lit
comme un roman policier, roman résumant de façon
agréable le problème des flux migratoires entre la
Roumanie et l‟étranger, et vice-versa.
En début d‟après-midi a eu lieu la
présentation des ouvrages roumains publiés en France en 2014, à savoir : „La Malédiction du bandit
moustachu”, de Irina Teodorescu, publié aux
éditions Gaïa ; „L‘Anonyme flamand”, de Constantin
Mateescu, dans une traduction de Mariana CojanNegulescu, publié aux éditions Le Soupirail ;
„Boucle d‘oreilles, ventres et solitude”, de Doina
Ioanid, dans une traduction de Jan H. Mysjkin,
publié aux éditions du Cheyne. Simona Sora, Irina
Teodorescu, Emmanuelle Moysan, Evelyne Lagrange, Mariana CojanŔNegulescu et Jan H. Mysjkin
sont intervenus tour à tour pour présenter ces
ouvrages, afin d‟attirer le lecteur et lui donner le
plaisir de les lire.
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Après une présentation par Monique Salvan, coordinatrice du „Festival
International de Littérature et de Traduction” de Iaşi qui doit se tenir en
ce moment dans la capitale moldave en présence des plus grands auteurs
et traducteurs de langue roumaine, en Roumanie et à l‟étranger (Norman
Manea, Herta Müller, Prix Nobel de littérature 2009, Mircea Cărtărescu,
parmi tant d‟autres), un grand moment fut consacré à deux grands
auteurs roumains qui ont reçu récemment un prix prestigieux : George
Banu, „Grand Prix 2014 de l‘Académie Française pour la
Francophonie”, pour l‟ensemble de son oeuvre, plus connu comme
remarquable homme du théâtre français, président d‟honneur de
l‟académie des critiques de théâtre, et Andrei Vieru, „Prix Casanova
2014” pour son „Éloge de la vanité”, bien plus connu pour son oeuvre
de mathématicien et son oeuvre musicale, étant considéré comme le
plus grand pianiste de l‟oeuvre de Bach à l‟heure actuelle. Le
modérateur, Monsieur l‟académicien Basarab Nicolescu, a mis en
exergue de façon exceptionnelle de grands noms roumains tels que
Vintila Horia, prix Goncourt (retiré) en 1960 pour son remarquable roman „Dieu est né en exil”, ainsi que Pierre Sergesco, homme fondamental de la science roumaine. Petre Răileanu a fait le une éloge de son ami
Andrei Vieru en soulignant que, tout comme Casanova qui aimait les
femmes et était un séducteur de premier rang, Andrei Vieru avait su,
dans le style d‟Emil Cioran, gérer le paradoxe.

Virgil Tănase, quant à lui, a su faire l‟éloge
de son ami George Banu, penseur de la réalité du
théâtre, qui a reçu récemment le „Prix de
l‘association des hommes de théâtre de Russie” et se
demande encore s‟il va l‟accepter, compte tenu de la
situation politique actuelle avec le président Poutine
et de son attitude ambigüe en Ukraine. Virgil Tănase, en France depuis 40 ans, a fait enfin un vibrant
hommage de la „Francophonie, espace singulier
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dans le monde incarné magnifiquement par Georges
Banu qui n‟est ni français, ni roumain, mais
francophone et qui est un admirable défenseur de la
Francophonie dans ce monde”. En entendant ces
belles paroles, je ne pus que me souvenir de celles
prononcées par le grand photographe „hongrois” de
Paris né à Braşov, Brassaï : „Je ne suis ni hongrois,
ni roumain, je suis profondément transylvain !”
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Enfin, pour terminer, carte blanche fut donnée à l‟auteur roumain le
plus sympathique et le plus joué en France et dans le monde, mon
ami Matei Vişniec, né à Radăuţi en 1956, dont le dernier ouvrage en
roumain „Negustorul de începuturi de roman”, publié aux éditions
Cartea Romanească, a reçu le prix „Augustin Frăţilă” en 2014 et
dont l‟acteur français David Schoffler a interprété magnifiquement
des bribes de son dernier ouvrage en français, „Le Cabaret des
mots”, publié aux Editions Non Lieu. Autour de Matei, j‟ai pu noter
la présence de Jérôme Carassou, directeur des éditions Non Lieu,
qui se consacre corps et âme à la littérature roumaine, une niche
d‟un très grand intérêt par rapport à la littérature de langue anglaise,
ainsi que de Dominique Dolmieu, co-fondateur de la Maison
d‟Europe et d‟Orient (www.sildav.org), qui a publié, en particulier,
Geanina Carbunaru, et qui dirige notamment un Festival d‟Europe
des Théâtres qui a eu lieu ce printemps. Bref, la littérature roumaine
n‟est pas morte, loin de là. Elle a besoin de soutien !
Pour terminer, je tiens à remercier ici chaleureusement celles et
ceux qui la défendent sans relâche tous les jours, à savoir Radu
Ciobotea, Silviu Popescu et Doina Marian, de l‟institut Culturel
Roumain de Paris. Qu‟ils soient félicités pour leur dévouement sans
faille.

1er avril 2015 -„Moi, le mot” : présentation d’une pièce de théâtre adaptée d’un texte de Matei Vişniec
dans le cadre de la salle byzantine du palais de Béhague (ambassade de Roumanie de Paris)
Mercredi 1er mars 2015, à 19h15, a lieu une présentation exceptionnelle de la pièce de théâtre « Moi, le mot » adaptée du livre
« Le cabaret des mots » publié en 2014 en langue française par
Matei Vişniec aux éditions Non Lieu, dont le directeur, Jérôme
Carassou, était présent lui aussi dans la salle. Sur une adaptation
remarquable de Denise Schröpfer et de sa troupe de théâtre „La
Compagnie des Ondes” composée de trois jeunes acteurs de talent : Eva Freitas, Rébecca Forster et Aurélien Vacher, qui joue
également du violoncelle, fut présentée une pièce exceptionnelle
qui fut applaudie à tout rompre par un vaste public de 250 personnes qui ont apprécié un spectacle inédit et plein d‟allant. J‟ai
personnellement apprécié les jeux de mots qui, pendant une heure
et quart, ont captivé le public présent et ont constitué un hymne
exceptionnel pour notre langue de naissance et pour la francophonie.
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Et si les mots pouvaient parler…
C'est le pari original de Matéï Vişniec qui nous
conte les aventures de ses mots préférés de la langue
française. Comme de vrais personnages, tout à tour
drôles, tendres, violents, burlesques, ils entraînent le
spectateur dans les secrets de notre langue, sa poésie, ses pouvoirs de séduction et de manipulation.
Ces mots - „Moi”, „Toujours”, „Mal”,
„Grammaire”, „Pute”, „Coeur” ou „Les derniers
mots prononcés par les soldats sur le champ de
bataille” - sont proférés, criés, chantés, dansés, slamés par trois jeunes comédiens dont un violoncelliste qui font vivre ces courtes histoires avec humour
et allégresse.
À l‟issue de cette représentation a eu lieu un débat
passionnant intitulé „La langue française et la langue
roumaine : voyage entre deux langues”, hymne
suprême à la francophonie de la part de l‟auteur Matei Vişniec et de ses invités, à savoir :
Ŕ Virgil Tănase qui, en France depuis une quarantaine d‟années, a parlé de façon exceptionnelle de
ses relations particulières avec sa langue d‟adoption,

en insistant particulièrement sur la roumanité du
théâtre de Eugène Ionesco Ŕ n‟en déplaise à sa fille Ŕ
et en annonçant la parution prochaine de son prochain ouvrage aux éditions Gallimard, dans la collection « Folio », à savoir une bibliographie inédite
sur Thomas d‟Aquin ;
Ŕ l‟acteur tunisien ???, de Sousse, et du rôle essentiel de la langue française dans son éducation ;
Ŕ Moine qui a joué pendant de nombreuses années
un rôle dans la pièce la plus jouée dans le monde Ŕ
18.000 représentations ! Ŕ c‟est-à-dire « La Cantatrice chauve » dans le célèbre théâtre de La Huchette, au cœur du Quartier Latin. Cet acteur mythique a parlé avec force de la préservation nécessaire des langues régionales telles que sa langue de
naissance, la langue roumaine, mais aussi des
langues gasconne, basque, provençale ou alsacienne,
parmi d‟autres.
La soirée s‟est terminée par une discussion plus informelle et amicale dans la salle, durant laquelle
Matei Vişniec a dédicacé son livre.

Coperta cărții România – Km. 0, apărută în acest an la Editura Destine Literare
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Monica Ligia CORLEANCA

Lyme Saloon

M-am întors de la doctorul de familie dezamăgită că n-a putut ghici de ce mă simt rău de
câtva timp. Am decis pe loc sa merg la un medic
naturopat, care mă salvase dintr-o cumpănă grea
acum vreo 15 ani și după analizele cerute unui laborator specializat, el a conchis că..... s-ar putea să fi
contactat Lyme Disease. N-a mai fost timp de gândire ci de acțiune , așa că am intrat într-o avalanșă de
tratamente naturale de curățare cu zeci de combinații
de ierburi și injecții intravenoase cu ozon, peroxid
de oxigen, vitamina C în doze crescânde, un atac
brutal asupra bacteriilor care distrug colagenul din
corp, la fel sistemul nervos, induc meningita, Parkinson, produc stări de epuizare totală până la
moarte uneori. Eram o ignorantă la acest capitol, așa
că am început un studiu serios despre boala puțin
cunoscută provocată de vreo cinci bacterii periculoase, fiindcă nu se știe încă mare lucru, iar testele
de confirmare a bolii sunt controversate și nesigure.
Intre timp am aflat că s-au mai depistat alte câteva
boli cumplite generate tot de ciudate bacterii sau
viruși , Chukungunya, Burbon, Maesles, Ebola,
transmise prin aer, atingere sau înțepături de orice
insecte.
Lyme Disease este declarată epidemică în America.
Ei, dar asta n-a fost nimic în comparație cu
ceace a urmat în lunga mea aventură de peste cinci
luni de tratamente în care a trebuit să stau țintuită
într-un fotoliu larg, așteptând ore în șir pentru scurdestineliterare@gmail.com

gerea lichidelor vindecătoare prin venele mele chinuite de zeci de înțepături. Nu mai pun la socoteală
cei aproape o sută de kilometri dus-întors la clinica
respectivă prin cel mai greu trafic pe highway 95 ce
traversează America din Florida până în Canada.
Cum n-aveam răbdare să citesc, n-am vrut să-mi
omor ochii nici cu vreun lap top, că oricum aveam
doar un braț disponibil, m-am întreținut privind și
ascultând zilnic pe cei peste 10-12 pacienți așezați
paralel de-a lungul pereților descoperind o lume
neștiută a oamenilor în suferință. Rareori închideam
ochii să încerc o scurtă ieșire din prezentul devastator, având printre noi și câțiva pacienți cu cancer
terminal. Priveam la vecinii mei din fotolii cu adâncă compasiune descifrând pe chipul fiecăruia expresii de făcut portrete bune; fiecare individ emana un
alt univers. Frica morții, sau bucuria speranței
schimbă trăsăturile omului , expresia ochilor, culoare pielii, până la a-l face să devină un altul, așa
cum ne spune Carolyn Miss în magistrala ei carte:
Your biography is your biology.
Aveam să studiez multe fețe pe durata tratamentului,
încercând să traduc
frământările
fiecăruia, iar din experienţa timpului petrecut acolo
aveam să mă aleg și cu câteva prietenii. A fost un
film psihologic trăit pe viu, precum într-un lagăr din
care nu știi dacă mai ieși, sau cum ieși.
Intram dimineaţa în holul, care era și sală de
așteptare pentru pacienți, deschideam ușa spre un alt
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hol bifurcat, unde pe stânga se afla salonul larg de
tratamente cu vreo 12 fotolii rabatabile, distribuite
de-a lungul pereților, în care se aflau permanent pacienți veniți la diferite curățiri cu injecții intravenoase utilizând ozon, peroxid de oxigen sau vitamina C, pentru cei cu Lyme Disease, alții pentru cancer. In general, eram cam aceiași pacienți în camera
largă numită de mine în gând Lyme Saloon, dar
apăreau mereu alții cu diverse alte probleme. Un
du-te vino zilnic cu zeci de oameni necunoscuți,
uneori copii, majoritatea fugiți de indiferența și pastilele sintetice sau antibioticele bune de nimic , oferite de doctorii clasici , care și-au pierdut buna reputație de când nu mai fac nimic pentru a salva viețile
oamenilor.
În primul fotoliu pe stânga camerei de tratamente o găseam zilnic pe Jamy, o fată tânără și
foarte drăguță, care se trata pentru Lyme Disease,
cancer și lupus, în acelaşi timp. Spre ea mi s-au
îndreptat privirea și admirația pentru cât era de curajoasă în drama ei de necontestat. Era mamă a cinci
copii care veneau pe rând să stea cu ea, fiindcă era
din Michigan, cam cinci - şase ore de condus de
orașul nostru. Închiriase un apartament aproape de
clinica doctorului osteopat/naturopat, ca să scape de
prețurile exorbitante ale hotelurilor și să-și mai poată
face câte ceva proaspăt de mâncare. Se afla în tratament de peste zece luni cu mari speranțe de vindecare. Cădea deseori în leșinuri lungi când săreau
surorile s-o reanimeze cu butelii de oxigen, timp în
care noi cei de față ne rugam pentru viața ei. Cred că
am suferit pentru ea cu fiecare leșin din care nu mai
speram să se ridice; toți priveam unul la alții încremeniți de spaimă.
Pe acelaşi rând de fotolii dinspre ferestrele
salonului, alături de Jamy, apărea dimineața Lisa, o
doamnă înaltă și suplă cu un chip trist , comunicând
foarte puțin cu noi, stând mai tot timpul cu ochii în
computerul ei portativ (tableta). Din când în când își
ridica ochii din tabletă, dacă ne auzea comentând
despre noi tratamente, cărți, literatură despre
Lyme și orice altceva care ar fi putut să-i aline durerile de artrită. Purta pe față semnele unui om suferind și deprimat. Într-o zi ne-a spus că a trebuit să
primească în apartamentul ei pe una din fiice cu doi
copii foarte mici, fiindcă tatăl lor fusese arestat și
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dus la pușcărie pentru trafic de droguri. Ea trebuia
să aibe în grijă copii în timp ce fiica era la slujbă,
iar munca era mult prea exhaustivă pentru un om
care muncise greu toată viața, măcar acum fiind
timpul să fi fost liberă. La toată tragedia se adăugase
prezența acestei boli parșive, care te face să te simți
foarte obosit tot timpul , plus o artrită dureroasă care
n-o lăsa să doarmă. Biata de ea mai trăia și cu spaima să nu iasă ginerele din pușcărie și să le fure copiii. Era o femeie educată și distinsă, fiica ei la fel,
având o slujbă importantă la o companie mare, dar
avusese ghinionul să întâlnească un bărbat care-i
făcuse viața iad, pierduse casa din cauza drogurilor
și toate aceste emoții erau preluate acum de mama
Lisa. M-a înduioșat povestea ei, din care nu-i
vedeam ieșire.
Eram, toți cei din Lyme Saloon, în continuă
alertă, înfometați de orice noi informații despre
această stranie boală care a cuprins tot continentul
distrugând ireversibil sistemul nervos, așa cum
vedeam în fața noastră un inginer care ajunsese să
tremure ca varga din cauza bacteriilor care-i
provocaseră Parkinson.
Doctorul care ne trata nu era prea vorbăreț ,
nu ne spusese mai nimic despre această boală fiindcă
nici el nu cred că știa exact cum să facă mai bine,
când însăși testele de identificare a bacteriilor erau
și sunt încă foarte ambigue. Primul pas era curățirea
puternică a organismului, cu care începusem toți ,
combinată cu diverse amestecuri concentrate de
ierburi care să elimine eventual bacteriile,
monitorizat de rezultatele analizelor pentru sistemul
imun.
Lângă Lisa mă așezam eu ca să stau cu
spatele la fereastră, evitând lumina directă în ochi,
așa că-i vedeam în fața mea pe cei așezați de-a
lungul peretelui opus, fiecare cu durerile și povestea
lui.
Gary, inginerul de software tremurând de
Parkinson, privea către mine întrebând câte ceva din
când în când. Se afla în tratamente pentru Lyme de
un an, fără speranțe de recuperare, după părerea
mea. Pe figura lui se așternuseră toate brazdele suferinței, însă mergea curajos înainte, fiindcă nici un alt
tratament încercat nu-i ajutase.Vorbea incoherent
destineliterare@gmail.com
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din cauza tremuratului și-mi frângea inima citind în
ochii lui disperarea că deseori nu era înțeles. Sănătatea lui se deteriorase mult din cauza bacteriilor care-i
atacaseră sistemul nervos și se vedea pe el lipsa de
interes măcar pentru o ținută decentă. Venea în picioarele goale purtând niște papuci de plajă din care
i se vedeau unghiile murdare, pantalonii scurți destul
de mototoliți și cămășile deteriorate.
Lângă Gary a apărut la un moment dat un
bărbat frumos de vreo patruzeci de ani cu cancer de
prostată. Colindase toate clinicile americane fără
rezultate bune și acum se supunea unor tratamente
naturiste diferite, mai ales oxigen hiperbaric în capsulă etanșă, regim ketogenic de mâncare și multe
alte intervenții naturale pentru distrugerea tumorii.
Era profesor de muzică, extrem de fin, taciturn, cufundat în durerea și frica necruțătoarei lui boli. Nu
știam cum îl cheamă. A fost pacientul medicului
nostru naturopat pentru un timp, apoi a dispărut din
salon. Nu-i pot uita chipul palid cu ochii
pătrunzători foarte albaștri și un păr ondulat negru;
parcă venise din altă lume, absent, neavând nimic de
împărțit cu ceilalți pacienți; așa a și dispărut într-o
altă zi, fără să mai auzim de el.
Katty, era o nouă pacientă cu Lyme Disease,
care a intrat într-o zi ca o vijelie aruncându-se întrun fotoliu liber, și-a scos computerul cu tot felul de
fire și sârme, pus telefonul direct în ureche, niște
hârtii aruncate pe lap top, a chemat asistenta să-i
pună injecția intravenoasă în braț și a început lucrul
ca un octopus. Era uluitor cum se distribuia în diferite conversații la telefon, controla în acelaşi timp
hârtiile, crispată și nervoasă, mima câte un zâmbet
forțat, care-i scotea în evidență riduri multe și
mărunte, mai bea niște apă, scotea un sandwish din
sacul aruncat pe podea, continuându-și activitatea cu
precizia unui robot setat la viteza maximă. Nu cred
să fi avut mai mult de 48 ani, dar când își schimonosea fața în falsul zâmbet din timpul conversațiilor,
părea de 70. Schimba câteva măști în grimasele concentrate pentru rezolvarea tranzacțiilor pe care le
făcea, eu bănuind că vindea diverse produse pe internet. Stând exact vis-a vis de mine, o priveam cu
milă pentru disperarea cu care trebuia să-și facă
treaba. Bănuiesc că a simțit cum o urmăream, un
octopus în acțiune, că la un moment dat ne-a explidestineliterare@gmail.com

cat cum trebuie să-și scoată salariul, deci nu avea
timp de schimbat o vorbă cu noi. Ne-a spus mai târziu că avea acasă doi câini pe care trebuie să-i
plimbe zilnic și un prieten cu care locuia; se mutase
de puțin timp din North Carolina după un divorț
devastator, care se cam întrezărea prin nervozitatea
ei. Se oprea să ne asculte sau solicite numai când
auzea că noi vorbim despre regimuri de mâncare,
ierburi noi recomandate sau articole citite recent
despre rezultatele tratamentelor unor pacienți cu
aceiași boală. Părea un om răvășit de suferințe, dar
curajoasă și tenace în lupta cu boala. “Trebuie să mă
scap de nenorocirea asta‖, spunea deseori, când se
instala în fotoliu.
De câteva ori a venit în Lyme Saloon un alt
pacient care ne-a impresionat pe toți: era înalt și bine
făcut, ca o sculptură de Phidias cu chip de Christ,
pământiu la piele și măcinat de o boală grea. S-a
așezat într-un fotoliu din fața mea, a venit asistenta
să-i pună legătura intravenoasă și imediat a căzut
într-un leșin sau somn, doborât de oboseală. Arăta ca
un sfânt răpus, împăcat cu soarta. Soția lui s-a așezat
în fotoliul alăturat lui, când am întrebat-o de ce suferă. El a auzit și cu un imens efort de energie mi-a
spus: “cancer terminal‖. M-a spintecat ca o sabie
răspunsul lui, am tresărit începând să-l încurajez
spunându-i că am văzut mulți pacienți cu cancer
terminal vindecați chiar în acel centru de tratamente,
dar el se scufundase din nou în acea domoală plecare
din prezent, căzându-i capul pe o parte; n-a mai avut
putere să răspundă, iar soția l-a deschis la cămașă sămi arate o umflătură cât o minge de ping-pong pe
piept, undeva pe dreapta, spre gât. Mi-a spus că mai
are una cam la fel deasupra stomacului, dar n-am
mai întrebat cu ce formă de cancer lupta acest măreț
gladiator. Am fost extrem de mișcată de prestanța
acestui bărbat lovit de necruțătoarea boală a secolului. L-am mai văzut de câteva ori după care cred că a
renunțat să mai vină locuind foarte departe, sau n-a
mai putut suporta transportul sau....îl părăsise viața.
Multă vreme ne-am tot întrebat cu toții ce să se fi
întâmplat cu acel pacient, cercetând la oficiul centrului cu nursele la lucru, însă nimeni nu aflase ceva
despre necunoscutul a cărui prezență ne marcase pe
toți. Și acesta era un sacrificat pe altarul bolilor acestui secol, un pacient fără nume, înmulțind însă
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numărul nefericițior loviți de umbra morții.
Pe fotoliul vecin cu al lui Gary a apărut întro altă zi Larry, un bărbat trecut bine de șaptezeci de
ani, pe care-l găseam mereu jovial, deși fusese diagnosticat cu cancer de pancreas și trimis acasă de
medicii clasici; ne spunea că în urma tratamentului
la acest centru naturist se simte foarte bine și de
unde nu putea să se ridice din pat, acum își săpase
grădina, era plin de energie , iar testele arătau foarte
încurajatoare. Se pare că la acest om lucrase mult și
atitudinea lui pozitivă, n-a acceptat să fie trimis
acasă ca să moară. Purta o lumină pe chipul său
îmbătrânit, dar vesel. Își deschidea computerul și se
juca pe internet căutând orice ca să-i treacă timpul.
Când venea sora să-i pună legătura pentru intravenoase se bucura de parcă i se aducea un tort de ciocolată. Noi, cei cu Lyme, ne minunam că avem în
fața noastră asemenea model de forță, îl admiram
sperând că ne va ajuta și pe noi în lupta pentru distrugerea bacteriilor ucigașe.
Pe acelaşi rând cu Larry se așeza Tamara,
care alegea invariabil acelaşi fotoliu, chiar lângă
deschiderea de intrare în salon, apucându-se să lucreze la computer. Când ne-am mai împrietenit ne-a
spus că era arhitectă, dar lucra ca freelance în advertising. Figură inteligentă de om capabil și dedicat,
care trebuia să-și facă serviciul chiar în suferințele
de ore lungi de așteptare ca blestematele lichide să-i
picure prin vene. Chipul ei era marcat de câteva riduri de expresie, plăcută, fără a fi frumoasă, mereu
proaspătă și optimistă. “Acesta este sacul meu norocos” spunea ea de cum intra pe ușă, aruncându-și pe
podea bagajul umplut cu diverse lucruri, ca să-și
instaleze comod computerul pe genunchi, având
doar o mână liberă pentru operat mouse-ul. Mi-a
plăcut de ea din prima clipă și i-am spus de unde-i
vine numele, fiindcă îl pronunța cu un accent greșit ,
crezând că are origini rusești; povestea reginei Tamar a Gruziei și a poetului Șota Rustaveli care îi
închinase poemul ”Viteazul în piele de tigru”. Legenda spunea că regina Tamar fusese o femeie
frumoasă, foarte deșteaptă și curajoasă ca un bărbat,
luptând pentru apărarea teritoriilor țării ei , motiv
pentru care a rămas iubită și neuitată în istoria gruzinilor de-a lungul a opt secole. Am văzut-o pe Tamara noastră impresionată de poveste, mai ales că-i
88

spusesem că numele i se potrivește de minune. Când
o vedeam cum se cufundă în computer, apoi la telefon manipulând conversații cu o voce controlat
calmă cu diferiți clienți, dând apoi instrucțiuni celor
doi copii ai ei, stabilind cu soțul unde, ce și cum să
rezolve în ziua respectivă, mă complexa. Când mi-a
mai spus că mai are acasă, în Indiana, trei cai, doi
măgari, doi câini mari și un motan, pe lângă copii,
am privit-o încremenită: foarte capabilă, eficientă și
harnică. N-aș fi fost în stare să manipulez atâtea operații pe minut, să-mi fi plătit toți banii de pe lume!
Memoria ei distributivă, lucrul concentrat în acel loc
unde toți vorbeau creând un zgomot de fond destul
de puțin îmbietor, plus durerile și presiunea de la
intravenoase; credeam că privesc un fel de omŔ
robotizat care nu era afectat de nimic când este pus
”în priză.‖ Extrem de sensibilă în acela timp, săritoare mereu gata să ajute cu ceva, interesată fiind de
situația fiecărui pacient prezent în salonul nostru de
suferințe..
După atâtea luni petrecute împreună în fotoliile de surghiun s-a legat între noi o amiciție neobișnuită, devenisem atașați cumva unii de alții, precum într-o familie cu copii vitregi. Suferința unește.
Ne făceam confesiuni, ne schimbam rețete de mâncare, articole recente despre teste și tratamente pentru Lyme, adrese de internet și telefoane, ne îngrijoram când unul dintre cei așteptați nu apăruse dimineața, așa încât spre sfârșitul lungii noastre aventuri
medicinale ne-am propus să ne mai vedem, măcar
odată pe lună la o cafenea din oraș ca să schimbăm
opinii și să aflăm noutăți despre evoluția bolii
fiecăruia. Devenisem un fel de mic social club fără
să ne dăm seama.
Meditând eu la grupul întâlnit la acel Healing
Center am tresărit dintr-odată gândind că toți pacienții veneau din oraș ; nu văzusem unul venit de la
țară, unde l-ar fi putut mușca mult mai ușor vreo
căpușă purtătoare de bacterii Lyme, înțepa un țânțar
infectat, vreo viespe, sau păianjeni. Atunci cum să
ne fi nimerit aceste scârboase insecte numai pe noi,
cei locuind în oraș?? Ceva nu suna în regulă în logica mea și m-am apucat de căutat asiduu literatură
legată de Lyme, bolnavi și medici care au întâmpinat
aceleași greutăți în dezlegarea misterul bolilor generate de bacterii răspândite prin mușcătura sau
destineliterare@gmail.com
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înţepătura diverselor orătănii. Așa am aflat dintr-un
articol al unui medic care se tratase el însuși vreo
cinci ani de Lyme, că bacteriile și virușii aflați pe
continentul nostru fuseseră ―‖scăpate‖‖din niște
experimente militare.
Foarte interesant, mi-am zis!
Am sunat în România ca să aflu că acolo nu
au semnalat nici un caz de Lyme încă. Am contactat
prieteni medici din Franța și Germania, care mi-au
confirmat că știau despre aceasta boală, dar nu
avuseseră multe cazuri, deci nu stabiliseră un anume
protocol de tratament, adică nu erau alarmați de pericolul unei epidemii; foloseau ceva antibiotice și
cam atât. In Danemarka nu călătoriseră nici
căpușele, nici țânțarii , nici viespile, nici păianjeni
purtători de bacterii; prietenul meu de familie, doctor cu mulți ani de experiență , nu întâlnise asemenea cazuri.
Din nou stupoare fiindcă în America avem
declarată prezența bolii numite Lyme Disease de
peste douăzeci și cinci de ani......Concluzia era clară
: această boală a fost răspândită cu ajutorul insectelor inoculate în laboratoare speciale, sau a oricăror
alte creaturi ce pot veni în contact cu omul. Suntem
așadar victimele unor atacuri perfide de care nu ne

putem feri fiindcă țânțarii, muștele, căpușele,
păsările sălbatece, căprioarele, roiesc în toate parcurile și pădurile unde ne ducem să ne recreăm și chiar
în afara acestora. Toate aceste căpușe, păianjeni,
țânțari există pe pământ de milioane de ani fără a fi
fost periculoase că ar fi fost purtătoare de bacterii
sau viruși. Am înțeles cu mare tristețe că viața
noastră a devenit o luptă permanentă împotriva hranei otrăvite cu tot felul de chimicale, a legumelor și
fructelor modificate genetic, a poluării aeriene
(chemtrial) și terestre, a poluării cu zgomote infernale de muzică metalică (“cratițomană”, spunea
Mircea Crișan), claxoane de mașini, sirene de salvări
și mașini de pompieri, dar cel mai rău al bombardării
minților noastre cu informații false care să ne inducă
sentimentul de teamă.
În ultimă instanţă ne este violat și spiritul!
Ca să fim loviți tot mai rău ni se trimit acum
bacterii și viruși pentru care nu există tratamente,
deci motive de a începe noi cercetări de companiile
farmaceutice și cheltuit sume exorbitante, Big
Pharma pretextând că se preocupă de salvarea
vieților noastre. De acum înainte va trebui să trăim
la întâmplare și la voia celor care experimentează pe
noi orice metode pentru a ne scurta viețile, după ce
ne-au folosit, apărându-le în schimb pe ale lor.

Ilustrație de CESARE RIPA, reprodusă din DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA (PADOVA - 1625)
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Gheorghe CREȚU

O redută literară:
Societatea Scriitorilor Militari din România
Despre Societatea Scriitorilor Militari se
poate spune, paradoxal, că a existat înainte de a se
naşte. Aceasta deoarece înfiinţarea sa, cu 13 ani în
urmă, nu este altceva decât consecinţa unei realităţi
emergente şi a unei tradiţii notabile. Societatea nu a
apărut din senin, ori ca rezultat al unor ambiţii de
castă, ci ca un răspuns în faţa unor realităţi, să le
spunem organizatorice, de ordin pragmatic. Trebuie
să fim de acord cu faptul că în peisajul cultural românesc există numeroase puncte de coagulare. Scriitorii au afinităţi care îi reunesc sau care îi distanţează, ori îi separă în cadrul unui spaţiu al confruntărilor ideatice, estetice sau de altă natură, în care se
nasc orientări şi curente diverse, uneori chiar polemice.
Se poate observa că publicaţiile literare mai
vechi sau mai noi reunesc, la vedere, într-un anumit
halou de principii, exigenţe, tendinţe de ordin estetic
şi valori împărtăşite, nume ale unor autori contemporani, care îşi exprimă fie manifest, fie cu discreţie
apartenenţa la grupările respective. Fiecare publicaţie urmăreşte, în final, să personalizeze o amprentă
culturală durabilă, girată de nume ale unor scriitori
talentaţi şi de opere de autentică valoare.
Urmând oarecum această logică de selecţie,
a cărei atracţie centripetă pare a fi sau acţionează
ca o promisiune şi în jurul revistei ,,Viaţa militară”(ulterior, după 1989, ,,Viaţa armatei”), s-a constituit de mai multe decenii, o grupare literară care
cuprinde un număr important de scriitori proveniţi
din armată, dar şi autori care, pur şi simplu, se simt
sentimental ori din alte motive, apropiaţi de instituţia militară, cei mai mulţi dintre aceştia fie au trecut
pragul, fie frecventează cu fidelitate Cenaclul Scriitorilor Militari, condus de scriitorul, eseistul şi cunoscutul critic literar Radu Voinescu. Acesta a stabilit regulile de funcţionare şi statutul acestui cenaclu.
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denumit şi Salon, pe care Societatea Scriitorilor Militari îl susţine cu prioritate.
În acest club de discuţii aplicate au citit din
creaţiile lor scriitori precum Vasile Preda, Gheorghe
Văduva, Liviu Vişan, Grigore Buciu, Nicolae Boghian, Horia Mocanu, Vasile Moldovan, Emil Niculescu, Octavian Mihalcea, Constantin Ardeleanu,
Alex Ivanov, Adrian Lesenciuc, George David, Eugen Pelin, George Mihalcea, Liviu Zanfirescu, Marius C. Nica, Valentin Busuioc, Mihai Popescu, Angela Buciu, Daniela Leonte, Firiţă Carp, Valentin
Nicoliţov, Constantin Stroe, Corneliu Blându, Ilie
Zdroba şi încă mulţi alţii, prezentarea fiind aleatorie,
iar lista incompletă, cu scuze faţă de cei pe care i-am
omis în acest apel, care merită toată atenţia oricărei
fugare rememorări.
Aproape toţi aceşti scriitori au semnat în
paginile revistei de literatură şi artă menţionată ca
punct de coagulare, câţiva dintre ei chiar lucrând în
redacţia acesteia.
Pe acest subiect colonelul Constantin
Strună, scriitor şi el, a întreţinut un fel de rubricădicţionar sub genericul ,,Scriitori din gruparea revistei ,,Viaţa Armatei”, încercând să recupereze un
capitol de istorie literară pe nedrept ignorată. Au
existat şi motive emoţionale, greu de mărturisit, de
explicat şi de înţeles, ale acestei solidarizări de castă
şi anume faptul că scriitorii în uniformă militară au
fost priviţi, cel mai adesea, cu reticenţă sau răceală,
mai mult ca o ciudăţenie sau curiozitate, ca un fenomen de inadecvare, evident pe fondul unor prejudecăţi. De unde şi anumite reţineri sau chiar frustrări. Cu toate că în literatura română s-au afirmat
mulţi scriitori militari de valoare, începând, dacă
vreţi, cu Vasile Cârlova.
Aminteam de rădăcini şi tradiţie. În perioada interbelică a existat, cu un statut similar, Asociadestineliterare@gmail.com
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ţia Scriitorilor şi Autorilor Militari, bine reprezentată în epocă. Nu putem să nu amintim de generalii
Nicolae Condeescu şi Constantin Găvănescu, de
scriitorii căzuţi pe front, precum Ion Şiugariu, poet,
eseist şi critic literar de substanţă, o promisiune
certă a literaturii şi culturii româneşti, un erou care
şi-a vărsat sângele pentru ţară, alături de numeroşi
alţi tineri scriitori talentaţi din armată.
În a doua jumătate a secolului trecut s-au
afirmat de asemenea, numeroşi scriitori dintre care
amintim pe Laurenţiu Fulga, Ion Grecea, Nicolae
Tăutu, Ion Lotreanu, Radu Teodoru, Ion Aramă,
acesta din urmă fiind şi unul dintre cei mai ardenţi
susţinători ai Societăţii Scriitorilor Militari, alături
de reputatul poet şi romancier Vasile Preda.
În siajul unei asemenea tradiţii culturale şi
pe fondul efervescenţei literare manifestată de scriitorii de astăzi din armată, un grup de iniţiativă, format din Adrian Pandea, directorul Editurii Militare,
comandorul Ilie Manole, pe atunci redactorul şef
al Revistei de Istorie MIlitară, istoricul Vladimir
Zadian şi colonelul Liviu Vişan, a purces la oficializarea acestei asociaţii, sub forma juridică a unei
asociaţii neguvernamentale, nonprofit, conform
legislaţiei în vigoare. Aşadar, din punct de vedere
strict juridic, Societatea Scriitorilor Militari este o
asociaţie şi funcţionează ca un club oarecum elitist, dar nu exclusivist, fiind deschis oricăror iniţiative şi proiecte culturale, în condiţiile precizate
în statut. Oricine poate iniţia sau participa la proiectele asociaţiei, poate publica o carte, de exemplu,
beneficiind de sigla şi
suportul logistic al acesteia, poate participa la Salonul literar sau la alte acţiuni culturale de anvergură, precum Salonul de carte Polemos, care are şi o
secţiune de dezbateri sau conferinţe. Societatea editează şi o publicaţie, sub forma unui magazin militar, în tradiţia presei interbelice, intitulată ,,Lumea
militară” , care organizează periodic decernarea
unor premii scriitorilor militari.
Segmentul forte al activităţii asociaţiei îl
constituie însă activitatea editorială şi participarea la

târgurile de carte, care oferă o bună vizibilitate. Este
vorba despre un sprijin modest din punct de vedere
material, dar care asigură unor scriitori militari posibilitatea cea mai facilă de a publica o carte.
Un succes deosebit l-a constituit colaborarea cu o societate similară din Italia, şi anume Telese
Terme Poesia, condusă de poetul Luigi Di Mezza.
Împreună cu scriitorii italieni au fost editate, sub
egida Societăţii Scriitorilor Militari, două antologii
bilingve de poezie, intitulate sugestiv ,,Sentiment
latin / Sentimento latino Ŕ poeţi români, poeţi napolitani”, în 2004 şi 2008, lansate atât la Bucureşti
cât şi în mai multe oraşe din sudul Italiei (Telese,
Caserta, Napoli), evenimente care s-au bucurat de
succes, fiind reflectate pe larg şi elogios de ziarele
culturale din Neapole,
Cert este faptul că în cei doisprezece ani
de existenţă, precizează poetul şi eseistul colonel (r)
Liviu Vişan, preşedintele acestei structuri, Societatea Scriitorilor Militari s-a făcut cunoscută nu
numai în armată ci şi în peisajul cultural naţional.
Dintr-o paletă foarte largă de activităţi pe
care, fireşte, nu le putem cuprinde aici pe toate, aş
mai aminti organizarea expoziţiei anuale de pictură
şi grafică de carte, semnată de Alex Ivanov, intitulată ,,Fantezii livreşti”, care ne introduce cu mult farmec, în actualitatea dictonului latin ,,Ut pictura
poesis”.
Toată lumea iubitoare de literatură şi artă
este invitată să se alăture Societăţii Scriitorilor Militari, structură de creaţie deschisă, în care doar talentul contează.
În final încă o remarcă, Societatea Scriitorilor Militari beneficiază de sprijinul nemijlocit al
Cercului Militar Naţional, al Bibliotecii Militare
Naţionale şi nu mai puţin al Editurii Militare, importante instituţii de cultură ale Armatei Române, deosebit de apreciate atât de militari cât şi de alte categorii de cetăţeni care le trec frecvent pragul.

General de brigadă (r) dr. Gheorghe Crețu
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Gheorghe CRISTEA

Poezii
din volumul în lucru, ―Esențe‖

Rugăciune
Ocrotește-mi, Doamne
Fiecare pas
Dar, nu-mi spune câte
Zile au rămas.
Ocrotește-mi, Doamne
Mersul viitor,
Pune-mi și iubire
În străbun ulcior.
Ocrotește-mi, Doamne
Sufletul de fals
Să-mi păstrez credința,
Până la popas.

Ocrotește-i drumul,
După ce nu sunt.
Matematică...
Ceas de ceas, doar adunăm,
Cărămizi și zile
Dar de fapt, numai scădem
Din agendă, file.
Sacul
Atunci când pleci, nu pleci cu sacul
Îl lași aici, să-l care altul
Necazul parcă n-are cruce
Nu vrea să treacă, nu se duce.
Îngerul

Odihnește-i, Doamne
Pe strămoșii mei,
Chiar dacă sunt clipe,
Când au fost atei.
Ocrotește-i, Doamne
Și pe cei ce vin,
Dă-le fericire
Și un cer senin.
Ocrotește-mi, Neamul
Și Pământul sfânt,
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Am văzut aripi închise
La un înger protector
Și aceasta, nu în vise
Ci în fața ochilor.
E timpul...
E timpul să gândim altfel,
Carton pentru șenile
Și pentru cărți, curat oțel
Să fie mai utile.
destineliterare@gmail.com
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Dincolo
Dincolo, de viața mea
Este o ființă
Acum nu o pot vedea
Va fi... cu putință?

Dacă pleci, închide poarta,
Nu e cale de întors,
Nci motiv, să vină alta...
Dragostea, încet s-a întors.

Dacă

Dacă plec, o simplă floare
Pune peste casa mea,
Nu te văd și nu mă doare
Nici nu am ce regreta.

Dacă pleci, puțină sare,
Pune peste rana mea,
Va fi ca o curățare
Și te voi uita așa.

Dacă plec, o lumânare,
Pune-mi lângă căpătâi,
Să găsesc eterna cale,
Dacă plec și tu rămâi.

Pictură de Elleny Pendefunda
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Julia DEACONU

Photo Potpourri
On the steps of I L Caragiale (Romanian writer, 1852- 1912), and of mine.
You will see images of churches, Opera house, Faculty of Medicine (my Alma Mater), villas and
streets in Cotroceni, students in medicine at exams, Dambovita river and I may forget some. All of these
images are reveling a nostalgia of my youth, hard to beat!
I hope you will enjoy the photos as much as I do.
Dr. Julia Deaconu
CANADA
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Ion DRĂGHICI

Dor de haiducie

Radu și Virgil, doi verișori frumoși ca doi
feți-frumoși, fiecare în felul lui, își petrec câteva zile
din vacanța de iarnă la bunicul lor, într-un sat de
câmpie de pe malul râului Vedea. Sunt cam de
aceeași vârstă. Radu, care are vreo 8 ani, băiat cuminte și isteț, îl ajută pe bunicul la treburile gospodăriei; este vesel tot timpul și, așa cu obrăjorii
îmbujorați chiar și vara, cu părul ușor ondulat și
lăsat în voie să-i cadă pe ceafă, zici de la distanță că
e o fată, atât de gingaș și de frumos este. Și Virgil
este frumos. El se tunde mai scurt și stă mai mult în
casă cu bunica. Îi place să-și bage năsucul în tot ce
face ea la bucătărie și o ajută sau… să fim cinstiți,
mai mult o cam încurcă. Dar bunica știe ce să facă: îi
dă câțiva cartofi să-i curețe, să-i spele și… aproape
la fiecare masă se mănâncă și cartofi prăjiți sau
fierți. Așa, ca să știe lumea că Virgil iar a gătit.
Afară, Radu este în împărăția ”de ce”-urilor.
Întreabă orice, chiar dacă știe ceva, tot întreabă.
Bunicul, cu calm, lungește discuția cu răspunsul pe
un ton tărăgănat și cu pauze ca să mai amâne
următorul ”de ce”. Iese pe-afară și Virgil, dar se
plictisește repede și intră în casă. Le place să imite
aproape tot ce fac oamenii mari. Și ei se vor cât mai
repede mari. Radu se tot uită în oglindă dimineața ca
să vadă dacă nu cumva peste noapte i-au crescut
ceva mustăți. Și-a propus să poarte mustăți mai ceva
decât le are bunicul. Chiar şi barbă i-ar plăcea să
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aibă. Măcar o țăcălie îngrijită așa cum avea preotul
care a venit cu botezul și a vestit nașterea Domnului.
Și, Doamne, ce hotărât cânta. Păcat că lătra Rex mai
să-i rupă patrafirul de nu-l alunga bunicul cu târnul;
pe Rex, nu pe preot. Bunicul afurisi ceva printre
dinți și adăugă mai cu glas: ”Noaptea poate să ne
fure hoții și tu nici ”ham!” nu scoți și acum prinseși
hoțu…!” Și nu a înțeles Radu din cântarea popii
decât… ”nașterea ta, Hristoase, Dumnezeule”… și
printre hămăituri țârcovnicul a adăugat un ”Aleluia”
din rărunchi rostit și ocolit în niște linii melodice ca
un verdict. Și apoi închină-te, pupă crucea și niște
apă rece pe frunte din stebla de busuioc a popii.
Frumos la țară; uiți de școală, de
antrenamente la karate, de teme și de sculatul de
dimineață, de câte și mai câte, vrute și nevrute, de se
fac la școală.
Doamna învățătoare Ŕ bună, frumoasă, înaltă,
dreaptă, cu părul coafat și vopsit mereu, joacă
permanent un teatru al bunăvoinței și dragostei;
uneori, mai ales când e gălăgie în clasă, scapă câte
un ”Of, mi-ați mâncat sufletul!” și câte o poruncă:
”Liniște! Stați cuminți!” pe un ton ridicat de
înlemnește fiecare și câteva momente nu se aude nici
musca. După care… știm noi! Ca mai 'nainte!
Azi însă, dar chiar azi, între Crăciun și Anul
Nou, de Sfântul Ștefan Ŕ ziua bunicului Ŕ după masa
de prânz, unde vreo doi bătrânei din vecini au venit
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și l-au pupat pe bunicul, s-a servit țuică fiartă de
prună și cu vrednicie s-a mâncat după postul
Crăciunului ce parcă nu se mai sfârșea, azi, după
somnul băieților de după amiază, bunicul avu în
taină o discuție surpriză cu nepoții. Intră în camera
lor de lângă bucătăria spațioasă Ŕ unde, fie vorba
între noi, și bunicul ”soilise” vreo oră cu motanul
Matei pe genunchi într-un fotoliu comod.
Radu, cu câteva luni mai în vârstă decât
Virgil, îi spuse bunicului pe un ton hotărât și
răspicat, fără a-i cere părerea, ci doar spre a-l
înștiința de hotărârea luată de ei în această dupăamiază.
- Bunicule, noi ne-am hotărât să ne facem
haiduci.
Moș Ștefan, cum i se zicea în sat, îi privi cu fața
zâmbitoare și hotărî și el să intre în joc.
- Pe mine nu mă luați?
- Nu… mata nu poți să fugi, pierzi ochelarii, te
prinde potera și… intrăm toți la ocnă.
Bunicul rămase surprins de terminologia
folosită, însă merse mai departe.
- Un sfătuitor de taină trebuie să aveți și acela
aș putea fi chiar eu.
- Ei, așa da!... Ŕ adăugă Radu Ŕ chiar voiam
să-ți cerem părerea… ajutorul.
- Sunt al vostru! S-aud ce vă trebuie și bunicul
vă oferă tot ce vă poftește inima, cinstiți haiduci.
La o așa onoare, băieții nu se așteptau și
simțiră cum le crește inima, cum încep să fie
respectați de lume începând cu bunicul.
Virgil, privind meditativ, filozofic chiar spre
colțul camerei și mușcându-și ușor a răsfăț buza de
jos, conchise:
- Întâi și-ntâi… pistoale! Daa…, fără ele eu nu
mă fac haiduc. Câte două de fiecare și… pe cai…
aoleu! Da! Cai, bunicule… de unde facem rost?
Bunicul, cu un zâmbet abia mijit pe sub mustață, cu ochi vicleni, îi măsură de sus până jos și le
spuse:
- Pistoale avem. Plecăm întâi cu câte un pistol
și câte o mitralieră. A fost darnic
Moș Crăciun și ne-a adus! Cai?… Are Cristi,
finu' Cristi… buni cai! Ŕ conchise bunicul.
- Stai… stai, bunicule… astea sunt sfaturi
de… sfătuitor?. Nu! Nu se poate! Ŕ adăugă Radu.
Plecăm cu jucării pocnitoare după noi și furăm cai
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de la rude?! Ce haiduci suntem noi? Nenea Cristi
toată vara ne-a plimbat cu căruța și acum hai, să-i
furăm caii! Nu sunt de acord!
Moș Ștefan, puțin încurcat, încercă să iasă
din impas:
- Băieți, în ziua de azi ați văzut voi vreun
bogătaș să sufle o vorbă când vine și-l saltă
procurorii?! Tac mâlc și-și pun haine pe cap să nu-i
cunoască lumea. Pistoalele sunt numai așa, să băgăm
fiori în ăia cu bani; iar cu Cristi o rezolvăm noi;
recunoaștem fapta Ŕ o faptă recunoscută este pe
jumătate iertată, noi o s-o recunoaștem de două ori
și… e ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. După
ce… isprăvim cu haiducia… îi plătim caii… înzecit.
Bani să fie!
Virgil, care ascultase ca un vajnic șef de
haiduci, fu de acord și adăugă:
- Vin să ne dai și nouă vreo două bidoane de
plastic… vreo doi litri, doi cârnați, ceva covrigi și să
pregătești și două cămăși cusute și două căciuli de
miel, că așa aveau aseară în film haiducii lui
Șaptecai.
Bunicul rezolvă acum și enigma de unde la
venise nepoților pofta de haiducie, întrebare care îi
sta pe buze, însă iată că răspunsul veni singur.
Adăugă pe un ton serios:
- Da, daa… nici că se poate altfel! Însă, uite
cum stă treaba: haiducii au și ei câte o mândră, o
iubită acolo, care le duce dorul cât sunt ei în
haiducie. Voi? Nimic, nimic? Cum vine aia?
Cam încurcat, Virgil spuse că ”da, ai
dreptate, la asta nu ne-am gândit”.
Radu spuse că dacă e să fie neapărat nevoie
și de iubită, el ar avea chiar vreo două în clasă. Cam
moțate ele și cu ifose, dar nu trebuie să știe că sunt
iubitele haiducilor; îi dă și lui Virgil una până își
face el rost, ”doar suntem veri și frați de haiducie”.
Bunicul întoarse fața spre răsărit pentru că-l
umflă râsul și când văzu icoana în perete motivă
parcă gestul lui cu un ”Doamne-ajută, Sfântă
Fecioară, să se întoarcă teferi nepoții mei din
haiducie… teferi și bogați, Prea Curată Fecioară… și
mai ales, dă-le, Doamne, minte și să se facă mari!”
Băieții trăiră cu evlavie rugăciunea bunicului
și-și ziseră că e treabă serioasă și că acum, dacă au
un astfel de sfătuitor de taină înțelept, nu le mai
rămâne decât să-și ia ziua bună mâine în zori de la
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bunica, gătiți și pregătiți de haiducie. Mai rămânea
să pună totul la punct la noapte cum îi sfătuise
bunicul, să facă tot posibilul să nu afle bunica,
pentru că, de, femeile… nu au ce căuta în haiducie;
ele plâng și așteaptă.
Bunicul îi sfătui să iasă afară chiar dacă e
frig, ger chiar, și să îl ajute să bage niște lemne în
casă, că o să se cam schimbe vremea, să aducă la
vacă mai mult nutreț din magazie și din șură și…
apoi să se joace în voie.
Zis și făcut.
Umblau băieții prin curte serioși și, într-o
tăcere complice, ascultau ce le spunea bunicul și
făceau totul fără vorbă, cu gândul la viitoarele fapte
de haiducie care la umpleau sufletele de speranța
unei vieți pline de aventuri și suspans. Fiecare vedea
cum se va discuta prin sat, pe la școală despre
isprăvile celor doi veri haiduci.
Veni seara și îmbujorați în jurul mesei cinară
uitându-se complice pe sub linguri unul la celălalt și
amândoi la bunicul care le făcea cu ochiul, lungea
buzele și o arăta cu gesturi din cap pe bunica. Ea nu
trebuia să știe nimic. Însă și dumneaei avea, așa, un
chip zâmbitor și nu o lăsă inima să nu spună că afară
a început un vânticel cam rece și că e un timp
”numai bun de furat cai!” Băieții ciuliră surprinși
urechile, dar bunicul adăugă pe un ton serios:
- Ia să ne închinăm noi, să ne rugăm de
sănătate și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot.
Băieții chiar se închinară, mulțumiră bunicii
pentru cină că ”a fost bună și gustoasă…”
- Și…. și…?! Ŕ ceru bunicul continuarea.
- ”Și bucătăreasa frumoasă”Ŕ răspunseră întrun glas nepoții.
- Să trăiți, nepoțeii mei Ŕ adăugă bunica și se
uită spre bunicul ca spre starostele tuturor
întâmplărilor din casă.
Băieții plecară veseli și enigmatici prin
zâmbetele lor spre cameră. Încercară să adoarmă
repede pentru că… știm numai noi ce va urma.
Însă… adormi dacă poți. Matei torcea între ei, ca de
obicei, în plapumă, căldura din cameră îi făcea să
stea mai mult dezveliți, iar afară vântul în rafale se
izbea uneori de fereastră, nici cu dușmănie, dar nici
prietenos.
Noaptea nu trecu oricum. Poate să spună
bunicul care, dincolo de miezul nopții intră la nepoți
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să mai bage câteva lemne în sobă și găsi cana de
sticlă de pe noptieră aproape goală; ”varză acră cu
cârnați, apă rece să ne dați” își zise bunicul și pentru
că Matei miorlăi rugător să fie lăsat afară, merse să-l
”servească pe boier” și-i ură ”noapte bună în fânar și
p-aici să vii mai rar”. Deschise ușa spre prispă și-i
pieri cheful de versuri în mijlocul nopții când văzu
că zăpada albise pământul și că pe la locuri mai
adăpostite de vânt era mărișoară. Bucuros și nu prea
de zăpada venită la timpul ei de fapt, bunicul merse
până spre cușca lui Rex, își zise că mai bine l-ar lua
potera la cât e de vrednic, făcu ”ce face și împăratul
când e singur și se duce pe jos unde… vrei Ŕ nu vrei,
tot mergi”, se scutură tot și intră in casă.
Se făcu ziuă de-a binelea. Ceasul arăta spre
ora nouă și nepoții încă mai dormeau în căldura
camerei lor unde bunicul mai băgase un braț bunișor
de lemne. Se treziră însă nu îndrăzneau să iasă din
plapumă; mai cu seamă Radu, care simțise ceva
umed pe la pantalonii pijamalei…Virgil se ridică
agale din pat, mânat de ”gestul împăratului” despre
care îi vorbise bunicul, însă când zări prin geam
zăpada care nu înceta nici acum să se învârtă în
vârtejuri la fereastra lor, sări sprinten din pat și privi
cu nesaț hora fulgilor în bătaia vântului vijelios. Îi
spuse vestea și lui Radu, care și el sări din pat uitând
că trebuie cumva să ascundă isprava de pe izmene, și
amândoi o zbughiră la bunicul să-i spună că a nins.
Bunicul le spuse pe un ton supărat că a văzut dar
că… el nu se bucură.
Văzuse el ierni destule. Ierni care l-au
bucurat în copilărie, care i-au umplut sufletul cu
frumusețea lor în tinerețe dar și ierni în care, soldat
fiind, a simțit cum mușcă gerul amarnic din mâini și
picioare învinețite de frig, cum mai apoi, acum la
început de iarnă a vieții nu le mai poate face față
mult timp pe afară.
- De ce nu te bucuri, bunicule, că uite ce alb e
totul, poate mai târziu când stă vântul și nu mai
ninge poate ieșim și ne dăm cu sania.
Bunicul începu să zâmbească, își drese glasul
și rosti cu o dezamăgire teatrală în glas:
Ninge tocmai acum când aproape că
pregătisem totul pentru plecarea în haiducie;
adusesem și caii…
Copiii se uitară cu uimire unul la celălalt,
apoi cu capetele lăsate în jos rușinați parcă pentru că
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putuseră să uite o treabă atât de importantă, lăsară să
treacă parcă un moment de reculegere după care
Radu cu voce stinsă întrebă:
- Și acum… ce facem?
- Acum… Virgil merge la oliță, pentru că lui
Radu se pare că nu-i mai trebuie, ne spălăm, ne
schimbăm, mâncăm ceva… mai fără sare… și ieșim

mai târziu, poate, și la sanie. Cu haiducia o lăsăm
mai spre primăvară, când o-nverzi frunza-n codru,
că așa plecau haiducii odinioară. Acum… mai pe
lângă sobă. Hai! La baie și-apoi mai stăm de vorbă.
Băieții o tuliră ca și cum nu și-ar fi îndeplinit o
sarcină cum trebuie și au scăpat fără muștruluială.

Lectura mi-a dat o stare de bine și m-a făcut de nenumărate ori să zâmbesc sau chiar să izbucnesc în
râs. Stilul e lejer, dar dinamic, autorul are un umor fin, foarte bine calibrat, iar personajele sunt bine
construite. Deși micuță, povestirea cuprinde o lume întreagă în ea, cu frumusețea și bucuria zilelor de
vacanță petrecute la bunici, cu inocența specifică vârstei, cu mirajul primei zăpezi, dar și cu frământări,
uneori, tristeți și amărăciuni ce năpădesc sufletul micilor haiduci, la gândul că acțiunile lor pot da greș, că
logistica este una sărăcăcioasă ori potera e pe urmele lor.
Povestea se desfășoară pe două planuri diferite: cel al lui moș Ștefan Ŕ ajuns în iarna vârstei și cel al
verișorilor Radu și Virgil Ŕ cărora primăvara vieții le înmugurește frumos primele ramuri pe trunchiul ființei
lor. Cele două planuri interferează, se contopesc în lumea minunată a poveștilor, în care bunicul coboară
pentru a bucura și ferici pe nepoți. Iarna, cu farmecul ei, este liantul dintre cele două generații, bucurând pe
cei mici și trezind nostalgii bunicului, care, cu înțelepciunea vârstei știe să-și ascundă tristețea.
Finalul e surprinzător, copiii renunță până “o-nverzi frunza-n codru” la haiducie, la arme și cai,
pentru a se bucura de sărbători, de zăpadă, de atmosfera din casa bunicilor. Este triumful realului, farmecului
copilăriei, inocenței vârstei în fața visului înfiripat în mintea micuților de scenele cu haiducii lui Șaptecai.
După Veronica, Dor de haiducie îmi confirmă așteptarea că în curând voi citi un volum de povestiri
prin care voi respira aerul ulițelor din satul bunicilor, că voi simți mirosul cozonacilor din copilărie, aroma
gutuilor, a perelor din odaia de la drum.

Emil Pădurețu
Râmnicu Vâlcea,
10 Iunie 2015
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Ștefan DUMITRESCU

You`ll be ether, too or beyond the world
(Philosophical Romance-fragment)

I`d just got back from France that summer,
where I had been invited to teach Psychology at the
Sorbonne ... I hadn`t seen Romania for three years ...
Immersed in studies and research that absorbed me
all day, I had barely time to think of those of mine at
home. Sometimes it was almost six months and I
found myself completely forgetting to answer letters. I`ve been always haunted by that bright face
and the extraordinary aura of respect and admiration,
which Professor Nicholas Vaschide had left behind
him. Moreover, the great psychologist somehow
opened my path, I felt it many times. I was deeply
grateful to him. Whenever I was introduced in official or scientific circles, I immediately heard making
mention of my great predecessor`s name. „ Romanian, are Romanian you? Just like Professor Vaschide
... Sir, what a fantastic mind he was ... Too bad he
died so young. Today he would have been one of the
greatest psychologists of the world.‖
I could feel him around me, protectingly
watching me from somewhere above, somewhat
strangely, ironically, and protective at the same time
as if I were a child. Under some circumstances once
I had to pay a visit to one of the ministers, famous
then, of France... I walked into the Minister`s huge
office... And as I was with someone else, imagine,
he could hardly notice me. I introduced myself, told
him what I came for. How to tell you, can you believe, I was really astonished seeing him how he
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thrilled and how he looked punctiliously and as respectfully as possible, then stood up and stretched
his hand to me ...
“You are Romanian, sir Drăghicescu.”
“Yeah, I mean ... “
“Please, sit down, “ Minister invited me on a
leather sofa nearby. The great French Minister was
excessively kind and embaressed. ―I have a great
esteem for Mr. Titulescu, the Foreign Minister of
your country, also for the great musician George
Enescu, and for the great sculptor Brancusi I have a
real awe for him. I can say that I was a very good
friend with Mr. Vaschide, who was a great spirit.‖ I
can even see him raising his arms up and his face to
the ceiling. The image of the great French politician
was in my mind for a long time.
At that moment I remember that I felt, I rather
felt Vaschide`s great spirit floating around me in the
vast ministerial office ... Professor Drăghicescu
coughed several times with his hand to his mouth.
“So, where were we?‖
―You were in the office of a Minister of France,
Professor ...‖ The old professor coughed again, this
time tolding the chair arms.
―Well, so ... I remember. But that's not why I
called you, darling. When I left you my place at the
university, I had big plans for you. Here's why I
called you. This is a very important and very strange
issue... How to tell you ... Weird... I'm interested
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very much in this problem. In fact I have been interested since my youth. Vaschide was much interested
in it, too. I know he did very thorough studies and
researches of spiritism, about perception and intuition of the spirit and about the possibilities of communication, extrasensory perception processes.‖
―I've heard about it, too, Sir.‖
―Yes, I`ve heard that this issue has got stale. ...
But what interested me very much was to reach his
diary or his observation records. I was unlucky,
though I did everything I could.‖
Professor Drăghicescu bit his lower lip, leaving
his eyes for a moment to rest on the desk full of volumes, from which he had just risen when I came in.
The library, where we found ourselves, had all the
walls up to the ceiling, packed with books. Old
tomes, treatises, lectures, books of philosophy, psychology, pedagogy, sociology. I remember when I
first entered the Proffesor`s library. I might have
been in the second or third university year. I had no
idea that later on I would become his assistant and
that a deep and lasting friendship would bind us…
„Now, be careful, please ... If you want, you can
get something to write down ...‖
„I'll try not to drop anything from what I`ve
heard.‖
„So that was two years ago, more precisely in
early august. I had returned from France and had
met a Bucharest hotter than an oven ... I could feel
the asphalt melting and sticking like glue on the
soles of shoes. I had some things to do in the capital,
and would be delayed at least a week ...
Professor Radulescu Motru was at Butoieşti and
Gusti was somewhere in Transylvania. Neither Davidescu was in Bucharest... What to say, all had fled
from heat like partridges anywhere... Without a
moment`s thought, I decided to go home to see my
parents, especially I hadn`t seen them for nearly
three years. I got into the train and the next morning
I was in Dragasani. From here we took a cart to
Zăvoieni, where my parents had an estate. On the
way I felt my heart happy, but also heavy and tight.
As the wren chick is held tightly under its mother`s
wings. I was afraid that something bad had happened at home ... Were they healthy, or had they
trouble? I must say they could hardly believe it`s
true when they saw me. As if Jesus Christ Himself
fell from the sky. I was very glad that I found them
well. Only my mum seemed aged as if my departure
would last ten years, not three. Meanwhile someone
had died in our family, an aunt, who was almost a
hundred years old ...
The next day my greatest pleasure was to go to the
coppice, on the banks of the Cerna river, and read
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lying on my back, from time to time watching the
pale summer sky through the alder leaves. That was
one of my few pleasures that I have allowed in my
life ... Finally I didn`t know when the time passed.‖
It could be the third or fourth day since I had
arrived at Zăvoieni. I had just returned home from
the river, before sunset ... and had taken up through
the garden. My mum was hoeing some beans ...She
told me that a colleague was expecting me... Really! ... That was a quite good piece of news, but who
was that friend who had made me a visit here at
Zăvoieni? ... I was rushing home. In the room I was
expected by a gentleman of about my age, had less
gray hair at the temples and beard. I had never seen
before in my life. He greeted me quite respectfully,
apologizing for the trouble, and of course, I welcomed him, but I couldn`t hug him as I hadn`t seen
him in my life.
Domnule Profesor, zice, am fost colegi de facultate… Numai că eu eram mai mic cu un an decât
dumneavoastră. Prin anul doi v-am împrumutat Cursul domnului profesor Maiorescu, lucru de care mă
bucur acum, căci Cursul a rămas la dumneavoastră,
şi poate vă aduceţi astfel aminte de mine…Parcă îmi
aduceam aminte, este adevărat, de Cursul lui Maiorescu, pe care nu-l mai restituisem celui care mi-l
împrumutase…Asta pentru că nu mai dădusem de el,
căci făcusem tot ce îmi stătuse în putinţă ca să-l
găsesc pe binefăcător…L-am invitat să se aşeze şi să
se simtă ca acasă…Am vrut să-l reţin şi în zilele
următoare căci m-aş fi bucurat nespus să am cu cine
tăifăsui în plictiseala aceea care se aşternea după
primele zile de stat la ţară. Aşa păţeam mereu când
mă duceam şi stăteam mai mult timp la Zăvoieni.
“Sir‖, he said, “we were fellow students... But
I was a year younger than you. In the second academic year I borrowed you the Course of professor
Maiorescu, which I enjoy it now, because the
Course remained at you, and maybe this can help
you to remember me...― It was true, I seemed to remember Maiorescu`s Course, that I no longer returned to the person who had borrowed me... that's
because I couldn`t find him any more, even if I had
done everything in my power to find my well-doer
... I invited him to sit down and feel very much as at
his home ... I wanted to hold him in the coming days
because I would be overjoyed to have someone to
chat to in that boredom settled after the first days of
staying in the country. So it was always when I
went and stayed too long at Zăvoieni.
―Sir, (you`d better write down his name, my
dear,) I`m Alexander Vizantidis. This was his name,
Greek by his father. By his mother he was Romanian, descended from Brancoveanu family, I think, if I
destineliterare@gmail.com
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don`t mistake, a collateral branch that managed to
survive in this century ...‖
Professor Drăghicescu paused as if he would
breath deeply.
― Thank you very much for the invitation, Professor ... This night I might be your guest, because I
don`t know if I can find a means of transport to take
me to Drăgăşani or Craiova ... but tomorrow, I
apologize if I leave, for important things drive me
away...‖
As you easily imagine, I invited him to dinner...
Then we retired to my room where I stayed up late
until morning, telling stories and examining all the
facts thoroughly, he speaking more than me, because
what he was telling made my hair stood on end, being extremely exciting and terribly interesting.
―Sir, I graduated a long time later after you,
after the uprising of 1907, which brought us many
troubles. Meanwhile I had to interrupt my studies
because of an illness that no doctor could cure. After I graduated the Faculty of Letters and Philosophy, as you know it was in those times, I went as a
teacher in one of the big towns of the east. I chose
Braila because as a son of a wholesaler - my father
had delt with the sale of grain for many years before
the war, until things took a bad turn with us - our
family was one of the richest families in Romania.
Braila port gives us the opportunity to make our
merchandise properly. My paternal uncle was also a
very skilled tradesman. What's more, our family was
known both in Vienna and in Istanbul …
First I taught at the private boarding school for
girls owned by Ms. Claubz, a German woman who
was well –known in the Balkans. She was a very
educated woman, soldierly, knew well about seven
languages and have very advanced pedagogical
ideas for the time. Thus Ms. Claubz `s Boarding
School, was one of the most sought Schools for
Girls in Romania and the Eastern Europe. Princes
and very rich people in Russia and the Balkans
brought their girls to Ms. Claubz`s school. On
weekends I used to help my father with the household and business affairs, especially in keeping mer-

chant books, the inputs and outputs of goods and
money. I wasn`t a very gifted young man, as you
probably remember, but my culture as well as a
certain respectful and wise way of being, make me
be an agreeable young man loved by the fair sex. I
was in my second teaching year at the girls` boarding school, when I fell in love with the daughter of a
rich Russian owner of Odessa, who had brought his
daughter to Ms. Claubz`s school.
Her name was Julia Alexandrovna Maronova,
and descended from an ancient family of princes,
who became poor and started to trade. In the Maronov family there were several princes impoverished.
I heard from her that in their family was born one of
the greatest painters of Russia, Nikolai Maximovitch
Maronov if you heard something about him. Later I
went to St. Petersburg and Moscow and saw in the
museums his paintings that impressed me. How can
I describe Julia Alexandrovna Maronova, sir,?
Maybe if I had talent for oratory or writing, I would
somehow manage to sketch her portrait. She was a
sheer exciting beauty and full of greatness at the
same time. When you looked at her, you remained
astounded as if you had found yourself before a
statue of a staggering beauty and perfection, carved
by a genius. In her eyes, there were the vast blue
areas of the Russian steppes. Her words were as
sweet as elixir. Once I saw her enraged by the cabman because she used to have her own cab to bring
her to the boarding school. I saw blue lightning
shooting out of those eyes more serene than the Baltic sky ... She was, sir, of a beauty that took your
breath away. What to say, I was enamoured as no
man had been before in the world... I remember that
time, I was walking on earth as I walked on another
world ... I became as thin as a bed plank... When I
saw her, my heart was beating strongly to break out
my chest and I didn`t know where to go deeply into
the ground... You know, what are the terrible pangs
of love when you're young and you fall in love for
the first time! My relatives noticed that there was
something wrong with me.

Translator from Romanian - Mioara Dumitrescu
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Evghenii EVTUȘENCO

POEME DE DRAGOSTE
(ПOЭМЫ О ЛЮБВИ)
Ediţie bilingvă, ruso-română
Traducerea în română:
Nina Gonţa (Raisa Coleaghin)

Un câine la picioarele noastre...
A fost...
Un câine...
dormea la picioarele noastre.
Focul trosnind, vâjâia.
Din penumbră,
o femeie
mă privea până-n zori,
cu ochi ei tremurânzi...
zâmbitori.
Apoi...
sub brazi, pe vesta mea roşcată,
ea se culca încet...
Şi-mi spunea, gânditoare:
”Te rog, hai,
cântă-mi o cântare!”
Şi eu...
îi cântam...
Stătea tolănită,
în cântec adânc absorbită,
pe-alocuri... înghâna un cuplet,
iar mâna cu-n inel de culoare deschisă,
lituanian,
pe-o floare din Altai o plimba,
o zmulgea...
Eram alături în campania aceea.
Ne... vorbeau:
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pare-o femeie raţională,
dar iată,
ce tandru...
lulea e-ndrăgostită
de-un băieţandru...
De la aceste înţepătoare,
din topor şi grosolane glume,
eu mă-nchideam în sine,
tăceam...
chiar şi atunci când pleşuvul nostru topograf,
a lene,
mă-nvăţa:
”Frate, tu nu uita,
aşa ceva seŔntâmplă rar...
În taiga e mult mai simplu ca-n Moscova.
Nu te gândi mult,
o fi ea şefă...
dar...
tot muiere e !”
Stăteam
liniştit şi tăcut,
pierdut.
Lungi nopţi visam la o dragoste aprinsă,
minunată,
pe care-o aşteptam,
înflăcărat,
demult.
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Odată noaptea,
am scos eu plapuma afară,
în livadă...
iar lângă gardul de nuiele,
le-am auzit eu bine,
ea cu prietena
era...
vorbeau... de mine.

În pelinul des,
ameţitor,
cu faţa la pământ zăceam,
a mea fiinţă atunci a fost cuprinsă
de-un plâns amar...
Plângeam...
Şi totuşi...
a mea, numai a mea...
în mine,
rămase-acea avere,
ce-n trecătoare flăcări,
cu-a lor răsfrângeri grele,
ca un chip neclar... fantomă,
ea apărea mereu
şi înota...
spre mine.

Zăpăcit,
de gard urechea strâns mi-am lipit
şi-n umbra crengilor
am auzit:
cu un flăcăuaş nesărutat,
ar fi chiar amuzant,
de cap... să-şi facă,
să se răsfeţe ea ar vrea...
oleacă...

A fost...
Un câine...
dormea la picioarele noastre,
focul trosnind, vâjâia,
din penumbră,
o femeie
mă privea până-n zori,
cu ochii ei tremurânzi...
zâmbitori.

Am hoinărit atunci eu mult pe mal,
prin ceaţa nopţii,
singur, cuc.
La negura din jur priveam...ursuz.
Minciună-i tot,
nu mai credeam în nimeni
şi-n nimic.
Nici feciorelnicului cântec din câmpie,
nici susurului râului de lângă mine...

Mereu se va găsi o mână de femeie
Mereu se va găsi o mână de femeie
uşoară, răcoroasă,
de tine ei fiindu-i milă,
iubindu-te poate niţel,
ca pe un frate,
să te liniştească...
Mereu se va găsi un umăr de femeie,
în care tu, aprins,
să sufli
căzut pe el
cu capul tău destrăbălat şi uşuratic,
încredinţându-i somnul tău rebel.
destineliterare@gmail.com

Întotdeauna se vor găsi ochi de femeie,
care durerea toată a ta
s-amortizeze,
iar dacă nu chiar toată - o bucată,
o mare parte,
să vadă şi să simtă suferinţa ta.
Există pentru tine însă
o mână de femeie - deosebită,
mult mai dulce...
Când ea de chinuita frunte-a ta s-atinge,
îţi simţi destinul,
103

Destine Literare
veşnicia te străpunge!
Există pentru tine-un umăr femeiesc,
ce nu se ştie pentru ce ţi-e dat,
nu pentru-o noapte, nu,
pentru vecie!
Şi asta-ai înţeles-o tu demult.
Şi sunt aşa ochi de femeie,
privesc mereu la tine melancolici,
trişti,
până-n ultimele de viaţă zile Ŕ
sunt ochii dragostei
şi conştiinţei tale.
Dar tu trăieşti fără probleme,
nu ţi-e deajuns acea o mână,
acel umăr şi-acei ochi
îngânduraţi, frumoşi şi trişti,
pe care i-ai trădat
de-atâtea ori !

din răsputeri ploaia în faţă-ţi spune,
„Trădătorule!” Ŕ
crengile-n faţă te plesnesc,
„Trădătorule!” Ŕ
ecoul s-aude-n pădure...
Te-agiţi şi te frămânţi..
tu însuşi nu îţi ierţi nimic...
Şi numai acea mână limpede,
curată,
te va ierta mereu...
deşi e supărată.
Şi numai acel umăr obosit,
te va ierta pe tine iar şi iar,
astăzi şi mâine,
şi altădat`...
Şi numai acei ochi trişti şi...
frumoşi,
îţi vor ierta ei tot,
ce n-ar fi trebui nicicând
să fie de iertat...

Şi iată, răzbunarile sosesc:
„Trădătorule !” Ŕ

Tu-n dragoste eşti...

Măreaţă în dragoste eşti,
eşti curajoasă,
Eu Ŕ şovăielnic,
timid şi fricos...
N-o să-ţi fac rău,
dar nici bine
nu cred c-o să-ţi fac,
nu cred c-o să fiu eu în stare...
Mă duci prin păduri
fără pic de cărări
mereu mi se pare.
Suntem noi în dese,
de nepătruns flori,
pân-la brâu.
Nu le cunosc soiul,
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nu-mi ajung cunoştinţe.
Ce să fac, cum, nu ştiu...
Iar tu-ai obosit...
Te ceri chiar în braţe...
în braţele mele tu eşti:
„Vezi cât e cerul de-albastru?”
te întreb.
„Auzi păsărele-n pădure?
Un cuc !”
„Da! Îi superb !
Ei şi?
Ce-i cu tine?
Hai, du-mă !”
....
Dar... un` să te duc?
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Tu întrebai... şoptit.
Tu întrebai... şoptit:
„Dar... după, ce va fi?
Ce va fi... după?”
Aşternuturile toate-mprăştiate...
Chip buimăcit...
confuze Ŕ toate.
...Dar iată, acum
mergi ţanţoş prin oraş,
cu capul sus, frumos purtat,
cu un breton roşcat
şi.. arogant,
pe tocuri - ace.
Şi ochii tău Ŕ
sunt plini de zeflemea..
în ei Ŕ
tu nu te-amesteci cu acea...
ce a iubit şi-a fost Ŕ

iubită...
Deşi e clar, e fapt,
tu pentru mine ai rămas acea... de ieri.
ne-ajutorată,
cu breton zburlit...
Tu te prefaci...
că ai uitat.
Şi cum mă vei impune tu să cred,
că-n aşternuturi,
o zi înainte,
altă femeie sta culcată,
şi mă-ntreba, şoptit,
pierdută:
„Dar după...
ce va fi?
Ce va fi... după?”

Cu mine iată ce se-ntâmplă
Cu mine iată ce se-ntâmplă,
la mine un prieten vechi nu vine,
dar vin
nu cine trebuie,
mulţi, diferiţi,
cu ne-nsemnate treburi.
Iar el, la fel ca mine
pe undeva,
cu cine nu ar trebui,
tot umblă...
Şi-această dezbinare-a noastră,
e de neînţeles...
Noi ambii...
suferim.
Cu mine iată ce se-ntâmplă,
cu totul ne „acea” la mine vine,
şi mâinele pe umeri ea îmi pune
şi de la alta...
ea... mă fură.
Iar alta, spune-mi, Doamne iartă,
cui va pune mâinile
pe umeri?
destineliterare@gmail.com

Cea de la care sunt furat,
va încerca şi ea,
la rându-i,
de undeva...să fure.
Nu dintr-odat` cu asta va răspunde,
dar va trăi cu sine într-o luptă
permanentă
şi instinctiv ea va găsi pe cineva...
îndepărtat, străin de ea...
Vai, câţi nervoşi şi
plini de maladii,
cu legături urâte,
inutile,
prietenii nenorocite,
un`` să m-ascund de ele?
O, vino,
cineva,
distruge legăturile străine...
împreunate.
Şi...uneşte
sufletele-apropiate...
răzleţite.
105

Destine Literare

Eugen EVU

Avampremieră : Eugen Evu, Jurnale III. Pagini de recitit.
Cartea lui Enoh. Înainte de Sumer şi de biblie...
Cartea lui Enoh, scrisă probabil în sec. II sau Înainte de Hristos, descoperită în Etiopia, în 1773, este
una dintre cele mai vechi mărturii mistice existente...Pomenită în Zohar şi Epistola Sântului Iuda,
cartea a exercitat o puternică influenţă asupra gânditorilor evrei şi creştini, inclusiv asupra autorilor
Noului Testament. Câteva teme familiare precum:
introducerea răului în lume de către „îngerii căzuţi‖, epoca mesianică, Noul Ierusalim, Învierea şi
Judecata de Apoi, sunt doar câteva dintre ele. Cumva, revelaţia Sf. Ioan, este parafrazică, dacă nu un
plagiat.(n. n.)
„Enoh a umblat cu Dumnezeu, (EL)...(Cartea astronomiei).”* *Viziunea patriarhului Enoh, / Enoh
scribul),- întemeietorul Astronomiei omenirii: În vis,
Enoh este rugat de îngerii rebeli, să intervină pentru
ei, Veghetorii Celeşti, (v. Genesa, şi ea inspirată din
Enoh, n) „ care şi-au părăsit lăcaşul ceresc pentru a
comite nelegiuiri cu fiicele oamenilor (deci Ei erau
sexuaţi, sau bisexuaţi?! , compatibili sexual- carnal
pentru a se împreuna cu femela umană, cu toate că,
din acest act deviant genetic, au rezultat uriaşii,
giganţii, devianţii, mutanţii!?... n)...* Împreunarea
să fi fost cea „ adamaică‖. Locul – sau nava, este
numită „ Tronul lui Dumnezeu‖- und Enoch vede
şi „ Pomul vieţii‖ – după unii cercetărori,dubla
spirală ADN- ARN, coul genetic!* „ El va fi dăruit
doar celor sfinţi şi drepţi, după marea judectă; apocalipsa, originală, ci nu cea a lui Ioan Teleologul!*
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Tot acolo el vede‖ Grădina Dreptăţii‖ şi „ Copacul
Înţelepciunii‖ (atenţie, nu Pomul, cel roditor, idee
saducheică ci nu fariseică* Suntem în interregn, nu ,
vârf al lanţului trofic, (vs...distrofic, prin „ deviaţii
de la Legea cosmică, etc.?)* Le numesc „ falsuri în
acte cosmice”* În noul mileniu trei, criza globală a
omenirii, pare a fi una a Genomului, transsexualismului, hibridizării între rase,etc... Li se atribuie acestea ca un act premeditat, al unor forţe oculte, v. reptilianismul lui David Icke ş.a.m.d.
S-a afirmat, între altele, că bisericile, catedralele,
templele de pe glob, au exact forma BAZELOR de
lansare ale rachetelor şi navelor actuale, imitîndu-le,
din illo tempore, ca să nu mai vorbimm de vechile
epopei Enuma Eliş, Ghilgameş, ori Mahabharatha,
Vedele, Vedanta şc.l.- cât şi cercetările şi descoperirile lui Zecharia Sitchin, în Sumer, de peste 15 ani,
cu „incredibile” 16.000 de tălbliţe...
Enoh este „ răpit” şi dus undeva în Nord (?)
într-o bază extraterestră? Petiţia lor este refuzată,
condamnarea iminentă. Vizitele lui se repetă, el este
însoţit de „ îngerii de lumină”, în fapt de aceaşi „
natură” divină, Veghetori, dar care nu u comis crima incestului...(incubului, etc)* Erau şapte arhangheli...Se descrie locul „ pedepsei finale a îngerilor
căzuţi”, : „ aici este temniţa îngerilor şi aici vor sta
închişi pe vecie” (v. Akasha, Shambala,
Undergraund-urile planetei, etc, etc- cf. Mitologiilor, n)* (Visul este o altă dimensiune a Timpului,
altfel spus, modulaţia de frecvenţă- memoria lundestineliterare@gmail.com
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gă.., fractalia n.).
N.N. De ce i se refuză, prin milenii de milenii (!),
de către Geneticienii temponauţi, cunoaşterea ce au
avut-o patriarhii, omul adamic, omul cenzurat (protector pentru specie), ca dealtfel şi durata de vârsta:
de la cca o mie de ani, „ matusalemici”, la doar 10%,
actuala vârstă a speciei „ celui de-al treilea Adam
(după Noe şi Iisus, Fiul lui Dumnezeu, dar şi al
Omului, cf. Creştinismului, n)* Răspuns: pre nu
deveni „ luciferic”, rebel dică, spre a nu repeta păcatul: „ a deveni asemni nouă şi a se sui la ceruri” (v.
Babilon, Genesa)* Numeroase mituri, epopei, etcsunt de fapt coduri la care au acces doar „ iniţiaţii”,
prezumitivi (sic n)- aleşi ai lui EL..., (Elohimilor),
cf. unor religii...Scopul este a şti, a stăpâni Imperial
-popoarele, satrapiile, coloniile, mulţimile, etc, prin
istoria repetitivă. Actul cunoaşterii suprioare este

oricum LUCIFERIC, de Lux- Ferris, purtătorul de
lumină, altfel spus CIVILIATORUL demirug, intrus, „ căzut”, prin coabitarea cu omenirea. * Apropos: „Diavolul, şarpele cel vechi (reptilianul, igitur,
n)era atunci pe pământ‖ (Genesa, idem): cum toate
fiinţele din galaxii sunt create de Unul Dumnezeu
Absolut, pe planeta noastră, acest înger-căzut, de
dinainte de crearea Omului,numit undeva Comandant- general al Legiunilor de îngeri, a FOST TOT
UN FIU AL LUI DUMNEZEU!* Cf. Creştinismului,
Mesia cel crucificat, ar fi fost „unicul său fiu‖, sacrificat spre a mântui omenirea‖(ibid)* Per conclude, toate cele creatoare ale omului, speciei, sunt
demonizate a fi Luciferice, rebelionare şi vor fi pedepsite: via religii, dogme doctrine, mistici şi mistagogi, culturi şi arte...

O raportare la actualitatea istorică:
Capitolul CII din manuscrisul etiopean
Spaimele zilei judecăţii; destinele potrivnice ale
vieţii de pe pământ.
„ În zilele acelea, când El va aduce un foc cumplit
asupra voastră, voi unde veţi fugi, şi unde veţi găsi
scăparea?” * „ Şi întreg pământul se va înfricoşa şi
se va cutremura, când EL va coborî Cuvântul Său (v.
Logos-ul, n) asupa vostră”* „Toţi îngerii îşi vor îndeplini ordinele* „Şi vor căuta a se ascunde de prezenţa Slavei (Splendorii) celei mari”, etc
Atenţie! (Justiţiarul divin ...) şi Promisiunea...
„Nu vă temeţi, voi, suflete (subl.n)- ale celor drepţi,
şi bucuraţi-vă că aţi murit în dreptate! (subl. n)*
„ Şi nu vă întristaţi, dacă sufletul vostru a coborât în
Sheol plin de durere”* Şi că în viaţa voastră nu i-a
mers potrivit bunătăţii voastre !* „Va fi ziua judecăţii păcătoşilor, etc”*
„Când veţi muri, păcătoşii vor zice despre voi:
„Aşa cum murim noi, mor şi cei drepţi: Cu ce
se aleg ei din faptele lor? Iată, asemenea nouă, şi
ei mor în durere şi întuneric‖(Perspectiva veterotestamentară asupra Sheolului)
„Deosebirea între cei drepţi şi cei nelegiuiţi nu este
una exterioară, ci una religioasă şi etică. Viaţa păcătosului este condusă numai de ţeluri materiale şi
temporale”. „ Ce au ei mai mult decât noi? De acum
înainte, noi suntem egali”* Ce vor primi ei la rândul
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lor au murit, şi de acum înainte nu vor vedea lumină
în veci”(idem).(Tablele cereşti, Enoh). Cartea lui
Enoh, scrisă probabil în sec. II sau Înainte de Hristos, descoperită în Etiopia, în 1773, este una dintre
cele mai vechi mărturii mistice existente...Pomenită
în Zohar şi Epistola Sfântului Iuda, cartea a exercitat o puternică infuenţă asupra gânditorilor evrei şi
creştini, inclusiv asupra autorilor Noului Tesament.
Câteva teme familiare precum: introducerea răului
în lume de către „îngerii căzuţi”, epoca mesianică,
Noul Ierusalim, Învierea şi Judecata de Apoi, sunt
doar câteva dintre ele. Cumva, revelţia Sf. Ioan, este
parafrazică, dacă nu un plagiat. Apropos „ păcat”:
tot ceea ce este riscant pentru OM, prin devianţe,
abateri, de la programul său GENETIC, aşadar autodestructiv pentru Specie..(n). ...,,,În statisticile lui
2015, pe pământ trăiesc peste şapte miliarde de oameni. Religii sunt peste o mie! Discriminarea existenţială nu este nu este atribuită doar divinităţii pedepsitoare, ci şi Mamei Natura care reacţionează,
distrugerii mediului, seisme, inundatii, incendii gigant, crizei energiilor fosile, efectelor poluante,
cosmosului corelaţionar, conform „ ecuaţiei” micromacro cosmos, a lui Niels Bohr, premiat Nobel, etc.
Ce este mai fascinant decât Realitatea!?? Omul,
noi înşine, suntem misterul ...Simplă retorică?
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O petiţie
Beurăm vinul limpezit
Eu roşu, Cezar aurit
Şi spart-am glajele, ca gemeni...

Dragă domne D-E-N. EA
Subsemnat, subsemnata,
(Cu accent, merge şi-aşa!)
Vă propunem prin acest,
Daţi boborului arest!
Atestat de arestat
De euro-pinisionat,
(Ce-a rămas din ce-au tăiat!)
Vivat Răspublica care
După iar încălecare
Măi tovarăşi, domni cu rang
O veţi suspenda. În ştreang!
Eugen Evu
Cezar remember
Muri cu zile, otrăvit
Ca Eminescu. Neasemeni

Pieri şi nu mai număr anii
Nici el, pe-acolo-n paradis
Întors la zeii, diafanii
Cei ai Splendorii-n care-a scris
Boxam cu stânga neproscrisă,
La fel, cu garda inversată,
Iar la chitară, neucisă,
Doina în care-am fost odată
Eheu, fugaces! Stalagmită
Înrămurită şi-nflorată..

Viaţa literară: Un scriitor documentarist hunedorean: Adrian BÂRSOAN
Prof. Adrian BÂRSOAN (Deva)
Azâ-i dzâua a ta, armâne!
Moto: „aromânii sunt români, ramura sudică a romanităţii orientale”

Decretul Imperiului Otoman din 23 mai 1905, prin
care se conferea autonomie aromânilor, recunoştea
în acelaşi timp şi dreptul statului român de a întreţine din bugetul său pe teritoriul imperiului şcoli, publicaţii culturale şi biserici româneşti. Identitatea
românească a aromânilor a fost confirmată după
destrămarea Imperiului Otoman prin alte înţelegeri
dintre România şi statele balcanice în cuprinsul cărora trăiau aromâni. O anumita organizaţie care se
declară reprezentanta aromânilor din România se
foloseste de manifestarile prilejuite de celebrarea
acestei zile importante din istoria aromânilor pentru
a-si sprijini aberanta cerere de recunoastere a aromânilor
ca
minoritate
nationala
in
nia. Reprezentantii Societatii de Cultura MacedoRomâne, societate cu rădăcini inca din 1860, condusa de actorul Ion Caramitru si din conducerea careia
au facut parte şi regretaţii ist. Gheorghe Zbuchea şi
prof. Justin Tambozi, afirma clar că aromânii sunt
români, ramura sudică a romanităţii orientale. Intr-o
declaratie data publicitatii cu mai mult timp in urma,
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SCMR le aduce aminte tuturor cum Ceausescu, in
1967, a facut un targ rusinos, cedand scolile si bisericile romanesti din Grecia (inchise de greci inca din
1945) acestui stat, uitand ca o parte din aceste
institutii erau construite pe banii comunitatilor aromâneşti. Era lichidata astfel definitiv problema ultimelor scoli si biserici in propria limba a românilor
din Balcani (vezi Adrian Barsoan – “Românii suddunareni intre tragedie, uitare si speranta”, 1996,
p. 154). Problema românilor din tarile Peninsulei
Balcanice, regimul comunist din Romania a rezolvat-o din punct de vedere marxist, renuntand la orice
asistenţă de ordin politic, economic si cultural fata
de românii din afara tarii. Conform declaratiei
SCMR, regimul comunist al lui Ceauşescu a
subventionat intre anii 1986-1988, prin intermediul
Fundatiei Culturale Române (care la ora aceea se
ocupa numai de propaganda si spionaj), aparitia revistei “Zborlu a nostru” (“Cuvântul nostru”) a fantomaticei Uniuni Culturale Aromâne din Freiburg
(Germania) înfiinţată în 1984 de Vasile Barba
destineliterare@gmail.com
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(emigrat din România), ce milita constant (asa cum
s-a întâmplat la Congresele de limbă si cultură aromâne convocate de ea la Bridgeport în SUA si
1988 la Freiburg) pentru teza că aromânii nu sunt
români, ci un alt popor neolatin inrudit cu românii,
vorbind o alta limba neolatina. Iar pentru ca aceste
lucruri să fie evidenţiate, s-a propus de către Tiberius Cunia (aromân din SUA) si membrii acestei
asociatii un nou alfabet de transcriere a dialectului

aromân intr-o formă sârbo-nemţească (mult mai greoi si negand toata literatura dialectala de 140 de ani
ce folosise permanent alfabetul latin al limbii române, cu unele mici modificari). Scopul acestei acţiuni
era acela ca Partidul Comunist Roman sa scape de
problema românilor din afară, insuflîndu-le convingerea că ei ar fi un alt popor, care trebuie sa-si rezolve singuri chestiunile naţionale, se mai arată în
declaratia SCMR.

La sudul Dunării, într-un spaţiu larg cuprinzând regiuni ale
fostei Iugoslavii, Macedoniei,
Albaniei,
Greciei şi Bulgariei, înscris
între Scoplije,
Ohrida, Serdica
(Sofia) şi versantul nordic al Munţilor Balcani, până la Marea
Neagă, trăiesc aproximativ cinci milioane de români.
Ei sunt urmaşii populaţiei romanice din Sudul Dunării, PROTOROMÂNII, locuitorii cei mai vechi, în
acelaşi timp preponderenţi în acest spaţiu geografic.
Blocul lor masiv a fost spart în perioada migraţiilor
între se. 7-9 d. Ch., când în Sudul Dunării s-au aşezat triburi numeroase, ale slavilor, care i-au copleşit
numericeşte pe aceşti autohtoni, siliţi să se retragă în
regiuni muntoase, izolate de spaţiul românităţii nord
- dunărene. Cu toate acestea ei sunt consemnaţi
frecvent în izvoarele bizantine ca entităţi etnice cu
personalitate distinctă, de care trebuie să se ţină
seama, fiind cunoscuţi mai târziu sub denumire generică de aromâni, precum şi, funcţie de zona în care

trăiesc, megleno- români (Meglen Macedonia), istroromâni (Istria).
Supuşi de secole, chiar de peste un mileniu, dar
mai ales în zilele noastre,
unor procese criminale de deznaţionalizare, ei duc
singuri o luptă exemplară pentru supravieţuire etnică. Toate soluţiile „istorice” avansate în epoca modernă şi contemporană de statele şi de popoarele în
mijlocul cărora ei trăiesc, deşi declarate creştine, sau dovedit de o intoleranţă criminală. Singura soluţie
de supravieţuire a acestor fraţi ai noştri, este şi ar
trebui să fie ROMÂNIA!...* fragment din studiul
„Românii Sud Dunăreni , între tragedie, uitare şi
speranţă”, editura Bravo- Press, 1996, lansat la
Colegiul Energetic Deva de prof. Adrian Bârsoan
(în imagine la treilea de la stânga la dreapta)
susţinut de Ladislau Daradici, Eugen Evu, Ioan
Evu(foto Eugenia Evu-Popa)
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Semnal editorial Dumitru Hurubă
Sub semnătura scriitorului Dumitru Hurubă a apărut,
recent, un nou roman intitulat, foarte sugestiv pentru
umoristul de marcă, „Spondiloza la şarpele cu clopoţei” (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015). O parafrază la acest titlu , ar fi “ Spondiloaza” … Cartea va
fi lansată la Fetivalul de umor Liviu Oros, în Casa
de cultură Drăgan Munteanu, din Deva.
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Europe Plurilingue: Santiago MONTOBBIO
Nãscut la Barcelona în
1966, Santiago MONTOBBIO de BALANZO
este unul dintre cei mai
valoroşi poeţi contemporani, aproape necunoscut
mediilor literare din România, evident, nu din
vina lui, ci a izolãrii din
care ieşim cu greu. În cei
câţiva ani buni de colaborare, l-am inclus atât în revista Noua ProVincia Corvina, cât şi în două deintre Cărţile întâlnirilor, şi în
revistele Agero Stuttgart şi Vox Libri. Este licenţiat
în filologie hispanicã la Universitatea din Barcelona,
profesor de teoria literaturii la Universitatea Naţionalã de Educaţie la Distanţã (UNED). A debutat ca
scriitor în 1988, la Madrid, în „Revista de Occidente”. Cartea sa Hospital de Inocentes / Spitalul
inocenþilor (1989) a fost elogios primitã de autori
iluştri precum: Ernesto Sabato, Juan Carlos Onetti,
Miguel Delibes , Camilo Jose Cela,
Carmen Martin Gaite, Jose Angel Valente.
Este autorul unor volume de versuri de succes
precum: Los versos del fantasma (Mexico, 2003) şi
El anarquista de las bengalas (Barcelona, 2005),
carte nominalizatã pentru Premiul Quijote în 2006,
de cãtre Asociaţia Scriitorilor din Spania. A publicat
şi prozã, editat fiind frecvent în Castillia de Nord
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(Valladolid): Etica confirmada (1990); Tierras
(1996). Santiago Montobbio este tradus în Anglia,
Germania, Italia, Danemarca şi Portugalia, iar de
acum şi în România, unde sperãm sã fie editat. Este
vicepreşedinte al Association pour le Rayonnement
des Langues Européennes (ARLE), din Neuilly-surSeine şi correspondent permanent al revistei Europe
Plurilingue, editatã la Universitatea Paris 8.
Dupã ce, cu o bucurie rarã, am descoperit lirica
acestui mare poet contemporan din ţara lui Cervantes, Santiago Montobbio de Balanzo, mi-am dat
seama cã are, inconfundabil, forţa şi claritatea unui
mesaj foarte rãspicat, fãrã echivoc, a unui « teolog
dizident », cum sunã titlul unui poem, a unui modernist de talie universală.
Nimic dogmatic, nici abisal, ci doar ameţitorul fior
metafizic, ca un frison de trestie cugetãtoare (cu
spini!) mlãdiind vântul, colaborând cu el. Este vocea
pe care parcã o ºtii de când lumea, o ai în tine, în
memoria sufletului tãu, este Vocea profetului din
zilele noastre, a unuia “rebel”, situate pragmatic în
noua avantgardă mai ales a neolatinităţii, catedra sa
de conferenţiar iind dintre cele mai salutate de
exegeţi, audiată de tineretul universitar.
Niciodatã poemele lui nu vor cantona sau cocheta în
minor, deoarece nu existã în discursul poetului autentic nimic nesemnificativ, nimic desuet, ci acut
exitenţialist.…

destineliterare@gmail.com
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Lirica radiestezică …
Denise RILEY, U.K.
S-a nãscut la Carlile, Anglia, în
1948. Dupã studii
strãlucite, s-a dedicat unei cariere
academice de excepţie.
Este
profesoarã universitarã la School of Literature and
Creative Writing la University of East Anglia/ Norwich. Este autoarea unor volume de non-ficþiune:
War in the Nursery: Theories of the Child and
Mother (1983); Am I That Name?: Feminism and
the Category of Women in History (1988); The
Words of Selves: Identification, Solidarity, Irony
(2000); The Force of Language (2004) în colaborare
cu Jean-Jacques Lecercle; Impersonal Passion:
Language as Affect (2004). A editat Poets on Writing: Britain 1970-1991 (1992). Colecţiile sale de
poezie, intense şi intelectuale, includ Dry Air
(1985); Mop Mop Georgette: New and Selected Poems 1986-1993 (1993); Selected Poems (2000). Pentru noi, Denise RILEY este o mare descoperire, o
mare şi rarã bucurie ce iradiazã din poezie. O poezie
a limbajului în plinã şi splendidã explozie, un „
strigãt roşu” , cum spune, inconfundabil, al unei
mari poete contemporane. Suntem convinsi cã prin
traducerea în românã, forţa poeziei ei nu diminueazã, deoarece are substanţã energeticã şi pare a fi
rezonantă cu harfa whitmanianã a marilor sentimente umaniste- militantiste, accentuat feministe,
cum ar aprecia Mihaela Miroiu. I-am resimţit

teribilul suflu într-un cutremurãtor poem evocator al
tragediei din Bosnia, demn de a fi sãpat în piatrã pe
un obelisc. Am ales dintre poemele oferite
nominal,în exclusivitate, „Dark looks” (Priviri
înnegurate) şi terifiantul „Desintegrate me”
(Dezintegreazã-mã !).
Limbajul poetic acut-original, impregnat de
þesutul uneori fastuos al sintagmelor, de „armãtura”
rezistentã a unei structuri ce se pliazã simfonic,
amplu, pe un discurs auto-referenţial, însã şi eseistic
- psihanalitic, distinge, aşa cum Malarmée definise,
cu fast melodic interior, statua agitate („Spiritul e cel
ce se-agitã”) a acestei lirici demne de a fi auzitã şi
primitã oriunde suntem, în cele trei timpuri
arbitrare…
Cred cã Saint J. Perse, Walt Whitman, Lucian Blaga, Thomas. S. Eliot, ar fi sãrutat mâna care
scrie RADIESTEZIC, semnînd Denise Riley… Textul curge fãrã virgule, flux de enormã respiraţie, este
catharsis şi “exorcism”, este spasm şi surprize de
lumini cumva reci, dar… orbitoare… Flux de particule ionizate, pulsatorii, suflete într-un mare suflet
trialistŔ logos- patos- etos..
Merită ca românii sã-i cunoascã poezia, mi-a
mãrturisit cã este onoratã sã fie tradusã în românã.
Darul poeziei Domniei Sale ne-a împovãrat frumos,
ne-a fascinat astfel încît îmi vine sã-i spun cu infinitã tandreţe: „mã tem pentru tine, pentru omul rezonant, riscant de… empatic, vulnerabil aşadar”.
Sau nu?

Acad. Angelo Manitta, Italia – La poesia di Eugen Evu.
Espressione del Poetomo. Riflessione che innalza l’uomo
„Lo spazio trapossa nel tempo come il corpo nell‟
anima”...Questa espresione del poeta tedesco
Novalis ben espime la concesione di spazio e di
tempo che il poeta romeno Eugen Evu manifesta
nelle sue liriche, dove l‟uomo -poeta (Poetomo)
appare cuall pellerino alla ricerca della verita e de-l
essenza della vitta, composta innanzitutto di
reflessione e di identita, di anima e di spiritualita.
destineliterare@gmail.com

Egli lascia trapelare tra la righe i grandi quesitti
che l‟uomo si e sempre poti. Qual e il fine dell vita?
Dio ha una finalita nell‟ uomo? Lo spirito umano
percepisce l‟universo e lo comprende? Il poeta Eugen Evu vede in effetti il tempo come misura di una
combustion, come una trnformazione dell nula, che
quasi viene personalizzato per puoi trasformarsi
movamente nel nulla e nel tutto, tanto da poter con111
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cludere che l‟uomo in fondo non e ne tutto ne nulla,
ma solo il suo „tempo e niente di piu”. Appure l sua
esistenza e parte di quell‟ universo , che coincide
conl-esenza di Dio. Infatti il poeta scrive che l‟uomo
” fa parte dell-Uno- giubilando nei alendari acronici, scritti con tracce di sangue nel cielo”. A
questa punto la riflessione si fa filosofica, sentiale ed
eitenziale, in un raporo uomo-Dio, uomo anima,
uomo universo, che mostra la pluralita in Dio
„rammentato come frattaglie/ in aballo degli dei/
mentre „ i colori ll-arobaleno/ nelle squme dlle
idee/saltno ome le trote/ suicidare tra la cascate”.
La poesia di Eugen Evu appare espressione
dell‟ uomo contemporaneo , epressa con una finezza
stilistica e propositiva, ma sopratutto vive quelo stato di riflessione che innalza l-uomo e lo spinge alle

alte vette della lirica, che e quel „sublime” tanto
decantato dai greci, e sopratutto attraversso un
linguaggio metaforico lacia flettere su se stesi e sulla
vera entita de la propria esitenza.
Eugen Evu e membro dell Unione degli
Scrittori din Romania, membro d‟onore dell Academie di Scienze, Letteratura e Arte ASLA di Oradea, e accademico d‟onor di diverse Accademie, tra
la cui l‟Academia Internazzionale Il Convivio, et e
Redattore Capo dell rivista di letteratura e arte di
livelo europeo- Noua ProVincia Corvina.
Ha ottenuto diversi premi, in Romania, Italia,
Francia, Spagna, Cuba, Germania, Croatia, Ungaria
e si preocup di diversi generi letterari: poeie,
saggistica, narrativa, teatro.

Storia internazionale „Poeti contemporanei- forme tendenze letterarie del XXI secolo”.
Prima edizione, Aprilie 2014, pag. 71

Pamflet discobolean*
PSI-che şi măştile (ne) îndurării...
În sensul / nonsensul rotund, paradoxist, opera
poetului este un auto-studiu de caz, cum ştim, mai
sigur decât TOŢI psi- analiştii istoriei literaturii,
paraleli cu psihiatrii, ori dogmaticii. Creatorul este
vânătorul care poate eşua fie în auto/ vânare (de
vânt!, vorba lui Jimmy Hendrix), beatificare, beatitudine igitur, fie în scepticism, autocompătimire
(lamento mizerabilis est?), fie în învinuirea altora
pentru propriile complexe de inferioritate,
misoginISME, fracturISME, care, deveinnd complexe de superioritate, ca la marii sociopaţi,
extremistici, eroi ai disperării, idolii candidaţi la
statui, eternizare publică, academii sau... mausolee.
Am cunoscut un număr deja insuportabil de
creatori, direct sau prin opere, spre mă înşela egoist
în sentinţe arogante.... Omul care scrie literar, joacă
teatru, trăieşte a u c t or i al muzica, pictura etc,este auto- cercetător, sieşi şi operei benefic, numai
prin sinceritate, desigur, prin empatie, dincolo de
mijloacele- instrumentariul de laborator propriu,cumva ascuns de experimentul- şcolar şi universitar,
etc. El este deci coparticipativ afectiv cu alter-ego;
în conflict cu propriul sine şi sinea (sic), mulţimii lui
112

Gustave la Bon. Poetul- filosof, Sofianicul, este cel
mai expus riscului alienării, prin experimentismul
lui, damnat a fi luciferic,o spunea chiar unul dintre
marii geniali înnebuniţi, Nichita Hristea Stănescu,
ruso- ploieşteanul : „boala profesională a poetului
este alienarea”... Obsesia maniacală era aceea de a fi
fost „ deposedat de toate, până şi de pustiu”, (v. Em
Cioran). Principiul ordonator, artificial, în final autodestructiv, este nesaţiu organicului terorizat, atât
hormonal- disfuncţional, al unui modus- vivendi,
modus operandi, pe culouoarul dantesc- leopardian- shakespearian- baudelarian- villonian- etc,dostojevkian etc...
N. S. a eşuat în „ antimetafizică”, Pltolemeaism,
căzînd „ rob sieşi şi sieşi rege” (cit. n.) propriilor
avataruri psiho-somatice, ca majoritatea genialoizilor, (Eminovici- escu, Bacovia, Sfântul de la Maglavit, „ Arhanghelul „ legiunii, Zelea Codreanu, generaţiile „ suspendate”- nouăzeciştii şi două-miiştii”
via George Călinescu- poetul!, Saşa Pană, Geo Dumitrescu, Mateiu Caragiale, Zecharias Lichter, Ilarie Voronca, Pius Servien, oarecum Norman Manea..
(v şi A.D. Xenopol, Negoiţescu- Regman, W. Aidestineliterare@gmail.com

Destine Literare
chelburg, fraţii Cioran, Al. Piru, Rotaru, Ţuţea, Ioan
Alexandru- Şandor, Caraion, Florin Mugur, Marin
Preda, Alex. Ştefănescu, soţii Liiceanu, parţial Pleşu, Mihăieş, Patapievici...via Labiş, numeroşii
alogeni, a.e. baconsky, Arghezi, Gheorghe Pituţ,
Nora Iuga etc). Vezi aşa zişii scriitori sinucigaşi,
Wikipedia) Ŕ propriilor lor auto-scormoniri, mai ales
cei erotomani însă infertili, etc...” Boala” a fost
definită de chiar una dintre cele 5- 6 soţii-amante ale
„ uriaşului blond”, sic, Gabriela Melinescu „ boala
de origine divină”...Tipologic, îi putem asimila ca
emuli –epigonici, trans-culturnici, aşa-zişilor „
sfinţi ai închisorilor”, Arsenie Boca ş.c.l, alţi numeroşi „ ai peşterii”, în ceea ce istoric ş numi „ teroarea
spaţiului deschis” mutattis- mutandum..., abisalism,
neantism, kamikdze, caţavenci, foşti şi neo- tovarăşi.
Fiecare Ŕcum fiind mercenari ai dumnezeilor- semizeilor- idolilor fiecăruia, neh? Geo Dumitrescu
(„Dreptul de a trage cu puşca”, poet genial, din care
au plagiat mulţi, mort sărac şi la mila Uniunii Scriitorilor al Fondului Literar (gen roata ţiganului!) în
preşedinţiile P. Sălcudeanu- Prohap, Sorescu pasager, Laurenţiu Ulici, M. Dinescu)- fără urmaşi, ca
majoritatea celor în discuţie !(„!) i se aducea mâncare acasă, cu sufertaşul... (Datoriile răsfăţatului „ zeu”
al „ mulţimilor întovărăşite,(v. Roşu vertical, ed.
Militară, 1966)- în fond un privilegiat, Niki Stănescu, erau, la primele alegeri libere de la USR, Universitate, unde am fost laolaltă cu Doinaş şi Ulici, martorii „nucleonilor” dâmboviţeni, ex-nomenclaturişti,
avea datorii la bugetul USR, de peste 100.000, în leii

regimului ceauşescu, bani păpaţi de bursele lui privilegiate, bani ai cotizanţilor care eram.. Tot astfel,
Păunescu, dacă nu şi Doina Cecilia Coman (Ana
Blandiana), cu circumstanţe atenuante, din politeţe
faţă de... sexul slab...Din nefricire, după 1990, avem
o generaţie pre (natal?) disfuncţională, aşa zisă a
„uterului supărat” (sintagmă a criticii germane, a
„ precocităţii” genile, sic, n...O astfel de creaţie
fost numită de un mic critic tribunist „poezie extrauterină” (horribile dictu?)
(Recent, mai ales la Realitatea -TV, se perindă
sub viteaza echipă a dlor Cosmin Guşă, Ion Cristoiu
(?!!), şi curelele lor de transmisiune, parada sfertodocţilor, noua propagandă, (n)apoca-elipticii (!)
etc,- zeci de consacratnici, care- cum, ai celei mai
tragic Ŕ exotice „ şantiere” ale ...memoriei colective,
aşa zis „ slective”, recte fie amnezice, fie sadomassochiste la vârfuri sau în depresiuni, vânătorivânaţi, vai, uneori Zombyie ! Remember Cimitirul
vesel de la Săpânţa, sapienţa, adicătelea. Nu mai
suntem la blagienele Curţi ale Dorului, ci la curţile
vechii-noi, ale mancurtismului şi neo-balcanice barbarii, v. Umberto Eco, sau C. Gustav Jung, dar şi
câţiva rari conaţionali... Mascarade? „Masca sunt
eu”, a parafrazat-o Nicolae Breban pe ...Madam Bovary! Recte...eul colectiv? Îi plâng pe Istrati, pe Fănuş Neagu, Marin Sorescu, Mircea Micu, Ion Gheorghe, Ion Horea, cu care am avut noroul la timp să
ne întâlnim..., ci nu pe „ Vintilă Horia”, alias Caftangioglu!

Exoftalmia şi ecranajele „ marelui orb” blagian?
Iată o capodoperă ars-poetica, a Himeridei din
triangle carpato-danubiano-pontic, a uitatului slavoromânesc Saşa Pană, mort în 1965), din vechea gardă... Mult superior unor Nina Cassian, Al. Toma,
Arghezi ş.c.l.- predecesori ai AGON- ISMELOR
actuale, ca aici:
„ Dă-mi un pumn din aceste seminţe/ de eternitate/ tu le zici minute/ in ficar încolţeşte cu sfială/
o dorinţă inefabilă/ Leagănul uni dorinţe”le bănuiam cenuşă/ Cu privirea ascunsă/ în privirea
me/..Genele ascund continente pierdute/ mi-aş
odihni fruntea pe coapsa ta/ ca p o balanţă de
destineliterare@gmail.com

lumină şi de viaţă/...în tulburarea aronioasă a
crepusulului/ grădina şi sear/ supendate în legendă/ Dinoace camera goală ca uitarea”... Peaproape acestuia a fost şi Constantin Nisipeanu, oniricii, pe care l-am cunoscut, sau ţigănitul Anghel,
târnavitu ş.c.l. ... Devenim sau re-devenim?
Pasaggio:
Suntem în paradigma mecanicii viului, freudiană, dar şi cea Noicană? În romanţele telepatice ale
Paracletului în-uman? Opus- Dei? Opera? Timpul
din operă nu este cel al cretorului Ei ! Suntem
electro-magnet-oameni! Sexus, Nexus (Nessus?),
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Plexus. Centrul fricii. Artele- magnetoglinde. Unii,
tot mai rari, devin vizibili şi îndeaproape. Depindem
de perspective. Dar cui ne dedicăm?
Sociologic...Ne ascundem, cu inoculata din illo
tempore stigmă a Învinuirii (împărţită nedrept cu
biblica culpă a „îngerilor căzuţi”) Ŕ ne ascundem de
fapt în opere. Cei mai mulţi se ratează în Ea, încremenesc în proiect...La „ Infernul discutabil” al lui
Ioan Alexandru, foileton obsesional al tuturor paradigmelor, dogme sau doctrine, utopii sau
psihedelISME?... Complexul ne este cioranianul fix

al „ deposedării de toate„? Un „ iad de paradă”, al
„singuraticului captiv”, cum corect foarte zice Ovidiu Genaru? Singurătatea o fi a Creatorului în opera
Sa, ori a Demiurgului intrus? A ratării ciclice şi reiterării prin auto- sacrificiu, sau chiar scarificrea altora?
Să fie în Om un fel de program al autoflagelării,
autorăstignirii, cu scop întemietor de noi religii sau
doctrine, totuna? Ştim că nu ştim, cum scris-a Socrate. Cum scrise Lucian Blaga: „ contemporani cu
fluturii, cu Dumnezeu”?
Va urma

* În România, pamfletul este legalizat ca un drept democratic al exprimării libere de opinie, n. Există şi o
aşa- zisă instituţie bugetară, care atacă în procese autori pe motiv că ar discrimina, teorie dictatorială,susţinută ocult de Mafiile globale, de tot soiul de „cercetători‖ antropologi,în fapt extremişti. A cunoscut
un astfel de caz al hărţuirii, prin regretatul confrate jurnalist şi istoric al literaturii, Ştefan Nemecsek,
căruia îi dedic in memoriam cet text.
28 Martie, 2015
Texte şi pretexte: despre Dumitru TÂLVESCU, altcum…
În spaţiul cultural învârtejat al evenimentelor din
1989- 90, imperativul
ALTCUM a circulat sub
auspiciul a ceea ce a fost
numit de către Iv Martinovici, la Forum 22,instituţie care a preluat
cumva neo- tezist, structurile ― confluenţiste‖, ale
defunctului C.C. al UTC- via SLAST, şi sub sloganele ― Armata e cu noi‖, sau acuzativa sintagmă
neo- propagandistă ― Cine eşti dumneata, tovarăşe
Ix?‖...În arealul hunedorean, diplomatul de excelenţă ca Revoluţionar al CJ Deva, Iv Martinovici,
cu drepturile conferite atunci de organele provizorii
via Iliescu, Petre Roman- Neulander, Silviu BrucanBrukhăr,-spaţii comerciale, pensie de revoluţionari,
terenuri agricole,etc. Mai propriu ar fi fost „ cine ai
fost dumneata, tovarăşe?‖- pe canavaua vs securistică, a învinuirilor, dosariadelor şi tot ce a urmat...‖
Revoluţionarii‖ au avut grija, la Hunedoara, să îşi
sustragă dosarele eventuale incriminante, ale pseudo - dizidenţelor, sub oblada kakistocraţiei aşa nu114

mite de Dorin Tudoran...şi chiar să le ardă în crematoriul din curtea fostei Miliţii, sediu şi al securităţii.) Am avut mărturia unui fost soldat, atunci
santinelă şi a altor concitadini, unii emigraţi în occident. Dosarele mele, patru la număr, aveam să le
recuperez mai târziu, de la Institutul de istorie recentă, CNSAS...Iv M. a fondat la acel Forum 22, un
cerc literar numit ALTCUM, unde îi erau consilieri
Carmen Demea, a treia sa soţie, Nicoleta Ebner,
Gabriela Brănescu, Ioan Barboni şi alţii, învăpăiaţi
de militantismul kaki cu banderola tricoloră...
Evoc aici povestea, pentru a fi util eventual
arhivarilor, dicţionariştilor, istoricilor literari post revoluţionari,care cosmetizează într-o veselie,numeroasele vieţi şi treceri, opere sau ratări, în
ceea ce numeam undeva Tenebrian Revolution...
Câţiva dintre congenarii literari ai mei,le cunosc
istoriile reale,aşa cum nu o uit pe a mea...‖ Misionarii‖ de care scrie Nicolle Ebner, şi-au consumat,
care-cum, propriile destine, însă siajul, trendul sau
hiatus-ul memorialului unora,va face valuri şi chiar
tsunami-uri, probabil decenii.
......
destineliterare@gmail.com
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În arealul mai larg, al regiunii, „vieţile romanţate”,
de misionari, sfinţi locali, eroi ai revoluţiei, autentici
ori falşi dizidenţi”, vor continua care- cum, funcţie
de noile înregimentări, în telenovela „ Reformei”,
iată, după 25 de ani... ...Dintre cei care erau necunoscuţi în mişcările literare din judeţ, prozatorul şi
poetul Dumitru Tâlvescu avea să-mi iasă în cale

recent, prin intermediul editoarei Paulina Popa şi al
unor prieteni ai săi din Tg. Jiu, - Gorj- unde arde o
Brâncuşiană şi Columnistă mişcare culturală admirabilă...
Recent, scriitorul de la Săcărîmb, mi-a atras atenţia
prin cărţile sale, aparţinînd în grila post- Uliciană,
atât clasicismului, cât şi postmodernismului..

…Stăpâni pe iluzii, sau în absenţa noilor stăpâni …
Dumitru Tâlvescu îşi reia (repliază) temele convergente ale volumului „Stăpân peste iluzii”, scrierile
lui devenind şi mai fluide, ca arterele colaterale ale
unor meandre riverane. Este un om mare care recugetă
lumea
deopotrivă
„adolescentin”
şi
„bătrâneşte”: textele din acest nou volum sunt
deopotrivă exerciţii de auto-psihanaliză. Ele sunt
transpuse probabil irepresibil cotidian, însă cu
„visătorie” nocturnă, când ironic-sceptic, când cartezian. Poetul este evident un fin Poetom practician,
extrăgând fără complexe livreşti, uimiri şi vagi aforisme din tot ce „mişcă” iluzoriu, ca un fel de umbre
de contrast ale realului. Despre el, ca la mai toiţi
poeţii munteni, vrei - nu vrei, scrii poetizând tu însuţi! A scrie este a dezmierda, urmele-cuvinte, pe
astralul (holographic al) nostalgiei; starea este crepusculară, die Weltschmertz, „răul de lume”; ieşirea
prin text (discurs) este în scepticismul care „vrăjeşte
ironic/ chipurile cu umbre”...
„Mai am putere să mângâi/ Urmele săruturilor de
demult,/ Uitate, ca-ntr-o carte veche, pe un raft./
Mai pot vedea clipirea veselă/ Privirea ta, de riduri
văduvită./ Când timpul vrăjeşte, ironic,/ Chipurile,
cu umbre./ Mai sunt învingătorul zilei sterpe,/
Printre iluzii, stăpân, degeaba,/ Mai trec un an şiapoi un altul.../ În albume, nu mai sunt tot
eu!‖(Amintiri vesele). Starea de înstrăinare, de
alienare, pe fondul baladesc al paradiziacului pierdut. Retrospectiv, iubind-o pe Mnemosyne, dar şi
înnamorat ca Endimion, de Lună, Sora- soarelui,
Dumitru Tâlvescu voalează constanta atemporală a...
timpului, ca durată. Obsesia timpului este a memoriei ce inversează, regresiv, imuabila lui rotire.
„Eterna reîntoarcere” eliadescă, punctată cu bornepoemeenunţuri, aphorii, desigur ca o gesticulaţie
patetică a „încetinirii”, a surprinderii în flash-uri,
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colaje, derulare cinetică. Cronos este nocturn, lacom:
„Hulpav, se-ncaieră timpul, cu zilele,/
Înghiţindule, pe nemestecate,/ Atent, doar la nopţi./
De le ele, mai speră, un gest de resemnare,/ Potolinduşi setea cu visele lor.‖ (Nemurire). Sentimentul
asupritor este cel al neconsolării, ultra-firesc, de
unde rostirea incantatorie uneori. Poate din nostalgia
unui hedonism rural, tradiţional, anume a Obârşiei !
Imaginaţia curge „recuperator” în discurs. Când
poetul este în graţia muzei clasice, forma prozodică
îi vine ca un tipar, ca un fagure de ceară, în care
patosul, afectivitatea unui ultrasensibil (stângaci!) Ŕ
sună mantric, tămăduitor auzului, deci se comunică
(se cuminecă) mai incantatoriu: Poetul are harul
spunerii constrictive, cum ar zice Doinaş sau I.P.
Bradiceni, dar şi al „oaselor de sepia” montaliene,
diafane şi transparente, imitând tălăzuirea cogitoului: „albind ca pe oase/ cuvinte şi spini”: „Lumina
lunii adună sclipiri şi le-ntoarce/ Spre spaţii mai
largi, odihnite-ntre stele Şlefuind bezna deasă,
infinitul îl stoarce,/ Cu o oglindă ce duce culoarea
din ele./ Se-ntorc, mai târziu, pe pământ şi mai noi,/
Albind, ca pe oase, cuvinte şi spini/ Cerul opreşte
din mers, trei speranţe de soi,/ Cailor albi ce lentâmpină şi le poartă, senini. Glumeţ şi-mpăcat, eul
priveşte şi face/ Grijilor făgaş, întâmplărilor cale şi
naşte/ Lumini prihănite în gânduri şi tace/ Privind
caii albi, dintre care, doar unul, mai paşte.‖Într-o
grădină la Săcărîmb, poetul se mai şi ceartă, ba cu
mierla, ba cu vulpea care dă târcoale cu coadanainte…Ba cu ariciul care pufneşte prin urzici,
citeşte, scuzaţi, nişte gagici.(cit. Marin Sorescu, la
Deva d-antan…).Serios vorbind, însă, cum I se
cuvine, nadirul latent irumpe cumva pulsatoriu, în
fiece poem, crepuscular şi acut-existenţialist.
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Negreşit, sinceritatea mărturisirii, poetizantă,
ornamentica ludică şi cu ţinta de a (ni se) împărtăşi,
este de valoare, autentică, fără elucubraţiile en vogue
ale textualismului resurect. Unele inegalităţi de timbru Ŕ prozaisme, concom itente (spontane) au de
fapt rolul umbrelor în pictură, cum ar spune Ghe.
Grigurcu, contrapunctice. Temperamental apolinic,
poetul scrie elegiac, sub luna pienna nu departe de
Uroi, Simeria, Deva, Certej, spaţiul mitopoetic de
unde îşi “ extrage” şi substanţa fabuloasă a romane-

lor Ŕ şi acestea, impregnate de poezie, de locuire
poetică, aşa cum defineşte topologic Heidegger pe
primul mare romantic al lumii, Hoelderlin. Însă
Tâlvescu are resurse predictibile a se redefine pe
sine, aşa cum deja se prefigurează în volumul Altcum, despre care voi scrie cu aceeaşi vervă ce ne-o
inspiră carte - de - carte…Omul Tâlvescu este un
companion minunat, cu care călătorind, povestind,
reintri în “Basmul lumii acesteia”…
România 2015

Lista din Ardeal
- o eglogă blajină –
Sieşi duşmanul urii de sine
Întunecimii de sub ruine
E neo-menschul omnoul zloatei
Aliluevei din estul Gloatei
Şi-ai lui Rasputin and poliglote
Gullagcioviste sibero-grote...
şi subtextuale şi motte-a-motte...
Cum fost-au încă sunt cei machiavelici
Din tagma - frauda lui haş. Patapievici,
Ai prăbuşirilor retro-jivine
Mancurtizaţi beliţi and orfeline
Imunda hoardă-n josnicie oarbă
Stîrpituranzii, spermafrozii, farbă

A boiangiilor ce, dracu să îi fiarbă!,
Îs kozondraci la anghelii cu barbă
Şi schioprozeloţilor barbari
Ai spânzului lui Belzebouth, tartari
Din tartorii de-aci şi den Maldova
Colhoznicii lui Putin and Jehowa...
Şi cul şi ştrul şi big - emul
Şi ştromoleţi şi politruci
Din politurci başibuzuci
Limfatici spermafrozi tuzluci...
Din listabelul nominal
A celui mai Străbun Ardeal!
Trăzni-i-ar !

Indignatio remember „ Tătucul Beniuc”...
Prin anii 70, la Ţebea şi Deva, l-am cunoscut pe piticantropul Mihail Beniuc, adică fiul lui Ben ( jamin?),
lipovean băltăreţ ot Biharia. Era la casa pionierilor, cu vecinul devean Gligor Haşa, şi erau acolo, tot ca
invitaţi la serbările UNESCO, Eugen Burza, Ana Blandiana şi Romulus Rusan... Beniuc , semănând fizic
tare cu Ion Caraion, mi-a scris pe o carte autograful insultător: „ poetului Eugen Evu, urmaşul meu în Ardeal!...Eu abia debutasem cu „ Toate iubirile”, la Facla Timişoara, girat de Ş. Aug. Doinaş.
” Columbofilul m-a confundat rău; eu eram urmaş NU al lui, tov prezident al USR stalinist, nici al lui Dr.
Petru Groza ori Ghe. Ggh. Deja,... ci al părinţilor mei ardeleni haţegani, al tatălui meu Gheorghe, fost luptător sergent major la grăniceri, peste Prut, cu Antonescu, pentru recucerirea Basarabiei după 1989 decorat
cu Crucea de Merit şi Veteran de Război pentru reîntregirea patriei.
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Remember: George ŢĂRNEA
Egloga la hommo emanatus
Ne trec o mie de sudori
Când dăm cu nasul de duhori
Mişei corupţi ţepari dihori
Dar punem botul, vrînd- nevrînd,
Cu spaime de popor flămând,
La fiecare surogat
Adus de câte-un de-legat
Al belitorilor de oi
Bun de legat, dar iar scăpat
Deşi, apoi, e vai de noi,
Prin câte cazne înnotăm
Să mai trăim, să mai votăm,
Să mai visăm, să mai vedem,
Sau câte-o bubă la export
Să iar mizăm pe calul mort,
Ori, dup-o datină schilavă,
Cam bogomilo-turco- slavă,
Mizăm pe golul din potcoavă
Covrig care nechează, pleavă.

Mitologie, originea religiilor: Mircea ELIADE
Motto: Există aici o singurătate a frumuseţii...
Aceea este a Divinului... Eugen Evu
Hainuwele şi dema. Asasinatul primordial. Precum în metatext, aşa şi în text...
Miturile din această categorie se caracterizeză prin
faptul că asasinatul primordial al unei fiinţe supranaturale a dat loc unor ritualuri de iniţiere, mulţumită
cărora oamenii ajung la o existenţă superioară. De
remarcat că acest asasinat nu e considerat drept o
crimă, altminteri el n-ar fi fost reactualizat cicic în
ritualuri. (....). Cuvântul d e m a (originar din Noua
Guinee), desemnează creatorii divini ...Ei sunt descrişi când sub formă umană, când sub aceea de
animale sau plante. Mitul central povesteşte uciderea
divinităţii d e m a de către alţi dema (Jenssen,
Mythes et cultes chez les peupes primitifs, Paris
1954, p.108);
Cel mai vestit mit este cel al tinerei fete (fecioare
!) Hinuwele.(...). Un om pe numele Ameta, vânător,
găsi pe floarea unui cocotier, un copil, anume o fată.
destineliterare@gmail.com

Peste trei zile ea deveni o fată de măritat. În timpul
marii sărbători Maro, nouă nopţi la rând i se dedicară dansuri...Oamenii săpară o groapă şi o aruncară
pe fată apoi dansară pe ea.(...). Ameta descoperi
crima, dezgropă trupul şi-l tăie în bucăţele, cu excepţia braţelor, îngropîndu-l în diferite locuri. Bucăţelele astfel îngropate dădură naştere unor plante
necunoscute, mai ales tuberculi, principala hrană a
oamenilor. Ameta îi duse braţele fetei ucise unor alte
divinităţi Dema, numite Satene...(...); Cu braţele lui
Hainuwele, Satene construi o poartă şi-i adună acolo
şi-i adună pe dansatori”...(idem).
Ad. E. Jensen arată importanţa acestui mit pentru
înţelegerea religiei şi a imaginii ce şi-o fac despre
lume paleocultivatorii. Omorul unei divinităţi- dema
de către alţi dema, strămoşi ai omenirii actuale,
subl.n red.) –pune capăt epocii „ paradiziace”,
inaugurînd epoca în care trăim azi. Divinităţie dem
au devenit oameni, adică fiinţe sexuate şi muri117
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toare...(ibid, n.).
...Înjunghierea porcului, mielior, altor animale, nu
are alt înţeles decât o „ reprezentare” a omorului lui
Hainuwele, recte un act sacrificial divin care a dat
naştere tot ce există azi pe pământ. Esenţialul este
aşadar concentrat în acest omor primordial.(...).
Diferitele momente ae vieţii religioase din primordie amintesc necontenit de evenimentul care a
avut loc in illo tempore, ajutîndu-i pe oameni să-şi
păstreze conştiinţa oiginii divine a lumii actuale.
Ceremoniile de pubertate amintesc faptul că pentru
oameni capacitatea de procreea derivă din primul
asasinat şi repun în lumină faptul că mortea nu poate
fi despărţită de procreaţie. Ceremoniile funerare care
se referă la călătoria mortului spre împărăţia (imperiul) morţilor amintesc că această călătorie nu e decât o repetare a celei dintâi, efectuate de divinitatea
dema. Dar elementul esenţial îl constituie reiterarea
uciderii divinităţii dema. Jertfele omeneşti sau jertfe

de animale sunt evocări solemne ale asasinatului
primordial. (...) Canibalismul, anume că într-un fel
sau altul, mâncăm întotdeauna divinitatea. Ceremoniile noastre, sunt, prin urmare, sărbători comemorative...
Nu ontologie, ci istorie. De la ANU la EL (ohimi).
Hirogamiile...
Esenţialul nu e solidar cu cu ontologia, ci cu o istorie. Deopotrivă divină şi umană...ANU al mesopotamienilor, EL al canaaneenilor, Dyaus al indienilor vedici, Uranos al grecilor...
Varuna a luat locul lui Dyaus, dînd naştere zeului
tânăr Indra, Vişnu şi Şiva... EL al cananeenilor (v.
V. T.) Ŕ îi cedează locul întîi lui BAAL (v. DECE –
BAAL, al zecelea Baal, n.) –întocmai cum ANU
cedează lui Marduk.

(fragment din Aspecte ale mitului, eseuri, Bucureşti, ed. Univers, 1966).
P.S . În România, martie 2014, există o mare dispută privind obligativitatea religiei în şcoli.

Poesia unei romanciere - Raisa Boiangiu
De la debutul cu Zantiala, fiul pământului Ŕ
1982 - carte destinată tineretului şcolar, în scurta eră
a protocronismului cel dezavuat de Nicolae Manolescu drept „confiscabil propagandistic” - corect, n! recte cel oarecum resurect azi, via reimportată...
Napoleon Săvescu ş.a.- şi până azi, 2009, cu poezie,
ca „o altă faţă a creaţiei...”, Raisa Boiangiu
a marcat itinerariul invers al unui destin fără acalmii
dar nici dezastre - oricum, neevocate în niciuna din
romanele ei; toate acut auto-referenţiale, toate impregnate de biografic. Au urmat alte şase la număr o „călătorie înspre origini”, sau o „fugă neterminată”, în fine, una
„ a sfâşierilor”, spre a depăşi recent „splendorile
agoniei”... Şi iată cartea unică a ei, de poeme (!)
Dizarmonii Ŕ de la tinereţe pân‘la bătrâneţe... Ştiam demult că scrie şi poezie, ba chiar eu am îndemnat-o, recent, să adune totul într-o carte în care să se
„arate” şi altfel. Parese că Raisa Boiangiu esenţializează Ŕ şi bine face Ŕ o structură sufletească când
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generoasă, când severă, sau doar austeră, lirica ei
reuşind să depăşească excelent ridicolul atâtor grafomani şi sfertodocţi, ce ne înnăcresc devastata „viaţă literară” post-provincialistă pentru ei. Sintagmele invocative de mai sus, dintre ghilimele ale frazei
mele sunt explicit titluri de romane ale Raisei Boiangiu.
O atare retrospectivă este izbitor de pragmatică, relevând o memorie mitologică, a existenţei parcă sub o stigmă, determinare, şir al consecinţelor din
illo tempore, desigur regresiv catharsică şi (sau)
exorcizantă, o regresiune în acea memorie (datum)
întru dumirire, cel puţin, faţă de sine şi neînţelesul
lumii, prin actul însemnării... Teritoriul străbătut pe
un traseu al Strămutării (evocat în unele romane) de
undeva din Moldova ocupată, spre un alt tărâm, cel
al supravieţuirii, în Ŕ vai Ŕ anii stalinizării Hunedoarei şi ai delirului propagandistic proletcultist, s-a
vădit însă unul al exodului dirijat cinic, cu aşa-zisul
Tren al Foamei, care a debarcat strămutaţii în Ardeadestineliterare@gmail.com
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lul Ŕ ţintă al sovietizăii: acolo unde eu eram un şcolar al primelor clase, iar Raisa Samoilă (Boiangiu)
mi-a fost profesoară de... limba română. Un exil de
fapt, dincolo de spaţiul realului „bine temperat” prin
expatrierea sa de dincolo de Prut, dincoace de Mureş. Unul al scrutărilor, devenirii, rodirilor sau eşecurilor, un drum spre sine: ab origine, cum va mărturisi această carte. Chiar dacă prozatoarea a orchestrat variaţiuni pe o aceaşi temă, viaţa ca o moarte cu
încetinitorul, sau purgatoriul rece, indecis, al „dumeririlor”, ea are în toate scrierile epice obsesia terifiantă, de o luciditate ce se dezlănţuie în „delirul”
unor paroxistice strategii de speţă „surrealistă”, în
stilistica ei borgesiană, a datum-ului, ca fatalitate.
Numai că acel Amor Fati din extremis, temperamentul ce trepidează între Eros şi Thanatos, sau dacă
vreţi, între Agonie şi Extaz, sporeşte mereu Conflictul eu-ceilalţi-lume şi apoi reductiv: eu-eu, făcând
demontraţia temei Călătoriei înapoi, ca viaţă, spre
origini.
Romanele sunt astfel nişte încercări labirintice eliadeşti, Raisa Boiangiu caută desigur smulgerea din „bântuire” întru dorita mântuire. Sensul, rostul existenţei ca o „ pregătire a morţii”. Însă ce e
viaţa dacă nu descoperirea ei ca mister incognoscibil
ca lume, parţial tangibil ca entitate, a fiecăruia, de
când... lumea? De fapt „agonia” de după extaz, drum invers, al retragerii consolate (?) din „lume”; ci nu prin „nelumire”, probabil întrevăzândsperând suferinţele (naturii) ca simptome ale vindecării. ( De a fi întru a rodi Ŕ noimă ambivalentă
masculin Ŕ feminină). O femeie care scrie va fi în
mod firesc pledantă a datului matriceal, al naşterii şi
maternităţii, însă dacă dragoste nu e, nimic nu e.
Chiar dacă a fost şi a plecat. Numai că poezia se
vădeşte un summum al revelaţiei, după înveşrunate
şi devastatoare căutări, anume a neantului, al aneantizării, al deriziunii noimelor existenţiale. Obsesia
numelui, ca botez-semn, deschide amar-epifanic
prima ei carte de poeme, evident titrată aluziv la
eposul arhaic, antic: ,,Tinereţe făr‟de bătrâneţe”,
parafrazic „de la tinereţe pân‟la ...”. Raisa Boiangiu
respinge astfel relictele fetişizante ale unei soteriologii mai degrabă eclectice, revenind la duritatea
enunţului asupra alienării, a înstrăinării, şi, de fapt a
ne-regăsirii. Chiar dacă ştim din cărţile ei că nu a
existat acel „paradis pierdut”, al copilăriei, nici călădestineliterare@gmail.com

toria în sensul-parabola Cohelo-iană, (Alchimistul) al
„mitului personal, al fiecăruia, poezia sa pecetluieşte
acest „drum invers” cu o troiţă colorată cu metafore:
peste 260 de pagini şi cam tot atâtea poeme. Şirag de
mărgele colorate, mai toate cu negru luciu, pe care
probabil în paralel cu munca acribică a prozei, le-a
ales şi le-a şlefuit Ŕ poate cu unele reveniri pe texte
vieţi, cândva mai exuberante, mai estetizante, ca să
ridicce acest stâlp de cuvinte... Nu metafora biruie,
nici măcar aceea ce întreţesea mereu epica sa, ci
încrustarea rece, sieşi nemiloasă, conotaţia la meditaţiile şi interogaţiile unei culturi literare remarcabile, contopită cu experienţa proprie. Enunţul devine
al eseului despre eseu, al încercării de a redefini explicit ceea ce descătuşează tensiunile materfizice
„Numele meu s-ar vrea Inventor: mirare a interiorităţii/ refuz al certitudinii./ Numele meu s-ar vrea
Tăcere:/ vagă plutire în exterioritate,/ acceptare a
vidului/ cu acel cod prim al/ exprimării pure”...(
Numele meu, p. 7).Nimic mai retro-spectiv şi evident
mai actualizat ca enunţ rezumativ al Călătoriei inverse. Însoţirea cu Timpul, de fapt împotrivirea, sau
nepotrivirea. (Instabilul, relativitatea în toate, refuzul
certitudinii, vaga plutire esoterică, anerantizarea
ca acceptare Ŕ recunoaştere a vidului- etricului, însă, atenţie, aceasta numai „s-ar vrea”! Echivocul
mistuie constrictiv (sub semnul condiţionalului („sar, dacă, adică nu a fost să fie...) ceea ce Raisa Boiangiu conclude :
„Numele meu s-ar vrea Măiastra/ poate că totul abia
se naşte/ din corpul infinitelor dizarmonii” (idem).
Suntem cu acest poem Ŕ motto atemporali,
la început şi la sfârşit. Aluzivul renaşterii din propria-i cenuşă ( Măiastra, recte Phoenix) Ŕ nu lasă
dubii. Hiperluciditatea este a spaimei existenţiale, a
aneantizării, iar plonjeul în abisal este icaric disperat. Întoarcem fila şi surpriză! Raisa Boiangiu,
vrând a defini dual entitatea, se ... autoparodiază!
Procedeul este unic în poezia română! „Numele
meu s-ar vrea Sucita/ de ce nu Alba lux” 8 marcă de
maşină de spălat, n.) ( de ce nu Ileana Cosânzeana/
de ce nu Maşina de cusut . Numele meu s-ar vrea
Avida/ de ce nu Mâncăcioase de atomi” perfect echilibraţi (cu acelaşi număr de ioni pozitivi şi negativi/
de ce nu Ionizata?!” (p. 8).
După acest postludiu care îmi este explicit
un „cod” al rupturii interioare, o neacceptare a Con119
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diţiei femeii-robot-deomestic, Raisa Boiangiu derulează pagini egale cu ele însele poeme pre-definite,
Dizarmonii. „Aritmiile” acestui volum nu constau în
oarece disfuncţii ale unităţii, ci în montajul, clişeul
ingenios, actual, al unei „puneri în scenă anume,
dacă nu cumva avem o eroare de editare... Colajul dă
impresia automamismului obsesional, terifiat, ca la
Nora Iuga, Gabriela Melinescu, Ileana Mălăncioiu
probabil „asimilat” livresc. Dar undeva în memoria
fostei dăscăliţe prin anii 55 ai stalinismului-grozist,
profesoare de literatură până la pensionare, după anii
2000, uriaşul substoc al memoriei, terorizant, sufocant, răbufneşte între oximoronic şi lamento existenţialist, rezultând atât poezie cât şi proză dostoievskiană, cu „năluciri” tolstoiene... Raisa este aşadar un
memoial viu al durerii, tortuii „ originismului” de
strămutat, remember colonismul din obsedantul burg
muncitoresc, teroarea uluitor de asemănătoare cu a
poetului profesor Raul Constantinescu, din Haţeg, şi
al provenient din Est, ori cu prozele memorabile ale
altui dascăl haţegan, congenar, Radu Igna... Scriitoarea aparţine unei generaţii de intelectuali din areal,
între care şi Radu Ciobanu, Gligor Haşa, pe care îi
depăşeşte atât empiric, cât şi cultural! Înainte de a
ritma totuşi „aritmiile” lirice, autoarea se autoironizează parcă spre a ne proteja să nu ne contaminăm
de terifianţa tematică a unei depresivităţi nocturneinsomniace, evocându-l pe acelaşi Borges-Orbul.
Cecitatea este însă un atribut al naturii (oarbe) care
ne mistuie, în care ardem, cu „splendorile agonice”
ale disoluţiei, ale energiilor consumabile. Însă până
„atunci” „am o minte de centaur/ de centri-fugă/ am
o minte de dat şi de luat/ se scăldat şi de îmbăiat‖
de uscat la soare şi la/ vânt şi de reînsămânţat./ Îmi
trebuie rădăcini adânci// înfipte bine, seminţele să
crească/ în pământul multi-parfumat. Vreau să rodesc!‖ ( p. 9 bis). Subtextual, prin procedee ludice,
calambureşlti chiar, Raisa Boiangiu apelează frecvent la subterfugiile textualiste, într-o semiotică
pseudo-cabbalistă, ori ludic-onirică.
Din poemul sus-citat, decodificăm negreşit acel
vis de început al „Zantialei, fiul pământului”, probabil pe atunci o relictă precreştină a Fiului omului
(...?) Ŕ „copilăria omenirii? Sensul arhaic al mamei
Geea Ŕ zeiţa Venus crea fertilă, condiţia matriarhală? Cultura mito-poetică a Raisei Boiangiu străbate
toate romanele ei ca să caute acum un estuar amăgi120

tor în micul pronaos al Aleanului-Alienării? Raisa
Boiangiu simte, vede şi scrie filosofic, aşadar o receptăm în cheie filosofică. Am dezavantajul de a o fi
cunoscut încă din a mea copilărie, când mi-a fost
dăscăliţă, într-un cartier de cea mai sărmană condiţie... Ca atare aceste consideraţii psihanaliste îmi
sunt irepresibile. Calea literaturii ei este una
hologramică, este calea Fiinţei haideggeriene. Iată,
la pagina 128, ironia fină-amară a femeii deja cumpănite, sceptice, dar nu răutăcioase: „Scrieţi, voi
fetiţe,/ cu scurte fustiţie/ scrieţi/ nu şedeţi în cochilia/ voastră e primadone/ vipuri...‖ ... Raisa crede în
reţeta femeii cerebrale? Mai degrabă, cu maternalăpedagogică (sic, n) maliţiozitate, le dă sfat să poetizeze lumea, spre a suporta condiţia.
Însă nu: „Fără dulcea povară/ a scrisului/ frumuseţea voastră/ n-are tăria aromelor/ ameţitoare/
sunteţi simple obiecte/ decorative/ care la o uşoară
cădere/ în smoala parşivă a/ încornoraţilor/ vă dezintegraţi..‖. Povaţa este sentinţă, dar şi îngăduinţă,
este a fostei profesii, dar şi a artei proprii.
Raisa Boiangiu alternează „aritmiile”
apoi, revelând abisalul, nonsubstanţa, dar şi ciclicitatea prezumată a reîncarnării, situându-se anume în
„prag” ,adică la o vamă a meditaţiei pretranscedenale: „Pe prag privesc-neant, din care ne
vom ivi/ iar şi iar-vietăţi ale acestor lumi (atenţie,
pluralitatea, dimensională, n!) ... atât de apropiate,
băgate în noi/ (subl, n) .../ atât de îndepărtate-puhoi/
pe prag încercând să fim/ că poate aşa vom găsi/
eternitatea/. Ferindu-ne de cutremure/ cu adierile
gândirii sibiline”.
Evident, acest poem-enunţ-sentinţă, (p. 129),
este Ars poetica Raisei Boiangiu. Micul ei testament
agonic. „ În acea clipă puteam/ să dispar,/ să ajung
lângă tine/ să fiu acolo unde/ eşti şi nu eşti/ Să am
zbor şi/ poate şi aripi/ sau să pier în/ altă parte‖ (În
acea clipă, p. 132). Voi opri aceste simple consideraţii, lăsând cititorul să prindă de fapt sensul întregii
cărţi de poezie a unei prozatoare, carte cu nimic mai
prejos ca mod de elevat de exprimare, din ultimul
poem (167), inserat de Raisa Boiangiu în acelaşi stil
eseistic, de montaj, sau dacă vreţi teatru Ŕ seminar:
,,- Unde-ai fost tu, cu poeziile tale?
- Unde am fost: am fost cu ele, le-am scris.
- Şi de ce nu le-ai arătat lumii?
destineliterare@gmail.com
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- Mi le-am arătat mie, pentru mine am scris.
- Nu te cred, asta e făţărnicie.
-Nu, nu-i aşa, e o altă atitudine:
- A fi întru poezie şi atât..
-Şi acum o trădezi?- Da, e o formă de trădare. Ies din ea
ca să intru în lume.
Acum cutez să o dăruiesc şi altora.‖

Dăruirea ca abandon, furie, defulare şi refulare, uneori în sublimul cernit al
unei rar-întâlnite culmi ale disperării, cioraniene.
Testamentarismul operei ei poliedrice, este de cea
mai dură subtanţă bacoviană, amintinu-ne de Mariana Zavati Gardner, de Vavila Popovici, Magdalena
C. Sclesk, exilate pe alte meridiane, însă sub aceeaşi
„stigmă”, a înstrăinării: unicul estuar fiind Limba
Română.

Satiroterapie. Scrisoare – pamflet din România încă de acasă,
între cutremure, celor de pretutindeni
Distileria sau rafinăria scrisului literar, este descărcare iminentă a memoriei lungi, despovărătoare...
benefică, la extremă, agravantă, atunci când „cel ce
se agită în om”, „recte spiritul alienat şi degradat în
morbiditate... Dintotdeauna, poeţii şi dramaturgii,
mai ales, o ştiau, iar intruşii sfertodocţi ori fanfaroni,
Nu, speculând doar prostia „ascultătorilor” ... Nu ştii
pe cine să învinovăţeşti, nici acum, când videomediile noului Zoon Politikon cu ighemonikonul
Raptului finanţist care macină România de peste 26
de ani...
Glissando sau curelele de transmisie ghimpate...
Un recul deja grotesc al „ultimilor” foşti Ŕ foste Tovarăşe şi Tovarăşi, recidivivus, are loc de aşa amploare
neo-Orweliano-Caragialesco-IonescianoBekketiano etcetera încât românul încă limpede la
cap, n-am scris căpătâi, nici „căpătuit”, ca subspecia
asta reptiliană... deviaţionistă - în ceea ce experţii
numesc NEOBARBARIE, o repliere deja grotescă,
de la GROTE, ci nu de la Peştera lui Platon, nici de
la Păltinişul lui Noica... Noi ca noi, ca nimeni!
Ajunge să vezi puzzle-ul de „telectuali” remanenţi ai
ceauşismului „împuşcat dar nu de tot”, cum zice un
amic de-al meu, care se perindă de câteva luni bune,
la posturile TV Realitatea, Antena 3, DigiTV ş.a.
Majoritatea longevivi, vip-uri sau pretinşi foşti „disidenţi”, „rezistenţi prin cultură” etc,- nomine
odiossa! Unii sunt milionari în dolari, alţii forţând
un finish tragi-comic, spre ...groapa comună a metafizicii, a stigmei „roşu- verticale” cum zise prin anii
60, Nichita Hristea Stănescu... „Ficare naţie îşi are
hoţii şi criminalii pe care şi-i merită”, scria un frandestineliterare@gmail.com

cez... Sinistră aphorie, cinică sentinţă! La condition
humaine??... Întrebarea tătucilor- SOV- romişti tovarăşi- „ Ce-i de făcut, tovarăşi”- revine asasinant!
Ea este egală şi lui Marx, şi lui Lenin, şi a
meditorilor sus- numitei campanii reciclator- propagandistico- de „ tranzîţ”, a unei societăţi în derivă,
sub azimutul cruciş- ciacîr- al lui Ilici Viorel IliescuBruchărRoman-(BULI)
BăshescuBoc,
Naumovici-Viorel-Victor-Ponta, Vanghelie, pe oscilanta ÎN ZIG ZAG cristoian(...) a „ noului naţionalism”...cu ultime zvîcuri reflexoide, conform condiţionării la câinele lui Pavlov! De ce uităm că am
vieţui mai UMAN, dacă am uita TRECUTUL, ci
NU a IERTA, ipocrit- „creştineşte”, conform tezei „
sfinţilor închisorilor” ( vai, sadomassochiste,
coinidentia oppositorum egală absurdului enunţ „
despre morţi numai de bine” !). Dar ce te faci când
aceşti morţi nu- de- tot, bântuie pe ecrane exoftalmice ale DEOCHIERII info-strategice-massonice, spre
slava Adânc/ Întunericitului, turbat, cu blana oii
moarte de frică? În această shambaalică Realitate,
simpatici Domni Hoandră- Guşă- Cristoiu, Gîdea
etc, este tragi-comic cum reuşiţi să-i invitaţi, în toiul
Nopţilor noastre cyboroniceşti, de-a valma, pe onorabilii returnaţi din fructuoase exiluri, dar şi pe unii
venerabili cum-precum, vorba dlui Grigurcu, amărăşteni totuşi geniali pleadici dedulciţi la ...amarul
târg carpato- danubiano-pontic, vs alora cu ceafa
groasă- vineţie, ori fără gât, aşa numiţi de
Eminovici- ESCU, acum fro 150 de ani!!???Vorba
unuia din bătrânii satului Vâlcele Bune, pe Strei: „
CUM DRACU, MĂ, cum dracu? Cine îs ăştia şi cât
mai îs ei de români”!?? Tot el mai zise „Nepoate,
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ceea ce face dracu nici el nu mai poate desface”!
Dacă ar fi să redefinim un concept în paradeigma
descienei „noi-beţii cu Marx” vs cu Nietszche...,
suntem în noul-nou „ev aprins” al „jidovitului
15 Martie, 2015, Hunedoara

TÂRG” cum, singur, singur, singur, îl numi Bacovia
Ŕ Vasiliu... Halal să ne fie, măi darling animhăl!
Adică să vă fie vouă, că nouă ba, ni-e lehamite! Să
vă fie de deochi, Ptiu!

AsCUS humor:
Între Vatra şi Şatra, sau o paideea dualistă bicefalee

Echivocul apelativului creştinesc „Doamne”:
subînţelgem, literalmente şi pluralul feminin al
doamnelor, damelor...* Careva, pe timpurile dictaturii, zicea să schimbăm acest apelativ, în „Tovarăşe”:
cum ziceau comuniştii, „ femeia- tovarăşa de viaţă”,
care a nu se confunda cu ,,femeia de serviciu”, „femeia secretară”, „femeia făcută poştă” ş.c.l.* Vatracuvânt obsedant în teritoriu,- este alternativa legiti-

mităţii locuirii, versus Şatra,- revendicată secular de
ţiganii - romii transfrontalieri...* După marea cotitură din 1989, în RoMÎNIA, ei au înălţat palate aidom
Taj Mahaluluri (via Mahalale): un comportament
ancestral, tribal, gonflabil, cum vedem, nu doar la
noi, ci în Europa şi fosta URSS, din Cernăuţi şi
Cernobîl în toate cele patru zări globale. (cuvânt
provenind şi de la ...gloabe?). Gelu Streianu.

Dora Groza - Shoots of hope, silk on wood 80/60cm
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Al FRANCISC

VERSURI CU CHIRIE
Condamnat

Autoportret

La televizor
Apare un condamnat la moarte
Cu chipul meu
Și brusc
Simt ca începe să doară.

Imi fac portretul
Din memorie
Dar pe pânză
Apar numai vorbele tale.

Final
Îngropăciune
Nu mai avem nevoie de cuvinte
Ci doar de muzică,
Mi-au aruncat semizei.
Așa ca am strâns repede toate vorbele
Și le-am îngropat bine
În adâncul pământ
Și primăvara viitoare
N-a mai dat colțul
Nici măcar cerneala aia
De tipografie.

Măinile mele
Care vin către tine
N-au să ia sfărșit
Niciodată

Ajutor social
Plătim de două ori
Pâinea
Pentru ca cel bogat și curat‚
Să o aibă pe gratis.

Soroc
Dispariție
Mama mea
Și sora ei trecătoare
Purtau sămânță din fructul oprit
Cam în același timp.
Dar la soroc,
Amândouă m-au născut doar pe mine.
destineliterare@gmail.com

Încet , încet
Dispar in imaginație
Și acolo
Până și zămbetul tău
E desenat pe hârtie
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Daniela GÎFU

MĂ CHEAMĂ SINGURĂTATEA (versuri)

Mă cheamă singurătatea
Şoapte meschine
îmi şuieră în urechi,
tocmai când bat clopotele împărtăşaniei.
Robe atârnate peste capetele rugânde,
ochi înecaţi în lacrimi de căinţă,
mustrări sfidând timid lumina,
toate cheamă singurătea.

Se dă semnalul ridicării privirii,
şi te miri că nu eşti trăsnit
de sminteala bănuitoare.
Rămâne doar fuga de Eden,
scrijelind peste dureri.
În unduirea singurătăţii,
fraternizezi cu singurătatea.

Mama
Plecat-am cu firescul,
condusă în umbrire de chipul mamei.
Fără zâmbet, fără înlăcrimare.
Doar o tăcere prin mărturiile copilăriei mele.

Fiecare nouă stare de conştiinţă
fermentează în fiinţa mea
solidă, rezistentă,
pregătită să se armonizeze cu Cerul.

O caut mereu
în momentele cerşinde de mângâiere.
Nicicând nu întârzie să apară.
Mă petrece peste durere
o clipă, o zi, o eternitate.

Revederile...
puţine, pasagere, străine,
în pas cu oprelile
prin staţiile încărcate de şedere.
Şi... pulsul îngreunatelor suflări
de amintiri, speranţe şi ecouri
trezesc în mine dorul de Acasă.

O cuprindere tulburătoare
intensifică bucuria strădaniei mele.

Nu-mi rămâne decât strigătul
M-am cunoscut la vreme de boală,
strigând ajutor mănat de trecere.
Rugăciunile, un puhoi de lacrimi uscate.
Sub privirea divină,
rămâneau mute la poarta îngerilor.
Îmi păreau că râd de murirea mea,
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cunoscută acum cu simţirea.
Da, lumea murea şi învia la păsul îngerilor...
Eu îi trădasem de prea multe ori
ca să mă audă.
Sufletul,
singurul care adulmeca tărâmul cu aripi,
destineliterare@gmail.com
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unde nu cutezase să-l cuprindă gândul,
deschis în neajunsurile lui călătoare,

la poarta îngerilor,
strigând încontinuu.
Sperând la o slujbă

M-am trezit într-o baltă de sânge.
Deasupra, o îngemănare heruvimică,
singura speranţă la binecuvântare.
Apoi un cântec trist
de clopot cuprins de rugină.

Rămâne aşteptarea
astâmpărării setei de mângâiere.
Privesc în înşelătoarea-mi oglindă,
ieri îmi vorbise de iubire,
îmi veghease zbaterile tinereţii,
îmi ascultase
dorurile,
sudălmile,
rugile,
şi, poate,
iertăciunile.
Acum o cuprindere între cer şi pământ,
o negociere...
ce nu se ştie încotro mă va duce.

Din când în când
găuri de pustiire,
ca o zăcere la odihnă.
Puţine în anii cereşti,
pe care-i priveam
cu ochi însetat de dor de fetişcană.
Nu mai pot ascunde
multul nisipos al dezmăţului lumesc,
se întrevede abisul ce-mi înfioară vlaga.

De-aş putea a mă întoarce
E plin de urme şterse şi pline de împotrivire.
Încerc să-mi desluşesc urma,
sub privirea lunii înfiorată în argintirea gerului,
întoarsă de învolburarea multelor ore peste abis.

În noaptea asta de-nceput de an,
rece, ninsă, nărăvaşă,
ca gura iubitului în ceas de-mpreunare,
aştept deşteptarea ascultării curate,
împotriva neastâmpărului pierdut.
Nu mai am timp de împotrivire,
pasul s-a îngreunat de la bocancul înzăpezit
la călcătura împotriva vântului aspru,
fără de iertare.

Dar... nu mai e.
S-au aşternut peste ea amintirile clipelor brumate.
Pas cu pas,
vorbă cu vorbă,
ca dorurile unui sfârşit de gerar
printre offurile neştiute ale întunericului.

Mă-ntorc pe drumul ce se îndepărtase de lumină.

Desen de Damian Petrescu
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Vreau să mă rog
Nu dorm de multă vreme.
Am uitat de când.
Sub învolburarea neliniştii sfârşitului,
care răscoleşte împrejurul.

o aşteptare fremătândă.
Îşi cobora inima cucernică,
şi gândul cel mai pierdut
ca pentru ultima spovedanie.

Îmi vin în minte vorbele unei rugăciuni,
auzite seară de seară în copilărie.
Spre înserare,
când orătăniile se retrăgeau în coteneţe,
glasul de mulţumire al bunicii
pentru clipele de respirare
şi îmbucăturile curate.

Am uitat de rugăciunea de seară
şi ritualul candelei cuvântătoare.
În urma ajungerii în noapte,
rămâne doar tremurul pierzaniei:
Dă-mi, Doamne, puterea înţelegerii
şi a închinăciunii,
la templul moştenit
şi fără timp,
să-mi pot petrece gându‟ îmbătrânit,
şi inima-n lumină.

Intra în odaie transfigurată.
Într-un colţ,
templul ei de căinţă,

Elleny Pendefunda Ŕ Eu și lumina
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Doru Dinu GLĂVAN

“Și ziaristul este un creator”
Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR) prin senatorul ei Haralambie
Vochițoiu, a anunțat, astăzi, într-o conferință de
presă, că a depus la Senat o propunere legislativă
care vizează completarea art. 1 din Legea nr. 8/2006,
astfel încât şi jurnaliștii să beneficieze, în anumite
condiţii, de o indemnizaţie de 50% din pensia care li
se cuvine în baza asigurării în sistemul public de
pensii.
Iniţiatorul proiectului arată, în expunerea de motive:
”Având în vedere că în Hotărârea Guvernului nr.
1650/2006 a fost omisă creația jurnalistică, Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România s-a adresat
Academiei Române, care, prin președinții ei academicienii Eugen Simion și Răzvan Teodorescu, au
opinat că actul jurnalistic, publicistic din presa scrisă
și cea audiovizuală constituie act de creație a jurnalistului, când produsul jurnalistic este de calitate și
respectă Codul deontologic al profesiei de jurnalist.
Calitatea actului de creație jurnalistică, conform
acelorași opinii a secțiilor Academiei Române,
poate fi stabilită numai de Uniunea de profil a
breslei, adică Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România, pe baza criteriilor de ordin estetic și deontologic ”.
"Prin acest proiect de lege dorim să completăm legea nr. 8/2006, lege care dă dreptul celor
asiguraţi în sistemul public de pensii, dar care sunt şi
membri ai uniunilor de creaţie, să primească o indemnizaţie de 50%, dar nu mai mult de două salarii
minime pe economie, din pensia care li se cuvine în
baza asigurării în sistemul public de pensii. În 2006,
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ziariştii pe nedrept, au fost uitaţi în acea înşiruire din
lege. (...) Noi susţinem ca şi ziariştii, cei care îşi
câştigă pâinea din presă scrisă sau audiovizuală,
fiindcă şi actul dvs. este unul de creaţie, merită
această indemnizaţie, mai ales că mulţi lucrează în
baza unor contracte de autor. (...) Şi ziaristul este un
creator", a spus Vochiţoiu.
Astfel, senatorul UNPR propune introducerea unui nou alineat în articolul 1 care să stipuleze:
"În înţelesul legii, prin uniuni de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate
publică se înţelege persoanele juridice române de
drept privat, fără scop patrimonial, din domenii precum cel al creaţiei muzicale, interpretative, cinematografice, literare, arhitecturale, teatrale, jurnalistice
şi al artelor plastice, care sunt recunoscute ca fiind
de utilitate publică". Senatorul UNPR a adăugat că
banii necesari acordării indemnizaţiei amintite vor
proveni de la bugetul asigurărilor sociale.
Invitat la conferința de presă organizată la
Senat, Benone Neagoe, secretarul general al Uniunii
Ziariștilor Profesionişti din România, a explicat că
respectiva indemnizaţie de 50% din pensia cuvenită
poate fi aplicată creatorilor care au o vechime în
presă de cel puţin 15 ani, o vechime de cinci ani întro asociaţie, un cazier curat, dar şi plata taxelor la zi.
Benone Neagoe a estimat că prin această completare
a legii, circa 300-350 de ziariști pensionari, membri
ai UZPR, a căror pensie medie este de aproximativ
1200 de lei, vor beneficia de prevederile Legii nr.
8/2006, ca o reparație morală pe care o așteaptă de
mai bine de 6 ani.
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Dragă Alex,
Am citit cu mult interes articolul "Semiţi şi
antisemiţi la Montreal" semnat de tine şi publicat în
Destine Literare.
Fiind considerat "prieten al Israelului" atât aici în
Gibraltar cât şi cu mult înainte, când prin anii -70
am fost invitat şi concurat la "Makabiad", competiţie
considerată un fel de jocuri olimpice ale evreilor din
toată lumea. Deci mă consider total neutral atunci
când analizez şi comentez ceva, care ar părea
"controversial" în ochii unor amatori de vrajbă, bârfă
şi invidie.
În primul rând fac referinţă la ceea ce am
mai scris şi anume, la faptul că fiinţă umană în
general nu are o conştiinţă proprie, decât în cazuri
izolate. Unii oameni îşi dezvoltă o "conştiinţă de
grup, de naţie", un fel de conştiinţă rudimentară şi
acţiunile acestor oameni sunt ghidate numai de
interesele de grup. Umanitatea în general, bunacuviinţă, generozitatea şi alte atribute omeneşti,
devin fenomene secundare, neimportante.
Aceşti humanoizi confunda adesea critică
unui individ oarecare, cu critica sistemului religios,
politic sau social şi chiar mai grav, confunda critică
unui individ din etnia lor cu critica etniei în sine.
Este o confuzie bazată pe limite ale cunoaşterii, pe
îndoctrinare
bolnavă
sau,
câteodată
din
păcate, această confuzie este una intenţionată, şi care
are un scop anume.
Toată lumea educată înţelege că atunci când
noi criticam fascismul şi îl diabolizam, pe bună
dreptate, pe Hitler, asta nu înseamnă că diabolizam
etnia germană. La fel cu Stalin, Mao, Pol Pot, Bush
etc. etc.
Dacă ni se va lua libertatea să criticăm anu128

miţi indivizi, de teamă că aceşti indivizi aparţin unei
etnii aparte, sau a unei religii, atunci înseamnă că, în
timp, ne vor pierde orice libertate.
Avem dreptul şi chiar obligaţia morală, să
discutăm, să dezbatem şi să criticăm, nu numai un
individ oarecare indiferent de etnia lui, ci avem datoria să demascăm şi să criticăm chiar şi naţiuni (guverne, sisteme politice, pacte internaţionale), atunci
când aceste state sau conglomerate de state acţionează inuman, abuziv sau în nonconformitate cu
interesele planetei pe care o locuim.
Acum cei care nu vor să facă parte dintr-o
asociaţie culturală sau social-politica, au dreptul să
se retragă în mod decent, nu invocând motive bizare,
înjurături sau intimidări, că cei din Montreal. Sunt
convins că "semiţii" de valoare şi care au ajuns la un
nivel moral ridicat, nu se pot identifica şi aprobă
nimicnicia unor bădărani, care, din păcate, există în
orice etnie, sistem social-politic său religios.
Patapievici, într-adevăr a sărit peste cal şi
chiar dacă am judeca "alegoric", generalizările expuse în "Politice", acestea rămân ca o dovadă a unei
manifestări ciudate de îngustime intelectuală şi spirituală, sau chiar direct o manifestare de prostie. Nu
ştiu dacă şi-a cerut scuze vreodată pentru jignirile
aduse naţiei române. Eu, cu originea mea aromână,
vlahă, am criticat de multe ori aspecte ale vieţii social politice din România, dar nu mi-aş fi permis să
batjocuresc limba pe care o vorbesc şi în care am
fost educat cu multă generozitate.
Eu nu văd cu ce a greşit "Poetul" sau Tu, faţă
de Israel, în special sau evrei, în general, având păreri personale sau criticând persoane sau anumite aspecte ale ale vieţii sociale în care şi evrei acţionează.
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Nu văd în ce măsură cineva poate pune pecetea "antisemitism" în acest context. Dar, în acelaşi timp, nu
este nici de mirare, deoarece aşa cum am amintit mai
sus, diverşi indivizi au diverse agende de lucru şi
mulţi nici nu ştiu despre ce vorbesc.
Învinuind un om de antisemitism, este o învinuire serioasă şi dacă este neadevărată, ar trebui

pedepsită de lege. Mulţi oameni folosesc acum orice
noţiune, complet iresponsabil. Păcat, dar adevărata
cunoaştere şi adevărata conştiinţă nu se câştigă uşor
şi, mai ales, nu prin vrajbă, minciună şi prin căutare
de conflict cu lumânarea.
Mie îmi place revista "Destine Literare" şi vă
urez succes şi pentru viitor.
Dr. Dimitrie Grama
Malta

Desen de Damian Petrescu
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Anatol Covali un ,,bijutier de cuvinte”
,,Cine are vocaţiune? Cel ce în momentul lucrării se uită pe sine.”
Titu Maiorescu
Poetul-muzician Anatol Covali, prin
,,Sonete alfabtice”, Editura Bibliotheca Târgoviște,
2015, se uită pe sine și de data aceasta, oferindu-ne
un volum, demn de un ,,bijutier de cuvinte”.
Un titlu incitant, sonetele având un parcurs liric, în
ordine alfabetică. Revenind la Maiorescu, și pentru
Anatol Covali, în liniștea sa, ,,nu are calendar” și
treapta dintâi pe care se înălţă, ,,e un altar de
jertfă.”.
Pe bună dreptate scriitorul Radu Cârneci, vorbește în
prefața cărții de o ,,înțelegere maioresciană”, surprinzând poetul ,,citind în dicționare și în stele”, și
,,grupând cuvinte” într-un ,,tom saturat de frumuseți
esențiale, rostite în cuget deplin, măestrind cu har la
haina vremii din totdeauna și de acum.”
Sonetele, (în metru clasic, în cel iambic, în
metru liber sau sontete-rondel, sonete-gazel și
incipituri cu litere străine) pline de sensibilitate și
harice, îndeamnă la meditație. Din nou problematica
existențială se rânduiește firesc, prin trăirile pline de
substanță în fața naturii, a necuvântătoarelor, a iubirii, durerii, fiind din nou în rezonanță cu eul său neliniștit. ,,Arderi intense-n ireale spații/aprinse de
scânteie divine/atunci când din Cuvinte și din Sine/au dat năvală-n infinit vibrații.” (Ab initio, pag.
11)
Gândurile îl năpădesc, își face un bilanț,
clar, trecând de la descătușare spre extaz. ,,…Eu
sunt ce sunt de când alt sens dau vieții./E-n mine o
prefacere totală./Eliberat din temnița tristeții./ exist
pentru-o-mplinire ideală./ Extazu-n care ard, nu e
părere,/efort sau amăgire, ci-nviere!” (Extaz, pag.
15).
Personalitatea ,,bijutierului de cuvinte” joacă un rol
rolul decisiv în construcția sonetelor. Indiferent de
formele găsite, comunicarea cu intenții estetice se
sprijină pe imagini vizuale, auditive, fiind înțeleasă
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ca o interpretare a acesteia cu scopul de a scoate în
evidență o anume semnificație. ,,Arta este un colț al
naturii văzut impersonal și exprimat printr-un temperament individual" (Titu Maiorescu).
,,Geruri au fost. Acum e primăvară./Ghiocei albi au
năpădit
pădurea./Gândul
întinerit
colindăaiurea./ghiduș dorind ca-n gânduri
să-ți
răsară./…gingașe adieri ce or să cheme/griji și necazuri, doar spre-a le preface/grenadele războinice
în pace.” (Gonesc, pag. 17)
Esența poeziei poetului, este iubirea, frumosul, prin foșnetul cuvintelor. Maiorescu arată cum
,,Poezia, ca toate artele, este chemată să exprime
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frumosul", iar ,,frumosul cuprinde idei manifestate
în materie sensibilă". Anatol Covali, plămădit din
sensibilitatea și frumusețea lumii, înveșmântat în
timpul ce-i zidește lucrarea încărcată de sfințenie, își
cunoaște rostul. ,,Rodu-mi bogat, strâns cu atâta
trudă,/risipei a fost dat, ca dar să fie,/ re-ntinerind
când sfânta armonie/recolte-n ea a vrut să tot includă…/risc și străbat cărări necunoscute./Rămân
tot eu, însă mereu sunt altul/rostu-i fiind de-a cuceri
cerul.” (Rost, pag. 27)
Maiorescu ajunge la identificarea acestora, definind
frumosul, în termeni hegelieni, drept aparenta sensibilă a ideii". Arta dobandește un rol moralizator,
pentru că îl înnobilează pe om, îi conferă demnitate.
Menirea unui poet, este profetică. ,,Mi-e tare dor,
din când în când, de mine!/Mă caut și mă aflu în
uitare/mai trist, mai plin de sentimenteamare/mereu cu lacrimi prinse de retine/...mirifici
care poartă-n ei elanuri./ Mut și uimit admir cum
reîncepe/ menirea mea să scot rod din stepe.” (Menirea, pag. 23) . Eul poetului, vibrează cu intensitate şi sinceritate, ,,ideea fiind trăită în toate adâncimile sufletului, pentru a-i da căldura care să învăluie pe cititor sau ascultător”
Starea de contemplație estetică creează în autor ,,o
atmosferă intimă de disponibilitate, de libertate sufletească".
,,Ce liberal e Beethoven în orchestraţie! Tot
instrumentul e întrebat să-şi dea părerea şi
reproduce pe răspunderea sa ideea principală.
Ideea principală câştigă astfel o varietate de feţe
originale, e când înaltă, când burlescă, când tristă
şi când voioasă, şi în impresia totală rămâne o lume

armonică
aparte,
adevăratul
humor
al
omenirii.‖(Titu Maiorescu)
Această tonalitate muzicală, este prezentă și în
sonetele poetului Anatol Covali. Are o țintă precisă;
,,ce ține de viața-mi încă neînvinsă,/ țesută de destin
direct pe stele…/ținut de-mpliniri cât mai departe./
Țâșnind ca un vulcan din poezie/țin să râmân poet
și-n veșnicie “. (Țintă, pag.31)
Ca un drumeț, ,,prin stepe rătăcit”, poetul,
ne avertizează că, într-o bună zi, îi vom vedea
,,drumeagul” urcând. ,,Elanul sufletului meu/e zbor
semeț prin spații,/entuziast și-avid mereu,/erupții de
vibrații…/emoție
fierbinte/Eul
e-atunci
dinamitard,/ecou divin și ținte. “(Elan, pag. 41)
Harul poetic străbate volumul cu acea ardere de tot
pe care o găsim în majoritatea volumelor. Filonul
religios este viu, și gândul la veșnicie îl poartă în
rugă. Subtilitatea filozofică a versurilor îl clasează
pe o treaptă de maturitate poetică. ,,Vers pătimaș voi
scrie,/vulcani arzând în anii mei/vrăjiți de veșnicie.”
(Veșnicie, pag. 59)
,,O carte deosebită prin arhitecura cu totul
insolită, prin minuțiozitatea cu care este destilată
ideea și pusă în forme neașteptate de poetulmuzician Anatol Covali...În aceste sonete alfabetice
poetul încearcă a cuprinde cu dezinvoltură lumea Ŕ
pe el însuși cu tot jur-împrejurul de la vierme până la
astru; iubiri, dureri, bucurii și tristeți întru esențializare; se luptă cu înaltul și adâncul (cu sinele-i, adică), sosește și pleacă mereu întru regăsirea-i și, asemeni Meșterului Manole, zidește și surpă neobosind
până la ultima cupolă a mănăstirii din suflet. Ana
cea mândră și neînvinsă este el însuși, fiind în același timp meșterul de har divin, zidindu-se și
rămănând eternității.” Radu Cârneci
Timișoara
02 Martie 2015
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Comentarii asupra articolului „Creştinism şi capitalism”
de prof. Viorel Roman
Stimate domnule profesor Viorel Roman,
Am primit şi eu mesajul Dv. din Bangkok.
Aş putea spune că acesta este semnificativ prin omisiunea elocventă a relatărilor despre lumea altfel
plină de culoare, pentru noi europenii, a acelor locuri
în care v-aţi aflat de-a lungul mai multor zile. Cum
rezultă, nu aţi lăsat în urmă o Europă uitată,
abandonându-vă senzaţiei epidermice a turistului
grăbit să ofere retinei noi imagini; dimpotrivă, v-au
urmărit ca un ecou problemele de aici, mai ales întrebările pe care vi le puneţi de o bucată de vreme
cât priveşte destinul civilizaţiei creştine într-o lume
care, astăzi, se globalizează depersonalizant şi contradictoriu.
Cu ceva timp în urmă, mă frapa în articolele
Dv. tonul absolutizant în care, după mine, trataţi
diferenţele dintre creştinismul occidental ( privit de
Dv. îndeosebi din unghiul catolicismului) şi ortodoxism, propriu bunei părţi a lumii est-europene. E
drept, întâlneam ca şi acum îndemnul la unitatea
dorită a creştinismului, privită nu doar ca bază spirituală a unităţii originare a Continentului, ci şi ca un
factor efectiv de convergenţă şi integrare europeană
contemporană. Dar îndemnul în cauză nu avea forţa
persuasivă pe care o constat de această dată; în parte,
pentru că era aproape pus în surdină de preocuparea
de a evidenţia cu precădere ceea ce desparte aripile
creştinismului (cu efecte supralicitate şi asupra pretinselor diferenţe de metalitate şi cultură dintre ardeleni şi „restul românilor, «moldo-valahi», cum îi mai
numiţi); tot în parte, deoarece soluţia preconizată a
refacerii unităţii creştine era, după Dv., aceea a unităţii cu Roma”, înţeleasă în ultimă instanţă ca o topire reductivă a valorilor ortodoxismului în arealul
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spiritual catolic. Constat de această dată că nu mai

susţineţi - cel puţin explicit Ŕ prevalenţa necondiţionată a imperativului unităţii creştine. După cum
afirmaţi acum, „Creştinismul respiră cu doi plămâni”, ceea ce induce ideea că fiecare pas spre unitatea creştină adevărată se face prin dialog şi contribuţie valorică reciproc recunoscută fiecăreia dintre
părţi. În acest sens, vă puneţi îndreptăţite speranţe în
Sinodul Panortodox din 2016 de la Constantinopol,
chemat să ofere, în ordinea lui, deschiderea spre
refacerea unităţii creştine. Fără aceasta din urmă, aşa
cum adăugaţi pe bună dreptate, „fractura dintre est şi
vest generează conflicte binecunoscute de la Marea
Schismă la Războiul rece”.
Mi se pare de asemenea semnificativ faptul
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că priviţi refacerea unităţii creştine şi ca un factor
favorizant al depăşirii crizei moral-politice occidentale, caracterizată, cum scrieţi, prin „deformări grave: ateism, modernism, materialism, naţionalism,
fascism,
socialism,
naţional-socialism,
consumerism”.
Pe fondul neînţelegerilor de un mileniu încoace dintre catolicism şi ortodoxism, s-a creat, cum
remarcaţi, „un întreg catalog de prejudecăţi reciproce”, multiplicate astăzi şi care, la rându-le, după cum
se poate observa, alimentează ca un feed-back
schisma de la începutul mileniului al doilea. Conştientizarea lor este primul pas spre aşteptata concordie, ea însăşi atât salt decisiv, cât şi manifestare a
doritei unităţi, apte să redea viziunii creştine coerenţa şi forţa spirituală primordială.
Cred însă că depăşirea prejudecăţilor Ŕ această necesară pledoarie pe care o faceţi Ŕ, are ea însăşi un
prag ce trebuie depăşit şi care, în opinia mea, subzistă încă în modul în care puneţi în discuţie cauza.
Iată, între altele, afirmaţia că „Revoluţia papală din
secolele XI-XIII a pus bazele civilizaţiei occidentale
actuale”. Dar se ştie că factorul religios nu ar fi putut
juca rolul pe care l-a avut în afirmarea civilizaţiei
occidentale decât integrat unui ansamblu socioistoric de factori evolutivi, între care acelora tehnico-ştiinţific şi economic capitalist, însoţiţi de treptate secularizări instituţionale şi psohosociale inevitabile, le revenea procesual o importanţă decisivă. Iar
„dreptul, individualitatea şi proprietatea privată de la
romani” nu au evoluat, cum estimaţi, „în slujba
escatoligiei şi eticii Bibliei”; nu doar sorgintea precreştină a celor dintâi, ci şi finalitatea lor, cu vector
concurenţial spre o economie de piaţă întemeiată în
principiul materialist al producţiei de mărfuri şi profitului, le-a făcut să depăşească în timp intersectările
cu mobilurile, câte au fost, de natură religioasă. Însăşi etica protestantă a muncii nu a putut feri evoluţia Occidentului de înstrăinările insularizării individului, de ceea ce chiar Dv. numiţi a fi ”laicismul
arogant” şi de celelalte definitorii manifestări secularizante ale vieţii, înclusiv libertinajul lubric de astăzi, acoperit moral şi juridic prin ideologia deformant-egocentristă a drepturilor omului, pretins model universalist al libertăţii umane. Iar teza că principiul individualităţii şi instituţia de drept a proprietăţii private constituie „o sinteză străină ortodoxiei”,
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se însoţeşte la rându-i, chiar în limitele adevărului ei,
aşa cum este proclamat, cu o serie de mentalităţi
inoperante pentru dialogul scontat al celor două spaţii culturale europene totuşi centripete. Aşa cum am
desprins pe larg în răspunsul meu anterior la cărţile
Dv., Estul european a excelat prin zidirea religioasă
eminamente sufletească a omului, în fond complementară laturii pragmatice a prezenţei omului în
lume, ilustrată de epopeea capitalismului. Faptul că
valorile individualităţii şi proprietăţii private sunt un
construct etic şi politico-juridic cu accent occidental
nu este în sine o lipsă a Europei estice, ci o contribuţie a Vestului continental. Estul, în condiţiile sale
istorice, de a căror evoluţie nu a fost străin nici Vestul, a oferit Europei şi, de ce nu, lumii întregi prinosul său de continuitate spirituală a antichităţii romane, cu valorizări de sinteză umanistă a cărei bogăţie
şi acuitate este cu atât mai evidentă şi necesară astăzi în depăşirea crizei spirituale a postmodernismului globalist. Toate acestea nu sunt însă, aşa cum
totuşi asertaţi, o dovadă că „ortodocşii cred în superioritatea lor duhovnicească şi sobornicească” în
raport cu Occidentul. Ar fi o vanitate contrazisă de
substanţa metafizică a ortodoxiei, ce se refuză orgoliului luciferic.
În context, Dv. susţineţi că, în timp ce „occidentalii îl preamăresc pe Creator prin muncă [...],
ortodocşii cred că astfel El este mai degrabă [...]
trădat”. După mine, şi această teză se alimentează
într-o apreciere reductivă. Ar fi superfluu să trec în
revistă pleiada personalităţilor est-europene înscrise
definitiv în istoria descoperirilor ştiinţifice fundamentale ori de ordin tehnic reprezentativ, evidenţiind, ca şi creaţia populară ori de cultură majoră a
popoarelor est-europene, vocaţia şi elogiul adus
muncii omeneşti, împletite însă aici cu poate mai
susţinute aspiraţii metafizice întregitoare pentru orizontul existenţial al lui homo faber!
Pe de altă parte, vorbiţi de o „revoltă ortodoxă” a Rusiei lui Putin, a Greciei premierului Tsipras,
dar şi a premierului român Victor Ponta. Dar revigorarea Maicii Rusii sub semnul panslavismului nu
face din ortodoxismul post-sovietic un scop în sine;
e doar un mijloc de propagandă expansionistă servind obiective politice, nu misionarist-dogmatice.
Iar grecii nu vor decât să tragă foloase şi dintr-o parte şi din cealaltă parte a Europei: foloase financiare,
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nu religioase. În context, refuzul guvernului român
de a prelungi Acordul cu FMI rezidă în eşecul dovedit al măsurilor de redresare economică impuse României şi altor state de această agentură cămătărească internaţionalistă; nici căutând cu lumânarea nu
am putea găsi la mijloc motivaţii religioase. Încât,
România ortodoxă, într-o măsură şi unită ori reformată, şi nu numai, nu are nicio legătură cu aşa-zisa
revoltă ortodoxă putiniană. Nu doar originea de
neam, de stat şi de cultură, în care însăşi confesiunea
ortodoxă s-a înscris la noi ca un factor coagulant al
valorilor europene integrative, ci tot ceea ce ne recomandă în istoria europeană ne plasează conjunct
în cadrul mişcării ei centripete. E drept, am iradiat,
în năzuinţa noastră creativă, în spaţii trans-esteuropene, dar nu am rămas ţintuiţi în proiecte străine
orizontului nostru formativ. Încât, apartenenţa nu
trebuie să o mai demonstrăm, deşi trebuie să o întreţinem permanent!
Astăzi, într-o lume inerent, deşi deloc integral şi definitiv secularizată, factorul religios nu mai

poate fi ridicat la rangul cauzal-explicativ al ansamblului determinării istorice, după cum nici nu poate
fi ignorat, când conflictele politice la scară planetară
se înveşmântă religios. Să fie oare fiecare epocă
istorică un etern Ev Mediu, cu intensiuni diferite, dar
de care să nu ne dăm seama? Sau e cazul să facem
din sentimentul religios unul dintre acele sentimente
superioare, de autocunoaştere şi, totodată, de concordie universală, de proiectare în perenitatea condiţiei umane? Aici cred că putem miza pe miraculoasa
energie constructivă a credinţelor. Altfel, ele ne
aruncă, ca şi până acum, în prăpastia intoleranţei. Nu
ştiu, de aceea, dacă mult invocata întrebare privind
destinul secolului XXI Ŕ dacă va fi un secol religios
sau nu va exista deloc Ŕ nu ar trebui să cedeze alteia:
cum să eliberăm cathartic energiile credinţelor în
absolut pentru a clădi, pe cât posibil neînstrăinant şi
nici iluzoriu, o lume a concordiei universale!
Domnule profesor Viorel Roman, vă doresc
o primăvară frumoasă, cu deosebite realizări şi sănătate!
Iaşi,
1 de Mărţişor 2015

Desen de Damian Petrescu
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Dumitru HURUBĂ

FACEBOOK-ismul – un nou curent literar
Cadru general
Motto: „Iubito, ieşi pân-afară
să-mi cârpeşti pantalonu
sfârtecat de Cuţu tău lup!
Vino, că-mi arde inimioara
de dragul şi de doru
tău!”
Textul continuă pe reţeaua social-fesbukiană,
însă eu mă opresc aici cu citatul întrebându-mă:
Modernism exacerbat? Postmodernism? Optzecism
emancipat? Sau, eventual, să fie vorba despre un soi
de realism retardat, cu alambicări spre un suprarealism buimac? În orice caz, ideea scrierii prezentului
text, mi-a venit după ce am citit pe reţeaua Facebook-ului poemul din care am citat mai sus.
Evident, noua democraţie în literatură Ŕ vechea era comunistă şi forfotind de cenzori de toate
categoriile şi nuanţele! Ŕ a venit, printre multe alte
binefaceri, şi cu ieşirea de sub imperiul infatigabilei
caracatiţe a cenzurii. În primă consecinţă, imediat
după ‟89, lumea scriitoricească a răsuflat uşurată: în
sfârşit, putem să ne exprimăm liber, să ne comunicăm mesajul artistic fără ca acesta să mai treacă
prin furcile caudine ale supravegherii cu lupa exercitată de activişti de partid lipsiţi de cea mai elementară pricepere a fenomenului literar-artistic. Acum,
gata!, putem să scriem despre orice, despre oricine,
cu talent sau fără, cu profesionalism sau cu amatorism, cu virgulă între subiect şi predicat, dar şi mai
bine fără aceste distrugătoare norme gramaticale…
Perenitatea? Desigur, este luată în calcul, însă de ea
se va ocupa Cronos, fiindcă orice suspiciune sau
atitudine a „băgătorilor de seamă”, oricât ar fi ei de
destineliterare@gmail.com

pricepuţi şi bine intenţionaţi, este greu acceptabilă
şi, de regulă, neconformă cu ambiţiile şi aspiraţiile
multor autori-autoraşi, fapt care şi generează ideea
de imixtiune în text, în spaţiul ideatic şi în individualitatea creaţiei, ceea ce şi produce exclamaţia
revoltei profunde:
- Cum, iarăşi cenzură?
Şi începe scandalul, tocmai fiindcă suntem
liberi, li-beri!, evadaţi dintr-o asfixiantă ideologie
socialist-comunistă, precum şi de tarele unei literaturi scrise la comandă şi loială, loială ideologiei de
partid până la sacrificiul individualităţii scriitoriceşti
în favoarea preamăririi colective a cultului personalităţii.
Da, acum dispunem, la discreţie, de libertate,
democraţie şi de posibilitatea, nesperată până nu
demult, de a ne manifesta la modul plenar şi occidental-democratic putinţele creatoare în literatură.
Autori făcând parte din cele mai diverse categorii
sociale şi profesionale, scriu, îşi publică pe-te-miriunde, volumele, volumaşele, iar plachetuţele apar
într-o avalanşă ameţitor-zdrobitoare, criteriul de
bază nemaifiind valoarea, ci cantitatea. Important
este să creăm, să producem, să publicăm, să fim publicaţi, să creăm în jurul nostru invidii, să privim
lumea, de la înălţimea statutului de… autor, de scrii135
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tor… Cred că niciodată nu a fost atât de actual
îndemnul rădulescian: Scrieţi, băieţi, numai scrieţi!:
-Ce mai faci, domnule?
-Oho! Bine, foarte bine! Mi-am găsit şi eu un
rost: ştii că am început şi eu să scriu? Ce zici de asta?
-Păi, eu am crezut că…
-Nimic, domnule! Adică, nimic altceva.
Ajung acasă de la serviciu şi… scriu, scriu, prietene,
sunt scriitor Ŕ nu ştiu dacă mă pricepi… Am câteva
cărţi publicate şi i-am dat unuia câte ceva Ŕ nu
contează ce, nu? Ŕ să-mi scrie nişte d-alea, cronici,
să-mi pot face şi eu dosar de primire la scriitori,
înţelegi?
-Da.
Din nefericire, unii, ajunşi la o vârstă potrivită pentru a se ocupa de nepoţei, scriu, mai ales
versuri sau ce-o da Dumnezu, numai carte să fie! Şi
începe lupta pentru intrare în Uniunea Scriitorilor,
sintagmă care girează perenitatea şi, implicit, circumscrierea în istoria literaturii, ca să fie pomeniţi Ŕ
fie şi la… etc., vorba lui Ion Băieşu. Aşadar, autoraşul „X” a făcut un calcul simplu:
-Frate-mi-o, am 29 de ani şi nouă plachete de
versuri. Fără optzeci de volume la vârsta de vo 70 de
ani, nici nu discut! Măi, băiete, şi am o putere de
muncă, o inspiraţie şi o imaginaţieeee…! Frate-mi-o,
îţi spun cu întreaga mea sinceritate: regret că nu miam dat seama de talent până acum; am pierdut o
grămadă de vreme cu tot felul de fleacuri, mi-am
consumat energia creatoare în raportări, calcule,
statistici… Cumplit, înţelegi? Unu, căruia i-am
împins un sutar de euro ca să-mi facă o cronică, ştii
ce mi-a zis? Domnule, da matale ai talent cu caru,
nu: cu camionu, cu tiru, ce mai! Îţi fac o
cronicăăăă!... Şi mi-a făcut! Domnule, dacă o citesc
suedezii de la Academia lor Regală, am Nobelu! Ei,
glumesc, desigur…
Aşadar, producţie!
Materie primă există, surse de inspiraţie, la
fel, putere de muncă, ambiţii şi orgolii, nu mai vorbim, reviste şi, mai ales edituri, gârlă! Găsim noi şi
sponsori! O relaţie ici, una colo, mai o cunoştinţă,
mai o jelanie pe la nu-ştiu-care instituţie, mai un
şantaj chiar… Există atâtea căi, doar trebuie dibuite,
explorate şi exploatate. Nu este exclusă nici varianta
unui împrumut de la C.A.R., ori chiar de la neîn136

durătoarele bănci, care poate proiecta poetul între
confraţii mai mari, respectiv între cei care, deja, sunt
„prinşi” în circuitul naţional-artistic pentru a impune
noua literatură, sau, măcar, noul curent literar postdecembrist. Talentul? Din moment ce scriu şi public,
se mai pune problema? Iar dacă nu-i, las‟că apare şi
el, odată cu exerciţiul, cu practica scrisului, precum
şi, în paralel, cu profesionalismul…
Pe această frecvenţă, comunicarea cu „adrisantul”-cititor Ŕ dacă ne debarasăm de prostescul
„scriu pentru mine” Ŕ nu mai este o intercondiţionare a relaţiei dintre emitent şi receptor, ci trebuie să
constituie, pentru cel din urmă, obligativitatea ridicării cunoştinţelor sale la un nivel corespunzător
perceperii corecte a mesajului artistic. Necazul apare
chiar de-aici, adică acesta descoperă că opera pusă
în circuit este greu descifrabilă, conţinutul cărţii
poate fi atât de încărcat de figuri de stil, între care
metafora este conducătoarea convoiului (tribului),
încât cititorul se simte brusc neputincios, depăşit,
umilit şi, prin extensie, un receptor prost al
frecvenţei pe care i se transmite mesajul. Iar, într-un
context şi mai larg, relaţia autor-cititor devine atât
de şubredă, încât putem vorbi chiar de ruptură…
Fenomenul pare simplu, însă nu e deloc aşa, fiindcă
aici apare o situaţie periculoasă pe care o putem
aminti sub genericul nivel al comunicării în tandem
cu nivelul de cultură, fiecare, dar mai ales împreună,
jucând un rol extrem de important, constituindu-se
într-un semnal deosebit de ameninţător pentru cauză.
Aici apare brusc întrebarea: autorul x a avut cumva
ideea să se substituie cititorului său? Ideea nu e de
eludat, şi datorită faptului în sine, întrebarea nu e
deloc retorică, iar o nuanţare a ei poate fi chiar explicitară… În orice caz, asta este!, iar după părerea
mea, nimeni nu are nici menirea nici puterea să impună. Poate Cronos… În niciun caz nu poate interveni vreun organism, care să impună acest impact,
receptarea operei literare rămânând la latitudinea
fiecăruia. Incluzându-l pe Nichita Stănescu în contextul prezentului comentariu, readucem în discuţie
receptarea creaţiei sale raportată la marele public. Ce
se întâmplă? Majoritatea covârşitoare a declaraţilor
iubitori de poezia poetului vor exclama aproape revoltaţi:
-Cum, marele Nichita? Păi, mi-e drag, e
poetul meu preferat, e…
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Chestiunea devine, emoţionant-înălţătoare şi,
oarecum cu timiditate, cutezi o întrebare simplăsimpluţă:
-Cunoaşteţi vreun titlu de poezie sau de volum semnate de el?
Cu o privire uimit-ucigaşă, răspunsul vine
sec:
-Păi, cum? Chiar acum nu-mi vine în minte,
dar… Ei, mă luaşi prin surprindere cu întrebarea
asta…
Printr-un fel de reducţie la absurd, problema
nu pare mai defel complicată, dimpotrivă:
elucubraţiile născute sub „presiunea” tastaturii şi
mausului, se înşiruie cuminţi în faţa judecătorului
suprem, obiectiv şi neîndurător Ŕ Cronos.
Din păcate, şi extrapolând cât de cât, nu e
greu deloc să ajungem sau, mai bine-zis, să cădem în
prăpastia fără întoarcere a zicerii călinesciene:
„Dacă occidentalul dă dovezi de suficienţă,
orientalul îndreptăţeşte această atitudine prin
umilinţă. Ideea pe care o avem noi românii despre
„străini‖ este de aşa natură, că ne împiedică adesea
de la exercitarea propriilor noastre facultăţi.‖
(Jurnalul literar, I, nr. 2, 8 ianuarie 1939, pag. 4,
rubrica „Cronica mizantropului”, semnat Aristarc).
Ca fapt divers, ori ca să ne aflăm în treabă, îl putem
contrazice pe Călinescu, dar… atât! Pe fondul
acestei corcituri, că ne convine sau nu, se naşte noua
literatură, noua lirică autohtonă, cu un avânt întradevăr impresionant. Ar părea că multă lume în ţara
asta nu mai are altceva de făcut decât să scrie, şi săşi posteze bâzdâganiile pe facebook. Excepţiile ne
dovedesc acest adevăr.
Cumsecadele facebook, sau: hai la fezbuc
cu grăbire/Să scrim versuri în neştire!
…Şi, dacă unii redactori de la revistele literare, încercând cu nu-ştiu-ce eforturi să mai stopeze
tăvălugul şi entuziasmul autoraşilor, aceştia, simţindu-se profund lezaţi, au făcut un efemer şi înşelător
pas înapoi. De fapt, au făcut-o pentru a-şi lua având
spre o şansă nouă: reţeaua de socializare Facebook.
Descoperirea, în urmă nu cu mult timp, a respectivei
reţele, a fost şi va rămâne, încă multă vreme, eldorado-ul creatorilor submediocri de poezie. Excepţiile
Ŕ puţine, foarte puţine, sau din ce în ce mai puţine,
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dovedesc fără tăgadă acest adevăr.
Aşadar, trebuie să acceptăm că tocmai astfel
se petrec lucrurile atunci când aducem în discuţie
creaţia literar-poetică, adică exact cea care, poate
puţin cam forţat, ne ajută să facem legătura cu subiectul prezentului comentariu, respectiv: creaţia
literară pe reţelele de socializare, în primul rând,
fiind vorba despre îngăduitorul şi celebrul de-acum
Facebook. Mod ideal, ieftin, la îndemâna oricui cu
har sau fără har, facebook-ul se deschide primitor
tuturor creatorilor liricoizi, căci despre ei este vorba…
-M-ai văzut pe fezbuk?, mă interoghează cineva cu aerul că tocmai i s-a înmânat Premiul Nobel
pentru literatură.
-Nu.
-Adică, nu mi-ai citit ultimul poem? Mi-a
ieşit o chestie fulminantă… Am primit zeci de mesaje cu felicitări, cu îndemnuri, cu… Iar tu nu l-ai
citit… Uite, îţi redau două versuri: De dragul tău mă
las muşcat de câini, Şi-ţi stau ca un Romeo sub balcon… Îngheţe-mi-se nas şi mâini, şi chiar să-mi
sfârtece un pantalon…
-Cine?
-Cine! Câinele…
Pericolul e iminent.
Privirea poetului fezbukian este plină de cel
mai profund dispreţ transformându-mă într-o vietate
încă nici măcar catalogată.
-Nu l-am citit, fiindcă nu… Adică nu sunt
abonat la chestia aia…
-Cum?!? N-ai fezbuk?!?
-Nu.
-Cum poţi, omule? În secolu douăşunu, fără
fezbuk?
Aşadar, dispunem, la discreţie, de libertate,
democraţie şi, mai ales, de posibilitatea, nesperată
până nu demult, de a ne manifesta putinţele creatoare în orice domeniu de activitate, mai ales în literatură şi, chiar mai concret, în generoasa lirică, de
exemplu.
În consecinţă, trebuie să acceptăm că tocmai
astfel se petrec lucrurile atunci când aducem în discuţie creaţia literar-poetică, adică exact cea care,
poate puţin cam forţat, ne ajută să facem legătura cu
subiectul acestui comentariu, respectiv: creaţia literară pe reţelele de socializare şi, în primul rând, pe
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celebrul de-acum facebook, facebook-ul salvator a
tot mai multor orgolii de sorginte lirică. În acest
sens, dacă reuşim să privim situaţia cu obiectivitate
reală şi nu doar afişată, aşa cum ne place să precizăm de regulă, pentru mulţi, pentru adevăraţii
pătimaşi ai literaturii române, apariţia noii… şi
îmbelşugatei lirici autohtone de tip fezbukian, nu
pare a fi decât un semnal de alarmă, în unele cazuri
chiar de amuzament, însă, pentru postacii de creaţii
liricoide, acest fel lesnicios de ieşire în lume, se
constituie în momente de frenezie creatoare şi de
euforie vecină cu starea de alunecare spre transă,
trăire din care se poate ajunge, fără efort, în comă,
aceasta şi datorită imensei febre a creaţiei, febră pe
care, cu mică abatere, o putem numi chiar drog. Altfel este greu de explicat avalanşa de creaţii pretins
lirice postate pe facebook, sub acest generic atotcuprinzător şi îngăduitor, fiindcă, după modernism,
suprarealism, optzecism, postmodernism şi încă vreo
câteva alte curente literare, în care plonjează multă
poeţime contemporană pentru a se salva de la ameninţătorul anonimat, facebook-ul este moda zilei şi
paravanul lipsei de talent, după care se bălăcesc vesele încrederea şi, deseori, optimismul exacerbat. În
acest fel, fericiţii comiţători de versuri anodine, nu
rareori chiar imunde, şi-au găsit, în sfârşit!, „locul de
muncă şi de publicare” Ŕ minunatul, nepretenţiosul
şi generosul facebook. Un entuziasm general domină
atmosfera, autorii se citesc între ei, exultă, se complimentează, unii chiar se adulează căzând în extaz,
încât debordanta lor… socializare pe teme lirice
devine molipsitoare, drept care apar tot timpul nume
noi, producţii noi, iar admiratorii nu întârzie să apară
şi să-şi manifeste insignifianta cultură redusă la exclamaţii superlative de genul: „m-aţi uns la inimă!,
sunteţi genial(ă)!”, „Lecturându-vă opera (de fapt, o
însăilare de câteva versuri stupide, n. D.H.), am
simţit că renasc...”, „Ce bine că aţi postat poezia –
m-aţi salvat de la sinucidere” (ce spuneam?, D.H.),
„Creaţia dumneavoastră, de cea mai profundă
iubire faţă de mamă, m-a obligat să postez în sufletul inimii (!!!, D.H.) mele de mamă, poemul alături de „O, mamă‖ de Gh. Coşbuc (de fapt, Eminescu,
dar ce mai contează!, D.H.). Etc., etc.
Important este că, abia acum, se face dreptate
dovedindu-se clar că românul s-a născut din ce în ce
mai mult poet, adesea şi critic literar (dar şi comen138

tator politic, economic şi analist profund, evident!);
poeziile aşa-zise în vers alb, care nu presupun cine
ştie ce obligaţii din punct de vedere gramatical (sic),
semnele de punctuaţie pierzându-şi valoarea şi rostul, devin automat capodopere facebookiene. Pe
aceste considerente, creaţia lirico-fesbukiană se
constituie în sorginte şi generatoare de genii la
îndemâna tuturor. Oarecum diferit se prezintă situaţia atunci când vorbim despre creaţiile lirice de
tip clasic, mai ales cele cu formă fixă, unde lucrul e
mai greu, spre imposibil pentru cei mai mulţi postaci, fiindcă, odată ce nu-ştiu-care din familia lu‟ Fezbuk simte, sau i se sugerează că are talent, până la
„blogul” propriu şi postarea creaţiei sale lirice pe
răbdătoarea reţea de socializare, nu mai este decât
un pas. În acest sens, ar trebui să nu ne mai mire
postările unor creatori de poezele deja notorii pe
facebook, care sunt jalnice, începând cu totala lipsă
de respect faţă de canoanele, inclusiv tehnice.
Pentru că socializarea şi comunicarea
funcţionează foarte bine între fesbukieni, iar spiritul
de solidaritate domneşte emoţionant, fesbukianismul
va fi, în curând, cotă-parte a literaturii autohtone.
Ştiu cazuri concrete care preferă „lectura” textelor
de pe facebook unei pagini de carte tipărită. Aparent,
ce e periculos în asta? Aparent, nimic, doar o trimitere, mai mult sau mai puţin subtilă, la nivelul de
cultură al acestor iubitori de lectură fesbukiană, care
nivel se îngemănează nefericit cu educaţia, cu şcoala, cu nivelul de cultură… Problema, însă, nu e asta,
sau nu numai asta, ci pasivitatea şi distracţia cu care,
multe voci din critica literară şi nu numai, privesc
fenomenul acceptându-i ifosele, teoretic şi aparent
inofensive. Teoretic. Practic, însă, din punctul meu
de vedere, lucrurile sunt ceva mai complicate, pentru
că, fără alte pretenţii, vizitarea unor postări şi postaci, este o experienţă interesantă şi, cel puţin semnificativă. Din acest unghi văzută chestiunea, citatele,
explicaţiile sau analizele pe text, pot scuti de alte
argumente. Este evident. Dacă responsabilitatea
actului de creaţie, dacă autoevaluarea, dacă autocenzura şi alte ingrediente nu sunt puse în funcţiune,
fondul de bază, cultura şi harul nu există, sau sunt în
stare primară, astfel că pseudocreaţiile facebookiene
vor pătrunde spectaculos în viaţa de zi cu zi spre
satisfacţia deplină a celor care, după exprimarea
grafică a unui text Ŕ poezie, în cazul de faţă Ŕ se vor
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considera autori tot mai… consacraţi.
Imbatabilele argumente
Argumentele acestei aserţiuni pot fi întâlnite
de-acum printr-un simplu „clic” = intrarea în lumea
facebook-ului, unde vom afla mostre produse de inşi
pentru care cultura generală este şi va rămâne o paralelă inclusiv fiind vorba de normele gramaticale
sau/şi canoanele creaţiei. Citatele pe care le voi folosi, fără să dau nume (şi pentru că producţiile sunt la
fel de idioate, indiferent de numele autorului)
vorbesc de la sine… Astfel, iată cum, un autorpostac, supărat pe lume, notează:
Nu vreau să văd cum tremură-n vânt frunza,
De frica de-a se rupe de la ram,
Nu vreau să-aud, cum marea-și plânge pânza,
Luată cu-mprumut de la ocean.‖
E sigur: marea şi-a pierdut pânza împrumutată de la ocean, iar acum, plânge de ni se sfâşie
inima. Pe altă pagină, cineva conştient de sine şi de
propriul geniu, scrie cu fericire: „Ce frumos e să
visezi că visezi
Universul gândirii se contorsionează discret
Şi din banalul om de pe stradă
Devii un remarcabil poet.
Aşadar, banal de simplu: visezi, te contorsionezi şi devii un remarcabil poet. Personal, credeam că e ceva mai complicat procesul devenirii de
… remarcabil poet. Din nefericire, reţeta nu e un
secret, după cum putem constata citind postările.
Încă o mostră (menţionez, lucru extrem de important, după cum se poate constata, că postacii nu
folosesc diacriticele, ceea ce asigură o anumită savoare textelor):
„Spectacolul acestei lumi îl împărţim convivi
Intr-un finit de pași, din nuli, vom fi
esență.‖.
Aici se face total abstracţie de poezie şi, convivi fiind, nulii se metamorfozează, neaşteptat, în
esenţă; însă, ocolind cu spaimă parcă, sau, mai degrabă, cu neputinţă fiorul artistic, începe marea
bejenie spre dramă:
„am plecat, anunţă marţial un alt autor, şi
merg, şi merg,
până obosesc,
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fac pauză,
mă aşez pe un bolovan,
crăpat şi rece,
la o margine de drum,
mai încolo un pom,
cu puţine frunze,
la umbra lui nu pot să dorm,
e frig şi nu îmi trebuie umbre.‖
Doamne, ce viaţă grea mai au şi poeţii globetrotteri! Însă nu precum cea a unuia care „În ultimii
zece ani am avut doar trei vise
Chemarea,
Suspinul
și
Regăsirea,
descătușate, dezlănțuite
Venite să doară, promise de Cel Ce
Veghează
Şi zorii se întristează în lipsa creației.”.
Citind următoarele versuri, cineva mai sensibil sufleteşte, poate-ajunge să ocolească femeile,
fiindcă autorul dezvăluie un adevăr aproape macabru:
am cunoscut femeia cu dinti de hotel
musca din barbat si nu se mai satura
musca din inima lui ca dintr-un cartof copt
sau dintr-o umbra, lumina cand rasare
dintr-o strofa, rostirea
musca si nu se mai satura(…).
Ceva-ceva mai puţin cunoscător într-ale anatomiei, un autor exclamă deprimat:
Veniţi şi priviţi o femeie bolnavă
si nu aruncati cu pietre
(…) trupul ei(…)a uitat sa mai bata
(!!!, D.H.)
la ore lunatice(…)
lasati trupul sa deschida ochii si sa vada aerul dimprejur
si numai dupa aceea,
abia dupa aceea imbalsamati-o in trup de
barbat.
Metafore sau idei, trăiri şi vedenii de ins
drogat? Pentru că, acea femeie,
avea trupul firav femeia
dar sufletul ei concav isi deschidea haul
mai larg
mai fioros ca o pitica neagra…
Aşadar, fără diacritice şi fără semne de punctuaţie, textul fezbukian are valoare de umor antologic învecinându-se foarte bine cu Azi, pârâul e pus139

Destine Literare
tiu, iar prin glod/Se adună câinii iar sticlele
goale,/Visează pajiştii printre cârpele murdare.
Odată intraţi în lumea SF-ului, ni se pare normal ca
sticlele goale să… viseze pajişti, nu-i aşa? Ca şi, la
alt autor:
Mai cântă prune prin vechi livezi,
Mere lepădate, stafidite și coclite
Visând iernatice cârciumi sătești(…).
Să auzi cum cântă prunele şi să dai de mere
visând cârciumi?!? Să ocolim, totuşi, livezile! Şi,
una peste alta, să constaţi la un moment dat că
nu e bine sa ai o nevasta poeta
ii ceri prosopul si ea te priveste
cum iti dai parul pe spate in timp ce apa
siroieste pe gene.
Profund realist (!), poezia lipsind cu
desăvârşire, mai ales că te vede un eminescu scufundat in vis… Vai nouă! Deci, să ne ferim de-o nevastă poetă pentru a scăpa de halucinaţii. Şi evadăm
spre macrocosm conduşi de-un ghid priceput şi credibil, care postează cu noaptea-n cap:
E noapte-acum...Pe faţa bolţii
plâng ochii stelelor senine
când blestemă-nşelatul meşter
şi strigă bietul din mine!
Deducem că poetul n-a dormit întreaga
noapte, a plâns alături de ochii stelelor, în final
scoţând chiar un strigăt de disperare. Of, Doamne!
Dar asta nici nu e cine ştie ce, dacă citim pe acelaşi
fezbuk:
Desfac de coajă frunza cea de nuc,
Ce-i descojită încă din născare,
Eu vântur lumea, vreau să mă tot duc,
Când mă apucă dorul de-afirmare.
Aha!, deci dădurăm de reţeta afirmării, doar
că suntem obligaţi să desfacem de coajă o frunză(!)
de nuc, deşi ea e descojită încă din născare, descoperire care naşte în poet vrerea de… ducă… Complicat, Doamne, ce complicaţi sunt poeţii adepţi ai
fezbukismului! Cu mult mai simplu, mai umanjulietic se exprimă o poetesă aproape-aproape de
sinucidere:
Tu înflorești mereu prin dăruire,
Iar rădăcina ta-i la Dumnezeu,
O lume toată stă să te admire,
Şi printre atâția alții, sunt și eu.
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Iubirea mea, din licărit de șoapte,
Ce-aprinzi lumina vie după geam,
Îmi vine-un gând năuc în albă noapte:
De nu te-aș fi știut, demult muream.
Cutremurător! Bine că s-a rezolvat problema,
fiindcă rămânea literatura noastră fără o voce aparte,
deşi, probabil, lumea toată i-ar fi admirat în continuare iubitul-Romeo…
Şi iată-ne în plin nou curent literar luând
naştere sub ochii noştri, curent liric impetuos
năvălind cu toată forţa în literatură. S-ar putea să nu
fie departe ziua în care, într-un sivi, să se afle şi
menţiunea că proprietarul acestuia este membru activ pe reţeaua de socializare Facebook. Iar alături,
mărturii ale colegilor fezbukieni, din care să rezulte
că solicitantul primirii în Uniunea Scriitorilor face
parte, prin creaţia sa, din noul curent literar fesbuchismul. Iar culmea-culmilor, drept argumente fiind
utilizate fragmente din cronici literare la cărţi inepte,
cronici semnate de critici importanţi.
Nu m-aş mira, pentru că literatura fesbukiană
Ŕ genul literar nu mai prezintă cine ştie ce importanţă Ŕ seamănă cu un ţinut în care fabulosul nu mai
este o Fata Morgana, pentru poeţi în special, ci o
ademenitoare cale spre desăvârşire creator-lirică. În
acest caz, canoanele creaţiei, respectarea normelor
gramaticale, responsabilitatea faţă de cititor şi, normal, faţă de sine, constituie atribute depăşite de o
altfel de abordare a tematicilor, care nu presupune
cunoaştere şi respect. Recunoaştem sau nu, teribilismul, prostia şi bătaia de joc sunt doar câteva elemente focalizate spre un fel de suprarealismmodernism în care, la ora actuală, şi pentru mulţi
autori, chiar şi… dinafara fesbukismului, subcultura
cu tendinţă se lăfăieşte în voie. La agasantele diacritice, care personalizau limba română şi expresivitatea exprimării, s-a renunţat şi se renunţă cu un fel de
entuziasm sfertodoxic, pentru că acest lucru sare în
ajutorul unor poeţi fesbukişti care, astfel, procedează, conştient sau nu, la autodistrugerea propriei
creaţii, sau, cel puţin la diminuarea valorii acesteia
încât să nu mai poată fi integrată în patrimoniul literar naţional. Iar, dacă e aşa, nu e rău deloc! Astfel, în
ecuaţia noastră, pot apărea enormităţi-relaţii-perechi
de felul: brate pentru braţe, si pentru şi, sa pentru
să, hoinaresti pentru hoinăreşti, vazand pentru
destineliterare@gmail.com
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văzând, rade pentru râde, batrani pentru bătrâni;
sau în acest fragment de poem: nu e bine sa ai o
nevasta poeta/ii ceri prosopul si ea te priveste/cum
iti dai parul pe spate in timp ce apa/siroieste pe
gene. În lipsa diacriticelor pot apărea uneori schimbări hilare, penibile, ridicole, sau chiar vulgare în
sensul normal al cuvintelor: par în loc de păr; vita Ŕ
viţă; rata – raţă; urata – urâtă;
Exemplele ar putea continua, însă nu cred că
discuţia şi afirmaţiile ar fi mai convingătoare în ceea
ce priveşte căderea în derizoriu a fesbukismului ca
nou curent literar. Nu mai vorbesc de folosirea terfelită a limbii române, nu mai vorbesc de ignorarea ,
din neştiinţă, sau din prostie?, a canoanelor ce
trebuie respectate în cazul utilizării oricărui gen literar. Bine, mi s-a reproşat mai de multe ori că sufăr
de o reală fobie în ceea ce priveşte tot mai des-

întâlnitele batjocoriri ale normelor gramaticale, că
nu marşez la noua ortografie tot mai acaparatoare
unde prescurtarea vb înseamnă, între altele: vorbeştivorbeşte-vorbim-vorbă şi toate ramificaţiile verbului
a vorbi; apoi, k (kapa), cunoscut încă de la învăţarea
alfabetului drept k unguresc, substituie tot mai
frecvent şi mai agresiv conjuncţia ca… În acelaşi
context: bine devine bn etc., etc.
Factor extrem de important mi se pare a fi, în
perspectivă, că Uniunea Scriitorilor s-ar putea să
aibă peste ceva vreme un concurent instituţional
serios, fesbukienii punând de-un organism care se va
numi Uniunea Fesbukiştilor din România, adică…
Fesbukistilor Union of Romania, respectiv F.U.R.!
E, cumva, o utopie?
Să ne mai gândim!...

Dora Groza Ŕ City
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Dorel LAZĂR

Din volumul Gânduri sihastre
Tu

Zbor neîntrerupt
Îngemânare de toamnă
Melancolie a depărtărilor
Adiere de aripi
Pe boltă de stele
Intuiții călătoare
Și tu topită
În depărtări aburinde
De dor.
Așteptare

Vorbesc cu timpul...
Ce imagine încărcată de zâmbet,
o lungă poveste uitată
pe cărări
de mult călcate, de viață
în urmă lăsate... din păcate.
Misterul trecutului,
fantasmă rămasă
în noapte, îmi aduce aminte
păcatul... frumoasa mea șoaptă.
Uitată sub soare,
soarta,
plăcută la primă vedere,
ți-a deschis poarta.
Căzută... te așteaptă-n tăcere.
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Învăluit în mister,
de noapte nedormită
mai așteapt... stingher
s-o umpli, cu șoapte-păcate.
Și, în amară plutire
de clipe ce curg abile
aștept...
covor de petale,
să-ți sfârșești
zborul.
Viață
Timp lent
Așteptare în suflet
Ce tinde spre zări prea lungi
Eternitatea ce vine
Scânteie divină
Aripi uitate
Tinzând spre lumină
Cu teama în spate

Ți-am scris litere...
triste priviri,
aproape un întreg alfabet
să-ți șoptească, despre iubiri
și lucruri ce par
desuet.
Dar frunza,
scrisoarea
mi-a răpit-o!
A venit un vânt
ce a împrăștiat,
cuvânt cu cuvânt,
tot alfabetul... în mare
Apoi, ți-am trimis un rând,
din mine, un vis,
ce l-am pus într-un vers,
pe un nor de lacrimi,
să alinte orizontul
ce-l văd tot mai șters.

Reverie
Ți-am scris pe o frunză
un rând
Așa... o dorință, un gând.
Și, am trimis-o călătoare
la tine,
o rază de soare.
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Corneliu LEU

înainte de trecerea la cele veșnice…

Bugetul personal al scriitorului şi foamea pe care vor aleşii să i-o timbreze
Mă sună confraţii agitaţi, confraţii indignaţi,
confraţii nedumeriţi de ceea ce vor aleşii lor din
Uniuni, precum şi aleşii aleşilor lor din Parlament cu
acest timbru; şi mă acuză că stau insensibil, privind
cu prea mult calm. Mă sună, dintre cunoscuţi,
telespectatorii mai obiectivi şi mă-ntreabă ce părere
am despre ce se tot spune la televizor, că timbrul ar
schimba soarta famelică a scriitorului. Mă sună
profesionişti buni care mă-ntreabă dacă avem ceva
de câştigat din asta şi mă sună grafomani care speră
că, ieşind scandal, să-i primească şi pe ei în Uniunea
Scriitorilor. Mă sună, mă sună, mă sună!...
Înainte vreme aş fi spus că telefonul meu
sună-ntr-una ca la Gara de Nord; dar cu foamea asta
generală, în care nu mai sunt bani pentru biletul de
tren, singura comparaţie e cu urgenţele de la unu,
unu, doi!... Mă sună, iar eu nu pot să răspund fiindcă
râd şi râd şi râd... Nu, nu râd de moftul lor, al celor
care spun populist că fac toată această tevatură
pentru mine şi pentru nivelul meu de trai; nici de
rafinamentul celor care vorbesc elevat despre
„condiţia creatorului”!... Nu. Fiindcă asta nu e de
râs. Logica simplă îmi spune că, pentru mine, ca
scriitor pe piaţa liberă, care depind de modul în care
mi se vând cărţile, orice scumpire mă îndepărtează
de cumpărător, deci mă lasă mai flămând. Eu ştiu
clar că doar relaţia mea intermediată de editor, cu
cititorul care mă cumpără, îmi face masa mai bogată
sau mai săracă. În vreme ce relaţia încasărilor mele
intermediată de o organizaţie ce le timbrează,
acoperă cel mult salariile celor care o timbrează. Aşa
că nu mă bag în această poveste şi, la fel cum
cetăţeanul agresat de fiscalitate se roagă la
Dumnezeu să nu-l mai binecuvinteze guvernul cu
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vreo taxă, eu sunt mulţumit cu orice stare care nu-mi
alungă sau nu-mi împuţinează cititorii.
Pentru că, aşa cum vedeau autorii ratatei
prevederi legislative, banii pe timbru trebuie să se
fure din punga autorului, lăsându-l fără cititiori şi
facându-i pe editori să dea banii înainte, precum
ştim noi unde: La casa de toleranţă a guvernului
fiscalist!... De aici ar fi urmat, chipurile, să se împartă cu organizaţii asociative care nu-i redistribuie
niciodată la toţi membrii, ci numai între o mică parte
a lor. Deci, beneficiari ar fi câţiva, iar perdanţii sunt
marea masă de creatori la care se adaugă editorii sau
producătorii lor, plus cititorii cărora li se bagă mânan buzunar pentru o taxă de vreo şapte ori mai mare.
Şi atunci, vă veţi întreba, desigur: Ce naiba
găsesc de râs?! Găsesc de râs toate argumentele caduce pe care le-au rostit aseară la un post TV nişte
staroşti de breaslă artistică - preşedinţi care, au şi
recunoscut că „Încasând timbrul, îşi pot plăti încălzirea pentru biroul lor”, adică un lucru care, pe mine,
nu mă încălzeşte cu nimic... Dar găsesc de râs mai
ales faptul că rizibilul nu i-a făcut să se jeneze pe
parlamentarii care au luat în serios această Lege. A
cărei expunere de motive, chiar dacă este semnată de
doi deputaţi şi un senator, are stilul inconfundabil
al unui confrate de al nostru pe care de curând l-am
văzut lăcrimând. Dar nu din grija pentru noi, ci din
usturimea gazelor... furnizate la preţ ieftin unui veros cavaler de industrie.
Se constată, deci, că lucrurile nu stau aşa
cum mă acuză unii: m-a interesat şi pe mine scandalul şi am vrut să mă documentez. Astfel am ajuns la
elementele însoţitoare ale „Legii privind instituirea
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Vai de mine, Domnule Deputat Dobrinescu,
vai de mine Domnule Deputat Ştirbu, mă emoţionează sensibilitatea artistică a limbajului
Dumneavoastră, dar nu pot crede că gogomănia cu
copilul de la colţul străzii vă aparţine!... De ce nu
se descurcă, oare, acolo, la colţul străzii, acest copil inteligent şi talentat al familiei?! Păi, cum o să
se descurce, dacă nici un ministru nu trece pe acolo ca să-i dea şi lui nişte gaze mai ieftine?!... Cum
o să se desurce dacă nici un preşedinte sau primvicepreşedinte de Uniune nu-i dă şi lui un premiu
pentru opera-omnia?!... Cum o să se descurce
dacă, oricât s-ar încasa acest timbru, el se cheltuieşte tot pentru împingerea unora spre „Nobel”;
chiar şi în şoapte!.. Şoapte manipulate prin fondurile de la Copyro şi mai puţin auzite de membrii de
rând, pe care nu-i încălzeşte cu nimic timbrul! În
vreme ce, nouă, ni se alungă bruma de cititori, prin
tentativa acestor accize umflate, ca şi cum cartea
se vinde ca benzina şi poate suporta oscilaţia
preţurilor artificial globalizate. Există o singură
soluţie legislativă pentru aceasta: Să acordăm
imunitate parlamentară membrilor Uniunii Scriitorilor şi să-i facem să aspire la premii literare pe
parlamentari!
timbrului cultural” iniţiată de domnii parlamentari
Traian Dobrinescu, Varujan Vosganian şi Gigel Sorinel Ştirbu, care scriu în Expunerea de motive,
adică în documentul de susţinere ce trebuie să fie cel
mai temeinic şi mai sobru la o lege: „...Prezentul act
normativ... va înlocui Legea nr 35/1994... întrucât sa dovedit greu aplicabilă şi, în consecinţă, ineficientă...” Ŕ text onest şi la locul lui, dar, căruia,
imediat, îi urmează ca o mare tiradă de teatru sforăitor, următoarea frază ce se doreşte a fi argumentativă: „...Cultura românească, deşi este copilul inteligent şi talentat al familiei, a fost trimisă la colţul
străzii să se descurce. Şi nu se descurcă la colţul
străzii! Timbrul cultural poate, însă rezolva problema existenţei ei...” etc, etc...

Vă rog frumos, luaţi-mă în serios şi nu râdeţi
de acest paradox. Eu cred că - de facto - lucrul s-a şi
întîmplat. Poate că nu voit legislativ; dar din confuzia creată voit de unii, de vreme ce sunt în stare să
împăneze cu asemenea formulări o prea cinstită şi
sobră expunere de motive. Şi tocmai de asta, copilul
inteligent şi talentat îşi consumă genialitatea stând
cu mâna-ntinsă la colţul străzii, ca şi cum ar cere
milă în plenul Senatului. Teribilă metaforă! Tare aş
vrea s-o văd analizată şi comentată sub toate aspectele valenţelor ei etice şi estetice, într-un studiu
pe care, la despărţirea de prim-vicepreşedintele său,
îl va semna Nicolae Manolescu. Pe care îl salut netimbrat, dar cu întregul meu respect colegial de cotizant la zi.
25 februarie 2015
Bucureşti
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PENTRU CORNEL

Dragă Cornel, ai fi împlinit cât de curând 84 de ani. Ai ales să nu atingi această treaptă. Te-am omagiat la aniversarea a opt decenii de viață, știi bine, reliefând omul minunat care stă în spatele creatorului, al
scriitorului complet.
Ai lăsat limbii române una dintre cele mai întinse opere literare.
Ai avut o viață bogată, ai ocupat poziții înalte în lumea culturii și artei, cu rezultate remarcabile.
Prin anii 70 ai secolului trecut, descopereai și recreai, pentru televiziunea română și pentru noi toți,
lumea Chinei și a Vietnamului, evidențiind nu exoticul, ci viața însăși, adevăratul Orient.
Așa ne-am cunoscut, ochi pătrunzător, analist de primă mână, condei bogat, de substanță și înainte de
toate inimă primitoare, înțelegătoare, săritoare. Iubirea, omenia și iertarea, iată trei virtuți morale pe deplin
potrivite cu tine, omul Corneliu Leu.
Eram în SUA când te-am întrebat de ce nu candidezi pentru funcția de Președinte al Uniunii Scriitorilor din România, tu deținând cel mai vechi carnet membru în această breaslă. Te-ai hotărât greu și mi-ai
spus că nu ai de gând să ocupi această funcție, vrei doar să animi lumea literară, să evoci principii, să evidențiezi căi de parcurs, șamd. Îți încolțise gândul de aur al împlinirii primei uniri cu Basarabia, prin mediile
scriitoricești, prin cultură.
Neobosit. Bun organizator. Mereu animat de proiecte noi. Eseurile tale privind viața politică și socială, adunate într-o carte, te vor evidenția drept gânditor politic de seamă al acestor ani.
Era vorba să revii anul acesta în Extremul Orient, cândva prin Octombrie, să vorbești despre limba
română, căreia tu i-ai desemnat, prin energie nemăsurată și bătălii câștigate prin strădanii și perseverență, o
zi a ei, 31 August.
Dragă Cornel, prieten rar, spiritul tău superior se ridică deasupra lumii prafului, căreia tu i-ai închinat
viața. Drum bun spiritului și odihnească-se în pace trupul cel pieritor! Pentru că, timp de odihnă nu ți-ai găsit
timp de optzeci și trei de ani!

Constantin Lupeanu
(Din Beijing, de lângă Templul Soarelui, 10 Iunie 2015).

Mihai Negulescu, Corneliu Leu, Luo Dongquan de la Radio China, Constantin Lupeanu, Mira Lupeanu
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Andreea Maria LUPU

POEZII
Răsăritul rozelor
Încet ne scurgem toți în vraja morții,
Săltând extatic în obscurul clipei.
Ne bem molaticul suflet
Condensându-ne într-un acord dulceag.
Noi suntem subsolul filelor mărețe,
Îngemănați cu vântul celest,
Suntem apa îmbâcsită de gemete
Care se prelinge prin măruntaiele corabiei.

Purtăm vechiul Noiembrie în sânge,
Sortiți să spargem pietrele tăcerii
Ne închinam ispravei celor ce s-au frânt.
Pe unde să scoatem cămașa
Dacă ne naștem goi?
Nimic nu a fost
Și nimic nu va fi.
Moartea ne poartă în pântecele sale
Fiindcă îi suntem... răsăritul rozelor albastre.

Cu un ciob de clepsidră prins de un nasture
Pășesc sub bolta împletită de ramuri pustii
În care suspină fiecare crăpătură,
Cu ochii plini de lacrimi curățate de polen…
Fiecare creangă se leagă de pieptul meu
Și vrea să mă răpească.
De prin scorburi negre
Urlă zbuciumat sufletele sufocate
Sub cripte presărate cu muguri zdrobiți.
Îmi fulgeră neputința lor prin cap,
Iar tunelul se strange ca să-mi ascundă norii,

Îmi bat pleoapele în cuie
Ca să soarbă din ochii mei lumina
Ce le-a fost luată.
Pășesc pe oasele lor
Și câte-o coastă se agață de glezna mea.
“Cum vrei să ne eliberezi
Dacă nici măcar nu poți opri timpul?”
(îmi strigă)
“Ba știu! M-a învățat cineva…
Mai dați-mi puțin suflet!”

Flacăra
Pe noptieră arde-o lumânare.
Străpunge vise sterpe, degerate,
Cu ceară sufocând lemnul străvechi și putred.
Căldură?
O fierbânțeală arde cerul în gene,
Vălul își deschide ochii înalți
-Igluuri146

Topind ploi tomnatice
În plămânul albei flăcări,
În van...
Lumânarea arde
Spintecând polii plini ai ochilor
La nesfârșit.
destineliterare@gmail.com
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Miere de primăvară
E primăvară...
Multă, grea, bătrână ca și mierea,
Cu petalele-i nevătămate
Pleznind iar și iar în timp,
Își lasă firescul parfum
Să-ncheie nasturii eternității.
Inspirăm... expirăm
Și totul ne apasă și totul
Vă apasă.
Crengile se mișcă atât de încet!

Cum își permit să uite-a respira?
Și totul moare mult, mult prea încet
De teamă
Să nu ajungem goi
În bătaia propriilor vene,
De teamă
Să nu ajungă venele
În bătaia goliciunii noastre.
E primăvara...
Și ne e teamă să spargem borcanul cu miere.

Elleny Pendefunda Ŕ Lumina infinită
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Octavian LUPU

Umbrele Caselor în Lumina Dimineții

Aplecat asupra mesei de lucru el scria privind razele răsăritului de soare care se răspândeau în
întreaga cameră desenând figuri fantastice pe pereții
aflați încă în semiîntuneric. Distingea tonalitățile
multicolore ale fasciculelor de lumină aruncate sub
forma unor jerbe ce izvorau din acel singur punct
incandescent, soarele. Degetele sale alergau pe tastele claviaturii de calculator, care devenise un fel de
pian la care cânta piese din aleasa muzică a cuvintelor. Liniștea pătrundea cu valuri de aer curat pe fereastra larg deschisă, din când în când fiind întreruptă de trilurile vesele ale păsărilor ce se trezeau după
lungile ore ale nopții.
Dar el privise acea noapte fantastică și urmărise toate detaliile trecerii ei maiestuoase peste bolta
cerului pe măsură ce ea își etala rochia albastră cu
falduri de nori presărate ici și colo cu nestematele
sclipind aprins ale diamantelor stelare. „Frumoasă
mai este aleasa Doamnă a Nopții!” își spuse rememorând clipele de tăcere ale ultimelor ore. Cumva, îi
plăcea să o întâlnească și altfel decât dormind sau
stând întins în pat. Când toți ceilalți se retrăgeau din
lumea văzută, el prefera să iasă pe terasă și să se
așeze pe un scaun contemplând îndelung oceanul
celest de deasupra și întinderea de pământ de dedesubt.
Cu toate acestea, el iubea lumina solară în
desfășurarea plină de splendoare a zilei. Dar două
erau evenimentele pe care le admira cu nespusă
afecțiune: răsăritul și asfințitul. În ambele intuia puterea transformatoare a naturii prin întrepătrunderea
stărilor fundamentale aflate în mod normal în opoziție. „De multe ori m-am întrebat dacă pot fi împăcate
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părțile aflate în contrast direct, de exemplu, dacă
ziua și noaptea pot avea un numitor comun, însă
niciodată nu am găsit vreun răspuns,” monologă mai
departe într-un șirag de gânduri ce aparent prelungeau impactul luminii strălucitoare a zorilor de zi.
Mașinile se auzeau cum treceau pe străzile somnoroase ale orașului. Zgomotul motoarelor electrice ale
troleibuzelor ambalate la maxim se amesteca la întâmplare cu strigătul sirenelor de tren ce soseau sau
plecau prin gara aflată la câteva sute de metri distanță. Acest amestec bizar de sunete se suprapunea strident peste tabloul grandios al soarelui aflat acum
undeva, deasupra liniei orizontului, zâmbind de la
depărtare creaturilor acestui pământ.
Un puternic miros de fum de lemn ars pătrunse în cameră evocând amintiri din perioada când
se plimba pe străzile pline de case ale orașului natal.
Blocurile erau o raritate la acea dată și numai cei
veniți din alte părți locuiau acolo. Din păcate, și el
stătea într-un astfel de bloc încropit la repezeală pentru muncitorii marii platforme industriale răsărite de
niciunde, dar prefera să își aleagă totdeauna drumul
prin mijlocul arabescului de clădiri vechi, unele
având chiar aproape o sută de ani.
Uneori atingea zidurile acestor case, ce încă
mai aminteau de epoci apuse, și simțea că memoria
lor nu dispăruse, ci se impregnase în tencuiala scorojită de vreme. Instantaneu, imaginația începea să îi
zugrăvească tablouri fermecătoare pline de fastul
primilor proprietari, care își gravaseră de multe ori
inițialele numelor pe frontispiciu alături de un număr
gravat cu litere latine ce semnifica anul construcției.
Se amuza citind acea încâlceală de consoane ce
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aveau o semnificație cifrică și calcula în gând anul
respectiv chicotind amuzat când după mult efort
reușea să ducă operația aritmetică până la capăt.
Rezultatul îl surprindea fiindcă uneori începea cu optsprezece, iar alteori cu nouăsprezece, prin
urmare „Unele case au fost construite în secolul al
XIX-lea, iar altele în cel următor, ” gândea el. „Unde
sunt urmașii proprietarilor?” se întreba mai departe
și privea cu ochi de copil zidurile crăpate din lipsă
de îngrijire ce brăzdau fața îmbătrânită a clădirilor
orfane rămase la cheremul unor chiriași dezinteresați. „De ce sunt lăsate să sufere și să moară aceste
clădiri atât de frumos ornamentate?” continua să își
vorbească ca și cum ar fi putut să răspundă.
Dar nimeni nu spunea nimic. Adulții din jur
treceau indiferenți pe lângă clădirile ce agonizau, iar
copiii alergau voioși indiferenți la realitatea colțuroasă din jurul lor. Însă blocurile avansau vertiginos.
Cartiere întregi dispăreau peste noapte sub lamele de
oțel ale buldozerelor. Imediat peisajul urbanistic se
schimba semănând tot mai mult cu o cazarmă militară în care unghiurile drepte caracterizau fiecare colț
de stradă, precum și fiecare clădire.
Oameni la fel de colțuroși, străini de loc, se așezau
cu obiceiurile lor aduse din zone îndepărtate ale țării
în aceste corturi de beton cu etaje suprapuse ce umileau priveliștea cu ecouri de carieră ce decopertează
și înghite treptat peisajul natural. Praful abundent
devenea omniprezent ridicat de trecerea miilor de
mașini pe asfaltul întins peste dale albe de beton
denivelat lăsat nefinisat în punctele de îmbinare.
Și astfel, se vedea călătorind într-un autobuz
ce hurduca la trecerea pe drumurile proaspăt date în
folosință pe măsură ce distingea cerul posomorât de
deasupra sfârtecat de zecile de macarale înălțate
pentru ridicarea de blocuri-turn ce închideau libertatea privirii. Vibrația caroseriei se transmitea pasagerilor indiferent dacă stăteau în picioare sau pe scaun.
Bărbia îi dârdâia și dinții i se loveau unii de alții în
timp ce se ținea de o bară metalică slinoasă la atingere. „Unde sunt casele pe care le iubeam atât de
mult și în care mi-aș fi dorit să locuiesc?” se întreba
rotindu-și privirile peste pustiul de beton din jur, dar
răspunsul nu venea în vreun fel.
O frână puternică pusă de șofer îl aruncă înainte și o demarare în trombă îl împinse înapoi
ciocnindu-se de alți pasageri, care înjurând se țineau
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de orice bară metalică la îndemână la fel ca marinarii aflați pe puntea neliniștită a unui vas cuprins de
furtună. „De ce au ucis casele? De ce le-au urât atât
de mult? Ce le-au făcut aceste clădiri frumoase? De
unde a venit acest taifun distrugător și din ce a pornit
o atât de mare mânie față de trecut?” se întreba copilul devenit adult nu peste multă vreme.
Când trecea peste zeci de ani mai târziu prin acele
locuri și închidea ochii i se părea că acele cartiere
dispărute prind din nou chip în jurul său. Le vedea în
lumina strălucitoare a soarelui cum apăreau așa cum
fuseseră ele la început. Observa chipurile oamenilor
care locuiseră în ele și distingea o realitate plină de
gust și frumusețe. În haine de secol al XIX-lea ei se
plimbau pe lângă el, iar trăsurile treceau fără grabă
pe străzi atent pietruite cu dale atent finisate. „Cât de
mult mi-aș fi dorit să trăiesc în acele vremuri!” își
spunea adeseori și lacrimi îi răsăreau în colțurile
ochilor.
Pleca mai departe prin pustiul de străzi și
blocuri privind fațadele scorojite de trecerea vremii.
Neîngrijite de proprietari, acestea își etalau structura
anatomică prin bare metalice ruginite ieșite din zidul
grosolan realizat. Tencuiala cădea după numai douăzeci de ani dezvelind țesătura rectangulară a fierului
încarcerat în beton, cea mai ieftină soluție de construcție pentru clădiri ridicate la repezeală destinate
lucrătorilor combinatului din localitate, ce înghițise
sute de hectare de pădure la realizare și distrusese
alte câteva mii cu clădirile anexate într-un fel de
labirint industrial.
Dar și acolo zgura trecerii timpului însoțită
de schimbarea de epocă de la secolul al XIX-lea la
cel al XX-lea lăsase acea dâră cenușie a degradării.
Falimentat economic, golit de muncitori, vândut pe
nimic și ras de lame de buldozer în cea mai mare
parte, acest combinat făcuse loc unor hale metalice,
ridicate în pripă din materiale ușoare în care se instalaseră vremelnic diferite firme multinaționale vânzând la prețuri mari tot felul de mărfuri importate
ieftin din străinătate, și care luaseră locul produselor
autohtone.
Însă nici blocurile și nici noile construcții nu
mai vorbeau cu el. Nu aveau trecut și nici viitor,
fiind doar plăsmuiri de moment ale unei imaginații
colective ce se schimba asemenea dunelor purtate de
vânt prin pustiu. Ele tăceau la atingere; erau lipsite
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de mirosul epocilor trecute purtând doar decorurile
ieftine ale reclamelor necitite de nimeni, dar întâlnite
pretutindeni asemenea prostituatelor trecute de o
anumită vârstă ce stau pe marginea șoselei.
Dar el privea cerul cum se lumina de ziua care începuse în timp ce degetele îi alergau cu rapiditate și precizie pe claviatura de cuvinte a calculatorului invocând muzica timpului care apune și răsare
necontenit. „Și totuși,” își spuse, „frumosul nu moare, ci doar se metamorfozează de la o epocă la alta;
aparent dispare pentru a apărea neașteptat asemenea
râurilor ce curg subteran și răsar fără să îți dai seama
la câteva zeci de kilometri distanță de locul unde
pământul aparent le înghițise,” continuă ca un răspuns la nenumăratele întrebări pe care și le pusese
de-a lungul vieții.

Închise ochii și simți gustul proaspăt al apei
ce izvorăște din adâncuri și desluși aroma pietrelor
așezate la temelia munților la un nivel subteran niciodată întinat de mâini omenești. Vedea mulțimea de
case ce împânzeau dealurile înverzite și aleile ce se
pierdeau prin pădurile dimprejur. Iar el alerga plin
de bucurie în răcoarea dimineții pe măsură ce noaptea și ziua se uneau în acel crepuscul al unui nou
început, care iarăși și iarăși apare de-a lungul istoriei
omenirii, dar și al trecerii fiecărui om. Iar degetele
sale desenau pe suprafața ondulată a claviaturii de
scris acea muzică aparte a cuvintelor ce izvorăsc din
adâncuri ce nu au fost vreodată întinate de mâinile
sau gândurile niciunuia dintre profanatorii de materie și de suflet ce au existat vreodată pe pământ.

București, 27 februarie 2015

Desen de Damian Petrescu
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Valeriu MATEI

MESAJ POETIC

Psalm
Fiinţa mea nu lasă nicio umbră
în umbra Învierii tale, Doamne.
Nimic din viața lâncedă și sumbră
nu-și are astăzi rostul... Moartea doarme
în lucruri și ființe, istovită
de-atâta orizont înseninat.

Peste coline liniștea-i proptită
în verdele stejarilor... Înalt
e soarele pe cer și ziua-i plină
de înviere și de floare albă,
apele-și sorb lumina din lumină,
timpu-și adună clipele-ntr-o salbă...
Chișinău, 20 aprilie 2014

Ursul siberian
ursul siberian ne suflă mereu în ceafă...
în arşiţele sudului, când ne sufocăm
de atâtea îmbrăţişări calde,
brusc ni se face frig e suflarea de gheaţă
a ursului siberian
strecurată abil după guler,
alergăm prin fâşiile codrilor haşuraţi de secure,
să adunăm o frântură de cântec,
dar de sub trunchiurile prăvălite
se aude ritmic
respirarea ursului de Siberia,

noaptea, când visele încep să se-nchege
în imagini tot mai clare,
simţim brusc pe faţă
suflarea ursului şi totul
se destramă ca o pânză de fum,
chiar şi acum,
când scriu aceste rânduri
despre fatalul urs,
respiraţia lui
loveşte cuvintele
şi topeşte vocalele
într-un strigăt al morţii
1990
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Cămaşa lui Grigore Vieru
La balconul de unde Poetul privea cerul,
ca un drapel frânt într-o luptă nedreaptă,
cămaşa lui sinilie prinsă de gerul
iernii cumplite, ca un ostaş fidel aşteaptă
s-o îmbrace Poetul; dar el a plecat de-acasă
punându-şi cămaşa morţii - grea povară
pentru inima lui rănită şi arsă
de minciuna trufaşă, de otrava barbară
aruncate asupra-ne de trişorii de farsă
ajunşi la putere - urâciunea fără suflet, fără cuget,
spân roşcat, pardosit cu lozinci patriotarde,
cu privirea-mpăroşată şi la fălci umflat şi buget,
scribul slinos în slujba hidoaselor hoarde...
Ca o rază de soare în bezna fără sfârşit
Poetul venea să-ţi aducă adevărul,
aşchie de neam, divizat şi nedreptăţit,
copil orfan căruia i s-a furat viitorul.

Poetul înfrunta viscole şi furtuni,
ploi cu piatră şi surpări de pământ
să-ţi aducă icoana adevăraţilor tăi străbuni,
să te înalţe din beznă prin crez şi cuvânt.
Nu iarna l-a strivit, nu negura nopţii hăul minciunii şi-al urii inima i-a sfâşiat,
cuţitul lui Iuda pieptul lui firav l-a-njunghiat,
timpul sugrumat de mişei
l-a făcut să-mbrace cămaşa tatălui mort
la răscrucile sorţii,
cămaşa însângerată a morţii cu toate durerile ei...
La balconul Poetului razele soarelui pal şi cernit
mângâie firul de viaţă rămas în cămaşa de stele,
ca o pasăre a cerului ea se zbate şi flutură-n infinit...
Spune-i, mamă îndurerată, lui Dumnezeu
că Poetul a murit,
Spune-i, maică Maria, lui Dumnezeu că verbul lui
n-a murit!

duminică, 18 ianuarie 2009
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Nicolae MĂTCAȘ

Orfan de chipul meu

Poți să mă faci orfan de chipul meu

Și doar atunci să-mplânți în rocă dalta

Ce trist: orfan de mamă și de tată
Și dureros Ŕ de frate și de soră!
Dar cum să fii de flama tricoloră,
De imnul Țării, toaca-n piept să-ți bată?

S-auzi din vers privighetori cum cântă,
Să vezi din clisă pasărea cum zboară,
Să simți din stampă-un val cum te-nfioară
Și-un zbor de pescăruși cum te încântă;

Să fii lipsit de munte și de mare,
De Putna, Dealu, Strunga sau Prislop
Ori, urgisit de groaznicul ciclop,
Să fii orfan de Țara ta cea mare?

În solz să vezi prelingere de pește,
S-auzi în frunză tânguit de vânt,
Pe muchea minții cum se naște-un gând,
Grăbitul timp să-l pipăi printre dește;

Cu ce-am greșit buneței Tale eu?
Poți, Doamne, să mă schimbi în pic de ceară,
Să trec prin ac cămilă,-n cușcă leu,

Să vezi cum trenul nopții lasă halta,
Cum geana zilei, când să-și ia urcușul,
Sărută roua castă de pe glie,

Paiață-n bâlci, de râs și de ocară,
Poți să mă faci orfan de chipul meu,
Dar niciodată nu Ŕ orfan de Țară!

Și doar atunci să-mplânți în rocă dalta,
Să-nmoi în șar penelu‟,-n praf arcușul,
În țintă pana și să-ncerci a scrie.

Cum stau așa, cu furca prinsă-n caier
De parcă-s coborâte din ceaslov.
Își torc fuiorul patru mocănițe,
Smerite chipuri mov de măiculițe,
Fixate de penelul lui Rubliov.
Ca-n miriște sar licurici pe crov.
Curg firele suveică printre ițe.
Strident, un crivăț strigă pe colnițe
Că iarna poposește de istóv.
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Cum stau așa, cu furca prinsă-n caier,
Cuminți ca patru boabe de alac,
Rarisim sit, ca iarba cea de leac,
Un cânt de-alint pornescu-l ca un vaier.
Pe fața lor încremenește-un veac
Ca-n epocă pendulul biedermeier.
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Creștin să fii, pios, în Postul Mare
Pe Net Ŕ prilej de râs, bălăcării.
Toți anonimii: lup, șacal, hienă,
Frustrați de-a nu-și afla vreun loc pe scenă,
Te țin sub tirul dur din bălării.

Creștin să fii, pios, în Postul Mare,
Imaculat ca sfântul Ieronim,
Tot îți găsește pete, ca și-n soare,
Te scaldă-n zoi postacul anonim.

Ți-aruncă-n cap gunoaie ca la ghenă:
Minciuni, injurii, bârfe, măscării,
Lături, gogoși, abjecții, flecării,
Jigniri de crapă facebook-ul de jenă.

Ci tu ignoră-l, râde, joacă creps
Să se transforme-n propriul Katableps.

Cum să-ți oprim căderea ta din mers?

Dar cum să-ți prind gândirea în mișcare?

Țâșnesc din soare razele șrapnele,
Oceanu-aruncă gheața peste bord,
Se pupă Polul Sud cu Polul Nord,
Solvesc meridiane-n paralele.

Eu chipul tău Venéră să răsară
Din spuma mării-n vers calin l-aș face,
Ți-aș prinde mersu-n zbor de căprioară,
Aroma ta Ŕ în vinuri busuioace,

Pământul dă cu oiștea-n babord,
Taifunul face lainerul surcele,
Scot șișuri găuri negre din plăsele
Și stresul lunetist țintește-n cord.

În strugure-auriu ce se răscoace
Dulceața gurii-n olm de scorțișoară.
În sclipitor inel de piatră rară
Te-aș inela Ŕ te lase lumea-n pace.

Catarg sfidând furtuna-n agonie,
Minuscul punct pierdut în Univers,
Cum să-ți oprim căderea ta din mers,
Să te menții, cu noi, în veșnicie?

Dar cum să-ți prind gândirea în mișcare
Și solzii ei de pește zburător,
Păcatul prim pe punct de germinare,

Mărite inginer din Siracuza,
Ne dă pârghia să salvăm cambuza.

Abject, imund, fetid, cernicolor,
Când să-l prevadă Ŕ vai! Ŕ nu fu în stare
Nici Ŕ la-nceput Ŕ al lumii Ziditor?

Și chihlimbaru-ascunde impurități și tină

Dar cum s-o iert de-o mie de păcate?

Când zămisli Preasfântul ființa ta, firáva,
Gingáșă ca o coardă, smerită ca un mir,
Îți dete cine ramul de spini c-un trandafir
Și îți turnă în suflet și mierea, și otrava?

Ion, pe când cu slujba la-mpăratul,
Așa-i căzu cu tronc, la pol, o ruscă,
Încât o puse-n tren ca-n torbă-o huscă
Și-n Puțintei îi duse-acceleratul.

Când prora vieții tale se zgâlțâie rău, grava,
Că n-o mai potolește un picur de gambir,
Iar roata gurii dulce nu are talaghir,
Faimoasa coastă oare să-ți sprijine etrava?

Cum rusca, vorba ceea,-i rea de muscă
Și-i se dusese buhul prin tot satul,
Creștinul nostru-i cere popei sfatul
(Nici el străin de gustul de zacuscă).

Catargul tău cum poartă splendoarea și cruzimea,
Mândria și disprețul, tăria și ruina?
Ce casă fac în tine grandoarea și micimea,
Frumosul și vulgarul ori marmura și tina?

-Iertare, frate. Melcul, că-i culbec,
Și tot mai cade, când și când, pe bec.

Și chihlimbaru-ascunde impurități și tină,
Dar câtă strălucire e-n via lui lumină!
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-Părinte, sincer, mai ți-aș da dreptate,
Că, vede lumea, sunt creștin și eu,
Dar cum s-o iert de-o mie de păcate,
Când pentru unul n-a vrut Dumnezeu?
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Vor reveni doar ei, nemuritorii

Cocorii știm c-or să revină-n primăvară

N-ai timp să stai cât stanca pupă parul.
Țipar pe jar, vrei să-ți întreci maeștrii.
Complacă-se doar melcii tăi, tereștrii.
În cer te-ai vrea, să-ți strălucească harul.

Își face toamna ordine-n abalde.
Parașutează frunzele de nuc.
Dorm trei bobițe, bete, sub butuc.
Cocorii-au decolat spre zări mai calde.

Ci vine-un timp, când contenesc bueștrii
Și scârțâie strident din osii carul.
Tot mai vădit, din ceață, dârz, hotarul.
Tot mai nesiguri pașii tăi, pedeștrii.

Feciorii la green card ni se-mbuluc,
Visând în căzi de lapte să se scalde,
Prin opinteli, icneli, vrăjeli și școalde
Spre alte țări luând-o la papuc.

Gutuiele drum verde dau ninsorii.
Îți intră-n suflet șoaptele de nuc.
Se vântură cu tâng, pe cer, cocorii
Și anii tăi, cocorii tăi, se duc.

Iar noi, cu iarna-n plete, la fereastră,
Jelim de dor și inimă albastră.
Moș crivăț fum sloboade din țigară.

Cocorii-i plâng, le-ntind pocroave zorii.
Vor reveni doar ei, nemuritorii.

Planează fulgii-n cercuri marabu.
Cocorii știm c-or să revină-n primăvară,
Pe când feciorii,-aproape sigur, nu.

Pornit la drum, nu frica mă-nfioară
Prins în vârtejul crudului destin,
Nu observai cocorii-ani cum zboară.
Când azi mă prinde-un junghi de subțioară,
Și ei se-nșiră pe răboj peșin.
Popas cu debit-credit. Mult? Puțin?
Cam subțirică,-averea, și precară:
Nici munte tu, nici mare și nici Țară,
Nici neamu-ntreg la marele festin.

Ce mă așteaptă dincolo de bară?
Mizerii? Lipsuri? Lacrimi? Jale? Chin?
Le-am cunoscut pe viu și-aici din plin,
Nu-i simț și gând rănit să nu mă doară.
Pornit la drum, nu frica mă-nfioară,
Ci gândul că-napoi n-am să mai vin.

Ilustrație de CESARE RIPA, reprodusă din DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA (PADOVA - 1625)
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Boris Marian MEHR

ÎNTRE INFERN ŞI PARADIS - POEME (2)

Haimanaua din Manhattan
Buona sera signorina, kiss me, good night,
Beţi lapte praf din dorinţele mele malaxate, introvertite, golanule,
Ea tace, el bea, ea bea, el tace, ea este Bea din Caraibe,
Are dulciuri ascunse în cămara inimii,
păpuşile şi le ţine sub fusta prea lungă,
salut, fiţosule, ai venit târziu, nu ai loc nici la subsol,
fă şi tu un design interior, în sufletul tău mare cât un living,
ne bestializăm şi noi cât putem,
iubirea are un gust puternic amărui,
lasă publicitatea, acolo doar impotenţii se dau mari,
feroce este sexul în tăcere,
ca o noapte la muzeul stafiilor, ca un guturai fără leac,
simţi cum te cutremuri? Ce Richter ţi-aş arăta eu sau altul?
Fiecare cu focosul sau folosul său.
Omphale face cele mai bune friganele.
Pp paparazzo, na-ţi-o paiaţo.
Un om stă lângă tine, dar nu-l vezi,
Deci nu existaţi niciunul.
Bătrână, urâtă şi rea, moartea mai vine pe seară,
Ea şopoteşte basme despre lumină, iubire, mincinoasă, haină,
Există un burete cu care să ştergem trecutul? Ioc. Iocnapathan.
Copiii violenţei nasc violenţă. Întunericul urmează verii. Canopus.
Ne rotim pe aceleaşi cercuri, cercul scoate limba, unii râd.
Pacientul se numeşte Jason. Iona habar nu are de ce.
Tryptizol, ce-i aia, maică? Nimeni nu cunoaşte cauzele crizei.
Crimă perfectă. Mâna mea e un trup de flori.
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Nisip dureros mă îngroapă. Pădurile bogate au ars mocnit
În fiecare. Axa lumii şuieră. Aşteptaţi un nou continent?
Pentru ce? Păsări pe dune, caii pe ţărm, totul a secat
Până la diamant.

UN PRIETEN
Un prieten mă întreabă, despre
Ce vrei să discutăm? E o întrebare Ŕ prăpastie,
Cu multe fântâni de sânge, acum se practică briceagul la gât,
Telefonul care ucide, busola şi moartea pe o parte,
Pe malul mării se plimbă Kafka, nu acela, altul,
Elefanţii au chiloţi bufanţi, pasărea-spin loveşte din plin,
Pasărea- arc loveşte mai larg, morţii se roagă pentru cei vii şi cei goi,
Am exilat cuvintele, floricele, drăguţele, morfologic nu este corect,
Misiuni şi promisiuni goale, duet fals, cum poţi spunea DA tăcerii?
Viitorul este obscen, e nevoie de dren, printre muţi bâlbâitul spune ce vrea.
Cuvântul de fier nu-mi este prieten, cuvântul ca melcul îmi pare mai blând,
Te-nşeli , zice melcul, tu nu ştii ce zace, durere şi somn şi plâns în adânc,
Acidul cel tare aşteaptă doar clipa, lumina se poate preface-n pârjol,
Primeşte-mi , iubito, cuvântul, sărutul, tu nu ştii ce poate silaba Ŕ pistol.
Pot fi precum marea, umil ca pământul, primeşte-mă-n palmă ca pe un duh,
Pot fi stejarul, pot fi şi iarba, prin tine, din haos pot iară să urc.

februarie 2015
Bucureşti

Dora Groza Ŕ New York
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Istoria României - una dintre marile iubiri ale lui Gilles Duguay,
fost ambasador al Canadei la Bucureşti
Una dintre cele mai frumoase meniri în
viaţă este cea de ambasador, pentru că aşa
ajungi să-ţi faci cunoscute în lume ţara şi cultura, iar din depărtări, poţi aduce felurite comori
de suflet.
Excelenţa Sa, domnul Gilles Duguay, a fost ambasador în Cameroun, în Maroc, în România şi
acum, prin pana-i ageră, este un adevărat ambasador al istoriei şi culturii româneşti.
Recent, şi-a lansat cartea intitulată « L’amour
impossible de Marie, reine de Roumanie », tipărită la editura Textes et Contextes. (Imposibila
iubire a Mariei, Regina României, n.r.) Volumul
reprezintă o foarte atractivă îmbinare între acurateţea istorică şi imaginaţia permisă romancierului. Dar, această frumoasă carte nu putea ieşi
decât dintr-o personalitate în care pasiunea pentru parfumul vremurilor de-odinioara este clocotitoare şi gata să lupte cu timpul şi cu orice fel de
platitudine.
« Douăzeci de ani mi-au trebuit ca s-o scriu. La
început, am fost interesat de Joe Boyle. M-am simţit
un pic asemeni lui. Fiind canadian şi fiind şi eu
îndrăgostit de aventură, l-am simţit aproape. Când
i-am văzut fotografia, am fost imediat atras de personalitatea lui. A fost ca un mușchetar care luptă şi
este îndrăgostit de regina lui. Prima carte pe care
am scris-o, a fost Joe Boyle, un mousquetaire
canadien au service de la reine Marie de Roumanie (apărută la editura All, din Bucureşti, în 1998,
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urmată de ediţia în limba romana : Regina Maria şi
Joe Boyle, o prietenie de suflet, la editura du Style,
în 1999, tot la Bucureşti, n. r.) », mi-a mărturisit
domnul ambasador.
« Joe Boyle, un colonel canadian, a reuşit să recupereze o parte din tezaurul României, care se afla
atunci în Rusia, a repatriat numeroşi prizonieri
români aflaţi în Rusia şi a contribuit la acordarea
unui ajutor canadian de peste 25 de milioane de
dolari, daţi României după Primul Război Mondial » a mai adăugat, cu înflăcărarea-i cunoscută,
domnul Gilles Duguay. Eu mai adaug un amănunt
important şi anume, faptul că Joe Boyle a fost şi
primul reprezentant al Canadei în România Mare.
« Această carte am dedicat-o familiei regale a României, poporului şi Armatei Române-învingători în
Primul Război Mondial -, dar şi canadienilor de
origine română, soţiei mele Cristina şi, desigur,
părinţilor canadieni şi români ».
Îl întreb dacă se simte puţin şi român, iar Gilles
Duguay are un răspuns care nu intră în canoanele
diplomatice, ci în cele ale sentimentelor profunde şi
năvalnice.
« Dar, desigur! Soţia mea e românca, vorbesc şi eu
puţin româneşte şi, în plus, am o proprietate la Val
David, care este un loc al românilor din Canada. »
Această dragoste faţă de România şi de poporul ei
izvorăşte din prieteniile pe care le-a durat de-a lungul anilor, dar şi din pasiunea pentru istoria noastră.
« Aveţi voi, românii, o istorie multimilenară, o istodestineliterare@gmail.com
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rie îndelungată, încă înainte de-a fi menţionată în
documente. Fiţi mândri de ea şi fiţi uniţi! » sunt îndemnurile lui Gilles Duguay.
« Cartea aceasta se bazează pe documente de mare
valoare. Când am ajuns la post, la Bucureşti, în
1995, colegul meu, fostul ambasador, mi-a dăruit 3
tomuri despre Regina Maria. Am în facsimil chiar
jurnalul ei. Am făcut rost şi de corespondenţă ei cu
Joe Boyle », mă încredinţează domnul Ambasador.
Noi, cei de faţă, privim cu uimire şi cu fascinaţie
aceasta perlă a trecutului nostru. Mai ales tânăra
generaţie, care descoperă cu ochii şi cu inima mărită, o uşă secretă a unui castel de poveste. Povestea
stră-stră-bunicilor lor.
Mă întorc spre autor şi-l întreb, aşa, ca să fiu sigură,
ce perioadă din istoria noastră îi place cel mai mult.
« Secolul XIX, începând cu 1859 şi apoi, până la Al
Doilea Război Mondial », mi-a răspuns, fără ezitare,
interlocutorul meu. « Pentru mine, voi, românii,
sunteţi mai mult decât supravieţuitori. Eu aş despărţi acest cuvânt în două : supra şi vieţuitori. Mai mult
decât simpli vieţuitori. Aţi luptat foarte mult ca să
vă păstraţi ce sunteţi, aveţi o istorie bogată şi zbuciumată. Acuma aţi revenit în Occidentul Democratic, dar voi aţi făcut întotdeauna legătură între Occident, Orient şi Rusia şi voi puteţi să ajutaţi Vestul
ca să înţeleagă aceste locuri. »
De fapt, cartea sa dovedeşte nu numai acribia
cercetătorului, ci mult mai mult, o identificare a lui
şi a noastră, cu această fabuloasă Regină, cu poporul
care a luptat eroic pentru un ideal, care părea fără
nicio şansă la un moment dat şi cu eroi care nu sunt
mai bătrâni de 150 de ani, dar de care noi, cei care
trăim în concasorul cotidian, ne-am îndepărtat atât
de mult.
« Joe Boyle a fost un D‘Artagnan sau un Ruy Blas,
care a luptat pentru regina lui şi care, nu putea să
nu fi fost îndrăgostit de ea. Dar, iubirea de atunci
era cu totul altfel faţă de ceea ce înţeleg oamenii
obişnuiţi, chiar şi unii dintre politicienii vremii.
Această dragoste a fost de o cu totul altă natură.
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Iubirea vieţii Reginei Maria a fost prinţul Ştirbei »,
a continuat domnul Gilles Duguay.
După care, domnul profesor în Relaţii Internaţionale
(dumnealui a predat şi la Concordia şi la McGill), a
devenit el însuşi jurnalist şi m-a « intervievat » în
legătură cu locul naşterii mele. I-am spus că sunt
din Timişoara.
« Ah! Dacă ai ştii cât îi datorezi Reginei Maria! Ea
a luptat ca o leoaică în faţa lui Clemenceau, ca să
obţină tot Banatul!” I-am mai spus că străbunicii
mei au luptat pentru reîntregirea ţării, aşa cum le-a
fost soarta, şi de-o parte şi de alta a Carpaţilor. « Să
nu uiţi câte a făcut Regina Maria! Cartea asta îţi va
dezvălui sufletul şi forţa ei. »
Apoi s-a întors către mezina mea, Medana-Patricia,
căreia i-a prezentat, cu dedicaţii şi cu patima cadrului didactic, două dintre cărţile sale. « Uite! Aici ai
istoria ţării în care te-ai născut, România. Citeşte-o
şi fii mândră de originea ta şi de strămoşii tăi şi,
mai ales, de Regina Maria! Iar aici, ai istoria ţării
de adopţie, Canada, pe care trebuie s-o iubeşti şi s-o
respecţi! » (E vorba de volumul : Le Triangle Québec-Ottawa-Paris, apărut la editura Septentrion, în
2010, n.r.).
Privind scena cu admiraţie, am înţeles că diplomaţia
nu s-a mărginit doar la datoriile oficiale. Ea continuă, pentru că e o artă şi o pasiune care nu se stinge.
Dimpotrivă, ţese noi şi noi legături între trecut,
prezent şi viitor, între continente şi între generaţii.
Şi... ca orice poveste, şi lansarea cărţii despre acest personaj mirific, Regina Maria a României, a avut un sfârşit. Dar, orice sfârşit este de fapt
…un punct de unde începe o nouă aventură. Şi
aceasta nu poate fi decât lecturarea acestui romandocument (şi document sub formă de roman), unde
nu numai faptele istorice vorbesc, dar şi sentimentele, idealurile, atitudinile şi cele mai adânci trăiri ale
oamenilor care au vrut să lupte pentru România Mare. Este o carte cu eroi adevăraţi, pe care sufletul îi
poate atinge, asculta, înfrunta şi, mai ales, îmbrăţişa!
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Maria Ieva, Poeme cu îngeri

„Adevăratele poeme evadează din cuvinte.‖ (Emily Dickinson)
„Poezia nu înseamnă a te lăsa pradă emoţiei, ci a scăpa de emoţie;
ea nu este expresia personalităţii, ci o evadare din personalitate.‖
(T.S Eliot)
Astfel şi poemele Mariei Ieva reuşesc să evadeze din cuvinte. Creaţiile sale eliberează emoţii, poeta reuşind să evadeze din propria personalitate, descriindu-se astfel:
„m-am născut între zodii
în anul morţii mele
la răscrucea dintre cer şi pământ
învăţând să mă tem de ziua
în care voi vedea goliciunea
oglindită în umbra unui vis de iubire
am crescut
din întrebările răsucite între corzile sufletului
din durerile care au căutat alinare pe altarul
poeziei
ca o rugăciune şoptităun ecou risipit în Valea Plângerii‖ ( CV )
Autoare a trei cărţi de poezii: ,,Alfabetul Mirării”, „Poeme cu Îngeri” şi „Femeia de la capătul
mâinii”, apărute la editura Absolut. În poezia Mariei
Ieva regăsim locul de întâlnire dintre om şi Dumnezeu, spaţiul în care visul impregnat cu realitate păşeşte desculţ printre lacrimi, nu pentru a descoperi
metafora, ci pentru a crea cel mai sacru legământ
dintre om şi Om. Poezia se naşte în clipa magică în
care poeta se conectează la sinele divin. Fiecare vers
conţine în el amprenta sufletului, ADN-ul iubirii, ca
un rug pe care poeta se arde pe ea însăşi pentru a se
putea dărui lumii în forma cea mai pură.
Versurile vin ca o avalanşă, ca un torent de
sentimente peste inima cititorului. Îşi îmbracă trăiriIubirea naşte poezie, dar şi poezia la rândul ei este
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le în cuvinte simple, dar pline de tâlc. A început să
scrie versuri pe la mijlocul anul 2011; pentru ea poezia devenind o a doua respiraţie. Este o poetă a
luminii şi adesea în versuri o găsim înflorind din
emoţii la umbra tăcerilor astrale.
Poezia este liantul prin care poeta reuşeşte să
ne pătrundă în suflet. „Ca să pot ajunge la tine, nu
am nevoie de aripi, nici de viaţă şi nici de moarte,
am nevoie de iubire‖, iată mesajul cu care poeta ne
întâmpină în volumul de versuri „Femeia de la capătul mâinii”. Laitmotivul poeziei sale este iubirea;
acea iubirea care dă viaţă poemelor, căci unde în altă
parte iubirea poate prinde formele cele mai înălţătoare dacă nu în poezie.
născătoare de iubire. Aici sufletele se întâlnesc în
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forma cea mai pură, căutându-şi împlinirea sub aureola cerului.
„Iubirea noastră a născut poeme,
Dar a-nţeles cuvântul mai întâi,
Când în tăcerea nopţilor boeme
Eu te rugam în şoaptă să rămâi.
Căci din poeme a născut iubirea,
O perlă ce creştea în amândoi
Şi-am început să ne ferim privirea
De lacrima durerilor din noi.‖
(Primăvara ultimului gând)
Se lăsă purtată de propriile trăiri, nu îşi îngrădeşte
simţirile şi crede în libertatea zborului absolut; crede
în nobleţea oamenilor, reuşind să îmbine, găsind
analogii, între natura şi starea sufletească. Face deseori referire la cele 4 elemente primordiale ale vieţii, conştienta fiind că le conţine pe fiecare. Apelând
la simboluri mitice precum Orfeu sau simboluri divine precum îngerul, poeta îşi mângâie reveria.
„În ochii tăi cei negri nu am ştiut, iubire,
Că stă să se adape întâiul curcubeu,
Când mângâiat de pleoape un dor de nemurire
A sărutat cuvântul pe lira lui Orfeu‖.
În zborul său spre absolut are ca martori ai iubirii:
„cerul, marea şi pământul”.
„În ochii tăi ca iarba s-a dezlegat misterul
Şi am văzut doi îngeri cum pot să se iubească;
Să nu alungi iubirea că ne blesteamă cerul
Şi marea , şi pământul nu pot să ne jelească‖
(În ochii tăi)
Iubirea supremă ar putea chiar să împartă cerul în
două”, această viziune o regăsim şi în versul său
unde drumul iubirii şi-l doreşte sfânt, anume stropit
cu mir.
„Împarte-mi, iubitule, cerul în două
Când ochii flămânzi merg iar să se culce,
Stropeşte-mi cărarea cu mir şi cu rouă,
C-un strop de iubire din lacrima dulce.‖
(Lecţia de pictură)
Iubirea nu e o simplă poveste, ci este cântată pe lira
de foc a sufletului. Un cântec în care freamătă
zbuciumul şi iubirea. Dar, mai presus de toate, poeta
regăseşte făclia veşniciei.
„Povestea Ta nu e poveste,
E zbucium, cântec şi iubire,
E ce-a rămas pe albe creste
-Lumina pentru nemurire‖.
(Jumătăţi de vorbe goale)
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Sărutând cuvintele, aşa cum muribunzii săruta pământul, ca o ancoră aruncată între cer şi pământ,
Maria Ieva îşi revarsă trăirile într-o „ultimă scrisoare”, lăsând sufletul să atingă cele mai înalte cote de
vibraţie.
„Am vrut să-ţi dau ce poate n-am avut,
Să îţi aştern iubirea la picioare;
Mă iartă că aşa m-am priceput
Să întocmesc o ultimă scrisoare.‖
(Am sărutat cuvintele)
Imagini de o frumuseţe fără margini se conturează
într-un alt poem, unde asfinţitul este décorul iubirii.
Să atingi pământul cu tălpile goale şi să-i simţi
energia este cel mai minunat lucru de care un muritor se poate bucura:
„Prea multe visuri am lăsat să moară
Şi-n prea puţine clipe ne-am iubit,
Mi-a înflorit privirea prima oară,
Cînd te-am privit desculţă-n asfinţit.‖
(Desculţă în asfinţit)
Salcâmul şi merele pârguite în soare stau mărturie
iubirii, când din nou, poeta accentuează însemnătatea trărilor sale, lăsându-ne să înţelegem că viaţa nu
este altceva decât un anotimp în continuă transformare.
„A-nmugurit salcâmul peste noi
Şi merele s-au pârguit în soare,
Să nu priveşti, iubite, înapoi
Când va cădea o ultimă ninsoare.‖
(Ultima ninsoare)
Nu poate exista împlinire sau bucurie mai mare
pentru inima unui poet, decât atunci când reuşeşte să
vadă cerul cum se deschide pentru a ninge cu flori
de cais. Întâlnirea cu divinitatea are loc în acordurile
muzicii, o muzică a sferelor, care creează în ochii
poetului o frumuseţe sublimă, un concert al heruvimilor în noapte.
„Mi-a pus pe tâmplă floare de cais
Şi am privit cum înfloresc ciulinii,
Dar te-am văzut când cerul s-a deschis
Şi au cântat în noapte heruvimii.”
(Aş fi putut)
Versul joacă un rol atât deosebit în viaţa sa, încât
Maria Ieva consideră că lumea poate fi schimbată
luând cuvintele în palme şi simţindu-le puterea. ,,
Fiecare om vede şi simte atât cât îi este îngăduit, dar
dacă nu încerci să-ţi ridici privirea cu smerenie spre
cer nu ai de unde să ştii care îţi este limita. Cred că
lumea ar fi altfel dacă în fiecare zi ne-am apropia cu
dragoste faţă de noi înşine şi faţă de ceilalţi, învă161
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ţând să atingem cuvintele şi să ne lăsăm atinşi de
ele”.

Şi-n murmurul tăcerii din platani,
Să-mi tatuezi pe lacrimă mirarea.

Poetul, simbolul muzicii sufleteşti, cel care aprinde
în versul său scântei, cel care se înalţă prin cuvânt şi
care-şi lasă numele în veacuri este un mister în versurile Mariei Ieva. Îl caută cu ardoare în tăceri, doruri şi depărtări, însă adoarme cu versul său în gând,
fiindcă îi simte cuvântul care pulsează,
„Unde-i poetul? De ce tace?
Stă sfâşiat de-atâta dor,
Ori depărtarea nu-i dă pace
Când steaua licăre-n izvor?

Mi-ai scuturat tăcerile de dor
Şi-am înnoptat în visuri nerostite,
Mi-aş fi dorit să-ţi spun cuvinte de amor,
Dar ai plecat prea repede, iubite.

Unde-i poetul? E departe…
Îi simt cuvântul respirând
Şi rătăcind în lumi deşarte
Cu versul lui adorm în gând.―
(Unde-i poetul?)

Tot toamna îi aduce nevoia de libertate, de a hoinări
în mister şi pasiune.
„Să nu mă chemi acasă, mai vreau să hoinăresc,
Să mă cunun cu toamna sub roua dimineţii
Şi dacă mi se cere chirie să plătesc,
Cu lacrima iubirii voi da aromă vieţii.”
(Lacrima iubirii)

Toamna, anotimpul care o defineşte pe Maria Ieva,
este adesea cântat în versuri pline de sensibilitate.
Nu este o toamnă oarecare şi, de aceea , poeta o numeşte ,,toamna mea”. Este toamna iubirii, a tăcerilor
şi a suferinţei. Este anotimpul misterului.
„Prin toamna mea, desculţă, adesea am umblat,
Încărunţeau copacii de-atâta aşteptare
Şi mugurii pe care cu lacrimi i-am udat
Au sărutat tăcerea cu semn de întrebare‖
(Toamna mea)
„Pentru mine toamna reprezintă un amestec de culoare şi sentiment. Chiar şi zilele pline de ceaţă, şi
dimineţile albite de brumă au un farmec aparte.
Această perioadă a anului, este de fapt o bucată ruptă din noi, un spectacol al florei şi faunei care ne
aminteşte că nimic nu se pierde, totul se transformă”, a adăugat Maria Ieva.
„Ce vină are toamna că mă doare
Căci rana-nsângerată nu-i a ei
Şi lacrima pândeşte gânditoare
Sub pleoapa ochiului de clei?

Mi-ai scuturat cu frunzele din măr,
Ce n-am avut, ce am şi încă doare
Te-aş întreba să-mi spui un adevăr,
Dar, Doamne, lacrimile n-au culoare!‖
(Toamna merilor goi)

Apogeul simbolistic al toamnei este atins când poeta
se intitulează ,,copil al toamnei”, în mod sugestiv
pentru a sublinia amprenta pe care şi-a pus-o acest
anotimp asupra vieţii sale.
„În labirintul întrebărilor nespuse,
Cu umbra mea de mână, adesea, am păşit,
Eram copilul toamnei, ce încă nu crescuse,
Sub umbra de tăcere, de vise răvăşit. ―
(Labirintul intrebărilor)
Ecoul toamnei este un strigăt de redeşteptare a iubirii; poeta contemplă o toamnă tristă, cu ochi „de
lacrimi uzi”.
„Chiar dacă strig, nu mai auzi
Ecoul toamnei cum ne cheamă
Şi-n ochii ei, de lacrimi uzi,
Să te privesti, îţi este teamă.‖
(Nu mă privi!)

Ce vină are toamna că mă cheamă
Apusu-n şoapte reci de catifea?
Ce vină are lacrima de mamă
Că viaţa asta parcă nu-i a mea?
(Ce vină are toamna)

O tăcere îngerească pluteşte în versul său, când ascultă şoapta divinităţii.
„Am asteptat ca macii să-nflorească
Căci am crezut c-am să-nfloresc şi eu,
Dar s-a lăsat tăcerea îngerească
Şi mi-a vorbit în şoaptă Dumnezeu.‖
(Am asteptat)

Se scutură cuvintele din ani, tăcerile de dor şi suferinţele în acest anotimp, iar lacrimile nu au culoare.
Aceasta e toamna Mariei Ieva.
„Mi-ai scuturat cuvintele din ani,
Dar mi-aş dori să-mi scuturi întrebarea

În versurile Mariei Ieva se răsfrâng lujeri de lumină
şi curg lacrimi divine.
„La marginea pădurii de stejar
Când tremura un lujer de lumină,
Din dansul frunzelor cu ochi de jar,
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Se desprindea o lacrimă divină.‖
(Un lujer de lumina)
Muguri de speranţă încolţesc acolo unde îngerii sunt
un decor sublim.
„Azi s-au întors caişii spre lumină
Şi vise-au aşezat pe portativ,
Ca îngerii să ne aducă smirnă
Când totul o sa pară relativ‖.
(Mugur de speranţă)
Din versuri întelegem ca îngerul nu este închipuire,
este o parte a fiecărui om. În momentul în care alegi
să trăieşti prin şi din iubire ajungi să cunoşti omul
altfel, să-l vezi în toată splendoarea lui.
„Cu fruntea sprijinită de-al tău umăr,
Am auzit şi îngerii visând,
Şi-am început ca anii să mi-i număr
Cu primăvara ultimului gând.‖
(Primăvara ultimului gând)
Pentru a da profunzime trăirilor sale, Maria Ieva
creează imagini de o frumuseţe răvăşitoare, unde
altare de lumină veghează renaşterea iubirii, o iubire
care „creşte nufăr din noroi”.
„S-a tulburat o lume între noi
Altare de lumină stau să crape,
Iubirea creşte nufăr din noroi
Şi rătăceşti ca ceaţa peste ape…‖
(La capătul gandului)
Ca fiecare om şi poetul este supus îndoielii, sunt
momente în care se simte departe de toţi şi de toate,
dar este conştient că doar iubirea pură îi va aduce
lumina pe chip şi pacea în inimă.
„Nu mă privi, n-ai ce să vezi,
Sunt umbra morţii răstignite;

Doar îngerii în care crezi
Vor şterge lacrima, iubite!‖
(Nu ma privi!)
Condeiul poetei s-a născut din muguri de lumină.
,,Stiu că nu-mi pot imagina în acest moment viaţa
fără poezie, la fel cum nu îmi pot imagina ziua fără
lumină. Liniştea cea mai de preţ o găsesc între cuvinte, de acolo îmi iau şi dau hrană pentru suflet”.
„Când de durerea vieţii am fost o zi străină,
Am întâlnit doi îngeri cu părul castaniu
Şi mi-am făcut peniţă din muguri de lumină
Ca ultima scrisoare să pot să ţi-o mai scriu.‖
(Parfum de mere coapte)
Îngerul este omul în a cărui fiinţă iubirea şi-a găsit
locaş veşnic” Toţi suntem plămădiţi din acelaşi spirit, botezaţi cu aceeaşi apă, dar nu toţi suntem conştienţi de ceea ce suntem.
„Ai fost ce-am fost şi sunt ce eşti,
Şi suntem ce am fost să fim,
Copii cu vise şi poveşti,
Şi îngeri ca să ne iubim.‖
(Ai fost ce-am fost)
„La capătul fiecărui poem Maria Ieva ne strecoară
cu obstinaţie o linişte de bun augur. O linişte pe care
ţi-o dă lectura a ceva profund, vital şi, mai ales,
agreabil. Lirismul, supraîncărcat emoţional şi eliberat complet de criptic, rămâne caracteristica intrinsecă a poeziei Mariei Ieva. Poeta experimentează acest
gen de lirism prin cultivarea simbolurilor existenţial,
prin candoare şi sentimente înălţătoare, prin construcţii sintactice aparent simple, dar cu sensuri profunde. Versul ei, în general, este ţinut treaz precum
un organism viu, ca si când ar dispune de o pulsaţie
şi o respiraţie proprie”. (Petre Rău)

ianuarie 2015
Slobozia
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Irina Lucia MIHALCA

Acum simţi şi vrei...
Rătăcit şi fără linişte trăieşti
într-o lume dură, într-o limbă ciudată.
Coloane fără sfârşit pui în cuvinte.
Sub cerurile întunecate
un leu cu două capete şi labe
din trei segmente pe care tronează
o pasăre intens colorată.
Trudeşti să adapi cu râuri de sânge
caii negri din noapte,
arunci carne lupilor din dulapul cu zestre.
Iubeşti ce nu ai, ce nu atingi,
acea Nirvana care
există la celălalt, dar nu la şi tine.
La tine, acolo, e sărbătoarea luminilor,
dar tu stai cu vidul, eşti ca un oraş pustiu.
Oamenii trec, dintr-o casă într-alta
se-aude muzica,
miroase a fistic, a vanilie,
copii râd şi se joacă,
viaţa e un tumult, o Niagară,
dar cum spuneam
când labirintul plin de rouă
foşneşte a gol, a durere, să mori?
Să dispari? Poate să dormi
pe sânul alteia...o Galatee?
O Desnuda de Goya? Pe patul ei
printre perne şi delirante doruri...
Ca la o intrare, gânduri-mistral,
în oraşul plin de oglinzi
descaleci
şi citeşti avalanşa de scrisori.
Pierdut pe o insulă mare
care nu ştie unde se găseşte
portul fără valuri
şi portul acela plin de fructe,
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de esenţe, de minuni,
de fakiri,
de 1001 de nopţi,
tu erai, tu trebuia să fii,
dar tu te pierzi
discutând
teoria universului oscilant
pe câmpul cu maci...
Acum la sfârşit de timp trăieşti,
ai dărâmat zidurile,
ai deschis porţile care te închideau.
Ai pentru mine un zâmbet,
un gând-lumină, o cărare intinsă,
un cal blând, o pâine rotundă,
o carafă cu vin, un peşte albastru.
Te uiţi în noua emisferă
şi-n soare mă cauţi.
E, oare, joi?
Când te joci cu literele,
când poţi descifra în ele
viaţa ta
stranie, bizară,
şi surâzând le aranjezi
ca să iasă iubeşte-mă sau
caută-mă, sau
sărută-mă...
La început de drum,
vântul suflă în pânze,
litere mari
cât neonul corăbiilor
pleacă din tine,
dimineaţa...
În marele abis cosmic,
prin ocheane de tablă
mă cauţi,
între cai şi freamăt
treci prin lanurile aurii,
destineliterare@gmail.com
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la capătul zilei,
la colţ de masă,
într-un ascensor fără capăt
urci peste
pomii din suflet
să-ţi gonesc
ciorile de pe umeri.
În depărtare vezi o lumină.
E muzică.
Auzi?
Îmi faci semne de răzvrătire,
e soare şi culori pastel
în clipa infinitului.
Chiar dacă
nu ştii să dansezi
acum simţi
şi vrei...

În durerea ei, zâmbetul şi-l poartă,
suspine adânci îţi trezesc amintiri.
Inima zdrobită îţi plânge,
e imposibil a fi refăcută
până când auzi un cântec suav.
Angelică melodie, fiorii visului lăuntric!
Cu fiecare sunet reverberat,
vocea ei ţi-e acoperişul cerului tău,
încă mai ai zâmbetul ei minunat şi cântecul.
Un dar al iubirii, un dar al vieţii!
În drumul tău lung,
vei întâmpina noi şi noi obstacole.
Acum ştii că vei păstra nestinsă flacăra
care te-a însoţit un timp.
O torţă care-a ars să-ţi continui călătoria,
spre a pătrunde
în adâncimile labirintului peşterii tale.

Adâncul mării
În valurile mării intră iubirile zdrobite
Şi paşi se risipesc în pietre şi-n nisipuri,
Spre ultimii zori,
Spre-o ultimă stea, se-nchid ochii,
În adâncuri, în zare,
se pierde un strigăt de pasăre
Şi-n liniştea undei,
Spre soarele stins, braţul clipei.

Ai avut nevoie de torţa asta!
Poate că alta s-ar fi aprins,
mai rapid sau mai intens,
lăsându-te-n beznă, la câţiva paşi,
copleşit de sunete,
de gânduri ţesute de minte.
Poate că era nevoie de flacăra ei
să te-nsoţească o bună bucată de drum,
spre a-nţelege
că poţi să-ţi continui călătoria
cu imaginile comorilor văzute în lumina ei.

Aliteraţia timpului
Există un timp pentru toate,
un timp de uitare, un timp de-nvăţare,
un timp de trăire, un timp de iubire,
un timp pentru somnul cel lung,
un timp de murire.
Pas cu pas, toate, se-nvaţă şi dezvaţă.
Aripa cântecului, un dar al iubirii
Cu fiecare respiraţie
ne continuăm călătoria spre esenţă.
În taină, lumini, umbre filtrate,
Cu litere bolduite ţi-e scrisă dorinţa,
pulbere solară, un paradis de-o clipă!
Destrămat de uitare,
prin spaţii goale, cântecul i-l pierzi,
în aşteptarea primăverii ţi-e speranţa,
ţi-e dor de tumultul primei bătăi a inimii
şi-atingerea fiecărui sărut.
destineliterare@gmail.com

Să mergi până la capăt, fără luminile stinse,
e-adevărata provocare, îi spuneai cândva!
Unde e graniţa ei?
Aripile noastre uitate
Într-o particulă misterioasă
încape întregul univers.
În noi s-a creat,
acum cuvântul există
şi-odată cu el,
viaţa
pulsează
în stele, planete,
natură, om, lumi infinite.
Lumina
îşi cere întruparea.
Ne naştem, murim,
revenim în lumină. Suntem.
Nici început, nici sfârşit, nu există!
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Totul este lumină,
în razele ei ne e scris viitorul.
Ascultă mesajul stelelor ce strălucesc!
Dacă alergi o viaţă să prinzi stele căzătoare,
vei prinde, până la urmă, una.
Asculţi glasul culorilor?
Sunetul, odată creat, continuă
să existe etern, chiar şi-n adâncă tăcere.
Cu toate simţurile atingi lumina muzicii,
eternul ciclu al paradisurilor stelare,
în infinit se-ating liniile paralele.
Respiră, priveşte şi-ascultă
prin respiraţia,
ochii şi-auzul universului!
Cândva aripile ni se vedeau,
încă le mai avem,
copiii şi tinerii
le folosesc
în zborul lor
prin lumi nevăzute.
Cu aripile tinereţii, gândul
prinde înveliş în azurul cerului.
Asculţi bătăile inimii?
Sunt părţi din simfonia pământului
ce-şi poartă în noi
mesajul - viaţa are un sens -,
nu uita cine şi de ce suntem aici.

Printre corzile ciupite ale zitherei,
sunetele clare, pure, se sting brusc,
reaprinse, din eter, de magia oboiului
şi-a tamburului, înfrigurându-mă.
Lăsată în voia nadei muzicii,
timpul pare să nu existe,
spaţiul nu are limite.
Simt o uşoară bătaie pe umăr,
am impresia că mă-ntâlnesc cu mine,
cea de dincolo de timp.
Cu zâmbetul cald mă priveşte adânc,
devoalând lumina de chihlimbar
din lumina oglindită.
Uitând de mine, călătorim
în teritorii vaste,
spulberând materia şi umbrele ei.
Timpul suspendat îşi revine,
alert o ia la fugă, în briza serii
năluca se pierde,
întind mâna s-o prind,
în zadar încerc
să reţin acest eu profund.
În nicio oglindă n-o voi putea striga,
în nicio oglindă n-o voi putea privi.
Un regret intens străbate
ultimele acorduri ale cântecului,
ce copleşesc spaţiul camerei, umplându-l,
Arirang, Arirang, Arariyo...

Arirang, Arirang, Arariyo
În camera scăldată de razele lunii,
ascult, într-o seară de mai,
acordurile unui cântec tulburător.
O voce diafană, vibrant-tânguitore,
menţinută de respiraţia sa ritmată,
asemeni unei eşarfe luată uşor de vânt,
Arirang, Arirang, Arariyo...

166

După rugăciune, închid ochii,
în surdină, sunetele lente
îşi continuă
ritmul interior la marginea lumii.
Păşind în tărâmul viselor,
o adiere de mătase
şi-o strângere delicată a mâinii.
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Nicoleta MILEA

O provocare
Bucuria lecturii sonetelor lui Theodor
Răpan din PAS ÎN DOI. De trei ori 33 + 1
Iconosonete, cu opere grafice de Damian Petrescu
(Editura „Semne” - 2014) nu poate fi deplină fără
cunoaşterea prealabilă a metaforei sale!
Poetul preferă ca titlu structura „Pas în doi” în locul
altor sintagme, pentru plusul de expresivitate al
acestei combinaţii, prin care nu surprinde numai
grija manifestată de autor în organizarea structurii şi
compoziţiei, ci şi esenţa a ceea ce sugerează, o proprietate fundamentală a construcţiei Ŕ lirismul Ŕ şi
un sentiment personal faţă de actul creaţiei.
Titlul orientează spre tema cărţii pe care, citind-o,
veţi identifica-o, precum şi gruparea sonetelor în
cele trei cicluri: I. Sonetele deşertăciunii; II. Sonetele dezdurerării; III. Sonetele destrămării, la
care se adaugă Sonetul de adio.
Deşertăciunea, dezdurerarea, destrămarea
Ŕ acestea sunt conceptele fundamentale în jurul cărora gravitează, deopotrivă, câmpuri lexicale, motive şi laitmotive ale căror simboluri sunt subordonate
meditaţiei asupra vieţii şi a morţii, sub steaua iubirii
Ŕ ca spaţiu al neuitării, între fiinţă şi nefiinţă.
Această nouă apariţie editorială a poetului Theodor
Răpan este o carte a rafinamentului expresiei, care
se adresează, în egală măsură, cugetului şi ochiului,
un adevărat „catehism al iubirii”, ca sentiment nepereche, pe care îl trăieşte Omul prin cuminecarea legăturii cu Universul.
Vocea distinctă a creatorului mizează pe
prospeţimea şi pe valoarea noutăţii stilistice, trăsădestineliterare@gmail.com

turi fundamentale caracteristice acestui spirit slujind
de o viaţă, ca un adevărat sacerdot, în templul care
se numeşte: Poesia!
Citind PAS ÎN DOI, veţi afla cum puteţi trăi
în armonie şi în echilibru explorând necunoscutele
spiritului interior ale Omului, de la freamătul timid
al gândului până la dezlănţuita furtună pasională a
Cuvântului, dar şi interferenţa poeziei cu grafica,
datorate celor doi creatori: Theodor Răpan, autorul
sonetelor, şi Damian Petrescu, realizatorul albumului plastic.
*
Volumul
PUR ŞI
SIMPLU.
154
Contrasonete, cu opere grafice de Damian Petrescu
(Editura „Semne” - 2015) vine după alte cărţi de
sonete, pe care poetul Theodor Răpan ni le-a dăruit
în ultimii doi ani: FIIND Ŕ 365 + 1 Iconosonete
(2013), FĂRĂ DE MOARTE. De trei ori 60 + 1
Iconosonete, 3 volume (2014), PAS ÎN DOI. De trei
ori 33 + 1 Iconosonete (2014).
De ce PUR ŞI SIMPLU are ca subtitlu 154
Contrasonete? Fiecare sonet este precedat de un
motto, preluat din ediţia: William Shakespeare Ŕ
„Sonnets‖, Londra, 1609. Practic, acest nou volum
al lui Theodor Răpan nu este nimic altceva decât
«replica sa de adoraţie» la adresa Marelui Will! Absolut originală şi de admirat! Iar „enigma” o veţi
descifra citind cu atenţie distihul-„motto‖ shakespearian, în conjuncţie cu distihul autorului de faţă!
Nu-i greu de fixat aici tema Ŕ Iubirea, pentru
ca, din tema principală, să se ramifice o serie de te167
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me secundare, unele mai acaparatoare decât altele.
Motivul central, care concentrează fiorul liric, este
acela al trecerii, căci, aşa cum se-ntreabă poetul:
„Din ghearele iubirii cine scapă/ Şi din strânsoarea
morţii cine fuge?/ Vicleana stă la pândă... Sapă,
sapă.../ Nu vrea pe înserate să dejuge!‖
PUR ŞI SIMPLU nu este numai cartea «sonetelor de stare», ea este întreaga istorie a sufletului
poetului care iubeşte mult viaţa, dar meditează asupra morţii, profund uman în tot ceea ce face. Aici
moartea nu este macabrul, sinistrul, tenebrul; sentimentul morţii este, de fapt, expresia profundului
mister al trecerii spre necunoscut, căci, până la urmă, necunoscute rămân toate: iubirea nu este amor,
cum nu este pendulare între plăcerea simţurilor şi
asceză!

Theodor Răpan este un stilist care tinde
spre perfecţiune. În viziunea lui, poetul trebuie să fie
preocupat de aşezarea în plan estetic a stărilor ce ţin
de nobleţea umană. Sobrietatea şi concizia, izvorâte
din limbajul poetic, definesc stilul poeziei lui,
conferindu-i expresivitate.
Interogaţiile şi exclamaţiile retorice, enumeraţia în
structura poetică a frazei, inversiunile topice dau
strălucire textului, argumentând originalitatea stilului. Sensibilitatea creatorului cunoaşte o linie ascendentă, alimentată fiind şi de o imaginaţie bogată.
În oglindă Ŕ geniala ilustraţie a lui Damian
Petrescu întregeşte totul!
Citiţi-l şi vă veţi convinge că, aspirând la
cultul frumuseţii, Theodor Răpan face din scrisul şi
din arta sa o profesiune de credinţă!

Elleny Pendefunda Ŕ Coborârea Duhului Sfânt
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Victoria MILESCU

Apocalipsis

Ne-am pregătit
cu ce-am putut: apă, alimente, lemne de foc, alcool
ne-am strâns în saci de plastic
împreună cu fotografiile, cărţile,
bucuriile, necazurile
i-am legat la gură
şi ne-am dat drumul în Apocalipsă
dar Apocalipsa n-a venit
în loc să plutim abisali şi sublimi
ne-am pomenit pe cimentul dur
cu creierii praf şi pulbere
ne-am trezit zdrobiţi de realitatea rece
gri-verzui
cu ochi mari, negri, dorsali, clipocind:
Să vă săturaţi să mai visaţi aiureli!
Aici o să crăpaţi
voi de-aicea nu plecaţi, nu plecaţi acasă
în vechii vecilor!...

Curiosity

al unui titan
ar putea face să crape haina bine croită a lumii
Cât de adânc şi temeinic finisat
e orice fleac
de care poţi să te-mpiedici
fără să bănuieşti că supărarea lui
te-ar putea urmări o viaţă, două, trei
iar dacă ai spart ceva
câtă artă în cioburi
ce nebunie de cântece, de parfum, culori
doar pentru a munci
diligent, ardent, cu devotament
spetindu-ne chiar, snopindu-ne unii altora îndoielile
zi şi noapte
un combustibil de mare efect
pentru centrala miracolelor perpetue
câteodată, la o mie de ani, câte un disperat
face o incizie, o fantă, o spărtură
în acoperământul tare, uriaş, invizibil
şi trage
puţină realitate în piept
trage puţin cu ochiul
la forfota clocotitoare din jur
visând la câte s-ar putea întâmpla
dacă am fi lăsaţi aşa, liberi
de capul nostru....

Ce frumos ai tighelit marginile
ce solid încleiate sunt subsuorile
doar un efort extraordinar
destineliterare@gmail.com
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Originates

Când mă trezesc, dimineaţa
întreb
ce-am făcut să merit
atâta lumină
atâta aer
atâta iubire
abia îndrăznesc să respir, să merg
pe sub braţele împreunate ale copacilor
cu flori şi păsări poleite
ce bine încep să semăn
cu firele de iarbă când şuşotesc:
să ne întoarcem în scoici, în mrene
în primele ţipete
în solzii primului greiere
să ne întoarcem în primul abecedar
greu ca o naştere
mă uit în ochiul de apă
dintre palmele şiroind
sunt fericită
ce bine încep să semăn cu cei demult plecaţi
fiecare îmi zâmbeşte
şi vine cu un bănuţ de argint
să mi-l pună în palmă....
Clar de înger
Îngerul mă atenţionează:
ai uitat să închizi gazul, apa, lumina
ai uitat să încui uşa
şi intră luna, cârtiţele
ai uitat să te închei la haină, la inimă
afară-i furtună
inima ta uşoară
o ia vântul
sau cine-i mai iute de mână
ai uitat să închei cuviincios viaţa
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unde alergi
crezi că e politicos faţă de ea
să pleci aşa
fără un cuvânt, fără un rând scris de mână
cu primul tren întâlnit în gară
prăfuit, zdrenţăros, fără locomotivă
fără o şină bine lustruită, strălucitoare
pe care să-ţi odihneşti capul
doldora de creveţi
crezi că scapi aşa de uşor
din ghearele unei vieţi.

Sunt oraşe
Sunt oraşe care ucid
cu un har aspru, pedepsitor
sunt oraşe care ucid
cu iarba, cu aerul respirat
cu nimicurile zornăitoare
aruncându-ţi din mers peste faţă
o plasă invizibilă, veninoasă
ce sufocă lent şi definitiv
sunt oraşe în care paşii
duc doar spre ospicii
spre locuri fără speranţă, iubire
fără azi, fără mâine
sunt oraşe care ucid
pentru o glumă la un pahar
pentru un nume rostit mai apăsat
pentru o îmbrăţişare, un sărut la despărţire
în piaţa mare cu fantome
când porumbeii s-au înălţat speriaţi
sunt oraşe în care nu poţi fi
decât figurant în marele mut
sunt oraşe care ucid apoi râd
fiindcă doar aşa pot trăi...
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Mihai MIRON

Mi s-a năzărit

Ieri dimineaţă m-am sculat din somn cu faţa la pernă
pentru că am visat, ceea ce nu mi se întâmplă de
obicei. Am visat că trăiam într-o altă epocă şi parcă
într-un alt teritoriu, deşi înţelegeam foarte bine tot ce
se vorbeşte. Înţelegeam, dar nu puteam intra în discuţie cu nimeni, doar ascultam.
În acea ţară, teritoriu, ce era, oamenii se preocupau toţi, dar absolut toţi, de politică. Ţara era
bogată : grânele cerşteau singure, maşinăriile se autoprogramau, comerţul intern nu exista pentru că
fiecare lua ce voia, ce avea nevoie şi nu plătea nimic, comerţul exterior era rezolvat de computere în
mod raţional, de poliţie nu era nevoie pentru că nu
existau infracţiuni, de armată nici atât pentru că nu
existau duşmani, nimeni nu ataca teritoriul acesta şi
oricine de oriunde voia ceva de la ei, primea cu mulţumiri din partea donatorului-stat pentru că a solicitat. Era ... ca în Eden.
Şi atunci, mă veţi întreba pe bună dreptate,
de ce mai era nevoie de politică? Ce avantaj ar fi
putut aduce politichia cuiva care are totul, care nu-şi
mai poate dori nimic? Păi, iată ce am înţeles din
discuţiile pe care le-am ascultat. Statutul de politician ales de comunitate aducea onorabilitate, aducea
dreptul Ŕ în plus Ŕ de a face ceva, de a nu sta liniştit
şi a aştepta ca totul să ţi se ofere. Aducea dreptul la
muncă. La o muncă a cuvintelor, a ideilor, a idealurilor chiar, dar totuşi o muncă. La care nu aveau
dreptul decât cei aleşi. Ba mai mult, aducea dreptul
de a face bine semenilor (conceptul de rău nu exista), ceea ce părea a fi supremul dar pentru cineva. Şi
din nou m-am întrebat, ba chiar am încercat să-i întreb şi pe băştinaşi şi aşa mi-am dat seama că nu pot
intra în vorbă cu ei, de unde cunosc ei binele dacă nu
cunosc răul, cum poate fi alb fără negru? Vedeţi,
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asta nu mi-au putut răspunde şi nu am putut afla.
Păi, dacă nu mă auzeau? În acel moment am început
să bănuiesc că nu se auzeau nici între ei, de asta nu
se certau, nu se contraziceau : vorbeau doar prin
computere, la televizor, la radio, ziarele se
autoeditau, toată infrastructura, tot sistemul ordona
ideile, avea grijă să nu existe disensiuni, să nu se
deregleze ceva. Şi aleşii, cum se alegeau ei, de unde
ştia cetăţeanul pe cine să aleagă dintre toţi bunii aceia? Bănuiesc că tot sistemul, structura, îi alegea de
fapt, sugerând insidios electorilor pe cine, de ce,
cum. Între somn şi trezie am început să mă îndoiesc
că ar fi edenul, dar dacă este de fapt opusul Ŕ purgatoriul? Căci lipsa dreptului real la opţiune, chiar dacă ai toate celelalte, te transformă într-o legumă.
Dumnezeu ne-a dat liberul arbitru, dreptul de a alege
între bine şi rău, între rai şi iad, între desăvârşire şi
păcat. Ba chiar şi dreptul la pocăinţă şi iertare. Dar
aşa, fără opţiune, fără dreptul de a cădea şi a te ridica, unde ne aflăm? N-am aflat, m-am trezit. Şi m-am
bucurat că trăiesc pe acest pământ cu bunele şi relele
sale între care pot să aleg. Să aleg eu. Şi să muncesc
cu mâinile şi cu inteligenţa mea. Şi să mă bat pentru
dreptatea mea. Şi să încerc să-i conving şi pe alţii de
ideile, de temerile, de ţelurile mele. Să încerc. Şi
până la urmă să pot Ŕ sau nu Ŕ să schimb ceva. Dar
să pot vorbi şi să fiu auzit şi să-i aud pe alţii şi să
trimit departe de mine, departe de noi, orice dialog
al surzilor. Şi orice sistem care chiar dacă doreşte să
facă totul perfect, nedându-mi voie să aleg drumul,
pentru mine poate deveni totalitar. Iar de asta chiar
m-am săturat, am avut destul timp să mă satur de
binele impus. Şi cred că şi voi.
Ce bine că ne-am trezit! Şi că doar mi s-a năzărit.
Un vis, ce vreţi?
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Ban-Ki MOON*

虚虚実実
Reality and empty
潘其文

Buildings became higher,
But personality became smaller.
High way became wide,
But view became narrow.
Consumption increased,
But joy decreased.
Houses became bigger,
But family became smaller.
Life became convenient,
But time became short.
Possessions got some double,
But important value got some loss.
Academic background became higher,
But Common sense became insufficiently.
Knowledge is increasing,
But Judgment is lacking.
Experts rose,
But problems got more.
Medicine rose,
But Health got worse.

We learnt how to earn money,
But how to divine is forgotten.
The average life expectancy got longer,
But we set the meaning of life into time.
Law was lost.
Human went to the moon,
But seeing a neighbor across a road is into
difficulty.
We are looking forwards to space,
But the world of inner us was lost.
We have air cleaners,
But our souls got contaminated,
We can separate a molecule,
But we cannot break a prejudice.
Freedom got a growth,
But passion got a decline.
We talk the world peace much,
The peace in our heart has become less.

*General Secretary of UN

Translated by Kae Morii, from the contributed poem to Dr. Baek Han-Yi, WAAC/WCP 2014
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Tudor NEDELCEA

Puncte de vedere
Monarhia salvează România sau o jefuieşte?!
„La 23 august, regele Mihai a lichidat monarhia.
Nimeni şi nimic nu o mai poate restaura‖.
Pamfil Şeicaru
M-am lăsat, multă vreme, pradă îndoielilor
privind abordarea acestui subiect: cum vor reacţiona
„regaliştii noştri” (chiar unele instituţii ale statului,
inclusiv TVR), obişnuiţi să se scrie numai de bine
despre aşa-zisa Casă Regală românească (deşi un
proverb românesc zice că numai despre morţi se
scrie de bine). Sunt atâtea „case regale” în România
post-decembristă în acest haos politico-democratic
astfel încât te întrebi cu nedumerire, care „casă” e
mai mare, cea a fostului rege sau cele ţigăneşti.
Trebuie să menţionez că nu sunt un antimonarhist.
Recunosc meritul primului rege, Carol I, în evoluţia
şi modernizarea ţării (dar nu exclud nici meritele
deosebite ale lui A.I. Cuza şi ale Brătienilor), ale
nepotului său, Ferdinand, al reginelor care s-au integrat climatului sufletesc românesc: Elisabeta (Carmen Sylva, ca pseudonim literar) şi Maria. Am scris
şi înainte de 1989 (chiar dacă numai în treacăt) despre meritele monarhiei române. După 1990, am
reeditat cartea lui G. Coşbuc, Războiul nostru pentru
neatârnare povestit pe înţelesul tuturor (ediţie şi
prefaţă de Andrei Grigor, Scrisul Românesc, 1995)
şi Însula Şerpilor.
Mai mult, am reeditat şi prefaţat Poveştile
Peleşului, de Carmen Sylva, în 1991, în care vorbeam despre originea şi rolul casei imperiale şi regale Hohenzollern-Sigmaringen, readucând în actualitate biografia şi creaţia reginei scriitoare: „Cu pioşenie nedisimulată faţă de limba română şi ţara sa
adoptivă, regina Elisabeta [...] a privit cu interes
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ţăranul român, i-a studiat atent firea, limba, traiul
[...]. Femeie de spirit, iubitoare de pictură şi muzică, întreţinând relaţii benefice cu artiştii vremii,
amintindu-ne de energiile domniţelor noastre din
trecut, aplecată spre realităţile patriei sale adoptive
nu numai din complezenţă, dotată cu talent literar şi
putere de muncă prea puţin obişnuită, mai ales în
cazul aristocraţilor, cu o operă literară vastă, Carmen Sylva îşi are locul ei binemeritat în peisajul
literar românesc. Readucerea ei în actualitate se
constituie într-un act recuperatoriu” (p. 8). Am
scris despre întâlnirea istorică între regină şi M.
Eminescu.
Cu gând curat, am trimis această carte fostului rege Mihai de România, la Versoix-Geneva, dar
spre surprinderea mea neplăcută, după aproape şase
luni primesc un răspuns anost, distant şi strict birocratic şi fără ştampilă, semnat de un oarecare Sandu.
Deci, fostul rege nu s-a ostenit nici măcar să semneze această scrisoare, deşi în România a primit o educaţie aleasă, pe banii românilor (4 elevi în clasă,
profesori de talie universitară etc.).
M-am bucurat când fostul preşedinte Ion Iliescu i-a permis intrarea în ţară (după o primă tentativă eşuată), faptă firească dintr-un anumit punct de
vedere. Cele mai vechi state europene de cultură şi
civilizaţie, Grecia şi Italia, au avut monarhii, până la
sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, pe care
le-a abolit imediat, datorită atitudinii monarhiilor
respective în timpul conflagraţiei mondiale. După
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război, nu le-a permis să revină în ţară nici măcar
urmaşilor acestora, dar să le mai dea şi averile înapoi. Chiar în Bulgaria, ţara comparabilă cu noi, fostul rege n-a venit ca ... rege, ci ca prim ministru şi a
sprijinit efectiv intrarea ţării sale în structurile euroatlantice.
La noi ca la nimenea. Să urmărim evoluţia
regalităţii române în timpul şi după domnia lui Ferdinand. Năstruşnicul prinţ moştenitor, Carol al IIlea, părăseşte armata română aflată în plin război
(pentru care trebuia să i se aplice Legea marţială
pentru dezertare) şi se căsătoreşte la Odesa cu Ioana
Lambrino, încălcând şi statutul Casei Regale. Consecinţele se văd şi azi: statul român i-a asigurat o
rentă viageră fostei soţii spre a pleca din ţară, cu fiul
său, Carol Mircea. Urmaşul acestuia, prinţul Paul (n.
la Paris, în 1948) a fost recunoscut recent de un tribunal românesc ca descedent regal şi solicita ca atare averi imobiliare (inclusiv Biblioteca Centrală
Universitară „M. Eminescu” din Bucureşti), pământ
şi păduri, punându-şi ca naş al copilului său pe însuşi preşedintele de atunci al României, „incoruptibilul” Traian Băsescu. Când e vorba de privilegii
moştenite prin naştere, fără scrupule înainte!
Priapicul prinţ, ulterior rege, Carol al II-lea,
se face remarcat şi de alte fapte „mari”: încearcă săşi împuşte fratele, prinţul Nicolae, glonţul atingândo pe regina Maria, care s-a interpus între ei (vezi
scrisoarea reginei către fiul său, Carol al II-lea); şi-a
detronat fiul, pe Mihai, şi-a umilit mama, pe
europeanca regină Maria, reducându-i sprijinul financiar, lăsând-o să moară aproape în sărăcie, în
străinătate, speriindu-se de popularitatea reginei şi
atunci când sicriul său a fost adus în Ţară, în 1938; a
dizolvat partidele politice, înfiinţându-şi propriul
partid „Totul pentru ţară”. Când ţara a ajuns la ananghie, prin pierderea Transilvaniei (Diktatul de la
Viena), a Basarabiei, Bucovinei şi a Ţinutului Herţa
(prin Paktul Ribbentrop-Molotov), Carol al II-lea a
fost nevoit să-l elibereze, din domiciliul forţat de la
Mănăstirea Bistriţa din Vâlcea, pe generalul Ion Antonescu. Când i s-au adus în ţară, la Curtea de Argeş,
osemintele pământeşti din Portugalia, fiul său, Mihai
n-a participat la ceremonie; amanta sa, Elena Lupescu, deşi îi devenise soţie cu acte, n-a fost inclusă în
cripta regală..
Noul rege, Mihai, a coabitat cu legionarii, a
îmbrăcat chiar haina verde. În timpul războiului
„sfânt”, antibolşevic, tânărul rege a fost alături de
Antonescu, a mers chiar pe frontul de răsărit, a fost,
deci, o colaborare benefică pentru Ţară şi monarhie.
Dar, a venit actul istoric de la 23 august 1944.
Brusc, regele Mihai se întoarce împotriva mareşalului, nu preia stadiul tratativelor pe care Antonescu le
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purtase cu Stalin, îl arestează şi îl predă sovieticilor.
La acest act, n-a fost prezent decât reprezentantul
comuniştilor, Emil Bodnăraş (o comunitate de circa
500-800 de persoane, prosovietică şi antinaţională).
Partidele istorice, Liberalii şi Ţărăniştii, n-au participat şi nici n-au fost consultate.
În istoria noastră, prea încărcată de războaie,
domnitorii şi primii doi regi au fost în fruntea oastei
lor. Regele în funcţiune, Mihai, după ce l-a predat pe
Antonescu şi a lăsat trupele sovietice „eliberatoare”
să-şi facă de cap în România, fuge din Bucureşti
tocmai în Gorj, la Dobriţa. În suita sa era şi doamna
Antonescu, pe care Mihai a predat-o ca pe o valiză
sovieticilor, veniţi cu un camion s-o ridice.
Dar, colaborarea Mihai-Stalin nu s-a oprit aici. A
semnat, cu mânuţa lui, decretul de numire a primului
ministru Petru Groza, drept pentru care a primit de la
odiosul şi criminalul său aliat o decoraţie şi un avion
(drept cadou). Colaborarea „fructuoasă” doar pentru
ei doi (şi dezastruoasă pentru Ţară) a mers mai departe, regele Mihai, după o scurtă şi ineficientă grevă regală, semnează toate decretele pe care le-a dorit
Stalin. A semnat şi a fost în Parlament pentru legiferarea alegerilor din octombrie 1946, câştigate de
partidele istorice. Regele Mihai a oficializat astfel
cele mai mârşave încălcări ale democraţiei. Când
Stalin n-a mai avut nevoie de el, l-a aruncat la coşul
de gunoi ca pe o hârtie igenică, la 30 decembrie
1947, iar bravii ofiţeri români, politicienii, preoţii şi
intelectualii de marcă au înfundat temniţele bolşevice din România.
Mihai Pelin şi Romoşanu au publicat în
2006, Marele rapt regal, prin care argumentau că
fostul rege n-a plecat chiar cu puţine obiecte, dovadă
tablourile celebre scoase la licitaţie în străinătate
(tablouri neconsemnate în lista oficială).
În străinătate, fostul rege şi-a întemeiat o familie,
Dumnezeu i-a dăruit cinci fete, dar nici soţia sa, nici
fetele sale, nu au vorbit şi nu vorbesc limba română.
Doar Margareta, de 25 de ani de când a venit în ţară,
se străduieşte s-o vorbească (spre deosebire de Raed
Arafat, care şi-a însuşit aproape perfect limba română şi a făcut ceva concret pentru ţara sa de adopţie).
Nu numai că nu le-a învăţat limba ţării peste
care a fost rege, dar nici nu le-a educat cum trebuie.
Dovadă, Irina, arestată în SUA (stat democratic)
pentru fapte ilegale. De celelalte surori, nu prea se
ştiu multe.
Margareta, dornică de împăunare, a modificat, din proprie iniţiativă, Regulamentul Casei Regale, deşi, se ştie, că acest regulament se modifică doar
într-un stat monarhic, de către Parlamentul ţării.
Prinţul Nicolae a fost uzurpat, practică des întâlnită
în familia regală românească, începând cu Carol al
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II-lea.
Acum câţiva ani, au venit în România, purtătorul de cuvânt şi avocatul familiei HohenzollernSigmaringen, spre a oferi unele lămuriri absolut necesare privitoare la interzicerea folosirii numelui
familiei regale, la „prinţul” Duda. Strict legal, spuneau ei, Mihai trebuie apelat cu „fostul rege Mihai”,
iar soţia sa nu este regină pentru simplul fapt că nu
s-au căsătorit când Mihai era rege.
Cu toate aceste clarificări a unor specialişti
în domeniu, noi continuăm să-l slugărim ca rege, pe
el şi pe fiica sa, Margareta, îi dedicăm „Ora regelui”
la TVR, o televiziune publică, plătită din banii noştri
(emisiune datând din timpul guvernării USL!?), îi
organizăm alte manifestări promonarhice, astfel încât te întrebi dacă România este ţară republicană sau
monarhică? Am avut recent un regim de tristă amintire, dar asta nu ne dă dreptul de a-l declara rege pe...
fostul rege (paradoxal, Băsescu a avut dreptate în
privinţa raportului Rege-Mareşal-Stalin!).
Ţara, în schimb, îi este la picioare. Nu România profundă, din fericire. I se ridică statui (La
Craiova, în anul martirilor Brâncoveni, lui Mihai i sa ridicat o statuie, între Teatrul Naţional „Marin Sorescu” şi Universitate, el fiind considerat ctitorul
acestei instituţii superioare de învăţământ, deşi Universitatea a fost înfiinţată, prin decretul lui N. Ceauşescu, la... 27 august 1965. O fundaţie craioveană a
cerut familiei regale să sprijine refacerea grupului
statuar „Asta-i muzica ce-mi place”, dedicat lui Carol I şi Războiului de Neatârnare, dar a fost refuzată).
Este făcut cetăţean de onoare de către diverse
primării, dar el n-a onorat nici o astfel de înnobilare.
La Săvârşin, un grup de colindători au venit să-l
colinde de Crăciun; i-a primit... în garajul casei „regale”. Copiii ţăranilor veniţi cu colinda nu meritau
să fie primiţi nici măcar în holul „regal”. N-au sânge
albastru.
La unele posturi de TV mai scapă câte o informaţie: Fostul rege a dat statul român în judecată
pentru încă şase ha la Săvârşin, precum şi Ministerul
Mediului pentru o mică nedreptate. Vom şti oare
averea reală a familiei fostului rege Mihai şi a prinţului Paul de România? Poporul român merită să
cunoască adevărul despre fostul său rege?!
Recent, la Ateneul Român a avut loc un
spectacol dedicat celor 25 de ani de când „prinţesa”
Margareta a venit în România, spectacol la care au
participat şi oameni politici, mulţi fără coloană vertebrală, demnitari ai statului republican, dar slugarnici ai monarhiei. Pe când vom sărbători „n” ani de
la primul scutec schimbat al „prinţesei”. Credeam
(sau speram) că am trecut peste cultul personalităţii
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lui N. Ceauşescu, cu acelaşi atribute pompoase:
„epoca de aur”, „geniul Carpaţilor”, „savantă de
renume mondial”, rostite chiar de unii intelectuali
veritabili (O. Paler, D. Popescu-Dumnezeu etc.)
În legătură cu personalitatea fostului rege
Mihai, pun în dezbatere publică unele probleme:
1. S-a afirmat şi se mai afirmă încă faptul că mareşalul a greşit trecând cu armata română peste graniţele
Basarabiei, peste Nistru, războiul devenind astfel
unul de agresiune. Orice om cunoaşte din istoria
militară că într-un război mergi în ofensivă nu numai
până la un anumit aliniament, ci până la înfrângerea
duşmanului. Trecerea Nistrului a avut aprobarea
regelui. De ce nu suntem acuzaţi şi după întoarcerea
armelor, armata română mergând până în Munţii
Tatra. Erau teritorii româneşti acolo?
2. Franţa, ţară culturală şi civilizată, şi-a decapitat
ultimul monarh în 1789. Palatul Versailles a fost
construit de regii Franţei. S-a pus vreodată problema
ca moştenitorii acestei monarhii să revendice acest
palat? La noi, cum a fost cedat Peleşul, Peleşorul şi
alte mari palate? În ce condiţii?
3. De ce prinţul Charles, moştenitorul Coroanei Britanice, care ne-a popularizat pe plan mondial ţara şi
oamenii ei, nu s-a întâlnit niciodată, în România, cu
fostul rege?
4. la Budapesta, la 16 iunie 1989 (când încă nu căzuse niciun regim politic esteuropean, dar în culisele
diplomatice internaţionale se stabilise această cădere) s-a semnat o Declaraţie între membrii Forumului
Democratic Maghiar şi Român, conform căreia
„Transilvania a fost un spaţiu de complementaritate şi trebuie să devină un model de pluralism
cultural şi religios [...] Dreptul la o reprezentare
politică autonomă şi la autonomie culturală a
fiecărei naţiuni trebuie garantat. Realizarea sa
implică, printre altele, asigurarea unei şcolarităţi
de toate gradele în limba maghiară, inclusiv reînfiinţarea Universităţii maghiare din Cluj”. Am
auzit cu toţii de aceste demersuri în ultimii 25 de
ani, în fruntea acesteia fiind Laszlo Tökes, premiat
de fostul preşedinte al României. Declaraţia a fost
transmisă la BBC, la 18 iunie 1989, apoi prin „Europa liberă” şi „Vocea Americii”. Cei şase români
semnatari sunt: Stelian Bălănescu, Mihnea Berindei,
Ariadna Combes (fiica Doinei Cornea), M. Korne, I.
Vianu, Dinu Zamfirescu, ulterior fiind semnată şi de
Neagu Djuvara, Paul Goma, Virgil Ierunca, E. Ionescu, Monica Lovinescu, Vladimir Tismăneanu,
Doru Braia etc. Spre cinstea sa, Ion Raţiu a scris în
Românul liber din 9 sept. 1989: „Declaraţia a făcut
un mare deserviciu istoriei şi chiar viitorului poporului român. E prima dată când un grup de români
a recunoscut implicit că Transilvania nu e pământ
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românesc, că ne-am format acolo împreună cu ungurii”. Pentru această declaraţie, Ion Raţiu a fost
marginalizat chiar de propriul său partid sau de
Convenţia Democrată, în timp ce semnatarii sunt
consideraţi mari patrioţi şi ne dau lecţii de patriotism
şi moralitate.
Dar, gravitatea cea mai mare o constituie
semnătura fostului rege Mihai pe această Declaraţie,
la 4 iulie 1989, iar comunicatul de presă al Casei
Regale consemnează că acest act „exprimă convingerile sale [ale lui Mihai, n.n.] privind relaţiile între
popoarele român şi maghiar”. „Inconştienţă sau
trădare” se arată nedumerit reputatul istoric Al.
Amititeloaie, comunicând şi comentând această Declaraţie (revista Lumea, nr. 6, 2014, p. 84-91).
De ce n-a fost popularizată această Declaraţie în
perioada post-decembristă? De ce fostul rege Mihai

n-a făcut nicio referire? De ce aceşti semnatari s-au
plimbat/sau se plimbă în spaţiul public scris şi
audiuovizual, influenţând opinia românească? Dacă
este considerat act de trădare, ce pedeapsă se cuvine?
Sunt multe întrebări fără răspuns. Ex-regele
nu se lasă intervievat (un istoric ar scoate o carte
dintr-o astfel de convorbire).
În epoca contemporană, mai ales după cel de-al Doilea Război Mondial, monarhiile au dispărut sau au
un rol pur decorativ. Chiar monarhia britanică face
eforturi spre a-şi menţine supremaţia.
Dar la noi, ca la nimenea. Vrem întoarcerea
unei monarhii care a coabitat forţat şi lamentabil,
timp de trei ani şi jumătate, cu puterea bolşevică de
la Bucureşti şi Moscova.

Desen de Damian Petrescu
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Livia NEMȚEANU

Eminescu și India

Mari descoperiri au fost adeseori rodul hazardului.
In cazul de faţă, care pare a fi sau a începe ca
o poveste exotică, o tânără indiană, Amita Bhose, îşi
însoţeşte soţul trimis de la Calcutta în România pentru o specializare în domeniul petrolului. Ea se înscrie la Universitatea din Bucureşti la un curs intensiv de limba română de doi ani şi reuşeşte să vorbească şi să scrie perfect româneşte.
Cu totul întâmplător cade pe o poezie a lui
Eminescu de care se simte atrasă. Se întoarce în
India şi îl traduce pe Eminescu, realizând astfel prima lui traducere în spaţiul asiatic.
Invitată în România la Congresul traducătorilor, ea se înscrie la o bursă la doctorat cu tema „Influenţa indiană asupra gândirii lui Eminescu”, susţinută în 1975 sub conducerea prof.dr.docent Zoe
Dumitrescu-Buşulenga, publicată la editura Junimea
în 1978 sub titlul : Eminescu şi India şi retipărită în
2010 de editura Cununi de Stele, după 32 de ani.
„Este pentru prima oară şi momentul mi se
pare încărcat de semnificaţii, că o minte indiană se
apleacă asupra operei eminesciene, judecând-o, şi nu
în sine, ci în raport cu o străveche cultură a răsăritului”, spune Zoe Dumitrescu-Buşulenga în prefaţa
cărţii.
„Prima mea întâlnire cu poezia eminesciană,
mărturiseşte autoarea, mi-a produs o mare uimire.
Descopeream o întreagă lume, în care Orientul se
întâlneşte cu Occidentul, Europa se întâlneşte cu
Asia, finitul se „desmărgineşte” şi graniţele se şterg.
Poezia lui Eminescu în totalitatea ei, de la oda funebră La mormântul lui Aron Pumnul până la epitaful
purificat al poetului Mai am un singur dor Ŕ mi s-a
dezvăluit astfel ca o melodie neîntreruptă, îngemădestineliterare@gmail.com

nând toate hotarele spaţiului şi ale timpului”.
Ea nu-l mai poate considera pe Eminescu
numai ca un poet european, ci şi indian, care priveşte viaţa prin prisma filosofiei. Deşi Eminescu simbolizează întreaga spiritualitate românească, el ar fi
putut fi prin gândirea sa şi un poet al Indiei.
Captivată de creaţia eminesciană, ea devine o
bună cunoscătoare a literaturii şi culturii române.
Continuă să cerceteze influenţele dintre Eminescu şi
Rabindranath Tagore, dintre aceştia şi Calidasa şi
scrie unul după altul alte trei volume : Eminescu şi
Tagore (reconstituit după fişele ei), Cosmologia lui
Eminescu (reconstituit din conferinţe), Proza literară a lui Eminescu şi gândirea indiană (1977), toate
trei republicate postum între anii 2010 Ŕ 2013 (căci
Amita Bhose revenită din India nu se mai întoarce în
ţara ei natală, rămânând definitiv în România până la
moartea ei în 1992 ).
Eminescu şi-a transpus viziunea sa filosofică
în perspectiva poeziei. Ideea dorului de absolut,
atitudinea detaşată în faţa morţii din opera eminesciană au găsit în creaţia indiană străveche paralelisme
semnificative.
Cosmologia lui Eminescu vizibilă în Rugăciunea unui dac şi în Scrisoarea I-a dovedeşte că el
a cunoscut cosmologia indiană din imnurile vedice,
ca şi unele aspecte ale filozofiei budhiste. Numele
unor cercetători şi traducători ai vechii literaturi sanscrite, ca Max Müller, se găsesc însemnate în manuscrisele lui Eminescu.
Prin glorificarea autoflagelaţiei, prin mortificarea tuturor plăcerilor, aspirând către stingere şi
prin dorinţa dispariţiei fără de urmă, Rugăciunea
unui dac spune C. Papacostea, a părut ca cea mai
buddhistă dintre creaţiile eminesciene. O variantă a
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ei poartă titlul „Nirvana”.
Se ştie că inspiraţia cea mai puternică provine din durere, din tristeţe, din simţul morţii, strâns
legat de cel al vieţii, al dragostei de viaţă. Aşa apare
la Eminescu în poezia La mormântul lui Aron Pumnul, profesorul său, primul lui contact cu moartea.
Şi primele imagini care susţin această preocupare
sunt luceafărul, steaua, jalea şi cântarea sferelor.
Scriitoarea Amita Bhose constată că şi Tagore a trecut prin aceeaşi experienţă după moartea unei
fiinţe dragi.
Trăitori în aceeaşi epocă, ei nu s-au cunoscut, nici personal, nici prin lecturi, Tagore devenit
cunoscut în afara Indiei după ce i s-a decernat premiul Nobel în 1913, iar Eminescu fiind tradus în
bengali în 1969, mult după moartea lui Tagore.
Ambii poeţi, strâns legaţi de sentimentul
naturii, folosesc aceleaşi imagini repetitive, codrul şi
luna, care nu sunt frecvente la nici un alt poet român, dar se găsesc adesea în folclorul românesc.
Ca pentru a ne proba cele de mai sus, autoarea indică revolta lui Coşbuc că în Povestea anotimpurilor de Calidasa imaginea lunii apare de 289 de
ori şi că poeziile lui Eminescu te fac să te gândeşti la
Calidasa. Deasemenea, ea constată că deşi imaginile
lui Eminescu se aseamănă cu cele din poeziile sanscrite, ele le depăşesc adeseori pe acestea din urmă.
Cu toate că e legată de tristeţe, viziunea finală a lui
Eminescu despre apariţia lunii este aceea că ea întunecă suferinţele şi e dătătoare de forţe noi, concepţie
care îşi are rădăcinile şi vedele indiene.
In acelaşi timp Amita este conştientă că poeziile din adolescenţa lui Eminescu, când el nu cunoştea nimic din filozofia indiană, sunt străbătute de
aceeaşi viziune antropomorfică a naturii ca o fiinţă
vie cu care omul se poate contopi, şi care probează
că imaginaţia poetului român era intuitiv legată de
concepţiile indiene.
Şi imaginea dragostei, în primele poezii de
dragoste la Eminescu, când iubita e Dumnezeu şi
Dumnezeu se confundă cu iubita, este aceeaşi iubire
mistică pe care autoarea o regăseşte la Tagore şi
Jayadeva. Sau în expresia Amitei : „dorinţa de a
descoperi pe cel necunoscut în cunoscut, de a ajunge
de la finit la infinit”.
Obsedat de moarte, Eminescu concepe viaţa
ca o antiteză a morţii, care e totuşi un caos de lumină, o mare de stele (Mortua est). Curioasă asociere
cu cea din Upanişadele indiene care definesc moartea ca pe cel luminos dincolo de întuneric. Concepţie care se pierde în negura timpurilor, a celor 700 300 de ani î.H.
Eminescu a accesat la filosofia indiană şi
prin scrierile romanticilor germani Goethe şi Herder
178

în perioada când s-a aflat la Viena, sau poate mai
întâi prin aceştia. Dar leagănul omenirii în viziunea
lor a fost tot India şi vedele indiene, primul limbaj al
omenirii. Ei au fost influenţaţi de mistica indiană,
dar şi Tagore pare a fi fost influenţat de metaforele
lui Goethe comparând-o pe femeia iubită cu primăvara şi pe femeia-mamă cu anotimpul ploilor.
Mulţi sunt cei care adeveresc că Eminescu
citise drama Sakuntala, capodopera poetului
Calidasa, la care „atracţia trupească se transformă
treptat în dragoste sufletească ... prin sublimarea
frumuseţii instinctelor naturale în frumuseţea iubirii
spirituale”, idee proiectată în poezia Venere şi Madonă.
Goethe, în Călătorie în Italia, scrie că
Sakuntala e cartea care l-a impresionat cel mai profund. Edgar Quinet despre momentul Sakuntala
spune că „ ea a dat naştere la o nouă epocă în cultura
europeană, pe care a numit-o „Renaşterea Orientală”.
Teodor V. Ştefanelli notează că Eminescu a
citit Sakuntala, Ramayana şi Mahabharata la Viena
şi aprecia religia buddhistă de care era încântat, ca
fiind cea mai poetică, frumoasă şi profundă religie
de pe lume. I.P.Florantin spune că prin anii 70
(1870) Eminescu, fascinat de India, dorea „să părăsească Europa, să se ducă în India”. Slavici în
Amintiri întăreşte pasiunea lui Eminescu pentru India, afirmând că la 20 de ani el cunoştea învăţăturile
lui Platon, Confucius, Zoroastru şi ale lui Buddha.
I.G.Bariţiu, coleg cu Eminescu la Viena, confirmă
preocuparea lui Eminescu pentru buddhism.
Sunt uimitoare asemănările frecvente dintre
Eminescu, Tagore şi Calidasa, printre care majoră
este dorul de natură care-i arde pe toţi trei, Eminescu
în poezia O, rămâi, Tagore în Dă-mi înapoi pădurea, ia-ţi oraşul, iar Calidasa în Nori mesageri (în
care eroul e surghiunit departe de natură), toţi trei
izolaţi în contemporaneitate. Situaţia aceasta de
izolare în contemporan ne trezeşte un surâs pe jumătate zeflemitor, pe jumătate trist. Căci izolarea
în timp este o stare de prizonierat absolută, iremediabilă, spre deosebire de izolarea în spaţiu. Scăparea din prima situaţie nu există decât virtual, în
gând sau în vis, în timp ce cealaltă poate fi reală.
Întoarcerea la viaţa în pădure dorită de Tagore e imposibilă, pentru că anacronică, societăţile
care au trăit în păduri fiind dispărute. Trecutul e
depăşit, mort.
Natura pentru Tagore e casa sufletului. Atât
el, cât şi Eminescu îl citează pe Calidasa care exprimă cel dintâi acest sentiment (Eminescu îl descrie în
poezia Icoană şi privaz, Tagore în Religia omului).
Poezia descoperă, extrage gândurile şi sentidestineliterare@gmail.com
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mentele autorului, e ca o biografie. Din poeziile lui
Eminescu răsare ideea că el a trăit într-o epocă anume, dar şi în eternitate.
Este de reţinut notaţia Dr. Bhose găsită pe un
manuscris al poeziei Luceafărul care defineşte sensul alegoric al poeziei : geniul… nu poate să fie fericit. El n-are moarte, dar n-are nici noroc. Ca şi o
altă însemnare pe un alt manuscris : Kalidasa, Amorul lui Kalidasa ?!
Am arătat mai sus că Eminescu a avut o mare admiraţie pentru buddhism. Dovada că el a cunoscut filosofia buddhistă este şi atestarea lui G.
Bogdan-Duică despre versul Moartea succede vieţii, viaţa succede la moarte (din Epigonii), care apare literal în Introduction à l‘histoire du Bouddhisme
indien de E. Burnouf (Paris, 1884). Dar scepticismul lui Eminescu asupra noii generaţii de scriitori
din Epigonii este nepertinent, căci o lume nouă începea chiar cu el, la care se adăugau Creangă şi Caragiale, formând cea mai strălucită trinitate literară.
Eminescu a fost fascinat de ideile democratice ale lui Buddha, care pentru prima oară în istoria
omenirii a dărâmat toate barierele de rasă şi popor.
În ierarhia castelor din societatea hindusă numai
brahmanii puteau fi preoţi, dar Buddha a revendicat
un destin egal pentru toţi oamenii, indiferent de casta din care proveneau.
În cartea sa A History of Ancient Sanskrit
Literature Max Müller explică semnificaţia lui
Buddha în istoria Indiei, accentuând faptul că Buddha a predicat tuturor oamenilor umiliţi şi dispreţuiţi
că salvarea e posibilă fără mijlocirea preoţilor brahmani şi fără să aibă încredere în acele cărţi pe care
brahmanii le-au dat cu titlul de revelaţie. El i-a făcut
astfel pe aceşti oameni egali cu brahmanii, aşa numiţii zei pământeşti. Cauza acestei situaţii era prejudecata, tradiţia stagnantă şi ignoranţa.
Aceste idei i-au provocat lui Eminescu sentimente de milă şi revoltă pentru viaţa poporului său,
pentru suferinţele, nenorocirile şi greutăţile care
atârnă pe umerii ţărănimii asuprite. Opinie care se
oglindeşte deseori în articolele lui, dar şi în poezia
Inger şi demon. Gândirea revoluţionară a lui Eminescu se concretizează însă în poezia Împărat şi proletar. Provocată de suprimarea Comunei de la Paris
şi socialismul rousseau-ian, ea îşi trage seva antireligioasă din filosofia buddhistă.
Ideea acesteia este că speranţa în răsplata din
viaţa de dincolo e falsă, că o viaţă de mizerii şi chinuri nu va fi urmată de nici o răsplată, căci morţi
sunt cei muriţi spune poetul. Şi din comentariul
poetului-filosof Radhackrishnan rezultă deasemenea
că sufletul nu există, odată cu trupul moare şi el.
Am ajuns aici la un impas. În filosofia
destineliterare@gmail.com

buddhistă sufletul e nemuritor, căci spre a se purifica şi a ajunge la Brahma, el se reîntrupează de mai
multe ori, idee care apare în nuvela lui Eminescu „
Sărmanul Dionis‖.
Această antinomie, dacă o privim dialectic,
ne duce cu gândul la o veche istorie a Sinodului din
Calcedonia, de la 451, în care s-a expus teza că Iisus Hristos este numai Dumnezeu, şi antiteza că
Iisus Hristos este numai Om. Dar s-a făcut sinteza
din care a rezultat că este şi Dumnezeu şi Om. Pentru a depăşi gândirea morţii sau nemuririi sufletului, evident sau aparent paradoxală, şi a găsi unitatea contrariilor, observăm că în toată opera eminesciană străbate vântul nemuririi creaţiei. Iar în
„Impărat şi proletar‖, poezie socială, găsim revolta
lui contra injustiţiei faţă de cei exploataţi, trudiţi şi
chinuiţi. Eminescu nu crede în concepţia religioasă
de rai-iad, dar crede în concepţia filosofică a metempsihozei, buddhistă şi creştină tot odată.
Că Eminescu a ajuns la concepţiile buddhiste
prin izvoare indiene sau citindu-l pe Schopenhauer,
cum se duc lungi dispute între Vianu, Perpessicius,
Papacostea, Călinescu şi alţii e lipsit de relevanţă,
deoarece toţi acceptă că Ŕ cu toate ezitările de-a lungul poeziilor lui între conceptul vedic şi contrariul
lui - este indiscutabil vorba de o influenţă indiană.
Dar cea mai buddhistă poezie a lui Eminescu, consideră autoarea, e Glossa : tu rămâi la toate
rece.
Ca în cartea fundamentală buddhistă
(Dhamapada) în care omul perfect se cuvine să rămână nepăsător la ceea ce e trecător.
Glossa, urmată de Oda în metru antic, de
poezia Eu nu cred nici în Iehova, postumă, de Luceafărul, toate mărturisesc urmele repetitive ale
aprofundării filosofiei buddhiste de către poetul nostru. De altfel, Caragiale l-a numit „ferventul
buddhist”.
În Luceafărul Hiperion e setos de repaos, de
nirvana, căci „toţi se nasc spre a muri şi mor spre a
se naşte‖. Întrucât am şansa să posed o carte rară,
Poezii postume de M. Eminescu apărută în 1908,
ediţie nouă, publicată la Bucureşti de Institutul de
arte grafice şi Editură Minerva, mă opresc un moment asupra acestei poezii,care poartă titlul primului vers :
Eu nu cred nici în Iehova
Nici în Buddha Sakya-Muni,
Nici în viaţă, nici în moarte,
Nici în stingere, ca unii.
Visuri sunt şi unul şi altul
Şi tot una-mi este mie
De-oi trăi în veci pe lume
De-oi muri în veşnicie.
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În această poezie Eminescu neagă apartenenţa sa la buddhism, dar strofa a doua denotă tocmai această apartenenţă. Autoarea indiană crede
că este o izbucnire a poetului, o replică la răstălmăcirile contemporane ale operei sale.
Confuzia sau contrazicerea lui din prima
strofă faţă de afirmaţia ce o vom vedea imediat :
„Eu sunt buddhist‖, ar putea fi şi o evoluţie a convingerilor sale, dacă s-ar stabili cronologic care
afirmaţie o precede pe cealaltă. Oricum, e dificil de
înţeles că în aceeaşi poezie apar două idei care se
resping.
Amita Bhose prezintă un text inedit al lui
Eminescu din manuscrisele studiate de ea la Academia Română, în care el scrie textual : eu sunt
buddhist. Şi în continuare dezvoltă credinţa sa în
puterea binelui, a adevărului, a forţelor lui Brahma
care va învinge forţele răului, minciunile, întunericul
lui Turan. Scriere care ne dezvăluie un Eminescu ce
nu se mai încadrează în starea de „pesimism”, ca în
Epigonii. Aceeaşi credinţă o manifestă şi Tagore.
Puterea de a înfrunta suferinţa, de a găsi energia spre
a lupta contra răului apare şi în textele din Upanişade, textele sacre hinduse.
Şi Amita, ca o fină şi profundă cunoscătoare
a operei eminesciene, luând în considerare multele
comentarii ale specialiştilor indieni şi europeni,
ajunge la concluzia că „buddhismul a fost mai mult
decât o pasiune intelectuală a lui Eminescu. El a
fost un aliat al geniului românesc”.
De secole şi de milenii, oamenii se întreabă
cine a creat lumea ?!
Cosmologia lui Eminescu manifestată cu
osebire în cele două poezii de care am vorbit, Rugăciunea unui dac şi Scrisoarea I-a, denotă că el cunoştea vedele, cele mai vechi texte religioase şi literare scrise în sanscrita veche. Din manuscrisele studiate, dr. Bhose descoperă pregătirea filosofică a lui
Eminescu în domeniul limbii sanscrite. Că el ştia
perfect gramatica, fonetica şi ortografia ei,
însuşindu-şi şi o caligrafie foarte îngrijită, lucru important pentru această limbă şi cunoscând peste două
mii de cuvinte, susţine autoarea. Astfel ea găseşte
legătura de necontestat dintre textele din vede şi
poeziile citate mai sus. Ideea din Imnul vedic al
Creaţiunii care „descrie starea Creatorului înaintea
Creaţiunii” apare transparentă la Eminescu în Scrisoarea I-a în primele strofe :
La -nceput pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,
Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,
Când nu s-ascundea nimica, deşi totul era ascuns,
Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.
Fu prăpastie ? Genune ? Fu noian întins de apă ?
.............
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Umbra celor nefăcute nu-ncepuse-a se desface ...
Iată şi „replica” lui Tagore :
O, fluviule uriaş, apa ta nevăzută, neauzită curge
etern şi neîntrerupt.
Fluviu – undele cosmice din care se iscă creaţia, şi
în care se întoarce.
Viaţa pe pământ – cuprinzând atât materie cât şi
spirit – manifestare a acestui fluviu,
Curent – imperceptibil.
Dar „când termenul descompunerii se împlini, stăpânul care există prin el însuşi, care nu poate fi
cuprins cu simţurile ... se arătă şi risipi întunericul”
(citat din vede). „Aşa cum pădurea e într-un sâmbure de ghindă, mic şi invizibil, tot aşa universul s-a
creat din Absolutul nemanifestat” (Radhakrishnan).
Multe sunt citatele indiene, pe care autoarea le analizează cuvânt cu cuvânt în legătură cu cuvintele şi
ideile din poeziile lui Eminescu, modificate de poet
după principiile ştiinţifice moderne. Printre altele ea
arată că Eminescu a tradus cuvântul kama reprezentând forţa dinamică implicată în Începutul Creaţiunii, tradus în textele germane, franceze, engleze cu
dorinţă, dragoste, iubire, mult mai frumos şi pertinent prin intraductibilul dor, dor nemărginit.
În diferite variante ale poeziei Luceafărul
scriitoarea indiană găseşte mărturii ineluctabile ale
unor ecouri din textele upanişadice. Spicuind între
ele reţinem, ca un exemplu, că în acestea din urmă
apare un dialog între eroul principal, un tânăr înţelept care îi cere zeului morţii să-i încredinţeze misterul morţii, dar acela nu vrea să-l dezvăluie unui muritor. În Luceafărul, Eminescu preia invers această
idee, Creatorul refuzându-i moartea lui Hyperion
care era nemuritor.
Dar influenţa concepţiilor indiene de nemurire a sufletului, metempsihoză, micro şi macrotimp,
(„trece căi de mii de ani ... în tot atâtea clipe” în Luceafărul), apar nu numai în poezii, ci şi în proza lui
Eminescu.
Autoarea analizează nuvela Sărmanul Dionis
prin prisma criticului George Călinescu care crede
că ideile filosofiei indiene i-au parvenit lui Eminescu prin cărţile lui Schopenhauer. Care el însuşi, cum
am arătat mai înainte, a fost influenţat de concepţiile
indiene. În Sărmanul Dionis teza principală este cea
a relativităţii timpului în raport cu eternitatea, care
se regăseşte în Upanişade. Trecutul, prezentul şi
viitorul sunt cuprinse la un loc în simbolul lui
Brahman, în silaba aum, care reprezintă în final
transcendenţa. Ideea lui Dionis este că lumea e visul
sufletului nostru. În Upanişade se spune că prin
meditaţia acelei silabe sacre, omul se poate apropia
de spiritul creator al lumii. Creatorul, Dumnezeu,
cuprinde în el toate neamurile deodată, este vremea
destineliterare@gmail.com
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însăşi cu tot ce se întâmplă în ea. Şi aşa cum râurile
curg de la o mare la alta şi devin la rându-le mare
fără să ştie, asemenea sufletele fiinţelor se nasc din
Absolut şi întorc în el. Este metafora izvorului.
Mitul buddhist al întoarcerii în timp prin
metempsihoză îl stăpâneşte pe Dionis, nu pentru
vreun profit material, ci pentru a „gusta fericirea”,
caracteristică numai a mitului buddhist, spre deosebire de toate celelalte mituri. Dionis, în încarnarea
sa anterioară călugărul Dan, la care se întoarce în
vis, începe o călătorie cosmică cu Maria, uniţi în
toate încarnările. Dar Dionis nu era pregătit pentru a
realiza realitatea absolută, când omul devine Brahman. Deşi Dionis n-a învins hotarele timpului Ŕ şi
sentimentul lui că el e însuşi Dumnezeu i-a pricinuit
căderea din cosmos Ŕ el a putut regăsi fericirea alături de Maria într-un sat oarecare pe pământ.
„Eminescu rămâne mereu legat de viaţă, de
frumuseţea sentimentelor pământeşti. Ca un adevărat kavi (poet-înţelept în sanscrită), el îşi armonizează meditaţia de filosof cu sensibilitatea de artist, şi la
fel ca poeţii vechi ai Indiei, care i-au inspirat şi pe
romanticii germani, ajunge la concluzia că iubirea e
suprema fericire”, conchide inspirata cercetătoare a
operei eminesciene.
Speranţa lui William Jones ca poezia şi cultura occidentală să se îmbogăţească prin seva culturii orientale nu s-a realizat în Apus, nici în Anglia,
nici în Germania, unde orientalismul a dispărut odată cu epoca romantismului. Singur „poetul ţării Mioriţei l-a integrat spiritului poporului său. M. Eminescu e singurul poet european care a făcut India
nemuritoare în ţara sa”(A.Bhose).
Spre deosebire de credinţa lui Emil Cioran
din cartea sa Schimbarea la faţă a României (în
care el o consideră o ţară cu o cultură mică, fără un
destin însemnat şi în care susţine că dacă vrea să
joace un rol în istorie trebuie să-şi schimbe înfăţişarea, să realizeze ceva important, să se construiască,
să-şi schimbe temeliile vieţii ca popor), cercetătorul
Dan Zamfirescu (care semnează, alături de Marin
Bucur şi alţii referatul pentru aprobarea titlului de
doctor pentru lucrarea Eminescu şi India a Amitei
Bhose), conchide că „acest studiu temeinic şi sistematic, capital pentru exegeza eminesciană, e menit
să ne scape de un complex de inferioritate şi să ne
dea certitudinea vocaţiei universale a culturii noastre‖. El consideră epocală „descoperirea‖ Amitei,
aceea că „în opera lui Eminescu se produce o „sinteză‖ perfectă a spiritului european cu cel indic,
negăsibilă nicăieri, la antecesori sau contemporani,
în dimensiunile şi cu inefabilul experienţei culturale
eminesciene‖.
Dar, deşi Emil Cioran, forţat probabil de
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împrejurările sociologice şi politice ale timpului, şia revocat concepţiile din memorabila sa carte
„Schimbarea la faţă a României‖, trebuie să reţinem unele adevăruri, încă foarte actuale, care stau
la baza prezentei derute a societăţii româneşti dinainte şi de după 1989. Schimbarea din temelii a vieţii
poporului român, care-şi face o virtute din a nu
munci (e vorba de o muncă ca o religie, ca o forţă,
ca la nemţi), de a simpatiza „chiulangiul‖ inteligent, de a nu adera cu seriozitate şi disciplină la
adevăratele valori, este mai mult decât necesară,
este vitală.
Căci a scăpa de comunism (?) şi a nu mai
scăpa de globalizare, şi una şi alta ne înfundă în
genunea anti istoriei ca popor, fără ridicarea unor
valori majore umaniste ori ştiinţifice, a unor descoperiri importante care să se impună şi de care să
profite toţi europenii care ne ignoră cu superbitate.
Şi revenind la Amita Bhose, editorul cărţilor
ei Mihai Dascăl este convins că autoarea indiană
care navighează prin stufoasele cunoştinţe şi tradiţii
şi prin operele scriitorilor şi poeţilor celebri şi anonimi ai milenarei sale culturi, ca şi a celor europene,
ne dă tot odată şi imaginea amplorii culturii româneşti. Pentru că pasiunea lui Eminescu pentru India
şi spiritualitatea ei era până la studiul său o legendă,
o necunoscută a „ecuaţiei” geniului eminescian.
Marea importanţă a tezei doamnei Bhose, spune el,
este de a ne fi arătat cum Asia şi India devin cultură
românească într-o creaţie de valoare universală.
Despre această lucrare, Edgar Papu, marele
eminescolog, spune că „nicăieri în lume spiritul Indiei nu se absoarbe” mai profund şi mai adecvat ca
în opera lui Eminescu.
Zoe Dumitrescu-Buşulenga consideră şi ea
cartea ca o pledoarie pentru reevaluarea statutului şi
rolului culturii româneşti în concertul culturii universale.
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Capodopere în genul scurt – Regimentul alb, de Ioan Barbu

Se scrie, dar mai ales se comentează, în
registru critic, tot mai puţin şi mai rar despre proza
scurtă, gen literar ce a făcut şcoală în postbelic, şi în
care, din păcate, tot mai puţini scriitori
contemporani perseverează. Asta poate şi pentru că
se pleacă, de regulă, de la prejudecata, în mare parte
infirmată, după care genul scurt ar fi doar o
trambulină pentru exersarea creaţiei de largă
respiraţie epică, îndeobşte romanul, specie care, cu
siguranţă, susţine orgoliul scriitoricesc. Mergând
însă pe această soluţie facilă se uită, de pildă, că
marii clasici, de la Slavici şi Caragiale, la Rebreanu
şi Anton Holban s-au desăvârşit în genul scurt, şi că,
în postbelic, mulţi romancieri au abordat distinct
proza scurtă, ca pe un exerciţiu de virtuozitate,
exemplele fiind în acest sens numeroase, de la
Eugen Barbu şi D. R. Popescu, la, pe nedrept
„uitatul” azi, Ştefan Bănulescu.
Cu atât mai mult, proza scurtă şi-a
găsit adepţi în mediul gazetăresc, bine aspectat în
postbelic, astfel că mulţi jurnalişti de la cotidian au
prelucrat realitatea cu uneltele literatului, conferind
reportajului, gen de regulă efemer şi conjunctural în
viziunea multor critici, virtuţi artistice. Din această
categorie, a jurnaliştilor scriitori, cu totul largă şi
diversă şi din care au provenit majoritatea liderilor
de opinie ce au făcut şcoală după ‟90, provine şi
Ioan Barbu (născut la 15 mai 1938, în comuna
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Corbu, judeţul Olt), publicist la Orizont, devenit,
după 1990, gazetar independent, director şi
proprietar al primului şi al celui mai longeviv ziar
liber din România neo-capitalistă, Curierul de
Vâlcea (ce şi-a serbat anul acesta, în ianuarie 2015,
jubileul de un sfert de veac).
Autor al peste 35 de cărţi cu tematică
diversă, majoritatea bine primite de critică şi
promovate la prestigioase manifestări de profil din
ţară şi de peste hotare, subsumate însă, ideatic,
conceptului de proză scurtă, Ioan Barbu (debutant în
1986, evident, cu reportaje apărute în antologia
Călătorie spre izvoare, publicată la Ed. Eminescu)
este astăzi, la deplina maturitate creatoare, ceea ce se
cheamă o conştiinţă publică, un model literar de
raisoneur şi vizionar al cauzei româneşti, susţinută
energic în mediile, adesea cosmopolite, în care au
acces ca om şi ca scriitor.
Ca o dovadă a acestor aserţiuni este şi
cel mai recent volum al său, Regimentul alb (Ed.
Destine Literare, Montreal, Canada, 2015, 204 p. cu
ilustraţii ale unui celebru ceramist catalan
contemporan, Juan Panisello Chavarria), în fapt o
sinteză tematică şi ideatică a unora dintre cele mai
cunoscute şi mai apreciate cărţi ale sale, de la Bazar
sentimental şi Bâlciul cu amintiri, până la
Îmblânzitorii de ape şi Un oraş pe lună. Faptul că
autorul, consecvent propriului crez literar, reia şi
destineliterare@gmail.com
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întregeşte teme deja expuse publicului larg,
adăugând, după caz, noi nuanţe şi interpretări, este
în sine, benefic. Cititorul deja familiarizat cu astfel
de subiecte se lasă sedus, odată în plus, de tehnica
naraţiunii, impecabilă de altfel, la un scriitor şi
jurnalist de clasă.
Meritul principal al lui Ioan Barbu
rămâne, aşadar, consecvenţa cu care cultivă proza
scurtă, gen suficient de încăpător pentru toate ideile
şi iniţiativele sale cultural-civice. Fibră de gazetar,
înainte de toate, Ioan Barbu provoacă cititorul
oferindu-i nu doar subiecte de real interes, cât mai
cu seamă teme de reflexie, cu largi reverberaţii
sociale. Exemplare în acest sens sunt cele câteva
biografii ce întregesc ciclul inaugurat, parţial, în Un
oraş pe lună (Spovedania Anei Morand) sau, într-o
variantă cvasi-completă, desăvârşit în Îmblânzitorii
de ape (ciclurile Calea soarelui, Cireşii înfloresc în
ianuarie sau Forestierii). Fie că „spovedaniile”
aparţin unor oameni comuni, fie unor celebrităţi,
important este grăuntele de umanitate ce răzbate din
secvenţele biografice investigate. Cu titlul subiectiv,
voi aminti aici întâlnirea de la Paris, cu personajul
George (alias, scriitorul european George Astaloş),
nicăieri numit ca atare de narator, dar ominiprezent,
atunci, ca şi azi în conştiinţa multor scriitori care lau cunoscut şi l-au iubit („Mă socoţi geniu ? N-ai
decât. Ţine minte vorba mea. Nu există geniu fără
un dram de nebunie. Pe mine nebunia m-a împins
să-l înfrâng pe diavol. Şi am reuşit . . . mărturiseşte
George, în vreme ce povestitorul, fascinat de Ocnele
lui Astaloş, reia câteva secvenţe lirice, pe post de
comentariu : Pandele, futu-ţi şiştaru, care mi-a
scopit ţiparu . . . Suferinţe, geniu şi nebunie,
domnule, eşti tare . . . „ , p. 57). Din acelaşi ciclu
mai fac parte povestirile Casa din Loreo, Marea la
Tuzla sau Paşaport din Germania (în fapt, istoria
unei „evadări” comune din „lagărul socialist”, dar
benefică pentru o familie de etnici germani
despărţită arbitrar, timp de două decenii, pentru
infracţiunea de „omisiune de denunţ”).
Piesele de rezistenţă ale volumului
rămân povestirile Regimentul alb (care dă şi titlul
cărţii, o evocare realist-onirică a Bătăliei de la
Mărăşeşti, din data de 24 iulie 1917, când soldaţii
Regimentului 32 Mircea, surprinşi în izmene, la
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„despăduchere” cum spune autorul, au salvat
onoarea armatei române, opunându-se, într-o
încleştare la baionetă cu trupele celebrului general
August von Mackensen), ca şi Călător în Ţara
Fagilor (o reluare a textului Fântâna albă, din
volumul Un oraş pe lună, cuprinzând drama a 3.000
de români bucovineni, masacraţi la 1 aprilie 1941, în
localitatea cu nume omonim de pe malul Siretului,
de trupele N.K.V.D.-ului, pentru simpla vină de a
încerca să treacă graniţa românească). Specific
acestor două povestiri, scrise parcă spre neuitare,
este finalul deschis: „Liniştea văzduhului e
spulberată de tropote surde. Cerul a trimis sufletele
celor căzuţi pe câmpul de luptă din lunca Siretului
să-mi termine povestirea. Dulci aure, pe cai
nevăzuţi, mă poartă pe drumuri din sate. Din tâmple
continuă să-mi iasă o serie de întrebări. Lasă
întrebările şi scrie finalul” ( p. 119). În locul
cuvenitelor concluzii, autorul preferă îndoiala.
Dintr-o notă de subsol, aparent impersonală, aflăm
că „Duhul ostaşilor din Regimentul alb rătăceşte şi
azi prin satele româneşti, în căutarea caselor”
(p.120).
Cu totul, din fericire, necunoscută
generaţiei tinere este şi senzaţia de foame,
apăsătoare cu deosebire pentru victimele de la
Auschwitz ŔBirkenau, descrisă emblematic în
povestirea omonimă (scrisă în memoria Elisabetei
Mandel). La unison cu foamea, înşelată sistematic
de nefericitele deţinute prin cele mai bizare
obiceiuri, este şi frica, niciodată potolită, că fiecare
zi poate fi „ultima” : „Când cazanul se golea, nici
vorbă să mai fie umplut din nou. Fiecare deţinută
avea momentul său pe care îl suporta cel mai greu.
Unele chiar în timpul apelului, când auzeau
comanda Dezbrăcarea!, altele după masa de prânz
când, se ştia, doctorul Mengele, însoţit de câţiva
ofiţeri, făcea o nouă selecţie. Alte 33 de deţinute Ŕ
numărul era obsesia lui fixă Ŕ se îndreptau spre
camera de gazare” ( p. 182).
Adesea, naratorul mizează pe
contrastul între un prezent hiperprivilegiat, prosper
şi hedonist şi un trecut tragic, cum e cazul povestirii
Visul (alternând între imaginea obsesivă a părintelui
mort „Lipit pe fundul unei lăzi nenorocite, se afla un
schelet cu abdomenul scobit în formă de luntre” şi
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cea a unui bătrânel „cu surâsul ascuns sub o mustaţă
lămâioasă”, ce apare şi dispare brusc, într-un decor
futurist, reprezentat prin cabina unui avion de linie,
alături de care îşi savurează scotchul ,în cursa
aeriană spre Lumea Nouă). Scrutând cele două
realităţi, cea imaginară şi cea reală, povestitorul
constată uimit, că „duhul său (al tatălui Ŕ n.n.)
coborâse lângă mine. Am rămas cu paharul
suspendat . . .” ( p. 86).

Analizat, în întregime, cel mai recent
volum ce poartă semnătura lui Ioan Barbu oferă un
mesaj ideatic polivalent, cu o mare densitate de idei
şi semnificaţii, care depăşesc miza unor simple
reportaje, cu substrat epic. Este o dovadă că proza
scurtă, aşa cum ea, practicată la ora actuală, este
departe de a-şi epuiza valenţele. Într-un veac grăbit
şi afazic la durerile altora, Regimentul alb al lui
Ioan Barbu este un leac de neuitare.

Coperta cărții Regimentul alb, apărută la Editura Destine Literare

184

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Ion NETE

Ziua de apoi

Culmea dealului spintecă orizontul, atingând
bolta cerului arămit.
Mulţimea se frământă, năucită, în faţa
amenințătoarei vâltori de apăraie neagră. Valuri
imense, cu o viteză ameţitoare, își petrec coamele
înspumate unele peste altele, aidoma unor solzi
imenşi, într-o continuă poziţionare, împotrivindu-se
cu înverşunare dungii orizontului care le închide
calea.
Freamătul valurilor e acoperit de răpăitul,
întruna, al paşilor. Amestecul aduce cu începutul
tunetului, prevestitor de furtună. Din când în când,
pe cer se aprind fâşii însângerate ale asfinţitului
încremenit.
Două umbre, prin eforturi disperate, plutesc
deasupra vâltorii…
Moartea (arătând spre priveliştea din jur): Ţiaminteşti, ca şi atunci…
Satana (sare, ca picat cu ceară scursă din
lumânarea aprinsă) : N-am de ce să-mi aduc aminte.
(poruncitor) : Ia, mai încetează odată !
Moartea (nepăsătoare): Spuneam, doar, că, la
fel era şi atunci. (silabiseşte, vădit, enervată): Pămân-tul fier-bea ca un vul-can, oa-me-nii se bu-luceau în-spăi-mân-taţi, ne-ştiind în-co-tro s-o ia, ca
să-şi sal-ve-ze pie-lea!
Satana( implorând): Nu suport să mai aud aşa
ceva ! Ţii, cu tot dinadinsul, să-mi încarci, încă o
dată, în spate, povara care m-a nimicit? Tocmai
acum, ţi-ai găsit s-o faci ?
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Moartea (sfidător): Aha, eşecul ! Înţeleg… nu
ţi-ai revenit. Ar fi fost şi imposibil … dup-aşa
dezastru…
Satana (surprins): O spui, cu așa îngâmfare, ca
şi cum tu ai fi câştigat ! Cată, poate faci isprava de
a-ți închipui şi că, de-atunci, n-a mai jurat nimeni
strâmb, c-a pierit sămânţa făţarnicilor şi
necredincioşilor, a limbilor spurcate, a celor care
abia așteaptă să se vând răului, forfotind, ca viermii
cei neadormiţi ?
Moartea( privindu-l cu şiretenie, în timp ce-i
întinde cursa): Ia, s-aud, cam ce te-ar face să-mi pui
la îndoială isprava? La urma, urmei, abia, ce-a trecut
prin braţele mele, aşa, uscate, cum le vezi, hei, da, ai
putea fii, oleacă, mai atent, nu face, tocmai acum, pe
baba surdă, că n-o să bat toaca pentru tine de o sută
de ori, ascultă, bine, ce zic, că, numai, ce-a intrat în
puterile mele şi-a dat duhul !
Satana( ieşindu-şi din fire): Ale cui puteri ?
Straşnică parascovenie! Trebuie să te fi scremut,
până ai scos-o! Făloasă mi te mai dai, de fapt, cin‟te
crezi? Ai habar că nici, măcar, nu exişti ? O
închipuire… atâta, doar ! Bună, de speriat pe-i slabi
din fire, sărmanii, singurii care se tem de tine. Da, cu
ăilalţi, ce mi te faci, mulţimea, câtă frunză şi iarbă ?
Hai, dacă tot ai chef de sporovăieli, cearcă de
numără şi păcatele de care e plină lumea ! Vezi, o
poţi face ? Al cui să fie meritul, că s-au înmulţit, de
nu li se mai poate ţine numărul ? Uneori, de socotesc
la bani mărunţi, n-aş prea găsi pricini să mă dau
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învins!
Moartea(împăciuitoare): Sigur, nu e de mirare,
că spui ce spui, atâta timp ţi-au mers iţele strună!
Satana( cu trufie): Vrafuri de cărţi, mărturie.
Scrise, după… ţăruşul bătut de mine!
Un râs înfundat scutură valea din încheieturi.
Apoi, peste tot, se aşterne, dominant, zornăitul
arginţilor. Prin care, între timp, răzbate o şoaptă,
abia desluşindu-se: o singură dată… s-a întâmplat o
singură dată … şi o singură dată nu e nimic… în
vecii vecilor…
Moartea: Mi se pare, sau după cum aud, lumea
s-a întors pe dos ? O singură dată, îţi dai seama,
chiar, nu înseamnă nimic. De făceai şi tu, baremi, un
copil, acolo, să vezi de câte ori ai de băgat şi scos
sula … Asta-i, dacă nu dai doi bani pe înmulţire,
dimpotrivă, nimicirea-i plăcerea la care te dedai cu
nesaţ…
Satana ( arătând în jur): Apele şi-au ieşit din
mătci, întrecând în tărie meterezele…chinul
mulţimii e în zadar… Uite, până şi copacii asudă,
frunzele atârnă, încovoiate,
sub broboanele
picăturilor de sânge…Auzi, morţii sunt imploraţi să
iasă din morminte… ce semn de neputinţă, mai bun?
Moartea(iscoditor): Şi, dacă ?
Satana ( îngrozit) : Să nu-ţi umble prin cap aşa
ceva!
Lumina se topeşte continuu. Aproape că s-a şters
de pe cer. Doar fâşiile însângerate ale asfinţitului,
apar şi dispar, de parcă ar semnala că e pe aproape
timpul stingerii.
Satana şi moartea prind contur, umflat, ca două
pete, coagulând întunericul.
Moartea( întinde mâinile, încotro să-şi îndrepte
privirea Satana): Mă-nşel, sau, pe undeva, peaproape, mai e cineva?
Satana (indiferent): Posibil. În vremuri ca astea,
orice e posibil…
Moartea: Şi, n-ai pic de teamă ? (zeflemitor):
Sau, gata, dai în primire, restul nu mai contează !
Satana: Cât nu se mai pune de-un târg, ce mi-ar
păsa ? Ţie ţi se pare că mai e cineva pe-aici ? Să-i fie
de bine…
Moartea: Vorbeşte întruna !
Satana ( brusc, curios): Să tragem cu urechea,
poate auzim ce spune !
Iuda ( vocea abia i se desluşeşte): Am ajuns
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afurisitul afurisiţilor, de pe lume… Faţă de cât am
pătimit eu, Iov a dus-o ca în sânul lui Avram!
Măcar de-aş şti cu ce am greşit… Doar, i-am ascultat sfatul, să fac ce trebuie făcut! Învierea lui
Lazăr mi-a înlăturat orice îndoială!... Clar, totul, îi
stătea în puteri ! Pilda m-a întărit ! De altfel, am fost
trup şi suflet cu El! În acelaşi pas, în acelaşi gând !
Până şi punga am primit-o ca pe un semn de
încredere! Părea că legătura dintre noi devine tot
mai temeinică… ştiu ce să mai zic… o fi fost scris,
ca să se întâmple ceea ce trebuia… Puteam da înapoi
? Odată ce am fost ales !...Fără să fiu întrebat, de e
aşa şi pe voia mea !... să-L schimb pe 30 de arginţi.
Exact atât, cu nici un sfanţ mai mult sau mai puţin !
I-am şi aruncat, că-mi frigeau podul palmei… de-aş
fi bănuit o aşa arsură, nu o făceam pentru tot aurul,
argintul şi smirna din lume ! Cam târziu, pentru
tânguieli, n-am ce face, îndur stigmatul afuriseniei
pe vecie … dacă asta mi-a ieşit la cântar, ca răsplată,
pentru că, fără mâna mea de ajutor, nu şi-ar fi putut
dovedi puterea nepământeană…
Satana( văzând că moartea îşi tot face loc, de
parcă s-ar aşeza într-un cuib neîncăpător): Tremuri ?
Aşa de rău te-ai speriat ?
Moartea: Păcat, mare, că nu te poţi uita la tine! Să
vezi ce mutră ai !
Satana : Ce vrei să insinuezi ?
Moartea: Geaba faci pe neştiutorul ! Nu-mi arde
de glume. Părul zburlit, ţi s-a făcut măciucă. Înfoiat,
ca ţepii pe arici ! Uite, că iar mă îmboldeşte neastâmpărul să te iscodesc, ce-ai zice dacă…
Satana (implorând): Ţi-am spus, o dată, să nu-ţi
treacă prin cap… Ascultă, iar se aude şoapta aia…
Iuda: Trup şi suflet cu El. Am şi murit, o dată cu
El. Singur, eu, am privegheat, cum ne-a cerut, pe
Muntele Măslinilor … Ăilalţi n-au putut rezista,
răpuşi de somn…Nu m-am temut să recunosc, faţă
de oameni, că-l ştiu, suntem împreună…Pe când,
alde Simion, da din colţ în colţ, cum să scape. Luând
în braţe ba, pe că nu-L ştie, ba, că nu L-a mai văzut
în viaţa lui … Îi păstrez, în auz, porunca, aşa, cum a
rostit-o cu glasul Lui nemaipomenit de blând:
săvârşeşte, degrabă, ce ai de făcut ! Putea să-mi dea
ghes, de n-ar fi ştiut, dinainte, ce are să I se
întâmple? N-am să uit cum, imediat, după veghea pe
Muntele Măslinilor, cântam împreună psalmul celei
dintâi mulţumiri: Cutremură-te, pământule, în faţa
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Domnului, în faţa Dumnezeului lui Iacob, care
preface râpa în baltă şi stânca în izvor…
Moartea: ( în şoaptă, ţinându-i isonul lui Iuda ):
Cutremură-te, pământule… Şi-apoi, brusc, renunţă
la şoptit, grăind, cât poate de tare: Adevărat-îi, ce
mai cutremurare, râpele se prefac în bălţi, şi încă ce
bălţi, imense vâltori, răscolindu-şi valurile până la
cer iar din stânci, aşa, ţâşnesc izvoarele că, de mai
ţine, oleacă, apele ne-neacă …
Iuda: Oare, nu El a spus : Adevăr, grăiescu-vă,
unul dintre voi mă va trăda! Ca la comandă, toţii, cei
doisprezece, peste măsură de înspăimântaţi, ne-am
căutat în ochi, apoi L-am cercetat: eu, sunt,
Învăţătorule ? Iar El ? Nici, măcar, un semn, un
cuvinţel de tăgadă sau încuviinţare ! Mult mai târziu,
apucat de vorbitul în dodii, pretindea: veşnicia e de
mine, frică nu-mi e ! Nu voi muri, nu, ci voi
trăi…N-am fost dat pe mâna morţii ! Calea mea
duce la porţile Înaltei Împărăţii! Oare, prinde oarece
tărie şoapta lui Iuda, de nu primea ajutorul meu, lear mai fi putut deschide ?
Satana (zeflemitor): Cum se mai umflă în pene,
dându-se mare, de ce ispravă a fost în stare! Auzităl-ai, cică, nu pe mâna morţii, adică a ta (şi o zgâlţâie
pe Moarte) a fost dat ! Cât despre negrimea mea, nu
suflă o vorbă… parcă n-aş fi fost pe acolo…
Moartea : Aiurează, nu i-o lua, şi tu, în nume de
rău… Aşa-i de înspăimântat …mai dihai decât
noi…
Satana( uitându-se în jur) Ceva se întâmplă, ai
dreptate. Încep să tremur . Oare, ce să fie ?
Moartea: De când tot dau să te întreb: Şi dacă?
Satana (mirat) O, da, obsedată mai poţi să fii…
Chiar, cum vrei să-ţi spun ca să pricepi, odată, că e
cam nepotrivit, acum, pentru a răscoli aşa ceva… Şiapoi, de ce, tocmai, tu ţi-ai găsit să-ţi faci griji ?
Bagă, odată, la devlă, că nu exişti !(Accentuat): o
simplă închipuire, asta eşti! Născocită de mintea
amărâţilor ! Ia, mai lasă, rogu-te, iscodirile astea…
Iuda( cu aceeaşi şoaptă egală, ca murmurul
şipotului): Îi sta în puteri să-i încremenească, stană
de piatră, nu alta, i-ar fi făcut, de ridica numai un
deget asupra lor, aşa, după cum ne aşteptam! Mielul
s-a lăsat prins, de bună voie. În loc să-i fi pironit cu
fulgerul privirii!
Satana (după un timp de gândire): L-auzi, să-i fi
pironit cu fulgerul privirii ! Orbul de mine, n-a luat
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seama la lumina ochilor Lui…
Moartea: Când ?
Satana : De atâtea ori, când s-a nimerit să fim faţă
în faţă… N-am stat la pândă tot timpul, adesea, i-am
mai aţinut şi calea…
Moartea: La pândă, ce-aşteptai ?
Satana : Să-L prind pe picior greşit… slăbit, după
zilele de post în pustiu, toropit de somn, după
veghea pe munte, pătruns de îndoieli că n-o să poată
duce la bun sfârşit ce avea de făcut…scuturat de
frică, la urma urmei, n-avea cum să ştie că izbuteşte
sau nu să se înalţe, înapoi, de unde se
pogorâse…Încercările şi ispitele mele, în loc să-L
slăbească, Îl întăreau… Nici nu a vrut să audă, când
L-am îmbiat cu Împărăţia pământului…
Moartea(plictisită): Acum, ţi se pare potrivit tot ce
spui ?
Satana ( furat de amintiri, nici nu aude întrebarea
): Ultima dată L-am găsit singur…. Părăsit de-ai
Lui… Mi-am zis, acum e momentul, dezamăgirea o
să-I dea brânci în braţele mele… Îl şi vedeam
înhămat la trăsura triumfală cu care m-aş fi întors
între negriturile Iadului.
Moartea: Nu-mi vine să cred urechilor !(nervos):
Nici pe atunci nu vroiai să ştii de mine…Ei, ca să
ştii, asta, n-am să ţi-o iert, chiar, că e de ţinut minte!
Satana: Ce te face să crezi c-aveam nevoie,
neapărat, să ştiu de tine? Lămurisem chestiunea şi
nu o dată, de două ori, dacă mi-amintesc bine: Soro,
nu exişti ! Poţi să te zbaţi mult şi bine, nu exişti, şi
pace!
Moartea : Atunci, de ce, în cele din urmă, trecutaţi pe la mine?
Satana: Iluzii deşarte, precum şi ambiţiile pe care
le aţâţi …
Moartea: Fals, aici, nu-i vorba de iluzii, ci de firea
lucrurilor…dacă nici până acum n-ai învăţat de ce să
ţii seama…cine are urechi de auzit să audă, nu, aşa,
se tot spune? Era nevoie de grozăvia unei morţi, care
n-are cum fi dată uitării, oricât te-ai preface,
băgându-ţi deştele în ochi, că nu mă vezi !
Învălmăşeala erupe ! Bulgări negri, curg, în
avalanşă, spre cer.
Însoţiţi de şoapta lui Iuda : O singură dată…
după cum trebuia… Târguind preţul… Fără alt
gând… Ce o să fie… Vremurile o iau de la capăt, să
se mai descurce şi fără mine…În aşa ceva nu mai
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intru pentru nimic în lume…Blestemat să fie tot
începutul…N-aş mai putea să trec prin aşa
ceva…Nici de-aş şti că mă pot răscumpăra … Visez,
ar fi imposibil, după cum au crescut vânzările, de-a
lungul anilor… Nu vreau să mă mai gândesc la
nimic…Să n-aud nimic…De-ar fi posibil să nu mai
ştie nimeni de mine…
Moartea(întăreşte ce începuse să spună mai
înainte): Ţine cont că prin tot ce ai făcut ţinteai să-L
aduci la mine! Mânându-L, ca pe vânat, din spate…
împresurându-L… Te mai şi miri că nu i-ai văzut
lumina ochilor…gândul tău era să mi-L aduci în
bătaia puştii…Din mâinile mele !
Satana(gesticulând, nervos): Mă faci să râd.
Adică, nu eram decât un simplu gonaci ? Păi, tot
neamul nostru, după ce a fost alungat din cer, n-a
trăit decât plănuind cum să-şi reia locul pierdut…şi
tu mă vezi ca un simplu gonaci! Da‟ce rost are să-ţi
dau socoteală cum a fost , când tu nici nu exişti ? Mă
şi mir că-mi pierd timpul, închipuindu-mi că stăm de
vorbă…
Moartea: Lasă, lasă…
Satana : Nici un lasă!
Moartea : Da, încăpăţânat mai poţi fi, dacă nu
recunoşti că abia după ce a ajuns la pieptul meu s-a
îmblânzit !
Satana : Oho-ho, cin‟l-a îmblânzit …prins în
piroane…aşa de îmblânzit că ne-a ameţit şi pe
noi…Dându-L terminat! Cât p-aci să izbucnim în
chiote de bucurie… Şi, când colo, hopa, că, El învie!
Din păcate, ne-am trezit prea târziu ! Proba se
încheiase, cu El învingător!
Iuda(cu şoaptă înfocată): De-odată, m-am
pierdut de El. Atâta tim trăisem împreună… adunaţi,
laolaltă, ca lumina şi mâlul în unda apei…o
îndelungată tulbureală şi-apoi, brusc, limpezirea !
El, înălţat la cer, iar eu mă afund şi mai mult în
mâl…Degeaba am făcut atâta… Doar lumina ochilor
nu i-am înfruntat-o… În acolo, orice mi-a spus, nam dat înapoi…Singurul care L-a ascultat, cu
supunere, în toate! Şi după ce ni s-a plâns: unul din
voi mă va trăda! Vai, celui ce o va face…mai bine
nu s-ar fi născut! În sufletul meu, acelaşi glas rostea:
vai, ţie, de n-o vei face ! Între cele două porunci am
avut de ales…
Satana: Lumina ochilor Lui… Cum de nu mi-oi
fi dat seama ?
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Moartea : Îţi mai foloseşte la ceva, dacă afli
acum?
Satana : Da, tu, unde băteai cu acel „Şi dacă ?”
Moartea: Poate, dincolo de culme a şi început
Judecata de apoi… am o temere…
Satana : Posibil, ţi-am spus, doar, că-n vremea
asta totul e posibil…
Tropot înteţit de paşi…Nu se mai vede nicio
dâră de lumină… Peste vale, stă culmea dealului, ca
un capac greu de sarcofag, gata să cadă … Parcă
aşteaptă să se adune mulţimea care nu-şi mai găseşte
locul…
Moartea: Nimic nu e întâmplător…
Satana: Lumina s-a dus şi… nu ştiu cum…simt
că s-a făcut un timp în care cel mai bine ar fi dacă nai exista… Încep să te invidiez…Ştii ceva, hai, să
lăsăm totul baltă, poate, că, aşa, cum spui, nimic nu
e întâmplător… Ultima zi, împreună, amândoi de
faţă, aici, ţi-ai fi închipuit ?
Moartea: N-am nimic împotrivă, s-o lăsăm
baltă…fie şi ultima zi… cu toate că, de izbuteam să
rămânem până mâine, cine ştie…
Satana : Ia-ţi gândul de la mâine, nu mai
există, ca şi tine! Atâtea coclauri se deschid şi se
închid c-ar fi imposibil să mai scape ceva…
Moartea: Şi, dacă lumina e pitită undeva, prin
dosul vreunui lac… N-ai vrea s-o găsim, să ne
îmbăiem, bălăcindu-ne, cum fac copiii, prin ploaie…
I-ai văzut, vreodată ?
Satana : Atâtea mi-au văzut ochii ! N-are rost
să mă întrebi… (vocea, apăsată de puternice inflexiuni grave, se întrerupe, abrupt.)
Moartea: N-am vrut să te amărăsc…ziceam
şi eu, aşa …
Satana (întristat): Ştiu…mai înainte, întrebai,
tot, aşa, Şi dacă?
Moartea: Pur şi simplu, dintr-odată, să se
preschimbe…Când nu se aştepta nimeni…
Aerul topit, vălureşte deasupra văii.
Îngrămădindu-se ca aburii peste oala dată în clocot.
Satana : Poate că şi tu ai dreptate…numai
că, de-acum…
Moartea: Ţi se pare că e prea târziu ?
Satana : Mai e nevoie s-o spun ?
Moartea ( Nu răspunde. Priveşte uluită în
jur)
Pe neobservate, cerul de aramă s-a ridicat
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sus de tot. Ca şi cum l-ar fi prins cineva de partea
cealaltă, vrând să-l facă sul, ca să-l poată aşterne în
altă parte…Dar, oricât de sus îl ridică, nu-i poate
dezlipi marginile închegate pe zare. Moartea şi
Satana se strâng unul în altul, înfricoşaţi că, dintr-o
clipă în alta, cerul ridicat deasupra lor o să
plesnească, făcându-se pulbere de cioburi, lăsându-i
în afară… O dungă neagră se răsuceşte peste cupa
văii. Pare un val uriaş, cătându-şi adăpostul… În
zvârcolirea lui, mătură murdăria, împingând-o dintro partea în alta.
Moartea: Poate că…
Satana : Ai prins iar grai ? Îmi pare rău
pentru tine, da, nu mai e o noutate ce vrei să-mi spui.
Că e ultima zi, nu, asta vroiai ?
Moartea: Poate…
Valurile răscolesc iarăşi întinderea văii,
izbindu-se furioase de zidul negru cu care culmea
închide zarea. Ca o bătaie disperată, într-o poartă
dincolo de care nu se ştie ce e…
Satana: Să fie ultima ?
Moartea : De ce n-ar putea să fie ?
Satana : Întâi lumina … după căderea
ultimelor stele… ieşirea duhurilor din adâncuri…Nar fi trebuit să se audă trâmbiţele , sunând dintr-o
parte în alta a pământului ?
Moartea: Eu, cel puţin…(nu mai spune nimic
, deşi îi stă pe limbă că nu are nicio îndoială)
Sudoarea însângerată le şiroieşte pe piele,
băltind alături.

Satana : Era vorba numai de mine…
Moartea: Şi-ai vrea să te vaieţi în gura mare?
Cine să-ţi mai plângă de milă?
Satana: Întrece orice închipuire… Bine ar fi
să te poţi prăbuşi în tine…să nu vadă nimeni ce ţi se
întâmplă…
Moartea: Trebuie să-ţi fie îngrozitor…Da, ai
şi de ce … Habar n-am de câte vieţi ai avea nevoie,
că să le ispăşeşti pe toate… Ei, ce e cu tine, ţi-au
secat puterile ? Uite, cum te usuci ! Iaca, ( îi ridică
bărbia , să vadă cerul), acoperişul nostru mai are o
oleacă, pân‟se face ţăndări… Strânge-te, iute, în
tine, până ţi-or ieşi ochii…că, de vreo gaură de şarpe
nici nu mai poate fi vorba!
Chiar atunci, izbucneşte şoapta înfrigurată:
Nu-mi caut scăpare! Creanga smochinului mia ieşit în cale. N-am avut încotro! Atinsă de umbra
stâlpului pe care era răstignit. Mulţimea urla ca
turbată. L-ar fi mâncat de viu! Când a crăpat
catapeteasma, i-a cuprins spaima…Disperaţi, au
arătat spre mine…Judecata lor… Iisus m-a îndemnat
să fac ce e de făcut! Oamenii iarăşi nu mai au
astâmpăr. Simt apropierea Judecăţii adevărate. Se
tem că o să plătească pentru uşurinţa cu care au
aruncat totul în spinarea mea…De data asta, n-au
cum să se mai spele pe mâini, arătând spre
mine…Judecătorul va fi El! Abia aştept să-L ascult.
Uitându-mă, fix, în ochii Lui. Până ce, din lumina
lor, are să mi se desluşească ADEVĂRUL ! Dupaia, poa‟să vie şi ziua de apoi…

Armonia Ŕ Ilustrație de CESARE RIPA, reprodusă din DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA (PADOVA - 1625)
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Miruna OGNĂRESCU

POVEŞTILE MIRUNEI

Să povestim
Să ne strigăm pe nume-n seara asta
Când degetele cresc de sub zăpezi
Când fructele se coc sub ceara lunii
Şi rotunjesc iubirea în livezi
Să povestim de toate când vom şede
În pajiştea din pântecele ierbii
Livada cu iubiri să ne întrebe
Dacă purtăm coroane precum cerbii
Să povestim, iar degetele noastre
Să se atingă, ca de obicei
Tu să le frângi pe frunţile de astre
Eu să spăl rănile în mii de ploi
Un timp să stăm de vorbă doar cu tine
Îngenunchiaţi sub cruci ce ne iubesc
Livada să mai scuture destine
Când toamna între noi vine firesc.
Valsul nopţii
Lasă-mă să valsez printre maci
Pe tălpi să-mi pun coroniţe de soare
Să-ţi intru cu Luna în cetăţi
Şi umbra mea să ţi-o pun la picioare.
De va fi anotimpul ploios
Lasă-mi potecă de vise în urmă
Fă-mi un semn prin perdeaua de stropi
Ca să mai vin cu macii mei în turmă.
Să m-aştepţi sub firul lor verde
Ca un copil la prima scăldătoare
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În roşul gândului să te-nfăş
Când marea de maci mi-o pui la picioare.
Caii sălbatici
Aşteaptă-mă mamă pe dealuri
Ca în poveştile cu prinţi
Caii sălbatici să ne-aducă
Pâine, şi sare, şi arginţi
Vom despica firul de iarbă
În viile de după nori
Când caii noştri îşi vor pune
Aripi de piatră-n subsuori
Vom aduna livezi în poală
Şi le-om spăla cu anotimpuri
Caii flămânzi să vină-acasă
Să fie cald în aşternuturi
Aşteaptă-mă sub lună plină
Umbra-mi trimit pe jumătate
Iar cea care îmi e străină
Copita calului o bate.
Timpul
Doar timpul e meticulos
Îşi lasă capul pe genunchii mei
Ca un copil bălai, frumos,
Iubit de Toamnă şi de Dumnezei
Nu ştiu de ce în păr mi-a prins
Umbre rămase fără de copaci,
Si nici de ce-a lăsat aprins
Un foc ce-mi arde tălpile stângaci
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Luceafărului
Mi-a-mprumutat un ciur de vis
Şi-n prag a zăbovit ca un
cin
Până ce floarea-mi de cais
A înflorit pe braţu-i orfelin

Roata carelor din cer
Sparge liniştea-n timpan
TU, al stelelor oier,
Vii cu turma an de an.

Când după Lună m-am
cuns
L-am întâlnit. Pândea un curcubeu.
Şi cu timpanele luminii
Cioplea tăcut la argintiul meu

Din cuvânt îţi faci cimpoi,
Iar cu buzele-ţi de miere,
Pui peceţi, pe noi, cei goi,
Şi ne-mbraci cu-a ta avere.

Copilul cel frumos, bălai
A supt lentoarea unui anotimp
Mai cald ca laptele de mamă
Ca să mă satur doar din timp în timp.

Umbra frunţii ne-o întinzi
În cerdacul palmelor,
Iar pe inelar ne prinzi
Rănile sudalmelor.
Tremur nepereche prins
Într-o cută-a lui Gerar
TU Luceafăr, ţi-ai aprins
Candela plină de har.
Azi, din teiul tău ne dai
Umbra florilor de rai.

Elleny Pendefunda – Spiritul Pădurii
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Dariusz PACAK

,,Maybe soon I’ll be back there I came from…”
In memory of dr. Jadwiga Hortensja Maria Dąbrowska
The Polish literary community abroad
recently lost the next one of its precious members,
somebody who was strictly connected with the ethos
of the past: with patriotism, faith, honor, national
roots and its history, with the struggle for freedom
and independence, the highest respect to the
ancestors, love to her brothers and sisters.
Dr. Jadwiga Hortensja Maria Dąbrowska,
founder of the social and cultural magazine
"BRIEFCASE" , free journalist, poet, dissident,
famous Polonia community activist, passed away in
Paris. She was settled in France since 1981 (as result
of introducing the martial law by communist
government in Poland).
Jadwiga Dąbrowska was born on 14 June 1931 in
Poznan, Poland, into an intelligentsia family, as a
daughter of Zofia Countess Żółtowska from Niechanow, and Stefan Tytus Dąbrowski of Radwan coat
of arms - an outstanding physician, physiologist,
biochemist, professor and Rector of the Adam Mickiewicz University (UAM) in Poznan, member of
Polish Parliament of the II R.P. (1922-1935), ViceMinister of Foreign Affairs in the government of
Ignacy Jan Paderewski government of Ignacy Jan
Paderewski. Jadwiga was the granddaughter of the
Princess Maria Jadwiga Żółtowska from the noble
Polish Sapieha Family, the sister of the Prince, Cardinal Adam Stefan Sapieha. She was also related of
such great princely families as Radziwiłł Family
and Czartoryski Family, supporting the Polish emigration in France.
The Dabrowski family was surprised at the
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outbreak of the II World War, on the 1 September
of 1939. In that time they lived in locality
Puszczykowo, lying about 12 km south away from
Poznan. Since 1934 they owned family home there,
on Cicha Str. After a few days they left
Puszczykowo to the kin in Niechanow. In midDecember of 1939 they left Greater Poland Province
(Wielkopolska), with young Jadwiga, of course.
Dabrowskis began their war exile around occupied
Poland…
No wonder that young Jadwiga grew up in an
atmosphere of patriotism and fight for freedom, as
well for independence.
She graduated from French Studies (195155) Department at the Jagiellonian University in
Cracow. In 1970 she obtained a PhD in linguistics
from the French Studies Department at UAM. She
served as Assistant Professor at UAM (1965-73), at
Silesian University (1973-77) in Katowice, and in
the Higher School of Pedagogy (WSP, 1977-81) in
Cracow, in the Department of French Studies.
Between 1980-1981 she was a member of Independent Self-governing Trade Union "Solidarity"
(NSZZ "Solidarność"), in Cracow…
Dr.
Jadwiga
Dąbrowska
undertook
Postgraduate Studies at the University of Paris… On
13 December 1981 declaration of the martial law in
Poland kept her in France, precluded her return to
the homeland…
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This situation was a huge shock like stunning
for all people abroad and in the country! Suddenly,
Polish citizens in exile were separated from their
families in mother-land. Poles in the country
controlled by communist government were
separated from the whole world. For several coming
months phone connections were broken. Post offices
didn‟t work, as the mostly all state structures.
Nobody knew what to do… She participated in the
protests - like many other Poles in France, as well as
supporting them their French friends. In this
situation Dr. Dąbrowska helped in everything, as she
could, acting mainly in editorial office of ,,Tygodnik
paryski” (Paris Weekly) magazine issued by the
Polish political emigration …Many lives, careers,
families, dreams of the future, artistic and scientific
plans were broken. Once more, the dying Red Bear
from the East engendered black despair among the
people …
In 1982 she receives Diplôme DEA at the Sorbonne,
in Paris. A few years later, in a poem ,, Homeland”
(Ojczyzna) she shares with readers her nostalgia,
longing, feeling of love to her lost country, and
maybe even with her fear in metaphor concerning
the tragic fate of Poland oppressed by communists,
in conclusion*:
,,Being thrown at foreign place
in the springtime we recall
lines of friendly streets,
silhouettes of roadside trees.
We dream on close to heart
pine forests on the horizon
and about golden sunsets
sinking in waters of the lake
beset with the redness of sun‖.[…] /1986/
* an exception from the poetry book ,,Zaułek pełen
ptaków”,Paris 1986.
She was a member of the editorial board of
the monthly "Pol-Echo" in Brussels, in 1992-94. As
the founder of the ,,Association Les Amis de Saint
Casimir” in Paris (1992), later known as society
,,Editions Casimir Le Grand” (under the patronage
of the King Casimir III the Great, who led to the
development of the Polish state, science, culture, and
education), since 1995 she held the position of the
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Secretary General of the society. In 2003 she
founded the society Association Les Amis de C.K.
Norwid" (nationally esteemed great Polish poet,
dramatist, painter, who spent abroad most of his life,
especially in Paris, where he died).
The most important issue of her creativity was her
authors project, which compared with others from
the same area was completely different. She was the
founder and editor-in-chef of the ,,TECZKA”
(Briefcase), Monthly Magazine (1995-2013), one of
the most recognizable and important social, culture
and literary volume in the world of Poles in exile, at
the turn of the twentieth & twenty-first century.
Since 1995 she was a member of the board
of the Association Polonaise des Auteurs,
Journalistes et Traducteurs en Europe (APAJTE), in
Paris, and member of the most important literary
society for the Poles in the post II World War free
minded world, with the strong historical background
Ŕ of the Union of Polish Writers Abroad (Związek
Polskich Pisarzy na Obczyźnie, ZPPnO), in London.
Her life-work in poetry consists of the
following books: „Zaułek pełen ptaków” (Cul-desac
Full
of
Birds),
Paris
1986,
„Pogranicze/Confins”,
Paris
1986,
„Dwie
drogi/Deux chemins”, Paris 1987, ,,Wiersze
nieobecne/Poémes de l‟Absence", Paris 1988,
„Liczenie gwiazd/Le Compte-Etoiles”, Paris 1991,
and „Zbiory” (The Harvest), Lodz 2009.
She has published articles, interviews and
reports in the Polish press and Polish-emigration
press, i.a. in ,,Głos Katolicki"(Catholic Voice), Paris, ,,Nasza Rodzina"(Our Family), Paris,
,,Akant”(Acanthus),
Bydgoszcz
(Poland),
,,Kamerton"(Tuning-fork), Rzeszow (Poland), ,,PolEcho", Brussels.
She was a long-standing participant of the
World Forum of Polish Media, earnestly took part in
different panel discussions, i.a. in the Polish Senate,
with representatives of the Polish editorials and cultural institutions in France and Poland, with local
governments and social organizations, for e.g. she
warn Polish diplomats about the French institutions‟
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acts of ignorance and unawareness in the case of the
Polish Armed Forces contribution in the Invasion of
Normandy during the II World War.
In a poem ,,Żal”(Sorrow), she has written*:
―…To by memory were engraved the illustrious
words
Upon the bronze – the tribute to
brotherhood.,,** /2009/
* an exception from the poetry book ,,Zbiory”, Lodz
2009.
She was one of the few true ambassadors of
the Polish road to freedom, a great Polish Patriot, the
owner of the beautiful soul, as in Poetry, so in life.

In 2011 she celebrated the anniversary of her
creative work, and in the 2013 Ŕ jubilee of the issue
No 150 of the ,,TECZKA Magazine”.
Dr. Jadwiga Hortensja Maria Dąbrowska
died in age of 83, in the Hôpital Charles Ŕ Foix, on
13 March 2015, in Paris.
Funeral Mass for her soul took place on 23 March at
the Polish Parish of the Roman Catholic Church of
the Assumption of the Blessed Virgin Mary (263
bis, rue Saint - Honore 75001 Paris).
Then, the corpse of late Dr. Jadwiga Dąbrowska has
been placed in a cemetery in Puszczykowo, Poland.
There, on March 26 in the Parish of Our Lady of the
Assumption was held the next funeral mass for her
soul. She rests in Dąbrowski Family tomb, between
the bodies of her ancestors, by the side of her father.

Jadwiga Dąbrowska
,,Returns” (Powroty)
/exception/
,,Maybe soon I‘ll be back
there I came from
to find everything
and remain forever
in the soil from I rose up‖ **
/2007/
People will always remember her as a person truly intent on Polish raison d'État.
She was humble person, being ready to serve with her opened hearth for anyone in need of assistance,
always showing a modest or low estimate of her own importance … R.I.P.
Dariusz Pacak
Vienna, May 2015
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Ion PACHIA - TATOMIRESCU

Un roman istoric în caligrafia unui haijin valah
Vestitul autor de micropoeme-haiku Ŕ din
Dacia (de România), până-n India, Australia şi Japonia (după un debut de haijin matur, chiar în autorizat-bucureşteana revistă a lui Florin Vasiliu, Haiku, nr. 2 / 1990, avându-şi roadele de-aproape un
deceniu împetalate în primul său volum de „tristihuri
creştine în spirit haiku“, Via Dolorosa Ŕ Bucureşti,
Editura Fiat Lux, 1998 Ŕ, debut editorial ce fu urmat
de alte valoroase micropoeme-haiku „de direcţie
zonală“, cu circuit asigurat şi în spaţiul anglofon:
Faţa nevăzută a lunii / The Moon's Unseen Face Ŕ
Bucureşti, Editura Semne, 2001; Arca lui Noe /
Noah's Ark, Târgu-Mureş, Editura Ambasador,
2003; Ikebana, Bucureşti, Editura Orion, 2005; etc.)
Ŕ, Vasile Moldovan (născut în aleasa zodie a Gemenilor, la 20 iunie 1949, în localitatea Şopteriu, din
judeţul Bistriţa-Năsăud, cu copilărie, studii elementare şi gimnaziale, între anii 1956 şi 1963, pe meleagul natal, cu studii liceale la Teaca de BistriţaNăsăud, între anii 1963 şi 1966, încheiate / bacalaureate în anul şcolar 1966 Ŕ 1967, la Colegiul Militar
Ştefan cel Mare din Câmpulung Moldovenesc, cu
Şcoala Superioară de Ofiţeri Activi Nicolae Bălcescu din Sibiu absolvită în anul 1970, după care, între
anii 1975 Ŕ 1979, frecventează cursurile Facultăţii
de Jurnalistică Ŕ Universitatea din Bucureşti,
încununându-le, în anii 1995 şi 1996, printr-un Curs
Postuniversitar de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării, funcţionând până la pensionare ca jurnalist / publicist la gazetele militare Grănicerul şi Apărarea
Patriei Ŕ revistă ce, după Revoluţia Valahă Anticomunistă din Decembrie 1989, devine, potrivit modei
anotimpurilor post-decembriste, Observatorul militar), surprinde Distinsul Receptor de proză, cu un
interesant roman de factură istorică, Descăunarea
(2014)*, ce stă sub un „polivalent“ motto paremiologic-valah (prin analogie / „substituţie“ după „etalonul“ lansat de marele scriitor poliedric, Dumitru
196

Radu Popescu: din folcloricul circuit valahofon, Apa
trece pietrele rămân, devine Ŕ la autorul primei capodopere romaneşti a paradoxismului, «F», din anul
1969, prin „substituţia“ pietre Ŕ bivoli, Apa trece
bivolii rămân, ceea ce face să se iţească la haijinromancierul din „radiografierea“ noastră, întru îmbogăţirea paremiologic-valahă de registru înalt /
cult, dar printr-o dublă substituţie, apă Ŕ domnie /
domnii şi piatră / pietre Ŕ scaun / scaune-aleregalităţii), Domniile trec / scaunele rămân Ŕ, roman
a cărui acţiune Ŕ dinspre revoluţionarismul Paşoptist
/ re-Unionist al unor puternice personalităţi istorice
de nobili eroi-masoni din Principatele Valahe al Daciei Nord-Dunărene (Vasile Alecsandri, Nicolae
Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu ş. a.) „principate“ aflate între roţile dinţate ale
celor trei imperii evmezice şi burgheze, Imperiul
Otoman / Turc, Imperiul Habsburgic (redenumit, din
1867, Austro-Ungar) şi Imperiul Ţarist / Rus Ŕ, în
temeiul unei acribioase documentări, reconstituie
anotimpurile „unei vremi excepţionale“ pentru
Valahimea de pe segmentul temporal marcat de anul
1849 (luna mai), al al exilului fruntaşilor revoluţionari-paşoptişti din Iaşi, al „desţărării“ a treisprezece
lideri valahi ai «mişcării celor o mie de la Hotelul
Central din Iaşi» (p. 5, evident, în rememorarea, în
„oglinda retrovizoare“ a eroului central), şi de anul
1866 (11 / 23 februarie), an al „loviturii de stat“ (cf.
cap. Lovitura de palat , pp. 197 Ŕ 200), adică anul
„descăunării“ / „abdicării“ şi al „exilării“ primconducătorului nostru de „stat modern“, Alexandru
Ioan Cuza, făuritorul celei de-a VIII-a re-Uniri parţiale a Valahimii, de la 24 Ianuarie 1859 (mai exact
spus, a re-Unirii Principatului Valah al Moldovei cu
Principatul Valah al Munteniei, între hotarele anticei
Dacii), în statul naţional al României, nu al Daciei,
cum era firesc (pentru că „imperialii“ Ŕ ca dintotdeauna, „de la Roma citire“ Ŕ n-au permis ca statul
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nostru naţional să-şi poarte strămoşescul nume, Dacia, aşa cum doreau: Kogălniceanu, Bălcescu, Cuza,
Alecsandri ş. a., după cum atestă existenţa organului
de presă pregătitor de re-Unire, Dacia literară, încă
din 1840, şi nici Principatele Unite ale Valahilor,
desigur, spre a nu se trezi conştiinţa naţionalvalahă).
Admirabila „materie sensibilă“ a romanului
istoric de factură „clasic-de-modernă“ (adică fără
„analiză de tip proustian“, dar şi fără a cădea în „celebre fluvialităţi“, aidoma celei romanticsadoveniene din «Fraţii Jderi», în trei volume apărute în anii 1935, 1936 şi 1942, ori a celei realistcamilpetresciene, din «Un om între oameni», în
cinci volume, apărute între anii 1953 şi 1957, în ciuda proletkultismului stalinist-paukerist ce „a masacrat“ / „holocaustat“ excelenta intelectualitate / scriitorime din România, cea formată în epoca interbelică, spre a se impune „omul nou“, „comunistul“,
homo sovieticus, în ultimă instanţă), Descăunarea,
de Vasile Moldovan, se structurează cu „exactitate“ /
„economie“ de haijin, după toate rigorile „omniscientei“ naratologii istoric-veridice, în douăzeci şi
nouă de capitole, purtătoare de titluri sinteticgrăitoare: Desţărarea (cu „deschidere“ romanescă,
prin gândurile din oglinda „retrovizoare“, „paşoptistă“, a eroului central, Alecu / Alexandru Ioan Cuza,
polarizate de exilul de mai-1849, din Iaşi, a celor 13
lideri ai mişcării revoluţionar-burgheze, „hăituiţi“ de
Agia lui Mihail / Mihalache Sturza, născut la Iaşi, în
24 aprilie 1794 Ŕ mort în 8 mai 1884, la Paris, fost
„rege“ / „domn“ al statului medieval-valah al Moldovei, din aprilie 1834 şi până în iunie 1849: «Cum
se învârte roata lumii ! Atât de repede încât nu-i mai
vezi spiţele. [...] Era pe la începutul anului 1849.
Visele îndrăzneţe ale căuzaşilor, din rândul cărora
făcea parte şi Alecu, sfârşiseră într-un coşmar. Mişcarea celor o mie de la Hotelul Central din Iaşi se
stinsese ca un foc de paie. Treisprezece dintre animatorii mişcării s-au văzut nevoiţi să ia [...] cruntul
drum al exilului, al desţărării»; celelalte „secvenţe“
de retrovizoare gânduri ţin de segmentul temporal în
care eroul central, „coborând treptele Palatului Administrativ“, ca «nou pârcălab de Galaţi», fixează
momentul sosirii în vestitul oraş dunărean a lui Grigore Alexandru Ghica / Grigore Ghica al V-lea, «cel
din urmă domn al Moldovei» Ŕ p. 5 Ŕ, născut în Botoşani, în anul 1807 Ŕ mort în 24 august 1857, la
Paris, fost domn al Moldovei în două rânduri: mai
1849 Ŕ octombrie 1853 şi octombrie 1854 Ŕ 3 iunie
1856; vestita-i familie boieresc-fanariotă dăduse
Valahimii «şapte domni, împreună cu cel de faţă» Ŕ
p. 7; unul „dintre cei şapte“, Grigore Ghica al III-lea,
a fost decapitat, la ordinul Porţii de Istambul, pentru
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că „a avut îndrăzneala de a
deplânge
în
mod
public“
vânzarea nordului Moldovei
Ŕ
provincia,
adică
dacica
„ţară de râuri /
munţi“, Bucovina, de către
Imperiul Otoman, la „un
preţ“ derizoriu,
Imperiului
Habsburgic;
«cel care îi
urma pe scaun [lui Mihail / Mihalache Sturza] se
afla, iată, pe iahtul luxos, care urma să ridice peste
două ceasuri ancora şi să se îndrepte, trecând pe una
din gurile Dunării, spre Galaţi, unde avea să debarce
cu numeroasa lui suită, la fel de avidă de tărire şi de
bani, ca şi cea care fusese nevoită să se retragă...» Ŕ
p. 6), Priveghiul (cu o „reînviere“ a atmosferei de
„priveghi-petrecere“ cu cartofori-băutori, adică, în
litera romanului, cu «jocul de cărţi, înjurături fără
adresă, bârfă măruntă [...], ceşti de porţelan, chinezeşti, cu cafea aburindă, stacane din sticlă de Murano, pline cu vin de Bordeaux, scrumiere de argint,
farfurii întinse, de porţelan franţuzesc, înflorate cu
simţ artistic, doldora de gustări reci şi calde Ŕ totul
semăna cu o petrecere deşănţată, nu cu un priveghi...» Ŕ p. 16 sq. Ŕ, din noaptea de 24 august
1857, a morţii lui Grigore Alexandru Ghica şi din
ziua / noaptea de 25 august, de dinaintea înmormântării sale de la Paris, priveghi la care asistă şi Elena
Cuza, cu aproape toate atributele „personajului catadioptru / reflector“: «În faţa reşedinţei prinţului,
simţi că i se taie picioarele. Cineva arborase la poartă tricolorul românesc în bernă. Deci nu putea fi
vorba de moartea doamnei Leroi. [...] În salonul larg
şi luminos, Grigore Alexandru Ghica Vodă repausa
pe o canapea Louis XIV. Aşa vroise distinsa văduvă.» Ŕ p. 15 sq.), În audienţă la Napoleon (unde-i
vorba despre celebrul medic militar francez stabilit
în Valahime, Carol Davilla, ce Ŕ acompaniat de Elena Cuza Ŕ merge în audienţă la Versailles, la Napoleon al III-lea, cel ce „promulgă“, «prin înalt Decret,
asimilarea Şcolii [...] de Medicină din Bucureşti cu
şcolile secundare de medicină şi farmacie din Franţa», p. 28), Din nou acasă (capitol ce surprinde pe
Alecu / Alexandru Ioan Cuza, vizitându-şi, pe-o
ploaie deasă, casa părintească, unde se mai afla doar
bătrâna-i mamă, Sultana Cuza, pe care „o dureau
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grumajii“, tot uitându-se pe «drumul Galaţilor», tot
sperând să-i vină odorul ca un „ghinerar“ «cu galoane-nflorate» Ŕ p. 34), Lecţia de anatomie (din care
aflăm că «lui Alexandru îi făcea o deosebită plăcere
să discute cu mama lui chestiuni politice; n-a avut
parte să pună ţara la cale cu tatăl său; când trăia el,
Alexandru era prea tânăr ca să-l intereseze asemenea
treburi; [...] tâlcul politicii îl deprinsese la Paris;
plecase hotărât să se întoarcă medic, dar lecţia de
anatomie „pe viu“ [...] l-a dat gata» Ŕ p. 36; fiindcă
„lecţia de anatomie“ se făcea „în realitate“, pe cadavru; şi Alecu „leşină“ Ŕ ceea ce-l determină să renunţe la Facultatea de Medicină şi să urmeze cursurile Facultăţii de Drept), Scara din vis (un vis al
mamei, cu un Alecu / Alexandru voinic, ce încerca
să ajungă la rodul din „creştetul“ marelui nuc bătrân
de-acasă Ŕ Axis Mundi Dac-Vallahorum Ŕ, înnădind
/ „unind“ scara «de la podul casei» cu «scara de la
fânar», urcând şi tot culegând nucile, dar, în ultimă
instanţă, spre a ajunge la cele din vârf, cere ajutor
mamei sale ca să-i aducă şi cea de-a treia scară Ŕ în
sacră simbolistică întru re-Unirea celor trei Principate / State Evmezic-Valahe din Dacia NordDunăreană, „vis“ aproape bimilenar al Pelasgimii >
Valahimii din Dacia lui Burebista / Regalian), Voia
Providenţei (e un capitol al ascensiunii eroului central pe treptele „uneori abrupte“, până-n vârful piramidei sociale, graţie vrerii Providenţei: 1. «făcuse
politică în ‟48 dintr-o pornire lăuntrică; fusese luat
de valul revoluţiei»; 2. «întâlnirea cu totul întâmplătoare de la Istambul, a prinţului Grigore Alexandru
Ghica, a fost pesemne voia Providenţei; după instalarea în domnie, el i-a trimis mesager în taină cu
sfatul să se întoarcă discret, fără zarvă, ca să nu atragă atenţia neprietenilor; şi de cum s-a întors, l-a repus imediat în drepturi; pentru început, în funcţii
modeste şi mai depărtate de cetatea de scaun, ca să
nu-l ia la ochi prigonitorii săi; după mazilirea domnitorului, Cuza vroise să renunţe la cariera administrativă»; despre Grigore Alexandru Ghica, documentele spun că ar fi cumpărat de la „imperiali“ tronul
Moldovei, „pentru a doua oară“, prin octombrie
1854, cu un milion şapte sute cincizeci de mii de
galbeni / franci de aur; la plecarea ex-„regelui“ /
domnitorului din portul Galaţi, spre Paris, Grigore
Alexandru Ghica a predat „în taină“ lui Alexandru
Ioan Cuza «registrul cu prescripţiile pentru [re]Unire» Ŕ p. 42 sq.; 3. «i-a surâs norocul; şi în dragoste, şi în carieră; [...] în numai şase luni, parcursese o carieră strălucită, trecând prin toate gradele: de
la sublocotenent [...] până la colonel» Ŕ p. 44), Balotajul (în „panoul central“ al acestui capitol, sunt pe
cale de „auto-portretizare“ două personaje colective
în mare înfruntare „electivă“; pe de o parte a „bari198

cadei“, Partida Naţională, cu 33 de deputaţi, «al cărei cuvânt de ordine era [re-]Unirea», şi, de cealaltă
parte, Tabăra „Statu-Quo“-ului, alcătuită din 22 deputaţi „oscilând electiv“ între Mihalache Sturdza ce
domnise în Moldova între anii 1834 Ŕ 1849, v. supra, fost domnitor ce, «pentru a-şi scoate fiul din
cursa princiară [...], invocase faptul că beizadea Grigore slujise în armata otomană cu numele de
Muhlis-Paşa, având gradul de general de divizie» Ŕ
p. 45), Lovitura de teatru („fixează eroinacatadioptru“, Elena Cuza, «într-o seară de iarnă, în
casele bătrâneşti ale familiei Rossetti Solescu din
Iaşi»; recent întoarsă din Italia, «cu vaporul şi cu
trenul» Ŕ pe tot drumul fiind însoţită de imaginea lui
Garibaldi, „capul politic“ din Roma acelei vremi, cei atrăsese atenţia, îndeosebi prin aserţiunea «Aveţi,
sunt sigur, un Garibaldi al dumneavoastră», p. 47 Ŕ
Elena Cuza se arată mândră de soţul ei, pe care «dorea cu ardoare să-l vadă înălţat la rangul de hatman;
cu acest gând, pare-se, aprinde «candelabrul cel mare, cu 12 braţe de argint», pentru fraţii rosetteşti şi
pentru invitaţii lor la îmbelşugata cină; discuţiile de
la masă sunt focalizate «pe un singur subiect [...]:
cine urma să fie ales domn?»; Alexandru Ioan Cuza
se arată plictisit de discuţia despre alegeri şi pleacă
la teatru), Maratonul alegerilor (în „panoul central“
al acestui capitol se află scena electorală valahmoldavă cu o serie de puternice personalităţi politice
ale anotimpurilor din „ajunul re-Unirii“: Vasile
Alecsandri, Al. Beldiman, Lascăr Catargiu, Costache Negri, Constantin Hurmuzaki, Mihail Kogălniceanu, Petrache Mavrogheni, Lascăr Rosetti ş. a.,
între care şi N. Pisoschi, cel ce propune ca Alexandru Ioan Cuza să fie Domn), În culmea gloriei (este
„capitol
de
punct
culminant-romanesc“,
„polifocalizat“ pe ceremonialul de învestire, pe discursul lui Kogălniceanu la înălţarea lui Alexandru
Ioan Cuza în „tronul Moldovei lui Ştefan cel Mare“,
pe discursul lui Cuza, pe inspectarea cazarmei de la
Copou, pe epistola mitropolitului Nifon prin care Al.
I. Cuza este anunţat că a fost ales şi domn al Munteniei [«Azi, 24 Ianuarie 1859, la şase ore seara, Adunarea Electivă din Valachia, procedând conform
Constituţiei, a ales pe Alteţa Voastră, în unanimitate,
ca Domn», p. 80], fiind invitat «să ia guvernarea
Ţării», pe sosirea Delegaţiei din Muntenia, «alcătuită din Nicolae Golescu, C. A. Rosetti, Ioan Emanoil
Florecu, Scarlat Cretzulescu, Barbu Slătineanu şi
episcopul de Argeş» Ŕ p. 81 Ŕ, la Cabinetul Domnitorului Alexandru Ioan Cuza; etc.), Valiza de lemn
(e un capitol dedicat pregătirii voinicului Vasile
Barbălată spre a se înrola în din armata naţională),
Marşul forţat (oglindeşte „fuziunea“ celor două armate ale Principatelor Unite Valahe, Moldova şi
destineliterare@gmail.com
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Muntenia, într-o singură armată a statului modern al
României: «Ordinul era limpede. Aveau de străbătut
în marş forţat jumătate din Moldova şi un sfert din
Muntenia», p. 103 sq.), Maiorul de protocol („urmăreşte“ inspecţia făcută de Alexandru Ioan Cuza, comandantul suprem al armatei României, «în tabăra
de la Floreşti-Prahova», în obiectiv fiind «unităţile
de elită»), Focul din tabără (e „consacrat“ stingerii
realist-simbolice a unui puternic incendiu la tabăra
militară din Floreşti-Prahova: «La trei zile după venirea Domnitorului în tabără», când «s-a dat alarma;
nu alarma de exerciţiu, nici cea de luptă, ci una pentru stingerea incendiilor» Ŕ p. 123), Laxativul vienez
(redă şi „o faţă nastratinească“ a medicului Armatei
României, francezul Carol Davilla Ŕ ce convinge
Instanţa Bucureşreană de la Tribunalul Mare să-l
elibereze din lanţuri pe medicul acuzat pe nedrept de
malpraxis, Fialla; deputatul Ioan Cantacuzino chemase la moşia-i pe medicul Fialla spre a-i trata «de
constipaţie cronică» o rudă apropiată; medicul îi
prescrie «apă laxativă vieneză»; «la scurt timp după
ce a băut din laxativ, nepotul de văr de cuscru a dat
ochii peste cap»; pentru judecarea medicului Fialla
este chemat la Tribunal vestitul medic militar, Carol
Davilla, şi i se înmânează drept „corp delict“ «un
flacon golit pe jumătate» Ŕ p. 139 Ŕ, cu apa / laxativul vienez; Davilla examinează „flaconul“, «destupă
apoi sticluţa», „o duce la nas, inspiră, îşi dă capul pe
spate, duce flaconul la gură“ «şi cât ai zice peşte»,
„soarbe întregul conţinut“, întorcându-se şi spunând
către „onorata instanţă“: «ŔApă de Viena, domnilor.
Apă laxativă. Priviţi la mine, n-am nici pe dracu !»;
imediat după judecată, Carol Davilla se reîntoarce în
Tabăra Militară de la Floreşti-Prahova), Manevră în
dublă partidă (îşi îndreaptă „obiectivul“, în 22 august 1859, la Floreşti-Prahova, într-adevăr, asupra
„manevrelor militare în dublă partidă“), În drum la
Constantinopol (este capitolul consacrat pregătirii
vizitei la Istambul, în capitala Imperiului Turc, a
„regelui“ / „Domnului“ Alexandru Ioan Cuza al
României, «în vederea recunoaşterii [sale şi a statului României] de către sultanul Abdul Medgid»;
„dubla alegere“ a lui Al. I. Cuza la conducerea Principatelor Valahe, atât în Moldova cât şi în Muntenia,
deranjase foarte tare pe imperialii de Istambul, pentru că şi aceste „principate“ fuseseră câteva secole
sub dominaţie otomană» Ŕ p. 150; apoi „obiectivul
romanesc se îndreaptă“ asupra călătoriei cu vaporul,
de la Galaţi până în Bosfor şi primirii «pe care sultanul [Abdul Medgid Han] a făcut-o Domnului Cuza
şi suitei sale [...], peste aşteptări» Ŕ p. 155), Răul de
mare („eternizează“ mai întâi pe coala de hârtie ca
spuma Mării Negre „uimirile“ / „reacţiile“ sergentului Vasile Barbălată, a camaradului său, Mihai Maidestineliterare@gmail.com

lat ş. a., la „răul de mare“ care i-a încercat «pe corveta Balcan», la reîntoarcerea din Imperiul Otoman /
Bosfor în România; apoi: vizita la Iaşi a lui Alexandru Ioan Cuza, discursul ţinut de Domnul României
în faţa Adunării Guvernanţilor Moldovei etc.), Dragoste la prima vedere (relevă: profunda „iubire la
prima vedere“ a medicului colonel, Caroll Davilla,
faţă de tânăra Ana / Anica Racoviţă, nepoata prietenilor săi, fraţii Golescu; acceptarea de către Davilla,
în vârstă de 33 de ani, a provocării la duel a unui
locotenent, Apostolescu, în etate de 22 de ani, «un
snob, un înfumurat; în loc să-i păstreze recunoştinţă
pentru faptul că l-a tratat fără cusur, şi încă de-o
boală lumească, o boală care nu face cinste nici măcar unui cavaler, darămite unui tânăr însurăţel, se
apucase să curteze surorile de caritate; doar a încercat să-i atragă atenţia, că ţâfnosului pacient i-a sărit
ţandăra.» Ŕ p. 172; pregătirea pentru duel a lui Davilla, luând în taină „lecţii de tras cu pistolul“; şi
testamentul vestitului medic de dinainte de a se angaja într-un „secret duel al onoarei“), Duelul (priveşte „disputa de moarte“: Davilla Ŕ Apostolescu; «duelul a fost adjudecat» de Carol Davilla), Atentatul (se
referă, între altele, la „moartea năpraznică“, „la împuşcarea în cap“ a primului-ministru» al României,
Barbu Catargiu, la 8 iunie 1862), Lovitura de palat
(acest capitol de „accelerare spre deznodământ“ reflectă „zâzania dintre regele / Domnul României,
Alexandru Ioan Cuza şi Guvern“, din cauza «Proiectului Legii rurale depus pe banca Parlamentului în
primăvara lui ‟64» Ŕ p. 197 Ŕ, când «Mihail Kogălniceanu aruncă Decretul de Dizolvare pe masa preşedintelui Adunării Deputaţilor şi strigă cât îl ţinură
puterile: „Domnilor, Adunarea e dizolvată!“» Ŕ p.
199), Plebiscitul (arată o „stare de spirit“ a voinţei
Valahimii din tânăra Românie de după „dizolvarea
Adunării Parlamentului“; rezultatele „plebiscitului“
sunt în favoarea Domnului României, Alexandru
Ioan Cuza, anunţate sărbătoresc-naţional la Mitropolie, «spre sfârşitul zilei de 10 mai ‟64» Ŕ p. 204),
Singurătatea tronului (rămâne capitolul „însingurării
lui Cuza“ mai ales, prin faptul că, «la 26 ianuarie
1865, Kogălniceanu îşi prezintă demisia», p. 212),
Băi de plante (e un capitol în care se relevă faptul că,
„profitându-se de plecarea „regelui“ / Domnului
României pentru nişte băi de plante“, politicienii
opoziţiei „reduse la tăcere“, „spionii sub acoperire“,
ziariştii, negustorii şi alte categorii sociale „îşi fac de
cap“; «primăria Bucureştilor interzisese tejghetarilor
să-şi mai vândă produsele pe motive de sistematizare; ca răspuns la măsura autorităţilor, sute de comersanţi au luat cu asalt primăria, au spart uşile şi ferestrele şi au aruncat toată hârţogăria [ ...] în Dâmboviţa; generalul Emanoil Florescu n-a găsit altceva mai
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bun de făcut decât să ordone fără crâcnire armatei să
tragă în mulţime» Ŕ p. 213), Partida de pocher (în
„limitele verosimilului“, înfăţişează eroul central
jucând „un pătimaş-strategic pocher“ cu «grupul
statuar» de cartofori „solemn-înconjurători“, în vreme ce, prin ferestrele „încăperii cu mese pentru jocuri de cărţi“, se aud împuşcături, mişcări „de
gărzi“, de „brigăzi ale trădării“ etc.), Ultima noapte
de dragoste (este „capitolul de deznodământ“ dedicat „ultimei nopţi de iubire“ dintre Alexandru Ioan
Cuza şi prinţesa Maria Catargiu-Obrenovici, noapte
în care «căpitanul Costiescu» şi un grup «de şase sau
şapte bărbaţi în uniformă», „înarmaţi până-n dinţi“,
la 23 februarie 1866, dau buzna în dormitorul din
Palatul Domnesc, obligând pe Alexandru Ioan Cuza
să semneze actul abdicării) şi Ieşirea de serviciu
(fireşte, capitol „de închidere romanescă“, relevând
„un prizonier“, Alexandru Ioan Cuza, scos din Palatul Domnesc pe uşa „amploiaţilor mărunţi şi a slugilor“, urcat apoi într-o berlină şi trimis în exil, chiar
din statul modern întemeiat de el, România, după
cum încă se mai ştie, în Heidelberg-Germania, unde
şi-a aflat obştescul sfârşit la 15 mai 1873).
În „tipologia“ clasic-veridică din Descăunarea, de Vasile Moldovan, se disting atât personaje
construite „filimoneşte“ (ca, de exemplu, nu noua
„Veneră orientală“, cum ar fi zis, mai mult ca sigur,
Nicolae Filimon, ci zeiţa-Afrodită / zeiţa-Venus de
Bucureşti, ultima iubită a lui Alecu, prinţesa Maria
Catargiu-Obrenovici, ori „tânâr-electrizanta“ Ana
Racoviţă, adică „Anica doctorului Davilla“ ş. a.), dar
şi în umbra de fidelitate a istoriei Valahimii (îndeosebi, cele „cu centrul constructiv-gravitaţional aflat
sub celebre discursuri, ca, de pildă, eroul central,
Alecu / Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu,
Vasile Alecsandri ş. a.), cât şi câteva „personajecrochiuri“ în manieră călinesciană (ca „parizianca“
doamnă Leroi, o «mahalagioacă sadea» ş. a.).
Tipologic, „ex-regele“ / „ex-domnitorul“ valah, Grigore Alexandru Ghica, adică Grigore al V-lea Ghica
(despre care istoria spune că, atât cât a ocupat tronul
Moldovei, a convins că-i un adept al principiilor
naţional-valahe, a încurajat cultura valahă, tipărind
la Iaşi, în 1853, Hronica Românilor şi a mai multor
neamuri, de Gheorghe Şincai, a dat prima lege a
jandarmeriei valahe, a pregătit calea re-Unirii
Valahimii din cele două principate ale Daciei NordDunărene etc.), în ciuda faptului că, în „economia“
romanului Descăunarea, de Vasile Moldovan, este
un „personaj episodic“, un „sinucigaş“ ce, între limitele-i tragic-existenţial-pariziene suportate mai bine
de un deceniu («...fostul domnitor bătea în zadar
drumurile Parisului: când la ambasadorul englez,
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când la consulul prusac, când la ambasadorul rus,
când la cel austriac; doar va pune vreunul o vorbă
bună pe lângă împărat ca să-l primească în audienţă:
„Vreau să intervin pentru poporul meu, a cărui soartă ingrată se găseşte în mâinile marilor puteri...!“»,
p. 13) Ŕ spre „a se elibera“ demn din „labirintul“
celor trei imperii Ŕ recurge la „soluţia ultimă“, aceea
de a-şi trage o „rafală de gloanţe în cap“, cu carabina
din „panoplia-i regală“, împroşcându-şi «creierii
domneşti» (p. 20) pe pereţii încăperii palatului său,
aflat «nu departe de Paris», desigur, rămâne pentru
Alexandru Ioan Cuza, poate, cel mai important purtător de peceţi providenţiale (supra).
Tipologic, văduvă îndurerată este doamna
Leroi, „soţia de Paris“ pentru cei unsprezece ani ce-i
mai avea de trăit „prinţul“ / „ex-domnitorul“ valah,
Grigore Alexandru Ghica; doamna Leroi îi „cenzurează“ soţului-prinţ «relaţiile cu conaţionalii săi;
castelul ce-l deţinea prinţul, nu departe de Paris,
fusese trecut pe numele ei; însuşi titlul proprietăţii se
schimbase din Medin în Leroi» (p. 13); numai pentru atât nu poate fi considerată (după o modă ajunsă
în ultimul deceniu şi pe la noi) drept exponent feminin al vânătorii „dianice“ de prinţi; însăŔ după cum
ne încredinţează vocea auctorială dinspre un personaj aproape „reflector“ / „catadioptru“, Elena Rosetti
/ Cuza, cunoscătoare de seamă a lumii din palatele
de pe lângă vestita catedrală Notre Dame Ŕ doamna
Leroi «avea renumele de mahalagioaică sadea»
(ibid.).
Tipologic, emigrantul împământenit / căpătuit în Valahime este cel ce ajnge strălucitul medic-şef
al „armatei lui Cuza“, Carol Davilla, bine individualizat, chiar de la intrarea-i în „vizorul romanesc
vasilemoldovanian“, dinspre personajul catadiopru,
Elena Cuza, încă din capitolul al III-lea, În audienţă
la Napoleon, ca personaj înzestrat nu numai cu
«lungi favoriţi [...ce „se mişcă“] spasmodic» (p. 23),
ci şi cu o excepţional-categorică ştiinţă de a-şi atinge
ţintele / obiectivele dinspre vârful piramidelor sociale (obţinând „decretul lui Napoleon al III-lea“ prin
care Şcoala de Medicină din Bucureşti este recunoscută a fi de acelaşi rang cu cele franceze, din domeniu).
În ochii „rosetteşti“ ai Elenei Cuza, «potoliţi,
inexpresivi, aidoma unor cărbuni stinşi», dar, câteodată, şi cu priviri oţelit-de-strălucitoare (ca atunci
când Davilla îi vorbeşte „frumoasei doamne“ valahe,
Elena, nu despre „obsesia-i de a nu putea să aibă
copii cu Alecu / Alexandru“, ori despre „tratamentul
parizian de fertilizare ce durează câteva luni“, ci
despre posibila înălţare a lui Cuza până în vârful
piramidei sociale, ca „rege“ / Domn, în locul lui
Grigore al V-lea Ghica), Carol Davilla este «doctodestineliterare@gmail.com
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rul chipeş, dar cam încrezut, prea plin de sine, ca o
halbă de bere peste marginile căreia se revarsă spuma» (p. 24; bună, plasticizant-revelatorie comparaţia
aceasta, dar nu dinspre Doamna Elena, ci dinspre
vocea auctorială). Personajul mai este înzestrat cu
aleasă „înţelepciune balcanic-nastratinească“ şi cu
mult umor curajos (ca la Tribunalul Mare din Bucureşti, când îşi salvează un coleg de breaslă acuzat pe
nedrept de malpraxis cu laxativa „Apă de Viena“,
supra), cu demnitate, cu înalt spirit justiţiar, cu onoare cavalerească, mergând până la duelare (cu locotenentul tânăr şi afemeiat, Apostolescu), cu ars amandi
„la prima vedere“ (cu electrizantă iubire pentru tânăra valahă, Ana / Anica Racoviţă, nepoata de 19 ani a
prietenilor lui, fraţii Golescu), cu aleasă grijă pentru
„tot ceea ce lasă în urmă“ (acţionând chiar cu o „mioritic-testamentară“ urgenţă copleşitoare / generoasă, înainte de data stabilită pentru duel) etc.
Tipologic, prima Doamnă a Valahimii din
România se relevă Ŕ „de la începutul şi până la sfârşitul romanesc“ Ŕ Elena Rosetti / Cuza, despre care
„istoriile veridice“ (reflectate şi în romanul lui Vasile Moldovan) certifică faptul că avea o profundaleasă educaţie valaho-germano-franceză, specifică
boierescului neam-Rosetti, înrudit cu alte neamuri
din care s-au ridicat „regi“ / „domni“ („voievozi“ /
„domnitori“) ai Valahimii: neamul-Balş, neamul
Cantacuzinilor,
neamul
Catargiu,
neamul
Sturzeştilor etc., că, încă din ajunul revoluţiilor burghezo-democratic-valahe, mai exact spus, „din anul
1846, l-a întâlnit pe Alecu / Alexandru Ioan Cuza, sa îndrăgostit de el şi s-a căsătorit cu acesta“, că „mariajul celor doi a fost umbrit de sterpia Elenei ce n-a
putut oferi un urmaş distinsului ei soţ“, ceea ce n-a
împiedicat-o a-şi arăta un bogat suflet matern, revărsat asupra celor doi fii ai amantei-prinţese Maria
Catargiu-Obrenovici, ambii fii, „rod al iubirii înfocate dintre Maria şi Alexandru Ioan Cuza“ etc.
În economia epică din Descăunarea, de Vasile Moldovan, Elena Rosetti / Cuza dă impresia că
are „statut de personaj-catadioptru“, adică de „personaj reflector“. În general, este nobil-distinsă, inteligentă, cu ambiţii bine temperate, ştie «să se facă
plăcută celor din preajma sa» (p. 24), ori să câştige
multe inimi, cunoaşte bine ritualurile arhaic-valahe
(nerespectate întrutotul la priveghiul parizian al exdomnitorului valah Grigore al V-lea Ghica, fapt ce o
face nu neapărat să fie «ca o viperă gata de atac» Ŕ
p. 24 Ŕ, ci să atragă pertinent atenţia, atât văduvei,
doamna Leroi, ce s-arată «indiferentă [şi dând] din
umeri», cât şi „feciorului de casă“ îmbrăcat necorespunzător: «Suntem la priveghi, nu la petrecere !! E o
blasfemie ce faci dumneata !!!», p. 17); are sănătoase vederi politic-reunioniste pentru principatele vadestineliterare@gmail.com

lahe din Dacia; ştie să-şi atingă obiectivele / ţintele
călătoriilor sale prin Europa Occidentală (ca în Italia, de pildă, unde, după ce vizitează «pas cu pas,
însorita ţară», ţine «cu tot dinadinsul să-l vadă pe
Garibaldi», deoarece are «ceea ce în epocă se numeşte cap politic»; cu prilejul întrevederii cu marele
carbonar, Elena Rosetti Ŕ i «se prezentase cu numele
de fată, [că] era de sorgine peninsulară» Ŕ are revelaţia unui astfel de revoluţionar-cap-unionist-valah;
Garibaldi o îndeamnă să se reîntoarcă în Ţară, la
Iaşi, spre a descoperi [fireşte, în Alecu / Alexandru
Ioan Cuza] «un Garibaldi român», p. 48); atât la Iaşi
cât şi în Bucureşti, prima Doamnă a Principatelor
Valahe Reunite sub numele de România îşi îndeplineşte «cu sârg îndatoririle plăcute, dar nu puţine şi
adesea obositoare» (p. 100).
Parcă
în
„descendenţă
tipologicfilimonescă“, veridică, în curs de „clasicizare“, apare şi în romanul Descăunarea, de Vasile Moldovan,
după cum s-a mai spus (supra), nu o nouă „orientalVineră“, ci o zeiţă-Afrodită / zeiţă-Venus de Bucureşti, „prinţesa valahă“ Maria Catargiu Ŕ ce, prin
căsătorie cu un prinţ sârb, Mihail Obrenovici, devine Maria Catargiu-Obrenovici („rodul“ acestei căsătorii, Milan Obrenovici, se naşte la Mărăşeşti, în 22
august 1854; a fost domnitor / rege al Serbiei între
anii 1868 şi 1886; se stinge din viaţă la 11 februarie
1901, la Viena.).
Vestit-ultima iubită a „regelui“ / Domnului
Valahimii, prinţesa Maria Catargiu-Obrenovici este
„singura femeie în prezenţa căreia Alexandru Ioan
Cuza se simte el însuşi“ [...]; are «trupul dumnezeiesc» (p. 242) în «forme mlădii şi gesturi molcome»,
măsurat de Alecu / Alexandru «cu buzele» şi „frământat cu palmele“, încât «îl ştia pe de rost; [...]
părea al unei păpuşi...» (p 234); prinţesa Maria Catargiu-Obrenovici, «gustând din mărul oprit, îi dăruise Domnului doi fii şi, odată cu ei, fericirea şi grijile
care umplu viaţa oricărui bărbat adevărat» (p. 242).
Regele / Domnul providenţial al Valahimii
este Alexandru Ioan Cuza, eroul din panoul central:
tânăr / student valah la Paris, „ultrasensibil“ la Lecţia de anatomie, abandonează „la timp“ Facultatea
de Medicină şi urmează cursurile Facultăţii de
Drept, descoperindu-şi vocaţia politică, rafinându-şi
„zestrea ereditară“ în cercurile revoluţionarpaşoptist-franceze; demn, impunător, strateg, neînfricat cavaler, diplomat, charismatic, locuit de modestie şi de prudenţă, mai totdeauna, ştie să-şi atragă
sprijinul / prietenia persoanelor politice / culturale
influente (de la Grigore al V-lea Ghica şi Vasile
Alecsandri, până la sultanul de Constantinopol >
Istambul, Abdul Medgid), ori să-şi aleagă / cultive
suita de elită camaraderească, „netrădătoare“, pe
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drumul regal / domnesc de pe Golgota Valahimii
(Mihail Kogălniceanu, Rosetteştii ş. a.); este însoţit /
binecuvântat de Providenţă, de Fortuna, atât în realizarea celei de-a VIII-a re-Uniri a Principatelor
evmezic-Valahe, Moldova şi Muntenia, în statul
modern al României, cât şi pe-o bună parte a duratei
şederii sale în tronul de Bucureşti al Valahimii (după
cum suntem încredinţaţi şi de romancier: «Între timp
i-a surâs norocul. Şi în dragoste, şi în carieră. Tânăra
soţie a unui bătrân caimacan l-a ajutat să urce în
galop treptele ierarhiei militare. Reintegrat la 16
martie 1858 în armată ca sublocotenent, ataşat Statului Major, cinci săptămâni mai târziu, la 24 aprilie,
era avansat din înaltă poruncă la gradul de locotenent. Peste numai patru zile, frumoasa care i-a adus
ofisul de înaintare la gradul următor, îi pusese cu
mâinile ei suave tresele de căpitan. A trei zi de Armindeni, aceeaşi frumoasă doamnă îi schimba epoleţii. Alexandru intra în corpul ofiţerilor superiori.
rămâne un mister ce s-a întâmplat la Ministerul de
Rezbel, însă la 20 august ale aceluiaşi an fu înălţat la
gradul de colonel de lăncieri. Astfel, în numai şase
luni, parcurse o carieră strălucită, trecând prin toate
gradele: de la sublocotenent, grad ce-l deţinuse, ca
rezervist, aproape 20 de ani, până la colonel» Ŕ p.
44).
Pentru „regele“ / „Domnul“ României, Alexandru Ioan Cuza, „grijile“ Ţării / Poporului său
Valah au stat mai totdeauna înaintea „grijilor“ de
Casă Domnească, Rosettesc-Boierească; este, mai
mult ca sigur, cel mai iubit „rege“ / „Domn“ al
Pelasgimii > Valahimii din toate „istoriile“: «Cuza
se plimbă călare, fără pază, pe străzile Capitalei, nu
doar pe bulevardele din centru, ci şi pe uliţele din
mahalale» (p. 202); este locuit de un înalt spirit justiţiar, mergând până la „prudenţa“ / „imprudenţa“
unei graţieri a politicienilor „lideri de rebeliuni“ de
dincoace de Plebiscitul din 10 mai 1864, de dincoace de „însingurarea tronului“ şi de „băile-i de plante“: «Cum ajunse în Capitală, după ce se sfătui cu
miniştrii săi, Domnul îi graţie pe toţi cei arestaţi din
motive politice...» (p. 215).
Lucrarea malefică a politicilor duşmani-demoarte ai „celui mai iubit“ dintre „regii“ / Domnii
Valahimii în instituţiile prim-statului „rapid“ modernizat „europeneşte“, dar şi în cancelariile Europei
Occidentale, mai exact-istoriceşte spus, „lucrarea
Monstruoasei Coaliţii“ („lucrare“ dirijată / asistată
din capitalele imperiilor de-atunci: Viena, Moscova,
Istambul), dar şi „lucrarea“ permanentă a spionilor şi
„scursorilor“ din cele trei imperii („bine mascaţi sub
nume“ ca, de pildă, Valentineanu ş. a.) în cea mai
importantă capitală de la Dunărea de Jos, Bucureşti,
promovarea în posturi-cheie a unor „vechi imperi202

ali“, trădători „specialişti“ ai Poporului Valah NordDunărean, acceptarea unor străini ca „Bailot de
Beyne, Cezar Librecht, Nicolae Pisoschi“ ş. a., „cartofori-de-gardă-domnească“,
ori
„militarinecartofori“, uşor de corupt, „jur-împrejuru-i“, chiar
„între oamenii săi de încredere“, bazându-se numai
„pe cuvânt de-onoare“, nu şi pe temeinică informare
„de dosar“ Ŕ greşeală făcută şi de înaintaşul său,
Mihai Viteazul, făuritorul celei de-a şaptea re-Uniri
a trei Principate Valahe din Dacia Nord-Dunăreană,
în orizontul anului 1600 Ŕ au dus şi la „căderea“ /
„abdicarea“ lui Alexandru Ioan Cuza din tronul României, în 11 / 23 februarie 1866, „la ora 4 dimineaţa“, când „l-au luat prizonier“, din dormitor, de lângă iubita-i, prinţesa Maria Catargiu-Obreovici, şi lau scos din Palatul Domnesc“, nu pe „intrarea principală“, ci prin „ieşirea de serviciu“: «„Este ieşirea
de serviciu“, îl lămuri şeful escortei, căpitanul
Costiescu. „Pe aici intră numai amploiaţii mărunţi şi
slugile... Şi ies oameni ca dumneata.“ Arestatul se
abţinu să răspundă. [...] După intrarea prizonierului
în cupeu, căpitanul Costiescu urcă pe capră şi porunci scurt: „Mână birjar ...!“» (p. 245); de la Palatul
Domnesc din Bucureşti, escorta îl duce pe Alexandru Ioan Cuza în tabăra militară de la FloreştiPrahova: «Intrând în cancelaria companiei de grăniceri, Cuza se opri în faţă unui tablou masiv. „Tăierea
capului lui Mihai Viteazul“, simţi nevoia să explice
caporalul Talpă. „Văd şi eu“, spuse Cuza. Şi adăugă,
în timp ce contempla tabloul, adresându-se tuturor:
„Vedeţi cum a fost trădat acest brav domnitor? Aşa
am fost trădat şi eu. Doar că eu mă aflu încă în viaţă.» (p. 251); primindu-şi „ultimul paşaport“ în cancelaria companiei de grăniceri a tabărei militare de
la Floreşti-Prahova, este dus la graniţa României:
«În urma trăsurii, bariera căzu ca o ghilotină» (p.
252).
Romanul istoric, Descăunarea (2014), de Vasile Moldovan, este o realizare de marcă a literaturii
noastre din primul sfert de secol de la Revoluţia Valahă Anticomunistă din Decembrie 1989, prim-sfert
de secol în care istoria Daciei-de-România a cam
fost uitată şi există pericolul repetării acesteia ca pe
segmentele ei cele mai sângeroase, prim-sfert de
veac în care „globalizarea“ Ŕ prin neostalinişti /
neopaukerişti Ŕ şi-a arătat lucrarea malefică, haotizând toate sistemele de fundament social Ŕ învăţământ, sănătate, economie / resurse etc. Ŕ, prin metode / mijloace mai diabolice decât cele staliniste /
paukeriste din epoca proletcultismului comunist. E
vreme / semn ca istoria Daciei / României să fie modern-de-bine cultivată în învăţământul nostru de
toate gradele, făurind (prin grija ministerelor culturii
şi învăţământului, conduse de cei mai capabili specidestineliterare@gmail.com
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alişti în aceste două domenii, nu de miniştriveterinari, actori etc., „instalaţi în frunte, pe criterii
politice“), poate, şi o indiscutabilă / incontestabileuropeană Şcoală Cinematografică Valahă, chiar
luând „model de şcoală“ de la sud-coreeni, ori de la

turcii de astăzi, care şi-au turnat istoria popoarelor
pe care le reprezintă în lume, mai toată, în filme de
cea mai înaltă valoare / competiţie, cu beneficplanetar circuit.

(Penultima cronică de carte beletristică, 26 Ŕ 30 florar, 2014, tot de la Piramida Extraplată...)
____________________
* Vasile Moldovan, Descăunarea, roman, Bucureşti, Editura Societăţii Scriitorilor Români (ISBN 978Ŕ606Ŕ
8412Ŕ12Ŕ2), 2014 (pagini A-5: 256).

Desen de Damian Petrescu
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Mariana PÂNDARU

Grupaj de poezii din Cartea florilor /Tthe book of flowers
traducere în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu,
Editura Călăuza v.b. Ŕ Deva și Editura Destine Literare Ŕ Montreal, 2014, 74 pp.

Macul Ŕ floare a somnului
și a viselor Ŕ
sângerie luminã
în verdele câmpului…
Ca un ochi viu
și totuși fragil
însuflețește peisajul…
*
Flower of sleep
and dreams,
a blood-red light
in the green of the field,
like a vivid eye
and yet fragile,
the Poppy gives life to the landscape…
204

***
Cât vezi cu ochii
magica Floare-a-soarelui
se rãsfațã
în lumina de varã…
Rotitoare și supusã noblețe
pe toatã întinderea…
*.
As far as one can see,
the magic Sun-flower
overindulges
in the summer light…
A rolling and subdued nobleness
on the vast extension…

***
Nu existã cuvinte
care sã atingã
frumusețea regalã
a Trandafirului
Ŕ risipã de culoare
și dãruire
în viața lui trecãtoare.
*
There are no words
to touch
the royal beauty
of the Rose
Ŕ squandering colour
and devotion
in this transient life.
destineliterare@gmail.com
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***
Oh, Liliacul Ŕ
flãcãri violete pe ram Ŕ
își revarsã parfumul
în lumina
primãverii târzii,
semn de bucurie supremã
și de iubire plãpândã…
*
Oh, the Lilac Flower Ŕ
violet flowers on the branch Ŕ
overflow their fragrance
in the light
of a late spring,
a sign of a supreme happiness
and tender love…
***
Ascunsã
în cerc de albã luminã
Floarea de colț înflorește,
simbol al dragostei fãrã pereche
Ŕ reginã unicã
în singurãtatea
pietrei încinse
*
Hidden
in the circle of a white light
the Edelweiss blooms
as a symbol of an exceptional
love
Ŕ a unique queen
in the loneliness
of a hot stone

splendoarea.
Cuvintele sunt de prisos
în fața frumuseþii
lor imperiale…
*
Under secret shadows
Peonies exhibit
their splendor.
Words are useless
in front of
their imperial beauty…
***
Stânjeneii
Ŕ flori fascinante,
flori efemere…
În mirajul cuvintelor
sunt mereu
ca o punte
între cer și pãmânt.
*
Iris Flowers
Ŕ fascinating flowers
ephemeral flowers…
In the wonder of words
they are always
like a flying bridge
between the sky and the
earth.
***
Garoafele roșii Ŕ
adorate flori
ale iubirii profunde…
Sentimente
de-a dreptul incendiare
în craterul inimii.

****
*
Sub tainice umbre
Bujorii își aratã
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Red Carnation Ŕ

the sacred flowers
of a deep love…
Real incendiary
feelings
in the crater of heart.
***
Laleaua
Ŕ floare divinã
venitã în lume
tocmai din grãdina Paradisului…
Acum își trãiește magia
într-o adevãratã explozie
a luminii solare.
*
The Tulip
Ŕ a divine flower
which came to this world
right from the garden of Paradise…
Now it lives its magic
in the real explosion
of the solar light.
***
Zãmislitã în ape tulburi
la rãsãritul soarelui
Floarea de Lotus
iese-n luminã Ŕ
arãtându-și splendoarea…
și ca un miracol
la cãderea nopții
se retrage-n adâncuri…
*
Conceived in muddy, agitated
waters
at sunrise
the Lotus Flower
comes out to light Ŕ
exhibiting its splendour…
And like a miracle
it withdraws in its depths
at the fall of night…
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Muguraş Maria PETRESCU

Revista Destine Literare semnalează pentru dumneavoastră
TEATRUL DE ARTĂ DEVA - TAINA
MĂNĂSTIRII. Vă mărturisesc, având o mare
bucurie în suflet, pe care doresc să o împărtășesc și
cu Dvs., că pe 21 aprilie 2015, am revăzut la o
distanță, nu prea mare de timp de la premieră, piesa
de teatru Taina mănăstirii. Cu acea ocazie am scris o
cronică teatrală, dar în special am scris despre modul
absolut admirabil al jocului celor trei actrițe, diferite

ca stil, personaje, caractere, destine, roluri, manieră
de abordare și interpretare. Dacă se întâmplă să vezi
din nou o piesă de teatru într-un interval de timp atât
de scurt, iar ea reușește să-ți trezească interesul
măcar cât la premieră sau chiar mai mult, atunci
înseamnă că într-adevăr performanța artistică este la
mare înălțime.

Trei actrițe care își trăiesc în același timp, dar și separat,
drama lor (de la stânga la dreapta: Isabela Hașa Ŕ Maica stareță Miriam Ruth, Cristina Lazăr Ŕ Dr. psihiatru Martha Livingstone și Adriana Sâncrăian Ŕ novicea Agnes).

În cazul celor trei actrițe acest lucru este dublat de o pătrunderee a mentalului personajului, în
însăși fibra lui existențială, pentru ca apoi dintr-un
sentiment de introvertire, totul să iasă la iveală. Pornim de la simpla idee de bază că cele trei personaje
sunt mai întâi de toate femei în trei poziții sociale
diferite (actrița Isabela Hașa - Maica Miriam Ruth stareța mănăstirii, actrița Cristina Lazăr - doctorul
psihiatru Marththeoa Livingstone și actrița Adriana
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Sâncrăian Ŕ novicea Agnes). Fiecare dintre ele își
etalează jocul actoricesc pornind de la punctul lor
zero, inițial. Dar care este, de fapt, punctul inițiatic
al celor trei personaje? Cel al începutului lor de viață pe acest pământ sau cel al piesei cu rădăcini
adânci în trecutul vieții lor? Cele trei actrițe întrupează cel puțin trei ipostaze, jocul lor evidențiind
tocmai plurivalența: Isabela Hașa Ŕ Maica Miriam
Ruth este femeie, mamă dar și slujitoare a lui Dumnezeu, trebuind cu greutatea din suflet și conștiința
de rigoare, să accepte sloganul impus al vieții trăite
dinainte de mănăstire, rigoarea dogmelor acceptate,
dar și protejarea ,,fiicei ei sufletești‟‟ (Agnes care îi
este și nepoată după soră) de presiunea exterioară.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Câtă transfigurare și trăire
exprimată pe fața
Maicii starețe, Miriam Ruth (Isabela
Hașa, stânga)! Chipul ei exprimă dragoste,
ocrotire,
tandrețe, oricum sentimente materne (chiar dacă ea
nu este mama adevarată). Poate că este mai mult
decât atât: este mama sufletească. În dreapta, novicea Agnes (Adriana Sâncrăian) se bucură cu inocență de ocrotirea celei pe care o consideră mamă.

Dar raționalul acesta, negarea transcendentului nu
fac decât să o ducă spre însingurare și o mare lacrimă purtată în suflet.

Doctorul psihiatru Martha Livingstone (Cristina Lazăr) este un altfel de femeie care pleacă la
drumul vieții cu speranță, dar două evenimente nefericite îi schimbă destinul, influențându-i gândirea
care va fi pentru toata viața ei doar bazată pe rațional, realism și fapte ce pot fi științific demonstrate.

Cele trei actrițe atrag atenția asupra faptului
că viața este un joc real, imposibil și nemilos al femeii înconjurată de tristețe, singurătate și amar, în
căutare de iubire. Nu știi care dintre ele este mai
nefericită, sau mai singură.

Agnes (Adriana Sâncrăian) este copilul devenit femeie (fără să știe cum și fără să înțeleagă
cum) sau femeia care va continua să fie în inocența
ei acceptată prin credință și fără a cerceta, deci ocrotită necondiționat de Maica Miriam, dar supusă, pe
de altă parte, tuturor ,,furcilor caudine‟‟ ale omului
de știință Dr. Martha Livingstone. Și totuși Agnes va
rămâne cea pentru care ,,Charlie e un coconaș/ Spilcuit și dulce/ Bombonele din oraș/ Iubitei i-aduce „‟.

De la stânga la dreapta: Maica stareță
Miriam Ruth (Isabela Hașa), novicea
Agnes (Adriana Sâncrăian) și Doctorul
psihiatru Martha Livingstone (Cristina
Lazăr).

Trei femei, trei destine multiplicate de trei ori câte trei, totul la puterea a treia care recunosc necondiționat că
bine ar fi ca toți ateii să poată spune doar trei cuvinte: ,,Dumnezeu te iubeste!‟‟

destineliterare@gmail.com
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Teatrul de Artă Deva - Camera de hotel

Constantin Cubleșan, în regia Prof. Dr. Zoltan
Schapira, psihodesing Dr. Olivia Costea.

Sâmbătă 9 mai 2015 a avut loc la Teatrul de Artă din
Deva premiera spectacolului Camera de hotel de

Inspirat dintr-o realitate trăită de foarte mulți dintre
noi, unii fugiți din țară, dar cei mai mulți rămași aici
ca să mănânce mai departe salam cu soia, autorul ne
propune (fără a pune cele două tabere pe o poziție
antagonică, ci doar de egalitate, de tristețe trăită
diferit) o piesă cu o temă extrem de actuală, o dramă
trăită pe muchia de cuțit a unor vremuri tulburi în
România primăverii anului 1990, doar la câteva luni
de la căderea regimului comunist. Doi titani ai
teatrului, dramaturgul Constantin Cubleșan și
regizorul Prof. Dr. Zoltan Schapira își unesc forțele
creatoare, dând scânteie personajelor, (puține, dar
extrem de bine conturate și gândite) în întunericul
sufletului lor. La rândul lor, acestea din urmă intră în
jocul ,,impus‟‟ de bună voie, cu un firesc, o nonșalanță, o dezinvoltură și o naturalețe greu de imaginat
pentru apăsarea din sufletul lor și drama pe care o
trăiește fiecare în parte.

Totul (acțiune a
piesei și personaje)
se învârte dramatic
în jurul ideii de a fi
continuat o viață
înnourată și lipsită
de viitor, o existență
searbădă, sau alegerea unei vieți trăite

într-o țară liberă (Suedia), unde pornirea a fost extrem de grea, iar ,,timpul costă bani‟‟. Acesta ar fi
un aspect în jurul căruia migrează acțiunea, dar și
protagoniștii ei: viața trăită cu bune sau cu rele, cu
bucurii sau cu tristeți, cu satisfacții sau insatisfacții,
dar sigur cu mult sacrificiu, însingurare, un preț
foarte scump și renunțare la multe lucruri dragi...
Căci fericirea aparentă nu duce neapărat la strălucire. Paradoxal, rezultatul poate fi eșecul sufletesc.

Acest mesaj clar al dramaturgului este preluat și speculat la maximum de regizorul suedez de
origine română Prof. Dr. Zoltan Schapira, precum și
de soția Domniei Sale, Dr. Olivia Costea, Consul
Onorific al României în Suedia, care a asigurat
psihodesign-ul piesei. Autorul împreună cu acest
cuplu de succes și cu actorii au reușit admirabil să
aducă în lumina rampei situații trăite într-un trecut

istoric nu prea îndepărtat, drapat în drama omului de
aici sau de dincolo. Iar acest lucru se observă în fiecare moment al piesei: regizorul Prof. Dr. Zoltan
Schapira a înțeles clar mesajul dramaturgului,
trasmițându-l, la rândul lui, actorilor. Nimic nu a
fost lăsat la voia întâmplării și se vede clar că el a
lucrat textul împreună cu actorii până în cele mai
mici detalii. Și i-a reușit. Suișurile și coborâșurile,

Lola (Andreea Gabor) și
Valentin (Mihai Panaitescu)
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momentele de tristețe, sfâșiere și restriște sufletească, disperare, neputință, imposibilitate (din diverse
motive) de a exprima ceea ce simt cu adevărat, răbufnirile cumplit de dureroase, dar care sunt ca un
strigăt în deșert (vezi Lola ,,aș fi vrut atât de mult să
mă iubească cineva, mi-aș fi dorit să fiu cât mai mult
timp bolnavă ca mama să-mi spună povești), nevoia
cronică și acută de dragoste sunt alternate și speculate prin indicațiile regizorale de momente, replici,
atitudini, stângăcii de limbaj sau comportament,
situații oarecum imposibile, dar care au mult umor
prin exprimarea actoricească, venind să descrețească
frunțile, să însenineze atmosfera dramatică, să aducă
zâmbetul pe buzele spectatorilor, sau chiar râsul
sănătos, atunci când acest lucru ar fi cel mai puțin de
așteptat. La toate acestea se adaugă și jocul inegalabil al actorilor.

La toate acestea se mai adaugă coloana sonoră cu
melodii bine alese și foarte sugestive pentru diversele momente ale piesei.

Venind oarecum din umbră, dar cu o discreție și o finețe greu de egalat, Dr. Olivia Costea asigură psihodesign-ul. Faptul că Domnia Sa a făcut
corp comun cu piesa se vede bine din decorul folosit. Am putea spune aproape sărăcăcios, Dr. Olivia
Costea ne propune un mobilier simplu (două fotolii,
cu o măsuță între ele, un cuier pom, de care atârnă
un loden și o pălărie, un suport pentru două geamantane, o altă mobilă mică pe care se află o sticlă de
whisky, două pahare si un telefon). Atât. În rest doar
niște paravane negre, care separă restul lumii de
acest univers miniatural și închis, fără niciun fel de
perspectivă. La fel ca și vața. Cea din țară acoperită
de un gri cu o strălucire metalică și rece, înconjurată
cu pereți, ziduri mari, negre, dincolo de care nu se
poate vedea nimic, dar și viața din străinătate cu
,,comfortul‟‟ de rigoare al unei camere de hotel singulară, impresonală, rece, distantă, tristă, oricât de
multe ar oferi. Iar pereții ei negri nu fac altceva decât să sugereze înstrăinarea sângerândă a unui suflet
pierdut prin lume în căutarea unei fericiri himerice.
Deosebit de sugestiv psihodesign-ul Dnei Dr. Olivia
Costea a cărei finețe și distincție vin să-i dubleze
puterea sau forța ei în crearea unei atmosfere extrem
de veridică și de pertinentă pentru viața de aici sau
din străinătate.

Astfel Valentin (prin
interpretarea absolut deosebită a actorului și regizorului artistic Mihai Panaitescu) întruchipează românul
care a trăit în țara lui de
origine un timp oarecare și care, dintr-un spirit de
libertate, dorință de afirmare și de a reuși în viață,
alege calea exilului, revenind abia după opt ani de
absență cu speranță, înfrigurare, dorința de a-și găsi
logodnica pe care o părăsise, dar întâlnind în tren pe
Lola, o tânără la care nu îndrăznește să viseze de
teamă și șovăială, care îl caracterizează atât pe el,
cât și pe ceilalți. Mihai Panaitescu reușește magistral
să-și joace un rol extrem de dificil, dar și de ,,true to
life‟‟, un rol care este o provocare permanentă pentru el, provocare pe care o acceptă cu multă căldură
sufletească și dăruire, făcând un slalom al vieții de la
o tristețe apăsătoare, chiar covârșitoare, la situații
pline de umor, sau comportamente, atitudini sfios
adolescentine. Personal, nu cred că este foarte ușor,
oricât de multă experiență actoricească ai avea, să
treci atât de repede de la o stare la alta. Doar că Mihai Panaitescu ne-a demonstrat (și nu o dată) că pentru el scena este ca și viața reală, sau poate chiar mai
mult.
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Înțelegem că între dramaturg, regizor și
psihodesigner a existat o conlucrare sau o colaborare
nu doar foarte stânsă, ci și fericită, care a fost încununată cu succes și ropote de aplauze din partea publicului. Văzând piesa ai putea crede că personajul
principal este doar Valentin (actorul Mihai Panaitescu). Poate să fie și așa , dar persoajele mai pot fi
interpretate și altfel: 1) ele migrează în jurul lui Valentin având diverse raporturi cu acesta; 2) pot deveni, fiecare la rândul lui, personaje principale în jurul
cărora pot gravita toți ceilalți.
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Silvia (actrița Denisa
Vlad) aduce în imagine un portret special.
Dintr-un punct de
vedere ea este tipul
femeii îndrăgostită pe
viață de logodnicul ei
care o abandonează
fără veste, singura
amintire vie și permanent prezentă, mărturie a unei iubiri disperate și imposibile fiind fetița lor
Viviane (Alexandra Ess). În acest joc de quid pro
quo Silvia devine un fel de Sherlock Holmes, în afara unor adevăruri prezente, dar și trăind alte momente la cote maxime. Ea însăși poate fi un personaj
principal în sine în jurul căruia se învârt, la momente
diferite, celelalte personaje.

Lola (Andreea Gabor) o actriță pe care am
mai văzut-o jucând și în alte piese de teatru (Gaițele,
Năzdrăvăniiile lui Păcală, etc.) roluri diverse, travesti, interpretează, și de data aceasta deosebit rolul
unei tinere visătoare, romantice, aflată în fața vieții,
oarecum nedreaptă pentru că, prin meseria ei de meteorolog, ea trebuie să-și sacrifice câte două săptămâni din viață și să stea singură ,,acolo sus la cotă,
doar cu aparatele.‟‟ Ar fi putut foarte bine să fie actriță sau medic. Dar nimic din toate acestea. Ea este
simbolul tinerei însetate de iubire, de tandrețe, care
nu vrea să-i fugă printre degete prețiosul timp al
tinereții, sau să-l risipească în căutări sterile, în speranțe deșarte.

Simbol al genereției ei? Sau ,,satelit‘‘ al unui
,,soare‘‘ (Valentin) încă neclar?
Boby (actorul Radu Tudor) este tipul tânărului dornic de afirmare, dar și al îndrăgostitului posesiv și
bolnav de gelozie, al tipului care creează mereu confuzii și care, la rândul lui, nu înțelege nimic din ceea
ce i se întâmplă, sau de ce i se întâmplă toate numai
lui. Aceasta ar fi poziția lui singulară însă, în același
timp, el depinde de și intră (uneori fără să vrea) în
Lola și Valentin
sarabanda celorlalți, migrând pe orbita impusă, asemenea unui ,,atom bezmetic‟‟. Cum oare să-l vrea
Lola, care este visătoare dar și realistă, dorindu-și
alături de ea un bărbat adevărat?!

(de la stânga la dreapta: Boby Ŕ Radu Tudor și Lola Ŕ
Andreea Gabor).

210

În sfârșit, două personaje la fel de importante, văzute
doar la sfârșitul piesei în două poze alb-negru (așa cum
se făceau ele odinioară) și numai la finalul piesei. Centralista hotelului, Jeni (actrița Roxana Olșanschi pe
care am mai văzut-o jucând în Gaițele și
Năzdrăvăniiile lui Păcală, împreună cu fiica ei Alexandra Ess, care joacă rolul fetiței Viviane). Revin la
rolul centralistei. Roxana Olșanschi va interpreta pe tot
parcursul piesei un rol de salariată acră, indiferentă,
țâfnoasă, uneori impertinentă, puțin amabilă, plictisită
și sătulă de a mai suporta ,,mofturile clienților cu
destineliterare@gmail.com
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amante, iubite, neveste sau ce-or mai fi ele și care nu
știu ce vor‟‟, cu o voce plată, autoritară, seacă, nazală, nici măcar interesată în a mai asculta convorbirile
și a mai introduce, din când în când câte o fișă în
panoul telefonic, pentru a face vreo legătură. Un
altfel de simbol al unei societăți. În context general,
centralista Jeni este filtrul care limitează sau permite
accesul tuturor sau comunicarea cu lumea.
Viviane produs al tuturor timpurilor, copilul care
crește doar cu mama, dorindu-și toată viața nu o
păpușă, ci un tată și care, în jocul vieții depinde de
cei mari.
Alcătuită pe sistem concentric, de joc atomic amar,
într-o mișcare brauniană și de eppur si muove piesa,

concepția ei în întregime, precum și jocul actorilor
sunt de o forță sugestivă de netăgăduit. Personaje
concentrice, fiecare în sine având o istorie proprie de
viață, ar putea face o piesă de teatru în miniatură,
arta regizorului fiind aceea de a crea un teatru în
teatru (picture in picture). Paradoxal, tipul de caractere și destine unicat nu fragmentează drama, ci îi
conferă unitate. Sunt personaje simbol chemate rând
pe rând împreună în jocul lor sub lumina reflectorului, să-și spună simplu povestea vieții. O piesă simbol cu personaje simbol și cu actori care au reușit să
redea pe deplin valoarea unor simboluri umane.
O echipă unită, de un talent excepțional! Felicitări și
aplauze din tot sufletul la scenă deschisă!

Despre actorii români Dr. Olivia Costea spunea: ,,Actorii din România sunt oameni extrem de valoroși...
Actorul român este un om inteligent, educat. Când urcă pe scenă el nu așteaptă să-i vină inspirația divină, ci
își muncește rolul și de aceea merită să aibă un alt statut, unul special.‟‟ (sursa: Argeșul, ,,O poezie despre
viața de soldat‟‟, postat de Mirela Neagoe, p. 29, aprilie 2015 în Teatru.
http://www.ziarulargesul.ro/o-comedie-despre-viata-de-soldat/
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Teatrul de Artă Deva - Arta Adulterului de Pierre Chesnot.
Într-adevăr, de când se știe, mai în glumă sau mai în serios,
adulterul trebuie privit ca o artă de a ascunde o anumită atitudine
duplicitară, ca o artă a disimulării, dar în același timp și ca o artă de
a iubi sau de a te bucura de cineva, care la acel moment, din diverse motive îți este interzis de rigorile societății, de mentalități și diverse sisteme educaționale, de concepții. În cazul de față adulterul
este ridicat la rang de artă prin șlefuirea lui de către personajele
care se cuplează în afara căsătoriilor lor, din acest punct de vedere
piesa fiind plină de veselie, lipsită de griji, plină de umor de situație
și limbaj, sprințară și efervescentă, asemenea unei șampanii într-o
cupă transparentă. Aceasta este lumea în care actorii își susțin pledoaria pro adulter.
O comedie spumoasă care prezintă, spre deliciul publicului,
diverse tipuri de cupluri adulterine. Jean-François (Mihai Panaitescu) se iubește cu Magalie (Andrea Pascu), amândoi reușind, cu
emoțiile de rigoare, să-și înșele soția, pe teribil de geloasa Cécile
(Roxana Olșanschi) ca și pe suspiciosul ofițer de marină Charles Henri (Mihai Feier). Iar dacă Magalie cere
și, uneori chiar îl imploră pe iubitul ei să o protejeze sau să o
scoată din anumite încurcături, Jean-François (interpretat de
actorul Mihai Panaitescu) trebuie să facă un slalom printre
toate personajele piesei, care, pe deasupra, nu sunt deloc puține și să se descurce à la merveille.
Cécile (Roxana Olșanschi) și Jean-François (Mihai Panaitescu)

După părerea mea rolul pe care l-a creat Mihai Panaitescu în
această piesă este, pentru genul de comedie, unul dintre cele mai bine
jucate de acest actor care, în ciuda siituațiilor pe muchie de cuțit, se pliază
foarte ușor după ele, afișând o nonșalanță greu de imaginat , frizând tupeul, afișând o stăpânire de sine, deși în spatele acestor atitudini se cască
hăul spaimei lui, care îl împinge să facă orice, sau să găsească à la minut
o soluție, fie ea chiar și disperată, pour l‘échapper belle. Iar lupta aceasta
din interior impusă de factori exteriori, dorința de a-și mușamaliza vina,
dar în același timp și aceea de a-și păstra toate avantajele oferite de o soție posesivă, respingătoare din toate punctele de vedere și geloasă, momentele de neputință disperată de a mai face cumva față vreunei situații,
dorindu-și cu ardoare totul în schimb, toată această frământare pro și contra se văd foarte bine pe chipul lui (care de multe ori îl trădează cu bună
știință și voință), sau în maniera lui de a se comporta. Se vede clar, Mihai
Panaitescu și-a studiat rolul până în cele mai mici detalii.
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Acelasi lucru se poate spune și despre Isabela Hașa,
care joacă rolul lui Nadine.
Ea îl are partener de adulter pe Daniel Dobruțchi
(Gérard) numai că, de această dată, cei doi amorezi
nu au avut probleme prea mari în a se justifica în
familiile lor care au acceptat ușor motivațiile plecării
de acasă. În schimb, ceea ce ar fi trebuit să fie un
weekend de vis, plin de romantism și senzualitate,
petrecut undeva prin sudul Franței, într-un colț de
vis și uitat de lume, se transformă într-un coșmar,
într-o nemulțumire totală; în ciuda afișării unei atitudini de ,,taur‟‟, Gérard este incapabil să facă ceva,
spre nemulțumirea totală a lui Nadine. Rolul pe care
îl joacă Isabela Hașa este extrem de reușit, ea devenind pe rând ,,pisicuța‟‟ de pe pernuță, ușor prețioasă, alintată, răsfățată, unduioasă, rafinată în ale vieții, senzuală, pentru că așa îi stă bine unei amante,
dar pe de altă parte și femeia care știe foarte bine ce
vrea, impunându-și clar punctul de vedere.
Remușcări? În cazul celor două cupluri acest lucru
nu există, decât poate menționat, așa en passant de
Nadine, dar nu că ar fi crezut în ceea ce spunea chiar
ea.

viață, în tot ce văd și aud în jurul lor, ba chiar fiind
cooperanți și fericiți că li s-a oferit ocazia de a participa la o filmare.
Paquerette (Cristina Lazăr) joacă rolul unei prostituate. Picanteriile ei exprimate prin anumite gesturi, ca
și oarecarele ei pretenții de femeie care știe și cunoaște multe, pentru că a văzut atâtea la viața ei,
manifestate de un comportament care ar vrea să spună că ea ar fi altcineva decât în realitate, aduc un
altfel de șarm piesei. Deși este înconjurată de două
personaje masculine, oarecum secundare, Legris
(Eugen Morar) un pretins sinucigaș și un amant oarecare (Delie Leontin), un ,,client‟‟ lipsit de importanță (câți au trecut prin patul ei?) se vede clar că
fără cei trei piesa ar fi schiopătat.
Sper că rândurile mele v-au trezit curiozitatea pentru
piesele de teatru pe care vi le-am prezentat și că veți
dori ca locuitori ai acestei planete albastre, să poposiți într-o zi prin orașul Deva, să-l vizitați, dar mai
ales să mergeți cel puțin la un spectacol în care actorii Teatrului de Artă să vă încânte sufletele cu performanțele lor scenice. Vă rog să credeți că nu veți
regreta și că veți purta amintirea unei piese jucată
impecabil, dorindu-vă să reveniți aici cât mai curând
posibil, sau cât mai des.

Trebuie să mai adăugăm aici faptul că cei doi protagoniști Jean-François și Nadine sunt puternic susținuți în jocul lor de așa-zișii parteneri de cuplu:
Magalie și Gérard, care vin din spate să-și propulseze amanții și mai mult, să-i scoată în evidență. Iar
jocul acestui tandem le-a reușit de minune celor patru actori.
Să nu-i uităm pe soții încornorați (les maris cocus):
Cécile și ofițerul Charles Henri, care, în ciuda atitudinii lor firoscoase, sunt cei mai ușor de ,,dus de
nas‟‟. Din geloși și suspicioși, se transformă în
blânzi ca doi mielușei, ca doi cățeluși care, în plus,
devin chiar foarte încrezători în partenerii lor de
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Lansare de carte. Mariana Pândaru –
Cartea florilor / The book of flowers

Comunicat de presă
Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva
organizează în ziua de 18 mai 2015, ora 1700, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle d‟Or, lansarea
celui mai recent volum de versuri al poetei și editoarei Mariana Pândaru, volum bilingv intitulat „Cartea
florilor - The Book of Flowers”. Variantele în limba
engleză ale poeziilor sunt tălmăcite de scriitoarea
Muguraș Maria Petrescu, volumul fiind ilustrat cu
fotografii color realizate de Nicolae Jianu.
Numele Marianei Pândaru este de peste trei decenii
bine cunoscut iubitorilor de literatură din judeţ, în
special iubitorilor de poezie. De aproape patru decenii, de la debutul în revista Tribuna, din 1974, Mariana Pândaru s-a dedicat literaturii şi a oferit cititorilor volume valoroase de poezie (Dincolo de râu,
câmpia Ŕ 1987, Salt mortal Ŕ 1992, Ferigi înzăpezite
Ŕ 1996, Lacrima de ambră Ŕ 1998 etc.), interviuri,
note de drum etc.
Mariana Pândaru a fost și este o prezenţă activă în publicistica hunedoreană de după 1989, în
special în paginile ziarului Călăuza, înfiinţat în anul
1991 de regretatul Valeriu Bârgău. A fondat revista
Constelaţia dragonului, devenită ulterior Ardealul
literar şi artistic, acum Ardealul literar, o revistă
literară de bună calitate care a oferit cu generozitate
spaţiu pentru debutul unor tinere talente, dar şi pentru semnături de prestigiu ale vieţii literare româneşti.
În calitate de editor, a înfiinţat editurile Călăuza v.b. şi DaniMar, ambele din Deva, care au
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adus pe piaţa de carte lucrări de valoare din aproape
toate genurile și speciile literare: poezie, proză, memorialistică, eseuri, note de drum etc.
Mariana Pândaru este membră a Uniunii Scriitorilor
din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România şi laureată a numeroase premii literare naţionale şi internaţionale: Premiul revistei România
literară (1985), Premiul revistei Familia (1987),
Premiul „Mihai Eminescu” pentru poezie, Suceava
(1997), şi importantul premiu „Novalis” obţinut în
anul 2001, la München, în Germania etc.
Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva i-a acordat „Trofeul Micului Cititor” în anul 1996. Despre activitatea literară a Marianei Pândaru au scris elogios personalităţi precum
Constanţa Buzea, Cezar Ivănescu, Mircea Ciobanu,
Constantin Cubleşan, Dumitru Velea etc.
Placheta de poezii Cartea florilor – The
Book of Flowers va fi prezentată, la lansare, de scriitoarea și publicista Muguraș Maria Petrescu. Volumul este un florilegiu, în sensul propriu, de poezii
dedicate celor mai îndrăgite flori, de la mac la garoafă, de la liliac la crin, toate prezentate în versuri
esențializate ce duc cu gândul la tehnica haikuului.
Fiecare poezie este ilustrată cu o fotografie artistică
menită să sublinieze calitățile florii pe care poeta o
descrie cu o sensibilitate și delicatețe remarcabile,
specifice, de altfel, personalității Marianei Pândaru.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Motto-ul sub care autoarea și-a așezat placheta de mici bijuterii florale este elocvent:
Florile – daruri ale lui Dumnezeu
Pentru sufletul omului.
Cu prilejul acestei lansări, poeta Mariana Pândaru va dialoga cu iubitorii de poezie și va susține o sesiune de autografe.
Cu deosebită considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara

Ioan Sebastian Bara, Manager al Bibliotecii ,,Ovid Densușianu‟‟ Hunedoara Ŕ Deva deschide evenimentul lansării cărții. În
plan secund de la dreapta la stânga: Nicolae Jianu (fotograf
profesionist), Isabela Hașa (actriță), Mariana Pândaru (scriitoare), Muguraș Maria Petrescu (traducătoare de literatură)

Ioan Sebastian Bara, Muguraș Maria Petrescu și Mariana Pândaru

În după-amiaza zilei de 18 mai a.c., a avut loc lansarea cărții scrise de Mariana Pândaru Cartea florilor / The Book of Flowers, volum bilingv tradus în limba engleză de Muguraș Maria Petrescu (Ed. Călăuza
v.b. Ŕ Deva și Ed. Destine Literare Ŕ Montreal, 74 de p.). Traducătoarea a fost și amfitrioană. În deschiderea
evenimentului ea a dat citire unor mesaje sosite de la prieteni scriitori atât din țară, cât și din străinătate.
Passionaria Stoicescu: ,,Floare delicată și parfumată care ești tu în poezia contemporană.Te felicit că ai
răgazul să scrii și pentru tine și pentru ceilalți care te iubesc și te prețuiesc, având pe cap revista și edituri și
alte angarale ca tot omul. Regret că nu sunt alături de tine și de Muguraș Maria Petrescu, cea care face parte
din universul floricol și e un personaj de bază, care te susține și te iubește. Nici cu Bara nu îmi e rușine, el
fiind stâlpul acțiunilor culturale (,,bara‟‟), la bibliotecă, târguri de carte, saloane literare. Te iubește mult și
Ion Iacob, ,,protejatul‟‟ meu pe care nici măcar nu-l cunosc, nu l-am văzut, dar ne tutuim și ne spunem păsurile. E bine că ai cutezat să scrii despre flori: ai gracilitatea, sfiala, tăcerea lor vorbitoare, prin culoare, parfum și formă. Îți amintești de jocul din copilărie când citam: << Ești o floare/ Ești un crin/ Ești parfumul cel
mai fin/ Și ca semn că te iubesc/ Colea jos mă iscălesc! >>
Cu drag și prețuire,
A voastră (pune alături spiritul lui Valeriu, pe Mugurașa, Paulina Popa și Sebi Bara),
Passionaria.
Pentru confirmare Passiflora încarnată sau cerulea.‟‟

Un alt mesaj a fost cel trimis de Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian de la New York:
destineliterare@gmail.com
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,,Dragii mei,
Ce lucruri frumoase faceți voi acolo! De ce nu sunt și eu între voi? Un Atlantic îmi stă în cale! Trebuie să inventez ceva ca acest Atlantic să fie doar o cărare... Felicitări tuturor: dragelor Mariana și Muguraș,
mult iubitului Sebastian Bara, cel fără pereche în susținerea scriitorilor din parohia dumnealui.
Cu drag,
Theodor Damian‟‟

PS: POETO,/ leagă-ne printre flori,/ POETO, cum știi mai bine./ Printre arșiți sau ninsori/ Dorul va veni la
tine/ Și te-o pune într-o glastră/ Mariana, floarea noastră…‟‟
Vorbind despre această carte, Muguraș Maria Petrescu a arătat că acest volum de versuri este de o
sensibilitate aproape ieșită din comun, accentuată și prin tematica ei aparte. Cartea florilor / The Book of
Flowers scrisă de binecunoscuta poetă Mariana Pândaru, ne propune un altfel de dicționar, destul de neobișnuit, anume definirea unor flori, ,,pictate parcă impresionist‟‟, dar simplu, deosebit de sugestiv și cu multă
grijă alese, ca și cum ea nu ar vrea să le rănească, dară-mi-te să le atingă doar cu un cuvânt. Tehnica scrierii
este una actuală, poeta supunând atenției cititorului delicatețea haiku-ului poeziei japoneze care brodează
floarea de cireș cu sărbătoare în suflet (,,Risipă de flori/ în Cireșul drag mie/, scânteia tulburătoare a vieții/ spre bucuria ochilor nostri -,/ din tremurul petalelor albe/ în primăvară‟‟), împletită cu balada pre-elizabetană
What Is a Youth (v. cântecul din filmul lui Franco Zefirelli, ,,Romeo și Julieta‟‟ ,,A rose will bloom/ And
then will fade/ So dies the youth/ So dies the fairest made.‟‟).
,,Nu există cuvinte
care să atingă
frumuseţea regală
a Trandafirului
Ŕ risipă de culoare
şi dăruire
în viaţa lui trecătoare.

There are no words
to touch
the royal beauty
of the Rose
Ŕ squandering colour
and devotion
in this transient life.‟‟

Cu acest prilej au vorbit: scriitoarea Paulina Popa, cea care le-a
felicitat pe Mariana Pândaru și pe Muguraș Maria Petrescu, arătând că
acest volum de versuri este un succes incontestabil.
Virgil Șerbu Cisteianu, scriitor și redactor șef al revistei ,,Gând
românesc‟‟ de la Alba Iulia a spus despre această carte că ea cuprinde
toată bucuria de suflet a Marianei Pândaru pe care aceasta o adună întrun buchet de flori, pentru ca apoi să-l ofere cititorilor ei.
Eugen Evu a subliniat rolul catarsic al scrisului.
Prof. Maria Toma-Damșa a prezentat cartea Marianei Pândaru. ,, Membră a USR și a UZPR,
director al Editurii Călăuza v.b., redactor șef al revistei ,,Ardealul Literar‟‟, autoare a peste 16 volume de
poezie, însemnări de călătorie, interviuri și publicistică. Poeta Mariana Pândaru ne surprinde cu un volum de
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poezii inedit, în ediție bilingvă (româno-engleză) în traducerea Mariei Muguraș Petrescu.
Intitulat Cartea florilor, volumul minunat
ilustrat de Nicolae Jianu, impresionează în primul
rând prin capacitatea de concentrare a expresiei,
fiecare poezie fiind un simplu enunț în aparență,
pentru că dominanta fiecăreia rămâne metafora
simbol sau alegoria pe care o încorporează. ,,Macul
Ŕ floare a somnului,/ sângerie lumină‟‟, ,,ochi
viu...‟‟, ,,plăpânzii ghiocei‟‟ se constituie în ,,alb de
zăpadă/ însuflețind luminosul pădurii‟‟, trezind lumea amorțită la viață. Crinul este ,,nobilă floare‟‟
simbol al ,,castității supreme‟‟ care, precum ,,o
trompetă de înger/ vestește coborârea/ lucrurilor
simple/ în lume...‟‟ Trandafirul are ,,frumusețea
regală‟‟ în ciuda vieții lui efemere, în timp ce
,,păpădia Ŕ bănuțul de aur‟‟, ,,împânzește câmpul/
cu lumina ei‟‟, ,,iasomia Ŕ darul lui Dumnezeu‟‟
aduce în suflet starea de fericire, cu mireasmă aleasă, iar hortensia ,,ghem de flori și culoare [...]/ adună trăiri/ adună gânduri‟‟. ,,Lăcrămioara [...]/ un șir
de lacrimi albe‟‟ ,,își trăiește bucuria înfloririi‟‟,
bujorii au o frumusețe imperială, iar stânjeneii sunt
,,ca o punte/ între cer și pământ‟‟. Dintre florile domestice se detașează liliacul, văzut ca ,,flăcări violete pe ram‟‟, ,,stânjeneii/ - flori fascinante/ flori efemere‟‟, ,,glicina Ŕ stalactite violete‟‟, ,,margareta/
[...]/ ca o lacrimă albă a cerului‟‟, ,,hortensia Ŕ ghem
de flori și culoare‟‟, ,,bujorii își arată splendoarea‟‟,
floarea de nu mă uita e firavă și delicată. ,,Garoafele
roșii –/ colorate flori/ ale iubirii profunde...‟‟ declanșează ,,sentimente [...] incendiare‟‟, laleaua Ŕ/ floare
divină‟‟, ,,își trăiește magia/ într-o adevărată explozie/ a luminii solare‟‟, iar ,,narcisa –/ floarea norocului/ luminează viața/ și inima omului‟‟, în timp ce
,,brândușa/ izbucnește/ în lumina ei violetă. Regale
rămân floarea de colț [...]/ simbol al dragostei fără
pereche‟‟, anemona Ŕ/ mirific simbol al tinereții‟‟ și
al ,,unei/ neîmpărtășite iubiri‟‟, ,,magnolia Ŕ/ însuflețind flacăra verde/ a primăverii‟‟ și ,,orhideea/
darul naturii exotice‟‟.
La antipodul florilor terestre se situează floarea de
lotus ,,zămislită în ape tulburi/ la răsăritul sarelui‟‟,
care, ,,la căderea nopții/ se retrage-n adâncuri‟‟.
Florile pomilor, personificate, nu sunt mai puțin
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impresionante. Florile cireșului se nasc din tremurul
petalelor albe, sugerând ,,scânteia tulburătoare a
vieții‟‟, floarea de cais apare ,,tremurătoare în/ frumusețea ei rozalie‟‟, iar floarea de măr/ - ca o minune‟‟, în adâncul căreia ,,rodul stă și așteaptă‟‟.
Cele 33 de flori (cifră cristică) ,,daruri ale lui Dumnezeu pentru sufletul omului...‟‟, așa cum se spune
în motto, își consumă existența efemeră în plină lumină care ia variate forme (,,sângerie lumină‟‟,
,,luminișul pădurii‟‟, ,,lumina ei/ dulce-amăruie‟‟,
,,scânteia tulburătoare‟‟, ,,în lumina/ primăverii târzii‟‟, ,,lumina amiezii‟‟, ,,cerc de lumină alb‟‟, ,,a
luminii solare‟‟, ,,răsăritul soarelui‟‟, ,,joc [...] de
lumină‟‟, ,,lumina ei violetă‟‟) sau în umbră mai
puține (glicina).
Deși concentrate la maximum, versurile conțin o
varietate de metafore și simboluri: ,,sângerie lumină‟‟, ,,supusă noblețe‟‟, ,,trompetă de înger‟‟,
,,bănuțul de aur‟‟, ,,puf de culoare‟‟, ,,rotunjire a
visului‟‟, ,,ochi timid deschis înspre lume‟‟, frumusețe
imperială‟‟,
,,spectacolul
frumuseții‟‟,
,,miracol‟‟, ,,lacrimă albă a cerului‟‟. Contopirea
florilor cu misterele universului este sentimentul
predominant al acestor stanțe, poeta intensificând în
creație cunoașterea raportată la mister.
Scriitorul Ioan Vasiu de la Orăștie a rostit
următoarea alocuțiune: ,,Mă bucur că am această
fericită ocazie de a participa la o importantă manifestare dedicată poetei Mariana Pândaru și de a rosti
câteva cuvinte referitoare la o scriitoare și o editoare
binecunoscută nu doar județului nostrum, ci și în
țară, chiar și în multe alte țări ale lumii.
Nu mi-am propus să vorbesc acum despre
creația poetică a Marianei Pândaru, în general, și
despre acest minunat volum bilingv care se lansează
astăzi. Voi face acest lucru cât de curând, scriind o
cronică literară pe care o voi publica apoi într-o
revistă de profil.
Mă refer pe scurt la poeta Mariana Pândaru
pe care o cunosc de peste 35 de ani, când ne
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întâlneam la ședințele și manifestările cenaclului
Flacăra din Hunedoara, condus în acei ani de
regretatul Neculai Chirica, secondat de un alt
regretat poet Iv Martinovici. În paralel am activat
mai apoi împreună cu Mariana Pândau și cu alți
binecunoscuți scriitori hunedoreni în cadrul
cenaclului Ritmuri, care luase ființă la nivelul
județului Hunedoara, cenaclu condus mulți ani de
Radu Ciobanu.
Ani la rând am putut urmări evoluția în
domeniul literar a Marianei Pândaru, bucurându-mă
alături de ea, ori de câte ori îi erau publicate poezii
în paginile unor prestigioase reviste literare și ori de
câte ori tipărea un nou volum.
După 1989, împreună cu Valeriu Bârgău, a
înființat primul ziar privat din perimetrul
hunedorean și timp de doi ani le-am fost coleg de
redacție. De mai mulți ani Mariana Pândaru conduce
cu har, dăruire și competență Editura Călăuza v.b.,
sub egida căreia au apărut multe cărți de valoare,
bine primite de critica literară.
În toți cei peste 35 de ani de când ne
cunoaștem, mi-am dat seama că Mariana Pândaru
este o poetă cu o sensibilitate ieșită din comun, cu o
bunătate și o generozitate cum rar mi-a fost dat să
întâlnesc în rândurile scriitorilor. Ușa sufletului său
a fost și este mereu deschisă pentru cei care bat la
porțile afirmării în plan literar, nu puțini din
scriitorii din generațiile mai tinere fiind descoperiți,
încurajați și promovați de Mariana Pândaru. Și
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pentru a-i putea promova așa cum se cuvine, ea a
editat revista ,,Ardealul Literar‟‟, care prin
conținutul și semnăturile unor valoroși colaboratori,
a reușit să ocupe deja un loc de cinste în peisajul
revuistic de la noi.
Pentru toate acestea dar și pentru multe alte
merite ale Marianei Pândaru, pe care le voi evidenția
cu altă ocazie, nu pot decât să o felicit din tot
sufletul și să-i urez multă sănătate și putere de
muncă pentru a-și putea duce la bun sfârșit
frumoasele proiecte literare, despre care mi-a vorbit
de multe ori.
Și chiar dacă spuneam la început că nu mă
voi referi acum la poeziile ei, nu pot totuși să închei
înainte de a cita, nu întâmplător, o poezie din acest
volum dedicat florilor: ,,Floare de lungă durată/
Orhideea/ darul naturii exotice/ ciudată și
misterioasă./ Iată cum pasiunea/ poate fi adunată/
într-o singură floare…‟‟
Scriitorul Dumitru Tâlvescu a felicitat-o pe
autoare, sublinind în același timp importanța
traducerii unei cărți într-o limbă de circulație
internațională. În final au mai vorbit Col. (r) Dănilă
Moldovan și Nicolae Jianu cel care a oferit
fotografiile care însoțesc minunatele poezii. Trebuie
să recunoaștem că grafica acestei cărți este absolut
specială.
În stilul ei absolut special și deosebit, dar și
spre încântarea auditoriului, actrița Isabela Hașa a
recitat versuri din Cartea florilor.
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Ioan Sebastian Bara și Muguraș Maria Petrescu o
ascultă cu atenție pe Isabela Hașa

Mariana Pândaru și Isabela Hașa

La fel de mult așteptat a fost și discursul Marianei Pândaru care, cu emoție în glas, a mulțumit
tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei cărți minunate, în mod special lui Ioan Sebastian Bara și
Bibliotecii Județene ,,Ovid Densușianu‟‟ Hunedoara Ŕ Deva pentru evenimentul deosebit de bine organizat
și din suflet, dar și tuturor celor prezenți în sală cărora, la final, autoarea le-a oferit autografe.

Centrul Cultural Municipal ,,George Coșbuc” Bistrița
Zilele Operei ,,Constantin Pavel’’
Primăria Municipiului Bistrița împreună cu Centrul Cultural Municipal
,,George Coșbuc‟‟ Bistrița au invitat patru membri ai Asociației Scriitorilor din
Județul Hunedoara (Mariana Pândaru, Ioan Vasiu, Dumitru Tâlvescu și Muguraș
Maria Petrescu) să participe la cea de a VI-a ediție a Zilelor Operei ,,Constantin
Pavel‟‟, care a avut loc între 20-21 mai a.c.

Nu voi spune așa cum se obișnuiește destul de des în astfel de cazuri, că
nimic nu avea să prevestească timpul minunat pe care urma să-l petrecem în
acest străvechi oraș. În primul rând, mergând de la Deva la Bistrița, călătorul
are ocazia să treacă prin diverse locuri încărcate de istorie, spiritualitate și monumente diverse: Lancrăm (satul unde se află Casa Memorială Lucian Blaga),
Alba-Iulia cu impunătoarea cetate, cele două episcopii (ortodoxă și catolică),
muzee care sunt dovada vie a Unirii înfăptuite de Mihai Viteazul și a Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, celebra Biliotecă Batthyaneum, Mănăstirile Râmeț și Nicula. Pe măsură ce ne apropiem de destinația noastră peisajul se
schimbă, relieful capătă forme mai înalte, acoperite de o vegetație bogată, casele au o arhitectură deosebită de ceea ce văzusem până atunci.
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Ajungem, în sfârșit, în frumosul oraș Bistrița. Nu era pentru niciunul
dintre noi prima dată când ne aflam aici. Ne întâlnim pe undeva cu Maria
Herineanu, referent al Centrului Cultural Municipal ,,George Coșbuc‟‟ Bistrița. În afară de îndatoririle ei de serviciu, timp de
două zile, ea avea să ne conducă peste tot și să se
asigure, în permanență, că aveam tot ce ne trebuie,
că ne simțeam bine și că ajungeam la timp în orice
loc. Și tot ce a făcut Maria Herineanu pentru noi
în acele zile a făcut cu grație, calm, prietenie, cu o bucurie care se vedea că-i
pleca din suflet pentru a ne spune și împărtăși cât mai multe despre activitatea
culturală deosebit de variată și densă depusă de acest centru cultural, condus de
Prof. Dr. Dorel Cosma.
Activitatea instituției este aceea a unei echipe foarte bine sudate, în sensul că fiecare știe exact ce are
de făcut în orice moment. De altfel ar fi și foarte greu, dacă nu chiar imposibil, ca ei să poată realiza atâtea
manifestări variate și de așa o amploare, pornind de la planificarea evenimentelor la început de an calendaristic, organizarea lor cu mult timp înainte ca ele să aibă loc, urmărirea lor în timpul desfășurării, grija ca
invitați sau participanți direcți să fie foarte bine cazați și să aibă un sejur cât mai plăcut și mai variat, atenția
permanentă, sentimentele de solicitudine, o politețe desăvârșită, dar niciodată rece și distantă, o finețe cu
care ți se răspunde în orice moment, o dorință de a comunica multe și de a împărtăși din experiența lor sau a
altora, legăturile de colaborare bazate mereu pe o prietenie sinceră, nedisimulată, respectul pe care îl afișează ca pe ceva firesc, înnăscut, cultura de care nu fac niciodată étalage de moi, zâmbetul pe care îl au pe buze, faptul că nu sunt obosiți (sau cel puțin nu arată), plictisiți, sau cu gândul în altă parte, atenți la cele mai
mici detalii, profesionalismul impecabil, bucuria de a fi împreună, Toate acestea și încă multe altele îi caracterizează pe prietenii noștri de la Centrul Cultural Municipal ,,George Coșbuc‟‟ Bistrița. Când îi întâlnești,
nu-ți trebuie decât o clipă să te împrietenești cu ei, să devii membru al familiei lor. Te primesc și te adoptă
cu drag.
Activitățile Centrului Cultural sunt dintre cele mai variate, ele focalizăndu-se pe o multitudine de
manifestări artistice, ținând cont în acest timp și de faptul că în orașul Bistrița trăiesc mai multe etnii

(români, sași, maghiari, evrei, etc.).

Monumentul ridicat de comunitatea evreiască din Bistrița ,,În amintirea celor 7000 de copii, femei, bărbați evrei,
deportați din Jud. Năsăud, schingiuiți și uciși în crematoriile din Birkenau-Auschwitz sau în lagăre similare: precum
și în amintirea miilor de români duși în același fel în sclavie și la moarte de către fasciști și hitleriști‟‟
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Amfitrionii acestei manifestări au fost: Dl. Ovidiu Crețu, Primarul orașului Bistrița (în stânga), Dr. Mircea Gelu
Buta, Managerul Spitalului Județean Bistrița-Năsăud (în dreapta) și gazda noastră Prof. Dr. Dorel Cosma, Directorul Centrului Cultural Municipal ,,George Coșbuc‟‟ Bistrița (la mijloc). Cei trei au vorbit despre importanța
evenimentului precum și despre personalitatea lui Constantin Pavel.

Prima seară (miercuri 20 mai 2015) avea să se încheie cu un spectacol minunat de canțonete, susținut
de artiștii lirici ai Teatrului de Operă și Balet ,,Oleg Danovschi‟‟ din Constanța. Timp de o oră și ceva impozanta și frumoasa Biserică Evanghelică din Bistrița, având o acustică deosebită, a răsunat de acordurile unor
celebre canțonete italiene (O sole mio, La Paloma, Volare, Non ti scordi di me, La Spagnola, Parla piu piano, Chitarra Romana, Con te, partiro, Funiculì, funiculà, ș.a.). Biserica s-a umplut de ropotele de aplauze cu
care publicul i-a răsplătit pe actorii lirici ai acestui teatru.
Ziua de 21 mai a debutat cu o vreme minunată și a fost plină de surprize. La 8.30 dimineața scriitorii
hunedoreni s-au prezentat la Centrul Cultural unde, timp de o oră, au înregistrat o emisiune pentru radio și
televiziune.

De la stânga la dreapta: Prof. Dr. Dorel Cosma, Ioan Vasiu, Mariana Pândaru,
Dumitru Tâlvescu și Muguraș Maria Petrescu
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Moderatorul ei a fost Prof. Dr. Dorel Cosma (de data aceasta și în calitate de scriitor) care, împreună
cu invitații, a reușit cu succes să arate care este relația de colaborare dintre scriitorii bistrițeni și hunedoreni,
sau cum este opera acestora prezentată în revistele literare publicate în cele două județe (este vorba aici în
special de ,,Ardealul Literar‟‟ - jud. Hunedoara și de ,,Conexiuni‟‟ - jud. Bistrița-Năsăud). Pe parcursul
emisiunii cei patru au răspuns întrebărilor puse de Prof. Dr. Dorel Cosma, și-au prezentat cărțile și au recitat
din poeziile lor. A fost o emisiune deosebit de interesantă (păcat că timpul a fost limitat pentru că ar mai fi
fost foarte multe de spus și de adăugat). S-au mai discutat și aspecte privind colaborarea celor două reviste
cu scriitorii din diaspora, în special legătura care există între scriitorii din România și ,,Lumină Lină /
Gracious Light‟‟ de la New York (condusă de Pr. Prof. Univ. Dr. și scriitor Theodor Damian) dar și cum
sunt reflectate operele scriitorilor din cele două județe în revista ,,Destine Literare‟‟ de la Montreal, condusă
de scriitorul Alexandru Cetățeanu.

Muguraș Maria Petrescu prezentând revista ,,Lumină Lină / Gracious Light‟‟.
În stânga ei Dumitru Tâlvescu și Mariana Pândaru o ascultă cu atenție

Muguraș Maria Petrescu prezentând revista ,,Destine Literare‟‟.
În stânga ei Dumitru Tâlvescu, Mariana Pândaru și Ioan Vasiu
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În final s-a mai abordat problema poeziei contemporane române și cum este ea reprezentată în traduceri.
Apoi hunedorenii au vizitat redacția celui mai cunoscut ziar bistrițean ,,Răsunetul‟‟, condus de scriitorul Menuț Maximinian, pentru ca la ora 12.30 să participe la emoționantul moment artistic și de pomenire
închinat Zilei Eroilor.

De la stânga la dreapta: Ioan Vasiu, Menuț Maximinian, Dumitru Tâlvescu, Mariana Pândaru,
Maria Herineanu și Muguraș Maria Petrescu

În aceeași după-amiază a avut loc la Casa cu Lei întâlnirea scriitorilor din Jud. Hunedoara cu cei din
Jud. Bistrița-Năsăud.

Din partea gazdelor au fost prezenți: Prof. Dr. Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan (scriitoare și Președinta Societății ,,Conexiuni‟‟)
care a prezentat deosebita revistă cu același nume Nr. 28-29/2015, unde se reflectă activitatea artistică a Centrului Cultural Municipal. Însă această întâlnire a avut și un caracter de lucru, deoarece Mariana Pândaru și Ioan Vasiu au prezentat revista ,,Ardealul
Literar‟‟ și respectiv ziarul de la Orăștie ,,Palia Express‟‟. Cu această ocazie Prof. Dr. Dorel Cosma a oferit invitaților câte o diplomă din partea Centrului Cultural
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Muguraș Maria Petrescu primind diploma din partea Prof. Dr. Dorel Cosma.
Cu aceeași bucurie așteaptă acest moment și scriitorul Ioan Vasiu

La această întâlnire scriitorii din cele două județe și-au oferit cărți: Eugenia Zegrean Ŕ Focul sacru,
Menuț Maximinian Ŕ Cronica de gardă, Gheorghe Mizgan Ŕ Roua din cuvânt, Mariana Pândaru Ŕ Medicina
ca misiune, Cartea florilor, Ioan Vasiu Ŕ Bolnav de poezie, Aruncând cu pietre după vânt, Vis cu ochii deschiși și Târziu în cuvinte, Dumitru Tâlvescu Ŕ Altfel poemele, Carul cu aur și Vameș la curțile dorului. Muguraș Maria Petrescu a oferit cărți cu traduceri făcute de ea în engleză și franceză: Theodor Damian Ŕ Semnul Isar / The Isar Sign, Dumitru Ichim din Kitchner, Canada Ŕ Ideograma sufletului meu / The Ideogram of
My Soul, Jumătate de inel deasupra oceanului / Half of Ring above the Ocean, Passionaria Stoicescu Ŕ
Doamna Bonsai / Madam Bonsai, George Stanca Ŕ Angel radios / Ange radieux, Dan Ghițescu Ŕ L‟homme
qui venait de l‟Est.
Au mai participat scriitorii: Al. C. Miloș, Nicolae Vrășmaș, Victoria Fătu Nalațu, Maria Herineanu și
alții.
S-au citit poezii.
Dar momentul mult așteptat al serii a fost reprezentația absolut magistrală a operei ,,La Traviata‟‟ realizată de orchestra, corul, balerinii si actorii lirici ai Operei Române din Craiova. Spectacolul a avut loc în
aceeași Biserică Evanghelică, plină până la refuz de un public admirator de operă. A fost un spectacol magnific răsplătit cu ropote de aplauze, care nu au mai contenit minute în șir.
În încheierea acestui reportaj trebuie să remarcăm încă o dată că locuitorii orașului Bistrița sunt avizi
de evenimente culturale, indiferent de forma lor de manifestare. De aici și participarea lor numeroasă și
permanentă la toate evenimentele.
Nu întâmplător am lăsat la sfârșit pe Dl. Prof. Dr. Dorel Cosma, ,,omul orchestră‟‟ și plin de suflet,
energie și abnegație, neobosit și mereu cu alte idei noi, fără de care nimic din ceea ce realizează Centrul Cultural Municipal ,,George Coșbuc‟‟ Bistrița nu ar fi existat. Iar aici am în vedere varietatea evenimentelor,
densitatea lor, rapiditatea cu care se succed. Din acest punct de vedere trebuie să-i recunoaștem Directorului
Dorel Cosma meritul incontestabil de a fi muncit îndelung pentru realizarea unor astfel de programe, de a se
fi gândit mult la bistrițenii lui și de a le fi anticipat dorințele sau afinitățile culturale, dar în special meritul de
a fi formator de caractere din punct de vedere cultural. Prin toată activitatea sa susținută, extrem de bine
gândită dinainte și dozată, Prof. Dr. Dorel Cosma a reușit pe deplin să formeze și să educe gustul publicului,
care apreciază evenimentele deosebite ce au loc în orașul lor.
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De la stânga la dreapta: Maria Herineanu, referent, Prof. Dr. Dorel Cosma, Directorul Centrului Cultural Municipal ,,George Coșbuc‟‟ Bistrița, Ioan Vasiu, scriitor de la Orăștie, Mariana Pândaru, scriitoare, Dumitru Tâlvescu, scriitor, Muguraș Maria Petrescu,
traducătoare, consilier editorial al revistei ,,Lumină Lină / Gracious Light‟‟ Ŕ New York și redactor șef adjunct al revistei,,Destine
Literare‟‟ Ŕ Montreal.

Asociația Scriitorilor din județul Hunedoara
Theodor Damian, Singurul dincolo
Sâmbătă, 30 mai a.c., Muguraș Maria Petrescu a prezentat la Asociația Scriitorilor din Jud. Hunedoara condusă de poeta Mariana Pândaru, cel mai recent
volum de poezii Singurul dincolo (Ed. Rawexcoms, București 2015, 44 p.)
scris de Pr. Prof. Dr. Theodor Damian de la New York.
Având dimensiunile unui pașaport, cartea se vrea a fi chiar un astfel de
,,document poetic‟‟, pe care autorul îl poate oferi oricui, atât în țară cât și în
străinătate, poezia fiind considerată o cheie universală care, la fel ca și muzica,
poate deschide orice fel de ușă a sufletului. După părerea mea Singurul dincolo este chintesența poeziei lui Thedor Damian, crezul lui poetic exprimat într-o
formulă restrânsă și deosebit de concentrată. Chiar dacă nu am ști cine este autorul cărții, din lectura ei neam da seama despre cine vorbim, stilul lui Theodor Damian fiind inconfundabil în literatura română. Concis, mângâios, trimițând sufletul și mintea din
pustie până la Dumnezeu și înapoi spre arderea în poezie (,,pustia te frige la
inimă/ și-ți răscolește rărunchii/ și-ți risipește tăria/ din pustie iese cu adevărat
poezia/ ca să scrii trebuie să te frigi/ ca atunci când nu te aude nimeni/ dar tot
strigi‟‟ Ŕ ,,Singura scăpare-i poezia‟‟, pp. 10-11), poetul este însetat în permanență de ea, de o dorință ce nu se ostoiește niciodată, pentru că paradoxal, așa
cum și scrie, cu cât se afundă mai mult în acest univers, cu atât aleargă mai
mult după ea ca să o atingă. Să înțelegem că Theodor Damian aleargă
,,singur‟‟ ca noi toți pentru a-l atinge pe acel ,,dincolo‟‟ de la zenit? Plină de
paradoxuri, poezia lui abundă de elemente filosofice brodate pe ghergheful cu
motive religioase, iar mărturisirea lui de credință este aceea de situare a lui ca
om, ca ins singuratic undeva vis-à-vis de Cuvântul inițial, pentru că ,,dincolo‟‟
poate fi și aici, dar și de cealaltă parte a cerului (,,Iar se învârte cerul/ ca atunci când i-e sete/ de trăsnet/ ca
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atunci când nu trebuie/ să pleci/ dar în plecare rămâi/ cum i-e sete cuvântului meu/ de tâcerea dintâi‟‟ Ŕ ,,În
plecare rămâi‟‟, p. 5). Pentru a câta oară Theodor Damian se prezintă singur în fața cuvântului tăcerii dintâi
dorindu-și cu ardoare și smerenie în același timp să fie absorbit în tăcere în universul poetic al lui ,,dincolo‟‟
exprimat prin cuvântul cu mii de fațete și înțelesuri?

DESTINE LITERARE MAGAZINE IS PLEASED TO INTRODUCE TO ITS READERS IN ROMANIA AND ABROAD MRS.
LINDA ALFIORI (UNITED STATES OF AMERICA) AND HER
LATEST BOOK THE ART OF LOVING & THE PEACEFUL
WRISTBAND

- HOW TO KEEP THE ATTRACTION ALIVE
AND HIS LOVE GROWING FOR YOU

ABOUT THE AUTHOR
Linda Alfiori is an activist, inspirational speaker, writer and a visionary. She has
twenty years of life experience in both the paternalist and the feminist societies,
and she has volunteered giving empowering speeches to women in organizations that serve them. She conducted more than ten thousand detailed interviews
with both men and women. And she has also done extensive research on men
and women relationships for the last ten years. In addition to that, Ms. Alfiori
has personal life experience in many subjects explained in this manuscript. And
in her quest to find the answers that she was looking for, she found the wisdom
that she is sharing with you in this book. Linda Alfiori is also the author of the
self-help books on relationships: The Art of Loving Intelligently: Discover the
Five Love Myths Hurting Women in America and the Truth About Them and the
upcoming trilogy: The Art of Loving, The Art of Loving him and The Art of Loving Again oriented towards
single, married and divorced women.
(source: http://www.amazon.com/Art-Loving-Peaceful-Wristband-Atractionebook/dp/B00X2IFNO0/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&sr=&qid)
AUTHOR’S NOTE
This book was created to empower all women, single, married and divorced and help them to uncover the ten biggest mistakes women make that kill the attraction and push men away. More importantly, it
will help ladies to master the skills they need to obtain and sustain men‟s love and respect. For singles, it
will help women to relate well with men, to easily win their hearts and to keep their interest alive. If you are
already in a relationship, this book will help you to rekindle the love and passion in your marriage. For divorced women, it will give them the insights into what went wrong to prevent making the same mistakes
again.
Many women wish they could go back in time and change the past after breaking up with someone
they love. The mistakes I discuss in this book are serious and quite often the cause of divorces, breakups, or
turning men off. This book will help women to understand the nature of men and the mistakes that they
make when relating to males. So, they save their relationships when they still can.
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Andrei PIPPIDI

Limbi, culturi, identităţi
Institutul de Studii clasice – secţia de limba şi literatura neogreacă

E locul aici să se arate cît a folosit istoria românească din ştiinţa învăţatului nostru prieten canadian. Pe lîngă tot ce activitatea lui a produs la Atena
pentru filologia neogreacă şi la Montréal pentru
răspîndirea unor cunoştinţe de limbă şi de istorie
care sînt cu atît mai preţioase cu cît, acolo, sînt mai
rare, Jacques Bouchard a contribuit cu studii de înaltă erudiţie la înţelegerea culturii pe care cărturarii
greci au semănat-o în Valahia şi Moldova în primii
ani ai veacului al XVIII-lea. Cultură ,,fanariotă” îi
zicem noi, ceea ce nu e decît în parte adevărat, din
două motive. Întîi fiindcă o asociem cu înlocuirea de
către Poarta otomană a domnitorilor români în cele
două principate cu membri ai elitei financiare şi politice care se formase în Fanar, sub egida Patriarhiei
ecumenice care, şi ea, intrase în sistemul birocratic
al Imperiului. Dar această schimbare nu s-a petrecut
la o dată fixă, odată cu numirea lui Nicolae Mavrocordat pe tronul Moldovei (1710) sau pe acela al
Valahiei (1716): reprezentanţi ai acestor familii de
miniştri creştini ai sultanului mai domniseră încă din
a doua jumătate a secolului precedent. Cultura unor
personalităţi care au lăsat urma cea mai adîncă şi
mai durabilă în ţările noastre Ŕ Constantin Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir Ŕ
era impregnată de spiritul cărţilor greceşti. Deci, fără
a fi ,,fanarioţi” Ŕ ba, dimpotrivă, indigeni ca origine
şi orientare politică -, ei aveau acele însuşiri intelectuale şi culturale care au fost mai tîrziu pentru fanarioţi sprijin şi mîngîiere. Numele de ,,fanarioţi” nu-l
destineliterare@gmail.com

merită nici unii învăţaţi, deloc puţini, care trăiau la
curţile domneşti din Bucureşti şi Iaşi, dar veniseră
din Epir, sau din alte colţuri greceşti provinciale, ori
chiar dinafara spaţiului balcanic, de pildă de la
Trapezunt. Aceste lucruri le ştie foarte bine Jacques
Bouchard, care, în ultima vreme, a investigat perioada ,,prefanariotă”, identificînd-o ca o etapă timpurie
a Luminilor greceşti.
Aniversările ca aceea pe care o celebrăm îndeamnă o privire îndărăt spre începutul relaţiilor
noastre. Îndepărtarea crescîndă a acelui moment o
simţim doar prin acumularea de experienţă, nu prin
stingerea sentimentului de colegială afecţiune care a
luat naştere atunci. Era în 1974, cu ocazia Congresului Internaţional de Studii Sud-Est Europene de la
Bucureşti. N-am uitat acea întîlnire cînd i-am semnalat vechiul articol al l lui Jean Gouillard despre o
scrisoare a lui Nicolae Mavrocordat către William
Wake. A început astfel cercetarea cu privire la corespondenţa savantului prinţ cu arhiepiscopul de
Canterbury. Am ajuns amîndoi la scrisorile care se
păstrează la Amsterdam, din care am editat o mare
parte. În acelaşi timp, am căutat aceste documente la
Lambeth, fără a le găsi (dar a fost prilejul de a descoperi alte documente referitoare la Mihai Viteazul,
ale cărui lupte cu turcii erau urmărite cu atenţie de
agenţii lui Sir Anthony Bacon, cel care îndeplinea în
serviciul reginei Elisabeta funcţia de şef al spionajului). De la cea dintîi vizită a mea la Oxford, în 1972,
am dat peste marea arhivă Wake de la Christ
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Church, dar inventarierea ei abia începuse. Cînd am
revenit după zece ani, mi s-a spus că domnişoara
care avusese această ocupaţie nu făcuse mari progrese fiindcă preferase să se mărite. Abia acum inventarul este gata şi am avut norocul să găsesc în splendida, incomparabila, bibliotecă a arhiepiscopului un
evangheliar pe care i-l dăruise Mavrocordat. Intre
timp, Bouchard organiza în jurul său o echipă de
filologi cu care avea intenţia de a culege operele lui
Mavrocordat, dintre care a editat el însuşi
Philotheou parerga. Sîntem cu toţii de acord că
această operă reprezintă o piatră de hotar în istoria
literaturii greceşti.
În această direcţie a cercetărilor sale, Jacques
Bouchard se dovedeşte elevul lui Constantin
Dimaras. A fi pătruns în intimitatea marelui savant,
de care am avut şi eu privilegiul să mă apropiu, însemna întîmpinarea unui exemplu omenesc şi intelectual a cărui amintire ne emoţionează pe amîndoi
şi a întărit legătura noastră.
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Faţă de România, unde s-a întors de multe ori şi
a cărei limbă o cunoaşte, Bouchard a trecut de la
curiozitate la o simpatie vibrantă. Dovadă că acest
sentiment e împărtăşit, la una din revederile mai
recente, Institutul de studii sud-est europene din Bucureşti l-a primit ca membru de onoare, distincţie
firească avînd în vedere îndelungata colaborare. Nu
el ne este îndatorat, noi îi sîntem datori Ŕ dacă mi-e
îngăduit să mărturisesc că n-am terminat încă o biografie a lui Nicolae Mavrocordat pe care m-a invitat
s-o scriu şi ediţia cataloagelor legendarei biblioteci
pe care domnul o adăpostea la Văcăreşti. Mai unitară şi mai armonioasă decît multe realizări care i-ar
putea fi comparate la noi, activitatea sa nu se opreşte
la acest prilej de bilanţ şi nădejdea de a continua
colaborarea ne stimulează.
Andrei Pippidi
NR: Suntem onorați să avem pe prof. dr. Jacques
Bouchard vice-președinte al ACSR și membru de
onoare ! Îi dorim multe și noi succese !
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Για τον JACQUES BOUCHARD
Αυτι είναι θ κζςθ όπου αρμόηει να δείξουμε πόςο ζχει επωφελθκεί θ ρουμανικι ιςτοριογραφία από
τθν επιςτιμθ του λόγιου Καναδοφ μασ φίλου. Εκτόσ από όςα ζχει προςφζρει ςτθν Ακινα για τθ
νεοελλθνικι φιλολογία και ςτο Montréal για τθ διάδοςθ κάποιων γλωςςικϊν και ιςτορικϊν γνϊςεων οι
οποίεσ είναι τόςο πιο πολφτιμεσ, όςο είναι ςπάνιεσ εκεί, ο Jacques Bouchard ζχει ςυμβάλει με τισ υψθλισ
ευρυμάκειασ μελζτεσ του ςτθν κατανόθςθ του πολιτιςμοφ που ζςπειραν οι Ζλλθνεσ λόγιοι ςτθ Βλαχία και
τθ Μολδαβία κατά τα πρϊτα χρόνια του 18ου αιϊνα. Πρόκειται για το,,φαναριϊτικο” πολιτιςμό, όπωσ τον
αποκαλοφμε εμείσ, που, για δφο λόγουσ, δεν επαλθκεφεται παρά εν μζρει. Πρϊτον, διότι τον ςυνδζουμε
με τθν αντικατάςταςθ από τθν Οκωμανικι Πφλθ των Ρουμάνων θγεμόνων από τα μζλθ τθσ οικονομικισ
και πολιτικισ αφρόκρεμασ, θ οποία είχε αναδειχκεί ςτο Φανάρι, υπό τθν αιγίδα του Οικουμενικοφ
Πατριαρχείου το οποίο, με τθ ςειρά του, είχε ενταχκεί ςτο γραφειοκρατικό ςφςτθμα τθσ Αυτοκρατορίασ.
Αλλά αυτι θ αλλαγι δεν ζγινε ςε μια ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία, ταυτόχρονα με το διοριςμό του
Νικόαλου Μαυροκορδάτου ςτο κρόνο τθσ Μολδαβίασ (1710) ι τθσ Βλαχίασ (1716): οι εκπρόςωποι αυτϊν
των οικογενειϊν χριςτιανϊν υπουργϊν του ςουλτάνου είχαν θγεμονεφςει ιδθ κατά το δεφτερο ιμιςυ του
προθγοφμενου αιϊνα. Η μόρφωςθ κάποιων προςωπικοτιτων οι οποίεσ ζχουν αφιςει τα βακφτερα και
μακροβιότερα ίχνθ ςτισ Ρουμανικζσ Χϊρεσ – ο Κωνςταντίνοσ Καντακουηθνόσ, ο Constantin Brâncoveanu, ο
Dimitrie Cantemir – ιταν ποτιςμζνθ από το πνεφμα των ελλθνικϊν βιβλίων. Λοιπόν, χωρίσ να είναι
,,Φαναριϊτεσ” – αλλά αντικζτωσ, γθγενείσ ωσ προσ τθν καταγωγι και τον πολιτικό προςανατολιςμό –
,είχαν εκείνα τα διανοθτικά και πνευματικά προςόντα που αποτζλεςαν αργότερα αρρωγι και παρθγοριά
για τουσ Φαναριϊτεσ. Σο όνομα ,,Φαναριϊτεσ” δεν ταιριάηει κακόλου για εκείνουσ τουσ, όχι ολίγουσ,
λογίουσ, οι οποίοι ηοφςαν ςτισ θγεμονικζσ αυλζσ του Βουκουρεςτίου και του Ιαςίου, αλλά είχαν ζλκει από
τθν Ήπειρο, ι από άλλεσ ελλθνικζσ επαρχιακζσ γωνίεσ, ι ακόμα και ζξω από τον βαλκανικό χϊρο, επί
παραδείγματι από τθν Σραπεηοφντα. Όλα αυτά τα γνωρίηει κάλλιςτα ο Jacques Bouchard, ο οποίοσ, κατά
τον τελευταίο καιρό, ζχει εξετάςει τθν ,,προφαναριωτικι” περίοδο, ταυτίηοντασ τθν με το πρϊιμο ςτάδιο
των ελλθνικϊν Φϊτων.
Οι επζτειοι, όπωσ εκείνθ που γιορτάηουμε, προτρζπουν ςε μια αναδρομικι ματιά προσ τθν αρχι των
ςχζςεϊν μασ. Η αυξανόμενθ απομάκρυνςθ εκείνθσ τθσ ςτιγμισ γίνεται αιςκθτι μόνο με τθ ςυγκζντρωςθ
εμπειρίασ, όχι με τθν απόςβεςθ του ςυναιςκιματοσ ςυνδελφικισ ςτοργισ που ζχει γεννθκεί τότε. Ήταν το
1974, με τθν ευκαιρία του διεκνοφσ ςυνεδρίου νοτιο-ανατολικϊν ςπουδϊν ςτο Βουκουρζςτι. Δεν ζχω
ξεχάςει εκείνθ τθ ςυνάντθςθ όταν του επεςιμανα ζνα παλιό άρκρο του Jean Gouillard για μια επιςτολι
του Νικόλαου Μαυροκορδάτου προσ τον William Wake. Ζτςι άρχιςε θ ζρευνα ςχετικά με τθν
αλλθλογραφία του λόγιου θγεμόνα με τον αρχιεπίςκοπο τθσ Καντερβουρίασ. Φτάςαμε και οι δυο ςτισ
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επιςτολζσ που ςϊηονται ςτο Άμςτερνταμ, από τισ οποίεσ εξζδωςα μεγάλο μζροσ. Σαυτόχρονα, ζχω
αναηθτιςει αυτά τα κείμενα ςτο Lambeth, χωρίσ να τα βρω (αλλά ιταν θ ευκαιρία να αποκαλφψω άλλα
ζγγραφα ςχετικά με τον Μιχαιλ το Γενναίο, του οποίου οι αγϊνεσ κατά των Σοφρκων παρακολουκοφνταν
με προςοχι από τουσ πράκτορεσ του Sir Anthony Bacon, ο οποίοσ διατελοφςε προϊςτάμενοσ τθσ
καταςκοπείασ τθσ βαςίλιςςασ Ελιςάβετ). Κατά τθν πρϊτθ επίςκεψι μου ςτθν Οξφόρδθ, το 1972, εντόπιςα
το μεγάλο αρχείο Wake τθσ Christ Church, αλλά θ απογραφι του μόλισ είχε αρχίςει. Όταν επζςτρεψα
μετά από μια δεκαετία, μου είπαν ότι θ δεςποινίσ που είχε επωμιςτεί αυτι τθν αποςτολι δεν είχε
προχωριςει πολφ επειδι είχε προτιμιςει να παντρευτεί. Μόνο τϊρα θ απογραφι είναι ζτοιμθ και είχα
τθν τφχθ να βρω ςτθν ζξοχθ, αςφγκριτθ βιβλιοκικθ του αρχιεπιςκόπου ζνα εαυγελλιςτάριο που του είχε
δωρίςει ο Μαυροκορδάτοσ. Εντωμεταξφ, ο Bouchard oργάνωςε γφρω του μια ομάδα φιλολόγων με τθν
οποία είχε τθν πρόκεςθ να ςυλλζξει τα ζργα του Μαυροκορδάτου, από τα οποία εξζδωςε ο ίδιοσ τα
Φιλοθέου Πάρεργα. υμφωνοφμε όλοι ότι αυτό το ςφγγραμμα αποτελεί ακρογωνιαίο λίκο ςτθν ιςτορία
τθσ ελλθνικισ γραμματείασ.
ε αυτι τθν κατεφκυνςθ των ερευνϊν του, ο Jacques Bouchard αποδεικνφεται μακθτισ του
Κωνςταντίνου Δθμαρά. Η διείςδυςθ ςτθ ςυντροφιά του μεγάλου επιςτιμονα, με τον οποίο είχα και εγϊ
το προνόμιο να εξοικειωκϊ, ςιμανε τθν αντιμετϊπιςθ ενόσ ανκρϊπινου και πνευματικοφ παραδείγματοσ,
του οποίου θ ανάμνθςθ μασ ςυγκινεί και τουσ δφο και ζχει ενιςχφςει το δεςμό μασ.
Ωσ προσ τθ Ρουμανία, όπου επζςτρεψε πολλζσ φορζσ και τθσ οποίασ γνωρίηει τθ γλϊςςα, ο Bouchard
πζραςε από απλι περιζργεια ςε πάλλουςα ςυμπάκεια. Απόδειξθ ότι αυτό το ςυναίςκθμα μοιράηεται, ςε
μια από τισ πρόςφατεσ ςυναντιςεισ μασ, το Ινςτιτοφτο Νοτιο-Ανατολικϊν πουδϊν του Βουκουρεςτίου
τον αναγόρευςε ςε επίτιμο μζλοσ, φυςικι διάκριςθ δεδομζνθσ τθσ μακροχρόνιασ ςυνεργαςίασ θμϊν.
Αυτόσ δεν είναι υπόχρεοσ· εμείσ είμαςτε υποχρεωμζνοι απζναντί του –αν μου επιτραπεί κα εξομολογθκϊ
ότι δεν ζχω ολοκλθρϊςει οφτε τθ βιογραφία του Νικόλαου Μαυροκορδάτου τθν οποία με προςκάλεςε να
γράψω, οφτε τθν ζκδοςθ των καταλόγων τθσ κρυλικισ βιβλιοκικθσ του που ςτεγαηόταν ςτθ μονι Văcăreşti. Πιο ενιαία και πιο αρμονικι από πολλά παρόμοια επιτεφγματα ςτον τόπο μασ, θ δραςτθριότθτά του
Jacques Bouchard δεν ςταματά ςε αυτι τθν ευκαιρία ιςολογιςμοφ και θ ελπίδα ςυνζχιςθσ τθσ
ςυνεργαςίασ μασ μάσ ενκαρρφνει.
Andrei Pippidi
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Jacques Bouchard – repere biografice
Data şi locul naşterii:
-

03.12.1940, Trois-Rivières, Quebec, Canada

Studii:
-

Absolvent al liceului clasic Saint-Joseph de Trois-Rivières
Licenţiat în filologie clasică al Universităţii Laval (1965).
Doctor în filologie greacă modernă al Universităţii Aristotel din Salonic (1970) cu o teză despre
Iorgos Tertsetis
Absolvent al cursurilor de nivel universitar de greacă modernă (Atena, 1965-1970), română
(Braşov, 1975) şi turcă (Montreal, 1983-1984)

Activitate profesională:
-

1970-1973: profesor de greacă veche şi modernă la Universitatea Laval
1973 Ŕ prezent : profesor de literatură neogreacă şi traducere literară la Universitatea din Montréal.
2001-2007 primul titular al catedrei de greacă modernă Phrixos B. Papachristidis de la Universitatea McGill
Profesor invitat la Univeristăţile Paris IV (Sorbona), Atena, Mării Egee, Panteion, Patras,
Bucureşti, Iaşi, La Sapienza Roma, Harvard etc.

Interese ştiinţifice:
-

Iluminismul timpuriu în spaţiul grecesc şi românesc
Suprarealismul grec
Traducerea literară

Titluri onorifice / Distincţii:
-

Membru corespondent al Societăţii Scriitorilor din Grecia (din 1987)
Membru al Academiei de Litere şi Ştiinţe Umaniste a Societăţii Regale a Canadei (din 1999)
Crucea de aur a Legiunii de Onoare a Republicii Elene (2005)
Membru de onoare al Insitutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (din 2009)
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Jacques Bouchard – ζςνηομο βιογπαθικο
Ημεπομηνία και ηόπορ γέννηζηρ:
-

03.12.1940, Trois-Rivières,Quebec, ΚƀλƀƁάο

Σποςδέρ:
-

ΑπόƅνηƄνο Ƅνπ θιƀƃηθνύ ιπθƂίνπ Saint-Joseph de Trois-Rivières
ΠƄπρηνύρνο θιƀƃηθήο ƅηινινγίƀο Ƅνπ ΠƀλƂπηƃƄεκίνπ Laval (1965).
ΓηƁάθƄνξƀο λƂνƂιιεληθήο ƅηινινγίƀο Ƅνπ ΑξηƃƄνƄƂιƂίνπ ΠƀλƂπηƃƄεκίνπ žƂƃƃƀινλίθεο (1970)
κƂ κηƀ ƁηƀƄξηβή γηƀ Ƅνλ Žηώξγν ΣƂξƄƃέƄε
ΑπόƅνηƄνο πƀλƂπηƃƄεκηƀθώλ κƀζεκάƄωλ λƂνƂιιεληθήο (Αζήλƀ, 1965-1970), ξνπκƀληθήο
(Braşov, 1975) θƀη Ƅνπξθηθήο (Montreal, 1983-1984) γιώƃƃƀο

Δπαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα:
-

1970-1973: θƀζεγεƄήο ƀξρƀίƀο θƀη λέƀο Ƃιιεληθήο ƅηινινγίƀο Ƅνπ ΠƀλƂπηƃƄεκίνπ Laval
1973 Ŕ πƀξόλ: θƀζεγεƄήο λέƀο Ƃιιεληθήο γξƀκκƀƄƂίƀο θƀη ινγνƄƂρληθήο κƂƄάƅξƀƃεο Ƅνπ
ΠƀλƂπηƃƄεκίνπ Montréal.
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αθηέξσκα ζηνλ Κ.Θ. Γεκαξά, žƂƃƃƀινλίθε, Παξαηεξεηήο, 1994, 115-122.
«Traducteur transe-ducteur», CTL, Athènes, 19 (juin 1994), 4.
«La question linguistique chez les Grecs», Ena mensuel, Paris, 241 (juin 1994), 70-71.
«Ça n‟est pas cela et cela n‟est pas ça», CTL, Athènes, 20 (octobre 1994), 4.
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Un „Principe” al literaturii noastre: Eugen Barbu
Fără îndoială, unul dintre cei mai mari şi
importanţi scriitori din a doua jumătate a secolului
trecut, Eugen Barbu ne-a lăsat o operă nu numai
valoroasă şi interesantă, ci şi incitantă, intrată,
alături de autorul ei, în legendă.
Controversat ca om (în bună parte datorită
personalităţii lui accentuate şi incomodităţii pe care
a creat-o în sânul breslei scriitoriceşti, dar şi în afara
ei), Eugen Barbu a intrat în conştiinţa publică
românească fără drept de apel din partea
detractorilor, ori a celor ce au vrut/vor să-i
minimalizeze locul şi rolul literar în ultimele decenii
ale veacului trecut.
Pentru prima oară mai de aproape l-am văzut
şi privit la şedinţele Cenaclului „Nicolae Labiş” al
Uniunii Scriitorilor, pe care Eugen Barbu l-a condus
între 1962 şi 1968, pe când era redactor şef la revista
Luceafărul.
Prin 1964-1965 student „boboc” la Filologia
bucureşteană, mergeam cu mai mulţi colegi la Casa
Monteoru, unde se ţineau amintitele şedinţe şi-mi
amintesc că .Sala oglinzilor devenea neîncăpătoare
pentru mulţimea de tineri şi tinere, cu toţii aspiranţi
la gloria literară, cu toţii numai „ochi şi urechi” la
ceea ce spunea scriitorul, dar şi confraţii lui mai
tineri, fiindcă acolo se adunau poeţi, prozatori şi
dramaturgi care deja începuseră să-şi facă „un
nume”, unii aflaţi în preajma debutului editorial, ori
având deja o carte publicată în colecţia de frumoasă
amintire „Luceafărul”: Nichita Stănescu, Ilie
Constantin, Ion Alexandru, Adrian Păunescu, Cezar
Baltag, Constantin Stoiciu, Petru Popescu, ş.a.
destineliterare@gmail.com

Eugen Barbu, în dubla lui postură de
conducător de cenaclu şi de redactor şef la
Luceafărul (unde mulţi, foarte mulţi tineri râvneau
să li se publice creaţiile) a reuşit să instaureze o
democraţie aproape totală, cum era greu sau poate
chiar imposibil de aflat în alte locuri din Bucureşti
sau din ţară. La cenaclul „Labiş” se discuta deschis,
textele citite erau comentate cu grijă şi cu atenţie şi
nu cred să fi fost vreun autor care să nu fi avut de
câştigat din lectura creaţiilor lui: fie să ştie cum este
receptat în comparaţie cu alţii, fie să-şi orienteze
lecturile într-un anume sens, care să-i fie benefic, fie
Ŕ de ce nu? - cum să nu scrie dacă vrea să se afirme.
Faptul că textele prezentate în cenaclu şi apreciate
unanim apăreau apoi în Luceafărul însemna pentru
un începător o poartă deschisă spre afirmare, o
garanţie că talentul lui a fost validat cum se cuvine şi
că are girul unor autorităţi în domeniu.
Deschiderea culturală către alte forme şi
formule de creaţie decât cele de dinainte de 1960,
ruperea de „proletcultismul” care intoxicase minţile
şi inimile cititorilor anunţau o era nouă în literatură ceea ce, dealtfel, avea să fie confirmat ulterior. Iar
revista Luceafărul a cunoscut în acei ani poate cea
mai frumoasă perioada din întreaga ei existenţă.
Aureolat de o glorie literară pe care nimeni şi
nicăieri nu i-o putea contesta, Eugen Barbu era,
dincolo de opera lui literară, un adevărat „principe”,
ca să folosim chiar titlul pe care însuşi l-a dat unuia
dintre cele mai frumoase romane ale lui.
Dacă pe vremuri, în îndepărtate vremuri ale
istoriei principii valahi treceau pe Podul Mogoşoaiei
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în caleşti, însoţiţi de arnăuţi şi ciohodari, de un
întreg alai de slujitori, Eugen Barbu (care, evident,
trăia în alt timp şi pe o altă scară socială) putea fi
văzut pe Calea Victoriei, mai ales la ceasuri de
seară, mergând pe jos într-o ţinută demnă şi ţanţoş,
avându-i de-a dreapta şi de-a stânga lui pe Dan
Mutaşcu şi pe Ion Lotreanu, cei doi „locotenenţi”
personali, redactori la Săptămâna, preluată de el în
1970 şi condusă până în 1989 Ŕ o revistă în paginile
căreia autorul Gropii nu se sfia să „îngroape”, prin
critici dure, nepărtinitoare mulţimea de texte literare
mediocre ce apăreau prin diverse publicaţii.
Cu nelipsita-i pipă în gură, marele prozator şi
publicist putea fi văzut trecând pe trotuarul din faţa
Cercului Militar, după ce urca alene strada ce leagă
palatul „Universul” (unde se află redacţia revistei) de
Calea Victoriei, fireşte, însoţit de cei doi scriitori pe
care i-am amintit. Asculta spusele însoţitorilor,
precum odinioară vor fi ascultat şi principii valahi
vorbele curtenilor ,dând arar din cap a aprobare sau,
dimpotrivă, negând prin puţine cuvinte opiniile celor
din micul său anturaj. Trecătorii îi cunoşteau figura
din cărţi şi din reviste şi se dădeau numaidecât,
respectuoşi la o parte spre a face loc micului grup
scriitoricesc descins parcă dintr-o altă lume.
Aşa era Eugen Barbu: un ins căruia îi plăcea
să-şi impună autoritatea în viaţă ca şi în paginile,
sutele lui de pagini de literatură, dar mai ales de
publicistică, unde condeiul său ascuţit dezvăluia fără
menajamente impostura, grandomania, spiritul de
imitaţie, fariseismul, în fine toate tarele care îşi mai
făceau loc din când în când în lumea creatorilor de
literatură.
În 1982 colegului meu Grigore Dumitrescu
de la Editura Sport-Turism, cu experienţă şi cu mult
fler (el 1-a editat pentru prima oară pe Fănuş Neagu,
dar colaborase mai înainte cu mulţi alţi corifei ai
literelor, printre care şi Camil Petrescu) i-a venit
ideea reeditării uneia din primele cărţi ale lui Eugen
Barbu: Pe-un picior de plai (apărută în ediţie
princeps în 1957). M-a întrebat dacă n-aş vrea să mă
ocup eu de noua ediţie şi cum m-am simţit flatat de
propunere şi am acceptat-o imediat, am ajuns, peste
puţină vreme, chiar la Eugen Barbu acasă, într-un
bloc de pe strada Eminescu, undeva prin apropierea
Pieţii Romane.
Scriitorul m-a primit într-un living spaţios,
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cu puţine piese de mobilier, alese şi amplasate cu
gust, dovedindu-se a fi foarte receptiv la propunerile
şi sugestiile pe care mi-am permis să i le fac în
legătură cu cartea. Dealtfel ele nici nu puteau fi
multe de vreme ce era vorba de o reeditare. Mi-a
mărturisit atunci că deşi este vorba de un volum de
publicistică, Pe-un picior de plai reprezintă una din
primele lui iubiri... Am pus asta pe seama amintirilor
pe care, pesemne, i le trezeau textele de acolo:
impresii şi însemnări din şi despre locuri din ţară,
despre muzee şi case memoriale pe care amfitrionul
le văzuse în anii tinereţii.
Cu prilejul acelei vizite am avut, pe de altă
parte, revelaţia că mă aflu în faţa unui om deschis
dialogului, amabil şi comunicativ, altfel decât îmi
lăsase impresia pe la şedinţele Cenaclului „Labiş”,
unde trecea, ca şi în scris, drept un dur şi un distant
în raport cu ceilalţi.
Ulterior Eugen Barbu m-a invitat la redacţia
revistei Săptămâna, unde i-am înmânat corectura
volumului şi unde mi-am permis să-i încredinţez şi
câteva poeme proprii, în speranţa că va putea selecta
ceva pentru tipar. Prompt, a selectat într-adevăr ceva
şi m-a publicat în proximele numere ale Săptămânii.
Şi cum în acea perioadă eram un harnic
colaborator al Radioului, la apariţia cărţii despre
care este vorba i-am solicitat lui Eugen Barbu un
scurt interviu pe care urma să-l difuzez pe unde
hertziene. Fireşte, un interviu legat de subiectul
volumului, dar şi de tabloul poeziei contemporane
(pe care îl conturase fără menajamente în cartea lui
O istorie polemică şi antologică a literaturii române
de la origini până în prezent. Poezia
contemporană). Îmi spunea că vrea să reia acea carte
într-un al doilea volum, fiindcă i se părea o
„întreprindere utilă” deoarece „se întâmplă multe
năzbâtii şi se în poezia contemporană şi se cere o
intervenţie mai drastică”, deoarece se petrec lucruri
destul de ciudate, adică e un fel degenerescenţă a
poeziei, de imitare fără niciun fel de busolă a unor
maniere străine, care duc poezia noastră pe drumuri
destul de periculoase în sensul artistic”
Referitor la graba cu care unii autori vor să-şi
vadă creaţiile tipărite ţinea să precizeze: „Pe vremea
când mai ţineam cenacluri spuneam că poeţii ar
trebui să se gândească la Arghezi, care a debutat atât
de târziu, să se gândească la Blaga, nu mai vorbesc
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de Barbu, chiar Bacovia, care publicau destul de rar.
Scriau probabil mult acasă, dar publicau rar şi cu o
mare dorinţă de a se înfăţişa în haine de sărbătoare...
Poezia nu-şi poate permite să iasă în pijama, cum sar spune.”
În afara lumii literare Eugen Barbu a devenit
celebru şi numele lui a fost prezent pe buzele
multora nu numai datorită literaturii pe care a scris-o
ci şi din cauza celor două scandaluri de plagiat: unul
legat de Caietele Principelui şi celălalt de volumul
al treilea din Incognito (în 1970 şi 1978).
În primul caz cel care l-a acuzat de plagiat a
fost Fănuş Neagu, printr-o notă publicată în
Informaţia Bucureştiului (unde autorul romanului
Îngerul a strigat deţinea o rubrică de cronică
sportivă). Curând între cei doi scriitori s-a dezlănţuit
o polemică, cu intervenţii găzduite ulterior de
România literară.
În cel de al doilea caz plagiatul a fost dat la
iveală de Marin Sorescu, ulterior lui raliindu-se mai
mulţi scriitori.
S-a produs un adevărat scandal, iar Biroul
Uniunii Scriitorilor a format o comisie care trebuia
să analizeze „cazul” şi să ia o decizie. A fost sesizată
şi conducerea superioară de partid, ajungându-se
până la Ceauşescu. Din Jurnalul lui Mircea Zaciu
aflăm că Eugen Barbu, revoltat, ar fi predat carnetul
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de partid, şi-ar fi dat demisia din Uniunea
Scriitorilor şi ar fi cerut să emigreze în Spania.
Desigur, nu era decât o lovitură de teatru, abil
regizată de cel incriminat.
Pentru cei interesaţi de culisele vieţii literare
de atunci întregul film al celor două plagiate l-am
reconstituit în Istoria anecdotică a literaturii
române (vol. I din ediţia a II-a, pag. 234-246) şi rog
cititorul să se îndrepte către această sursă
bibliografică pentru că va afla lucruri şi fapte picante
şi nu va regreta.
Incomod pentru mulţi, cum spuneam, Eugen
Barbu l-a iritat atât de tare pe Mircea Dinescu încât
acesta, ajuns preşedinte al Uniunii Scriitorilor după
evenimentele din 1989, l-a exclus din obşte, cam pe
nedrept şi cam abuziv de vreme ce s-a prevalat de
fapte petrecute cu mai mult de zece ani în urmă. În
realitate, s-a spus, poetul din Slobozia Ialomiţei i-a
plătit marelui prozator nişte mai vechi poliţe pentru
repetatele atacuri şi ironii proferate de Eugen Barbu,
prin presă, la adresa lui.
Oricum şi din orice unghi 1-am judeca,
dincolo de biografie (în fond fiecare om are păcatele
lui), Eugen Barbu a rămas în istoria literaturii ca un
scriitor de valoare şi nu încape îndoială că odată cu
trecerea timpului poziţia şi locul lui în cultura
romană se vor consolida şi mai mult.
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Împătimitul eminescolog Augustin Z. N. Pop
Să fi fost prin anii 1962-1963 pe când, elev de liceu în Buzău, intrând într-una din cele două librării
ale oraşului adolescenţei am descoperit pe rafturi o carte mare, frumos şi îngrijit legată: Mărturii
documentare despre biografia lui Eminescu. Autorul ei: Augustin Z.N. Pop.
Iubitor, ca orice român cu simţire, al poeziei celui care ne-a dat Luceafărul şi alte zeci de poeme
intrate în conştiinţa publică, am cumpărat imediat volumul, deşi mult prea multe peste ceea ce ne predaseră
profesorii despre marele geniu nu mă pot lăuda că aş fi ştiut la ora aceea. Dar fotografiile, facsimilele,
informaţiile cu totul noi pentru elevul care eram deschideau porţi noi către creaţia şi biografia marelui poet.
Dacă cineva mi-ar fi spus atunci că nu va trece mult şi voi sta faţă în faţă cu autorul tomului despre
care este vorba aş fi crezut că face o glumă.
Şi totuşi aşa s-a întâmplat.
La examenul de bacalaureat (pe vremea aceea se numea examen de maturitate) se obişnuia să fie
numit un preşedinte al comisiei de examinare dinafara oraşului, de cele mai multe ori un universitar sau
profesor de renume. Ei bine, la Liceul „B.P. Haşdeu”, pe care-l absolveam eu, respectivul preşedinte avea să
fie chiar profesorul Augustin Z.N. Pop, despre care nu se ştia decât că predă literatura română la Institutul
pedagogic de trei ani din Piteşti. Oarecari ştiri, desigur aproximative (ca să nu le zic zvonuri) ajunseseră la
urechile noastre. Şi din toate reieşea exact ce ne doream cu toţii, elevi şi profesori; că avea o anume bunătate
şi înţelegere şi nu o exigenţă exagerată şi absurdă, cum se auzea că s-ar fi întâmplat în alţi ani şi prin alte
locuri.
Vara lui 1964, cea a examenului amintit a fost - la propriu, dar şi la figurat una fierbinte, îndeosebi
pentru cei ce râvneau la obţinerea jinduitului carton care să ateste absolvirea prestigioasei instituţii de
învăţământ - cel care ne condiţiona prezenţa la examenul de admitere într-o facultate.
În amfiteatrul de la etajul întâi al clădirii şcolii, cu pereţi groşi şi răcoroşi era, însă, tocmai bine
pentru susţinut examenul. Am pătruns cu emoţie în sala cu pricina, chit că ştiam că la masa examinatorilor
se aflau profesori cunoscuţi, care ne predaseră la ore de-a lungul anilor şi cărora la rândul lor, nici noi, elevii
nu le eram nişte necunoscuţi.
La catedră, în mijlocul grupului de examinatori, relaxat, binevoitor şi discret, cu o mină liniştitoare
pentru cei care l-ar fi privit în acele clipe, stătea un om trecut de jumătatea vieţii: gros la trup, cu o faţă
rotundă şi inspirând parcă bunătatea şi calmul unui bunic: Augustin Z. N. Pop.
Răspundeam la subiectul de pe bilet, priveam emoţionat către profesoara mea de literatură, care părea
că mă aprobă din priviri, şi din când în când îmi îndreptam - cu câtă brumă de discreţie puteam avea în acele
clipe! - ochii şi către preşedintele comisiei. Acesta asculta şi tot asculta şi nu dădea semne că l-ar fi
nemulţumit ceva în răspunsurile mele.
La sfârşit, ca la orice sfârşit de examinare, cei din comisie sau consultat scurt şi în şoaptă asupra
notei. În cele din urmă s-au adresat preşedintelui: „Dvs. vreţi să-l întrebaţi ceva, domnule profesor?!”. Cel
interpelat a dat uşor din cap în semn că n-are nimic de adăugat, după care, privindu-mă cu blândeţe, voind
să-şi lămurească, pesemne, sieşi o nedumerire, m-a abordat pe mine: „Dumneata, ce facultate doreşti să
urmezi?”. „Filologia”, i-am răspuns. „Aşa, foarte bine, a adăugat el, ar fi şi păcat să te duci în altă parte!...”.
Fericit pentru nota zece pe care au binevoit să mi-o dea în unanimitate, am făcut atunci un gest
cavaleresc spontan: am alergat în oraş şi am adus câte o îngheţată fiecărui membru al comisiei de examinare.
Nu credeam în momentele acelea că mă voi mai întâlni vreodată cu profesorul Augustin Z.N. Pop.
Dar viaţa îţi oferă fel de fel de surprize. Paşii mei aveau să se întretaie cu cei ai ilustrului cărturar hăt, peste
ani, prin 1978, pe când lucram ca redactor la Editura Sport-Turism, iar profesorul a publicat acolo două
cărţi: Pe urmele lui Eminescu (nici nu se putea altfel!) şi Pe urmele Veronicăi Micle.
N-am avut nici cinstea şi nici plăcerea să-i fiu redactor de carte, privilegiul acesta revenindu-i
regretatului (azi) coleg al meu Valentin Borda, care se ocupa de colecţia sugestiv intitulată Pe urmele lui...
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Am avut, însă, o altă bucurie - aceea de a-i însoţi pe cei doi, autor şi redactor, la lansarea primului din
volumele amintite, la o întreprindere (nu-mi mai amintesc care) din Ploieşti.
Lansarea ca lansarea, dar răgazul de vreo două ore pe care l-am avut după aceea, în aşteptarea unui
tren care să ne readucă în Bucureşti, a fost, pot s-o spun cu mâna pe inimă, minunat. Profesorul specialist în
Eminescu ne-a vorbit, mie şi colegului Valentin Borda despre foarte interesante evenimente şi fapte, unele
necunoscute, ori prea puţin ştiute şi comentate de către eminescologi, încât nu mai ştiam cum să-i
mulţumim.
Pe lângă informaţiile de arhivă Augustin Z. N. Pop s-a documentat pe larg şi pe teren, stând de vorbă
cu oameni care aveau a-i spune ceva despre Eminescu. Ne mărturisea că din prima lui leafă de învăţător a
cumpărat de la cineva din Botoşani o rochie albastră, de catifea, cu care se îmbrăca odinioară Veronica
Micle. „Şi nu v-a fost teamă că sunteţi escrocat, domnule profesor?” l-am întrebat. „Nu, am riscat!” ne-a
răspuns - şi-apoi, - a mai adăugat el - chiar dacă aş fi fost minţit, valoarea sentimentală a obiectului conta!”
Contribuţiile lui Augustin Z. N. Pop la eminescologia din România este esenţială şi peste ea nu se va
putea trece uşor, nici acum şi nici în viitor.
În amintirea mea - şi sunt sigur că şi în aceea a altora care l-au cunoscut - păstrez efigia unui om de
aleasă culturală, intelectual de mare fineţe, înţelegere şi bunăvoinţă. Şi ori de câte ori iau din rafturile
bibliotecii de acasă volumul pe care mi l-a dăruit la Ploieşti (pe a cărui pagină de gardă stă scris: „Poetului
meu drag, dl. Florentin Popescu, cu amicală preţuire şi seninul admiraţiei desăvârşite pentru arta sa lirică.
Bune amintiri şi dorinţe de tot binele. Augustin Z. N. Pop, 29 IV 1978”) sufletul mi se umple de duioşie...

Gheorghe Eminescu împreună cu Augustin Z. N. Pop
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Virginia Vini POPESCU

Sufletul nu are granițe!
Nu știu exact ce este sufletul! Prin cărți și dicționare l-am găsit definit în toate felurile.
În una dintre primele mele reprezentări, sufletul
însemna zâmbetul, blândețea și mângâierea caldă a
oamenilor.
Cu trecerea anilor, am înțeles că sufletul nu are
granițe, nu se poate compara decât cu nemărginirea,
că poate avea, în anumite situații, într-un interval
infinitezimal de timp, exteriorizări comparabile cu
cele înregistrate într-o viață de tihnă.
Am înțeles că faptele bune pe care oamenii le fac
pentru semeni, în mod dezinteresat, sunt determinate
de ceva frumos și tainic aflat în interiorul lor, de
binele din care au fost plămădiți, de o noblețe
anume, care poartă frumosul nume de suflet.
Această înțelegere, precum și altele, pentru care
spre a nu le știrbi splendoarea, folosind cuvinte nepotrivite, nu voi insista să le expun, mi-au format
deschiderea spre subiect.
Toți oferim mai mult sau mai puțin din sufletul
nostru celor din jur. Valorificarea darurilor spirituale
ține, însă, în egală măsură și de cei care le primesc.
Înțelegerea acestui fapt duce frumosul mai departe.
În copilărie, în lumea satului meu, în familia mea,
am auzit multe vorbe pline de înțelepciune despre
aceste lucruri, le-am înțeles și le-am păstrat cu drag.
Viața le-a modelat mai târziu, conturând partea
frumoasă din mine, un bun pe care-l am, îl simt și
care vine atât de departe…
Am ajuns în această filosofie, purtată de o veste,
primită recent din Australia, de la o personalitate
aflată într-un fotoliu de prim plan al sufletului meu,
un om făcut pentru bine!
Vestea mi-a răscolit amintiri ce mă duc cu gândul pe
traseul existentei, către partea fină a trăirii și înțelegerii, către alți oameni dragi și valoroși pe care i-am
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întâlnit.
Am avut șansa de a întâlni mulți oameni deosebiți,
prin semnalele de suflet pe care mi le-au dat în momente potrivite cu nevoile mele, care de cele mai
multe ori au vizat latura formarii. Poate că i-am găsit
pentru ca mergeam pe același drum! Poate că purtam
bagaje asemănătoare, care atrag atenția călătorilor,
în mod reciproc și inevitabil. Oricum ar fi fost, leam primit cu drag lumina interioară reflectată de
ochi, știind prea bine că ei nu-mi dau nimic concret,
dar îmi pot amplifica prin fluxul invizibil numit
gând bun, voința și puterea, dragostea de viață și mai
ales încrederea că binele și frumosul există și că
omul este purtătorul lor.
Pentru că nici un dar de încredere nu trebuie să
rămână nerăsplătit, spre împlinirea unei datorii de
conștiință, aștern pe această pagină câteva cuvinte
despre unii dintre ei.
Se cade spre început să spun că, în urmă cu aproape un an, m-am hotărât să pun în ordine gândurile
scrise, în nenumărate file de caiet și fișiere de calculator, sub formă de poezii.
Amânasem de multe ori această operație, dând
prioritate altor lucrări referitoare la Fizică, științaprofesie și pasiune. Acum, sosise rândul lor și așa
cum un părinte este fericit când își vede copiii,
întocmai, scriitorul se bucură la întâlnirea crețiilor
sale. Le-am citit și recitit singură, cu cei dragi, apoi
în grupuri interesate, dar era vremea să le public, așa
cum erau de părerea și cei avizați din jurul meu.
Gândul unui început este frumos și greu, în același
timp, mai cu seamă atunci când dorești să abordezi
un domeniu diametral opus celui pe care l-ai
străbătut prin pregătire universitară.
În acest caz munca și responsabilitatea au dimensiuni amplificate.
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Din acest motiv, un sprijin moral în astfel de situații,
la momentul împlinirii unui vis, rămâne în memoria
permanentă a fiecăruia dintre noi.
Preocupată de tema- poezie, am atașat unui mesaj
expediat în Canada, unei scriitoare cu care colaboram, un grupaj poetic. Am primit o frumoasă
apreciere, girul unui investit al Medaliei ,,Virtutea
literara,,. M-a onorat!
Mi-a spus, fără să-mi dea alte detalii, că a trimis
poeziile mele în Australia, unui colaborator al său,
care dacă le va considera valoroase, cu siguranță le
va da publicității.
Mi-a specificat că trebuie să aștept o vreme,
deoarece este vorba despre cineva foarte ocupat.
Șansa de a mă înscrie pe lista lungă a celor cărora
acest om le împarte ore și zile din propria viață, spre
a le citi opera și o dată cu ea a duce lumii întregi
gândurile și valorile românilor, mi s-a părut cam
mică, dar fără să-mi pierd optimismul, am așteptat.
I-am căutat numele pe internet și am avut plăcerea
să constat că era un român de excepție, care-și
iubește țara, îi respectă tradițiile și valorile, le transmite lumii întregi, cu toată încărcătura lor sufletească și a sa.
Am rămas profund impresionată după ce am citit
câte lucruri extraordinare a realizat într-o viața. Mam jenat în intimitatea mea la gândul că am lăsat
timpul să treacă nefavorabil, recunoscând profund
faptul că, el, timpul, singur, nu este producătorul
valorilor spirituale.
Era vorba despre un român adevărat, un om care
reușește să deschidă și să întrețină căi de comunicare
și o face așezând totul pe tonul prietenos, cald, benefic, productiv, fără să-și piardă timpul cu banalul, cu
amănunte lipsite de interes, având deprinderile unui
om de cultură, ale unui mare caracter.
Într-un târziu, pe la sfârșitul lunii mai 2014, când
mă așteptam mai puțin, mi-au apărut poeziile în mai
multe reviste, făcându-mi astfel ,,al doilea debut
literar,,.
Primul fusese marcat în 2009, în Revista « Repere
Educaționale », cu poezia ,, Când îngerii vegheau,,
dedicată Antoniei, nepoțica mea, apărută în viața
fiului meu- Cătălin și a familiei noastre ca ,,o aură
pe fruntea unui neam binecuvântat de Dumnezeu,,.
Am trimis ,,necunoscutului de la capătul lumii,,
asa cum era firesc, un mulțumesc.
destineliterare@gmail.com

Cuvântul mulțumesc nerostit direct, doar scris, e un
răspuns sec, fără suflet, care a fost uitat sau trecut cu
vederea de un om ocupat, care-și face o datorie de
suflet independent de laude și recunoașteri.
Mi-a răspuns! Mi-a răspuns de fiecare data, ca
tuturor românilor, cu o căldură, care face ca barierele dintre gânduri să pară mai mici pentru un începător de viață artistică, literară.
S-a deschis o colaborare, sub semnul unui profund
respect reciproc; cea mai mare valoare pe care mi-a
adus-o fiind aceea de a mă face să mă ridic, cu fiecare material expediat, la un nivel care să o justifice.
În paralel, luându-mi mersul, am participat alături
de poeți contemporani, la realizarea mai multor
antologii de poezie și proză și am publicat poezii în
diferite reviste scrise și virtuale.
Dincolo de muncă, vestea de care v-am amintit,
mi-a produs o oarecare mâhnire! Nu știu cum să o
prezint, dar oricum aș face-o rămân subiectivă.
De multe ori, privind o valoare intelectuala de talia
sa: fondator și coordonator de reviste culturale,
membru al multor foruri ale scriitorilor români și nu
numai, un model confirmat de Ordinul
,,Ambasadorii culturii,, și Medalia ,, Virtutea literară,, conferite de Liga Scriitorilor Români, Diploma de Doctor în Dacoromanistică, acordată de
Academia Daco Română, precum și altele, uităm că
este vorba despre un om, cu limite biologice, a cărui
muncă fără întrerupere, poate fi uneori epuizantă.
Așa se face că, domnul GEORGE ROCA, despre
care am scris aceste rânduri, fără să fi reușit să-i
conturez pe deplin personalitatea atât de amplă,
românul care a avut toată viața crezul: „Oriunde
ne-am afla pe planeta Pământ, suntem într-o
oarecare măsură răspunzători de promovarea,
conservarea şi salvarea limbii române."
mi-a dat vestea că simte nevoia unui binemeritat
concediu pe care nu și l-a permis de zeci de ani.
Îi înțeleg decizia, îi mulțumesc pentru colaborare,
m-a onorat, mă bucură să știu că se va reface. Am, în
acelasi timp, convingerea că ,,promotorul culturii
românești, prietenul românilor de pretutindeni,, va
reveni curând la muncă, adus de spiritul său neliniștit.
Îmi vin în minte versurile primei poezii pe care
mi-a publicat-o în Revista Antipozi din Australia,
poezia ,,Tramvaiul lui Labiș,, :
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,,Petale de mălin tot zboară,
Ca-n jocul de a nu muri,
Crezând mereu în primăvara,
În care el va reveni!‖
Românului de ,,Dincolo de orizont‖ cel care
,,Căutând insula fericirii‖ a găsit locul care i-a per-

mis să ne arate că ,,Sufletul nu are margini,, îi spun,
cu timiditatea și sinceritatea Antoniei,
,,Crezând mereu în primăvara/În care el va reveni!‖
,că fără publicațiile sale nu-mi imaginez lumea
zecilor de reviste cărora le este creator, redactor și
colaborator.
Alexandria -Martie 2015

Desen de Damian Petrescu
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Theodor RĂPAN

PUR ŞI SIMPLU. 154 Contrasonete
Cu opere grafice de Damian Petrescu (Franţa)
I
„Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world‘s due, by the grave and thee.‖*
Nevolnica ispită are chipul
Pe care zeii îl ascund întruna,
Stricatu-s-a de azi dagherotipul,
În haită vârcolacii muşcă luna!
Frumoasele făpturi smintire poartă
Şi mute gheare scoate trandafirul,
De-acum tu robul dragostei îl iartă,
Lumină-i calea, ia-i mai iute birul!
Pe fruntea zării văd Ŕ un nimb străluce,
Cocoşul tace, înfierată-i gura
Acestei vieţi. Cărările-s năuce?
În loc să mă-ntremez, sporeşte-arsura...
Îndură-te! În sarică, vai, grele
Păcate-ascund! Dar cum să scap de ele?

II
„This were to be new made when thou art old,
And see thy blood warm when thou feel‘st it cold.‖
Şaizeci de veri m-au scris! Bătrân de mine,
Aşez în pragul inimii Sonetul,
Simţit-am colţii crudelor verbine,
Mirat, pe buze-mi arde alfabetul...
Trecutul tace, n-am nimic a spune!
Prezentul singur ţie-ţi va răspunde:
M-ai vrut un schilav paj? Deşertăciune!
Mai bine ochi al undelor din unde…
De câte ori, amar, ţi-am scris pe stele
Ai râs, am plâns, încărunţit-a visul,
Iubirea, anii tineri n-au zăbrele,
Chiar şi-n toiag mai caut Paradisul!
Ce-ar fi să faci tu, Doamne, o minune:
Mai naşte-mă o dată, dar nu spune!

III
―But if thou live, remember‘d not to be,
Die single, and thine image dies with thee.‖

Prin care urgisirea vrea constrânsul?
Lăuza nopţii naşte răsăritul!

Din ghearele iubirii cine scapă
Şi din strânsoarea morţii cine fuge?
Vicleana stă la pândă… Sapă, sapă…
Nu vrea pe înserate să dejuge!

De voi ţipa, ecoului nu-i pasă,
Tăcerile s-au cuibărit în ornic,
Otava plânge, timpul mă apasă,
Fuiorul zilelor nu e mai spornic…

Alege mintea, inima ori plânsul
Întunecă la empireu sfârşitul

O, lebădă, cântând ultima oară,
Din câte ai trăit, ce te-nfioară?
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IV
„Thy unused beauty must be tomb‘d with thee,
Which, used, lives th‘ executor to be.‖
Tiptil, tiptil, doar frumuseţea ştie
Să-şi apere cu dinţii avuţia,
Din larga lume moartea tot adie,
De cart, la prora vieţii-nfrunt stihia…
Îndură-te, dă drumul, tu, la rându-ţi,
Metaforei cu gleznă mătăsoasă,
Din laviţa iubirilor scoţându-ţi
Comorile, aleasa mea aleasă!
Fiindu-ţi cămătar, zaraf de-o noapte,
Aşa promis-am: nimeni, niciodată,
Nu va râvni la poamele-ţi necoapte,
Mai lasă-mi-te-n zori o dat‟ furată!
Şi, cum te-nalţi mai sus de stele-nalte,
Îndemni robiri păgâne să tresalte!

V
„But flowers distill‘d, though they with winter meet,
Leese but their show; their substance still lives
sweet.‖
Nu-i drept să piară iarna flori de gheaţă,
Cum nici făptura-ţi mândră să mă mintă,
Dibace-ai fost precum o precupeaţă,
Cuţitul tău ajuns-a drept la ţintă!
Trecut-au toate, după cum vezi bine,
În mers buimac aiurea îmi duc paşii,
De mine însumi astăzi mi-e ruşine,
Din toţi rărunchii suduie ocnaşii…
Potecile spre tine nu le-nchide,
Sub măşti veneţiene nu dispare!
Oceanul ce născu efemeride
Pe gânduri stă să mă prefacă-n zare...
Aşa mă vrei? Pe tocător pun gâtul:
Loveşte tare! Eu sunt ocărâtul!

* Motto-urile sunt preluate din ediţia: William Shakespeare – „Sonnets‖, Londra, 1609.
* The Mottos – from William Shakespeare – „Sonnets‖, Londra, 1609.

Coperțile cărților Pas în doi și Pur și simplu
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Georgeta RESTEMAN

POEMELE AMURGULUI (3)

Mi-e teamă de tăcerile din umbre

Ce-i viaţa noastră fără de iubire?

Îmi dau târcoale gândurile sumbre
Când sufletul e rug aprins de floare
Mi-e teamă de tăcerile din umbre.
Vreau vocea-ţi caldă, plină de candoare

Ce-i viaţa noastră fără de iubire?
Un câmp arid, o pâine fără sare,
Un templu rece-n care nu-i simţire,
Grădină fără flori, ţărm fără soare.

Să unduie ca un izvor prin munte
Şi-n limpezimi să ne iubim, de-i vrere,
Cu buzele scriindu-ţi dor pe frunte,
Sărutul meu să-ţi fie mângâiere.

Copaci fără pădure, triste ramuri,
Lac fără nuferi, cer fără de stele,
Perdele gri de fum plângând în geamuri
Şi libertate-ascunsă-ntre zăbrele.

Să-ţi dărui liniştea la tâmpla serii,
Şoapta-mi timidă tainic să te-alinte,
Seve ţâşnind din trupul primăverii
Să umple golul dragostea fierbinte.

Fără iubire, ce e viaţa, oare?
O mare fără valuri înspumate,
Un orizont pierdut, zâmbet ce doare.
De n-ai iubire, poţi avea de toate,

Sunt prizoniera viselor, dorinţei,
Mă pierd adesea-n lanuri de cuvinte,
Când setea-mi sting cu lacrima credinţei
Simt răni săpate-n lut de-al fricii dinte.

Nefericit te simţi şi zi şi noapte!
N-ai satisfacţii, suflet fără chei
Eşti trist şi gol, te rătăceşti prin şoapte
Ţi-e viaţa fadă, n-ai nici un temei.

De-ţi pasă sau de nu, n-am încă ştire.
Misterios şi-nvăluit în ceaţă,
Arcaş destoinic, săgetând iubire,
Avea-vom, oare, şi noi drept la viaţă?

Deschide-ţi inima, zâmbeşte, cântă
Lasă-te lin în braţele iubirii
Ca-n tine să pătrundă pace sfântă
Şi-ai să trăieşti mirajul fericirii!
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Încerc să te descopăr

Vreau romanţa ta mereu să fiu

Încerc să te descopăr dintr-o umbră
Chip plămădit în vis din doruri mute
Te scriu pe stânci, pe trena lunii sumbră,
Pe frunţi de zei, pe tâmplele-mi durute

Vreau romanţa ta mereu să fiu
Cântă-mă pe-o strună de vioară
Tu să-mi fii luceafărul de seară
Să-ţi fiu zori de zi, amurgul viu.

Pe trupuri de-Afrodite stinse-n mare
Pe flori de portocal sau pe nisipuri
Când se confundă semne de-ntrebare
Cu fade năluciri pe-anoste chipuri.

Lasă-mi gândul lin să te-nfăşoare
Despletit să-ţi încălzească trupul
Freamătu-mi să-ţi cotropească lutul
Foc nestins să-ţi fiu, tu să-mi fii soare

Îţi caut ochii, vreau să le simt vraja
Căldura mâinii-ţi lenevind pe umeri
Deschide poarta şi-alungă-ţi straja
Vino, te-aştept tăcerile să-mi numeri.

Mă cuprinde-n braţe printre raze
Gustă-mi fraga buzelor flămânde
Să-ţi fiu râu, tu să pluteşti pe unde
Lacrimă pe-o salbă de turcoaze.

Vorbeşte-mi, te voi asculta cuminte
“Copilă”-mi spui, când rătăcesc prin situri
Pe-o insulă. Iar gândul meu fierbinte
Încearcă să te-nvie dintre mituri.

Lasă-mi inima să-ţi fie liră
Degetele-ţi tandru mă mângâie
Să-ţi fiu toamnă, galbenă gutuie
Când pe boltă stelele se miră
Şi, geloasă, luna se-nfioară
Răsfirându-şi trena în pustiu.
Vreau romanţă veşnică să-ţi fiu
Tu-mi fii cântec plin de primăvară!
Săcuieu, Cluj
11 ianuarie 2015

Amurg de... toamnă
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George ROCA

Dialog fluviu cu „bătrânul scriitor” Corneliu Leu

George ROCA: Distinse domn Corneliu Leu, vă
ştiu de foarte mulţi ani ca scriitor, editor,
promotor cultural, critic literar, analist politic,
realizator şi producător de film... încă de pe
vremea dinainte de 1989, când eraţi directorul
Casei de Filme Nr. 4 şi scriaţi romane istorice.
După câţiva ani de la această dată, eu i-am numit
„mai dormanţi”, v-aţi facut reapariţia vertiginos
şi plin de har şi dar pe scena scrisului românesc.
Corneliu LEU: Vreau, nu vreau, trebuie să corectez
titlul Domniei Tale. Din păcate, astăzi sunt „bătrânul
scriitor”. Şi chiar aş vrea să ne concentrăm privirea
pe acest aspect fără să fiu flatat cu alte atribute. Mă
consider un profesionist al scrisului şi mă concentrez
pe beletristică şi publicistică. Că le fac pe hârtie, că
le fac pe peliculă, că le fac prin viu grai convocând
adunări, dezbateri publice, alte acţiuni culturale, că o
fac, iată, în ultima vreme pe internet, astea sunt modalităţi de exprimare, dar nu depăşiri ale domeniului
meu. Dacă, din ele rezultă idei care fac paleta mai
largă, cu atât mai bine. Dar nu înseamnă că mi-aş
permite să încalc meritele altor profesii şi calificarea
celor care s-au străduit, ca şi mine, să cultive cum
trebuie domeniul lor. Celelate lucruri despre care
vorbim: editor sau redactor, sau producător de filme,
de emisiuni tv., de spectacole, de iniţiative culturale
publice (pentru că şi acolo tot „producător” trebuie
să fii, adică să produci ceva dacă eşti om de iniţia-
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tivă, si nu sa controlezi doar, cum fac, din păcate,
funcţionarii publici) constituie numai profesii de
rezervă, pe care le-am învăţat cinstit cu aspectele lor
manageriale şi de competenţă artistică în domeniu,
tocmai pentru a mi-o putea practica mai bine pe cea
ce o consider unica importantă. Este, de fapt, vorba
de a şti să investeşti tu, sau să administrezi banii
altora în scop cultural; să vii cu iniţiativa care este ca
şi talentul: o ai sau n-o ai. Comunismul ar fi vrut
mai mult să n-o avem, ca să ne lăsăm conduşi.
Tocmai de asta, noi trebuie să ne învăţăm să o avem.
Dar chiar şi in iniţiative secundare, pornite cu scopul
de a ne netezi calea spre cea principală, trebuie să
abordăm lucrurile numai şi numai profesionist. Cu
cât faci mai bine şi mai exact aceste lucruri întemeiate pe profesie, cu atât stabileşti o bază mai temeinică pentru actul de cultură şi de creaţie spre
care aspiri.
George ROCA: Da, să trăiţi... aşa voi face! Voi
modifica titlul, adăugând singtama „bătrânul
scriitor” dorită de dumneavoastră, dar numai
după ce vom termina definitiv acest dialog! Oare
îl vom termina vreodată? Sunt atâtea materiale
de prelucrat, atât de multe de spus despre activitatea dumneavoastră! Şi... „Tempus Fugit”! Revenind la răspunsul anterior pot să „declar” că
sunteţi un „multilateral”... un om bun la toate
cele!
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Corneliu LEU: Numai semidoctismul te îndeamnă
să-ţi depăşeşti domeniul şi să fii bun la toate ca o
femeie de serviciu!…(Nota bene: în cazul nostru, aş
fi putut spune şi „ca un politician”). Bunul simţ şi
înţelegerea culturală a lucrurilor ne obligă să ne concentrăm pe ce ne simţim mai pregătiţi. Cel mai penibil în viaţa literară actuală este labilitatea cu care
diletanţii dornici de glorie ţopăie de la poezie la
proză şi, neapărat, la critică fiindcă de acolo ies laudele. Mi-e jenă când văd aceeaşi semnătură sub o
poezie mediocră iar, apoi, luându-şi permisiunea să
scrie un articol critic despre poezia altuia. Sau, mai
ales un articol laudativ la care vezi imediat dedesubtul: semnatarul aşteaptă la rându-i un articol laudativ
din partea celui pe care-l laudă. Cu asemenea năravuri, nu ne situăm pe domeniul literaturii, ci al cenaclismului amatoristic sau, cel mult, al unor găşti
care scriu si se analizează în suc propriu. E o stare
ridicolă, subculturală, fiindcă nimeni nu-i ia în serios
în afară de ei între ei, sfidând triunghiul clasic: autor
Ŕ critic specializat Ŕcititor. Şi nu acelaşi grup de
persoane ţopăind laolaltă pe toate laturile
triunghiului! Aşa că, dă-mi voie să-ţi spun: Când miai înşirat atributele alea toate, m-am şi simţit înfundat în categoria acestor nedefiniţi care încearcă de
toate numai şi numai ca să-şi vadă publicat numele
după care se alege praful.
George ROCA: Distinse interlocutor, nu e chiar
aşa! Simt eu că doriţi sa fiţi modest! Aveţi o
mulţime de atribute (pozitive! Sic!). Şi nu vă descânt sau perii - ci aşa scrie despre dumneavoastră
prin cărţi sau pe internet. Este suficient să cauţi
pe motorul de căutare „Google” numele „Corneliu Leu” şi vor ieşi la iveală acele atribute
pozitive, calităţi, aptitudini, chiar şi meserii... Eu
v-am pus sub lupă înainte de a începe interviul
nostru. În general îmi place sa tai firu’n patru!
Corneliu LEU: Vezi cum pun eu problema?… Iar
dumneata, dacă ai auzit că eu, cetăţeneşte, aştern în
scris câte o problemă de principiu sau, colegial,
schiţez portretul vreunui confrate sau scriu o vorbă
bună întâmpinând o carte, mă şi faci mare critic, sau
mare analist! Păi, ehe, să fii cu adevărat „analist” e o
imensă problemă de cultură, de acumulare şi sistemică şi sistematică, ce nu are nimic de a face cu padestineliterare@gmail.com

lavragii din talk-showuri; cât, despre un adevărat
critic literar, se naşte şi se formează cu adevărat atât
de greu, încât nici nu văd să-ţi pot cita vreun nume
de la Călinescu încoace!
George ROCA: Nu am zis „mare critic” ci doar
„critic” (literar desigur!). Şi argumentez cu faptul că v-am citit destul de multe materiale de critică...
Corneliu LEU: Critice, desigur! De critică literară,
niciodată. Scriitorul adevărat trebuie să-şi păstreze
demnitatea şi să nu se preteze niciodată la aşa ceva,
numai pentru că ştie să alcătuiască fraze. Acesta-i
diletantism, iar critica literară adevărată e o meserie
cu criteriile ei! Bine înţeles, există genul de
„condeieri la de toate”, dar în gazetărie, nu în
literatură; gazetăria e o treabă obligată cotidian la
superficialitate, în vreme ce literatura presupune
profunzime de gândire artistică şi aprofundare
continuă a acesteia, ceea ce gazetăria nu are nici
măcar timpul material să o facă.
George ROCA: Atunci, mai bine să revenim la
acei „ani dormanţi”. Unde aţi fost „plecat” o perioadă?
Corneliu LEU: Despre „anii dormanţi” pot spune,
jur, că nu mi i-am permis tocmai din panica ce mă
cuprinsese în 1989. Eram panicat că ajunsesem la
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libertate prea târziu ca vârstă şi nu voi mai reuşi să
fac tot ce aş fi dorit. M-am împrumutat cumpărând
imediat o tiparniţă cu care n-am făcut afaceri editoriale ci am trăit satisfacţia de a trimite direct la tipar
ceea ce, înainte, nu puteam trimite decât la cenzură.
La ea am publicat şi răspândit poezie religioasă pentru şcolari, am făcut broşuri prin care-i informam pe
ţăranii români cum a evoluat agricultura occidentală
câtă vreme ei au fost ţinuţi în minciuna colhozului,
am propagat filosofia personalistă, a respectului pentru persoana umană care fusese înjosită sub comunism, mi-am editat cum am vrut eu (şi l-am dat sigilat spre editare) romanul interzis despre Sfântul
Apostol Pavel, iar când am intrat în posesia dosarelor de securitate ale celor doi din familia mea condamnaţi la moarte ca apărători ai Bisericii Ortodoxe
de asaltul bolşevic, am publicat „Cartea episcopilor
cruciaţi”…
George
ROCA:
Am
înţeles
acum.
Dumneavoastră aţi transformat literatura întrun obiect de manufactură.
Corneliu LEU: În sensul de „făcând totul cu mâna
mea”, da. Cred ca orice scriitor preferă asta, în loc
de a i se amesteca în operă mâinile murdare ale
altora! Dar asta nu înseamnă literatura
manufacturieră, despre care mi-am spus părerea şi
mai sus!
George ROCA: Voiam să spun că... în aceea
„tiparniţă” aţi ascuns acei „ani dormanţi”?
Corneliu LEU: Da, s-ar putea să pară nişte „ani
dormanţi”, fiindcă nu m-am amestecat nici în presa
şi nici în politica de scandal, n-am fost prezent nici
în coteriile literare, dar am publicat cărţi în fiecare
an. Am pus accentul în literatură pe marea tradiţie a
ortodoxismului din perioada interbelică, iar în
educaţia civică pe dezvoltarea ideilor de „Iniţiativă”
şi de „Democraţie Locală”, care puteau salva
societatea, tocmai fiindcă aveam toate acestea de
construit. Până am ajuns a organiza anual
„Consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate”
care a devenit mai apoi o „Mişcare pentru Progresul
Satului Românesc”, aşa cum iniţiase în vremuri
normale - creştineşti, unchiul meu, episcopul martir
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Grigorie Leu, care a şi plătit cu viaţa pentru aceasta.
E drept că nici nu m-am ferit de greutăţi sau atacuri.
Satiră politică am scris tot timpul prin „Cabaretul
politic” şi rubrica „În gura leului”.
George ROCA: Aţi inţiat, condus (şi conduceţi în
continuare!) câteva reviste literare foarte cunoscute
precum
„Albina
românească”,
„Port@Leu” şi altele. Puteţi să faceţi cunoscut
motivaţia dumneavoastră în conceperea unor
astfel de publicaţii?
Corneliu LEU: Cred că rezultă destule explicaţii
din cele spuse mai înainte. Despre „Albina românească” şi începuturile presei româneşti am publicat o întreagă carte (de fapt, v-aş putea oferi ca o
addenda de final al acestei discuţii, cronologia bibliografică a cărţilor şi actelor mele publice care
poate ilustra mai bine perseverenţa în a păstra o linie
dreaptă de preocupări), o carte care descrie caracterul strict patriotic şi de afirmare naţională al începuturilor cuvântului tipărit şi apariţiei de periodice în
limba română. M-am simţit dator să le continui
tocmai prin această străveche revistă care, iată,
dăinuie prin veacuri; şi m-a ajutat Dumnezeu să-i
adaug seria editată de mine în deceniile în care s-a
revenit la libertatea tiparului. Prin ea, în afara suplimentelor cu literatură (care mi-am propus întotdeauna să fie profesionistă şi de calitate) am slujit în
permanenţă trei idei magistrale pentru afirmarea
noastră: 1. Emanciparea satului românesc şi a familiei ţăranului român ca temei pentru progresul întregii societăţi; 2. Slujirea limbii române ca element de
unitate naţională oriunde ne-am afla şi cultivarea
solidarităţii româneşti prin cultura pe care o exprimă
limba noastră şi 3. Ideea politică a egalităţii de şanse
pentru toţi copiii familiilor de români, realizată prin
Bunul Comun Naţional de care trebuie să beneficieze în mod egal fiecare familie.
„Albina românească” apare şi pe hârtie şi electronic,
păstrându-şi formatul clasic provenit de la zaţul tiparului. Pentru a veni în întâmpinarea modalităţilor noi
de comunicare mediatică pe care le oferă internetul,
adică a nu fi robul coloanelor şi paginii fixe din gazetăria clasică, am conceput, fondat şi editat revista
electronică „Port@Leu” gândită special pentru acest
destineliterare@gmail.com
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gen de comunicare şi chiar propunându-şi să experimenteze necontenit inventivităţile tehnice pe care
le oferă virtualul şi chiar impactul lor asupra modalităţilor de exprimare artistică. Tematic, ea este asemănătoare „Albina românească” subintitulându-se
„Periodic pentru promovarea culturii şi iniţiativelor
de dezvoltare”, dar beneficiază atât de lejeritatea
postării virtuale cât şi de avantajele exprimării electronice, stimulând căutările de viitor ale artelor, inclusiv cea a graficii electronice în care Domnia Ta
eşti maestru. Am iniţiat o pagină special dedicată
unor producţii semnificative în acest sens. Aici se
publică orice se inovează prin internet sau inovează
internetul: de la linkuri spre oferte de genul „YouTube” la exprimarea prin slide-show-uri cum numai
conjugarea virtuală a artelor poate oferi şi până la
folclorul internetului, care devine din ce in ce mai
bogat în originalitatea lui.
Suntem deschişi la orice dezbatere şi orice căutare în
domeniu, care poate fi pusă la modul modern în
slujba răspândirii culturii şi a înfloririi artelor. Iar eu
mai cred şi că, această corespondenţă rapidă între
oameni care au de comunicat idei, fie de tipul „messenger”, fie de tipul „blog”, fie de tipul „revista electronică” va renova şi va readuce în primul plan al
comunicării „genul epistolar” al literaturii eseistice,
lângă a cărui specie fosilă a corespondenţelor care
făceau drumuri de săptămâni (depăşind prin asta
perioada istoriceşte pragmatic-subintelectuală a
comunicării telefonice şi telegrafice care a sufocat
plăcerea de a scrie lejer şi relaxat), va intra în scenă
specia nouă, electronică, a comunicării în timp real,
stimulând din nou eleganţa limbajului şi subtilitatea
tratării ideilor. Nu e vorba de limbajul criptic de
astăzi cu care se grabesc unii bloghişti sau messengerişti. „Perlele” lor, care uneori ne îngrozesc,
aparţin, cum am spus, maltratării comunicării prin
limbaj telegrafic. Vor ajunge însă, tot mai mulţi
oameni cu har să descopere ce şanse le dă internetul
pentru a dezvolta o pasiune coerentă a exprimării
ideilor, reevaluând ceea ce, la vremea respectivă, a
făcut din stilul epistolar o artă. Iar noi, ca oameni de
artă, nu trebuie să lăsăm internetul să tehnicizeze şi
mai mult viaţa, ci să-i cultivăm acele atribute prin
care poate îmbogăţi artistic spiritualitatea.
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Iar, pentru că ajungem din nou la aceste arte pe care,
subliniez - le vreau cât mai depărtate de amatorism,
diletantism şi veleitarism lipsit de talent sau chemare
- anunţ în pregătire o nouă revistă, de data asta numai de beletristică, intitulată „Revista Scriitoarelor
şi Scriitorilor Români”. Titlul este preluat de la cunoscuta publicaţie interbelică întrunind semnături de
adevăraţi profesionişti ai scrisului, tocmai pentru a
sublinia şi în vremea noastră profesionalismul necesar în practicarea literaturii şi delimitarea lui de
diletantismul pe care nici nu-l respingem, nici nu-l
îngrădim, dar îi impunem să stea la locul lui în spectrul cultural. Loc bine definit, util, rentabil şi chiar
demn de respectat ca atare, adică dacă-şi păstrează
proporţiile la nivelul aspiraţiilor modeste care-l
caracterizează.
George ROCA: Cam cum aţi defini aceste
discuţii critice pe seama literaturii amatoristedecăzute şi a artei kitsch? Pictura de gang ne
sufocă pe zi ce trece... Trăiască Victoraş-Pictoraş
şi importul de „produse kitai” care ne invadează!
Corneliu LEU: Definirea nu e simplă şi, mai ales
pentru a nu aluneca în exagerări sau elitisme, presupune o discuţie atentă, pentru care am iniţiat o dezbatere la care, tocmai pentru a-ţi dezvolta punctul de
vedere din întrebarea dinainte, punct de vedere la
care subscriu total, te rog să participi. M-aş rezuma
doar la un exemplu din pictură: pictura de gang este
repudiată de pictura academică pentru că îi lipseşte
tot ce se invaţă la academia de belle arte. Pictorul
amator bâjbâie cu culorile pe care n-a învăţat să le
amestece ca la carte, nici să cunoască raporturile
dintre pigment şi solvent; idem cu anatomia, cu
perspectiva, cu lumina şi umbra, cu importanţa proporţiilor sau a contrastelor, cu tehnicile ajutătoare,
cu simbolistica inventivităţii artistice sau cu istoricul
cultivării prin meşteşug a tuturor artelor; precum şi
cu tot ce se mai deprinde prin şcolire.
Pictorul de gang munceşte de dimineaţa până seara,
dar le plesneşte aşa cum a tras cu ochiul şi-i recunoşti nuanţele nereuşite de la o poştă. Totuşi, de ce
munceşte? Fiindcă cerbii lui maro prin frunziş verde
la izvorul albăstriu, ţigăncile lui cu trandafir roşu
între sânii albi şi ţigara albă intre buzele roşii, răpi259
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rile din serai, peisajele cu cerul ca o halva, naturile
moarte cu peşte şi fructe, etc. îşi au clientela lor. O
clientelă de gang, ca şi pictura respectivă, chiar dacă
gangurile au fost înlocuite astăzi cu holuri de hoteluri pretenţioase, după cum a parvenit clientela respectivă prin emulaţia subintelectuală a societăţii de consum şi, aşa cum vrea haine de firmă, vrea şi rame
mai scumpe; dar, în ramă, îşi face gustul tot cu gangul la nivelul căruia se află ca gândire. Intraţi în mari hoteluri şi veţi vedea ce expun shopurile lor. Nu
pentru că hotelierii n-ar avea gust, ci pentru că parveniţilor cu bani asta le place şi asta se vinde!
Între aceste două categorii: academia şi gangul,
există însă novatorii, rebelii, moderniştii, cei care
duc inovaţia până la exagerare şi căutările până la
descoperirea altui univers estetic. Nici pe aceştia
academiştii nu-i agreează sau nu-i înţeleg. Dar şi ei
se feresc ca naiba de tămâie de cei din gang, tocmai
pentru că au o formaţie temeinică şi s-au şcolit bine
înainte de a inova. Ei înseamnă mai mult decât
academiştii, tocmai pentru că pot face tot ce fac
aceia şi încă ceva în plus! Chiar când societatea nu-i
încurajează, ei nu recurg la gang. Expun în aer liber,
inventează tot felul de hapeninguri, se asociază şi
fac un „salon al refuzaţilor” şi se tot cern într-un
asemenea ciur, unii căzând în tranşee alţii
perseverând până când, învingătorul dintre ei ajunge
a avea un preţ chiar mai mare decât al academiştilor.
Să nu uităm că avangardismul nostru, astăzi la impresionante cote la Casa de licitaţie Sotheby‟s, a
pornit de la „Lăptăria lui Enache”, unde bietul iaurgiu îi găzduia numai pentru că şi fiu-său (Gheorghe
Dinu) se ţicnise scriind poezie sub superbul pseudonim St[ephan] Roll. În vreme ce zeci de restaurante rentabile pentru protipendada de „bon ton şi
mauvaise culture‖ aveau pe pereţi pepenii, strugurii
şi leliţele cu ţâţa scoasă, tocmite cu gangiştii contra
băutură de către cârciumarul prosper.
George ROCA: Dar în literatură…?
Corneliu LEU: Grădina lui Dumnezeu e mare si are
loc pentru toţi. După cum am văzut, poate chiar şi
clientelă pentru toţi; cu toate că în literatură e mai
greu şi, de obicei, practicanţii gangului literar sunt
mai libidinoşi fiindcă se ling şi se linguşesc mai
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mult ei intre ei, cum fac căţelandrii de maidanezi.
Bravo lor! Fiecare om trebuie să poată face ce vrea.
Nu-i împiedică nimeni şi nimeni nu le face vreo imputare. Important este, însă, să-şi dea seama ce rasă
sunt şi de ce n-au loc la frizeria de lux care este
Uniunea Scriitorilor. Cu toate că şi acolo sunt destule corcituri care te fac „ras, tuns şi frezat” dacă
aspiri la ciolanul lor! Dar, ca să n-o mai lungim, mă
explic printr-un exemplu şi trecem apoi la altceva.
George ROCA: Uniunea Scriitorilor!? M-aţi luat
brusc de tot... mai ceva ca pe vremuri când intram într-o frizerie din Bucureşti să mă tund, iar
Gogu-Foarfecă mă întâmpina cu „barba-rade?”!
Să aflăm şi explicaţia „acelui” exemplu!
Corneliu LEU: Soţia mea e producător de spectacole cu public în transmisii directe de radio şi televiziune. Face şi desface mereu ansambluri de formaţii,
actori, cântăreţi, pentru tot felul de asemenea emisiuni gigant în Bucureşti, la mare, la munte sau chiar
în conexiune. Eu o încurajez; chiar îi spun că-i
genială pentru că, în felul acesta, ţipă la interpreţi,
la şoferi, la acusticieni, la cantautori, la echipele de
filmare şi transmisie, la regizorii care nu ţin ritmul,
la cei de la pupitrele de preluare sau de intrare în
emisie şi, astfel, scap eu de muştruluielile ei. Uneori,
chiar mă amuză să mă duc şi eu cu această căruţă cu
paiaţe, unde atenţia ei nu-i concentrată pe mine ca
acasă („fă asta!‖; „lasă asta‖; „vezi să nu-ţi facă
rău paharu ăla!‖ ş.a.m.d.), ci n-are pic de timp şi
mă ia la braţ doar după spectacol, la party-ul de
triumf care-i adună echipa şi invitaţii de elită.
La un asemenea spectacol, descoperise ea două fetişoare talentate pe care le lansase ca pe gemenele
alea de la Cluj, care au făcut, mi se pare, bani şi
căsnicii la Londra. La party, timide, au cerut voie săl aducă pe bateristul care le era şi bodyguard şi le
scria şi versurile. Iar Madam Leu, ocupată cu protocolul, auzind că-i vorba de versuri, mi l-a dat mie în
primire. „Dumneata ai scris versurile?‖ l-am întrebat eu ca să-l scot din timiditatea cu care bea apă, ca
să fie apt la plecarea pe străzi mai întunecate. „Eu,
maestre, eu le-am scris!‖… „Mai ai vreun colaborator, mai lucrezi împreună cu cineva?‖ Ŕ am mai
găsit eu un subiect ca să-i ridic gura de pe sticluţa cu
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„Borsec” asupra căreia stătea ghemuit cu acea timiditate de poet cu aripi prea mari pentru lumea asta
mică. „Nu, maestre, nu mai lucrez cu nimeni‖…
„Eşti, deci, autorul total” Ŕam spus eu cu un ton
care, nu ştiu de ce, i-a contrariat timiditatea făcândul să mă întrebe morocănoso-respectuos: „Sunteţi de
părere că ar mai trebui să mă ajut cu cineva?‖…
Dar, în vreme ce căutam un răspuns care să nu-l
supere, a dispărut ducându-se la tobe. Fiindcă avuseseră multe aplauze în spectacol, nevastă-mea le
dădea fetelor proaspăt debutate şansa să cânte şi la
acel party spre a fi mai bine remarcate. Iar ele îşi
demonstrară onorabil vocile educate şi ritmul din
sânge, într-o piesă foarte alertă, cu destulă inovaţie
muzicală în play back-ul de orchestră, mişcări de
trup unduios ritmate în acompaniamentul de baterie,
precum şi refrenul care spunea toate versurile cântecului: „Te iubesc, te iubesc, te iubesc./ Te doresc, te
doresc, te doresc!…/ Te doresc, te doresc, te doresc.
/Te iubesc, te iuuubesc, te iuuubeeesc!‖… Apoi continuau cu acea indicaţie pe care o folosesc marii
compozitori simfonici în partiturile lor: „D‘a capo
al fine‖! Toată lumea le-a aplaudat, ceea ce înseamnă că şi respectivul poet nu lucrase degeaba, ci
avea publicul său căruia i se adresa; şi, dacă se
păstrează numai acolo, la publicul său pentru care
cuvintele sunt acelaşi lucru cu bătutul la tobe, e de
bun simţ. Asta e important... să nu se încurce borcanele. Eu nu-i agreez pe diletanţi în universul meu,
dar nici nu mi-aş permite să-i trimit la gazare, ci leaş respecta toată libertatea de a convieţui cu publicul
lor, fără să vină să-mi ceară mie recomandare pentru
Uniunea Scriitorilor care te-a speriat mai înainte.
Din păcate, cu cât un nechemat e mai perseverent şi
scoate mai multe volume care nu fac decât să-l arate
din ce in ce mai bine cât de departe e de literatură,
cu atât se consideră mai îndreptăţit să-mi fie coleg şi
confrate. Ştiu că nu sunt politicos, dar eu ricanez
foarte urât la lipsa de bun simţ.
George ROCA: Povestea cu cele două fetiţe îmi
aduce aminte de poezeaua cu „Într-un coş cu viorele/ Şade două păsărele/ Amândouă ciripesc/ Io pe
te iubeeesc!/‖. Şi totuşi „arta şi literatura kitsch” fac
bani în zilele noastre... Pe vremuri cântam „Lalele,
lalele”, acum „e” la modă... „Manele-manele”! Ce
părere aveţi despre...?
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Corneliu LEU: Da, domnule Roca, da! Ştiu că vrei
să mă întrebi ceva care-mi dă şi mai multă dreptate;
manelele sunt cel mai bun exemplu de prostituare a
artei şi, decât „gangişti” literari, e mai limpede dacă
le spunem „manelişti” acestor diletanţi. Nu tuturor;
nu celor care „produc pentru consum propriu”, cum
fac de obicei diletanţii cumsecade. Ci tocmai celor
care forţează la porţile literaturii, fiindcă aşa i-a
învăţat Ceauşescu în mentalitatea lui de diletant incult, care-i ura pe cei ce gândeau altfel decât el şi
voia să facă din scriitori o massă cât mai mare şi cât
mai supusă la amestecul idiot de valori din „Cântarea României”. Am înţeles asta şi îţi mulţumesc,
dar dă-mi voie în acest moment să-ţi pun eu o întrebare: Ştii de ce discut aceste lucruri tocmai cu domnia ta?
George ROCA: Încerc să ştiu! Încerc... să nu par
în discuţie ca un viţeluş la poarta nouă! Încerc să
vă admir, încerc să vă descos - n-am zis să vă
prind la înghesuială! Caut totuşi un dialog vesel,
interesant, în aceste zile de vacanţă când suntem
mai liberi şi ne putem lungi la vorbă, dar respectuos şi de bon-goût. Dumneavoastră ce explicaţie
aveţi? Sau poate pentru faptul că aflându-mă la
Antipozi ecoul „vorbei mele virtuale” se aude mai
bine până la Poiana Ţapului, unde aveţi
„reşedinţa de vere”! Sau cine ştie...? Please explain!
Corneliu LEU: Uite de ce! Pentru că, în anul care a
trecut, ai fost singurul dintre cei care, cerându-mi să
vorbesc sau să scriu despre o nouă carte pe care o
publică - şi, te rog să mă crezi că, până la izbucnirea
crizei care a condus la falimentul unor edituri modeste din pricina impozitului forfetar, m-au solicitat
destul de mulţi dintre aceştia - ai fost singurul care
nu te-ai supărat că nu te-am făcut de-a dreptul
genial. Da, ai acceptat cu stoicism să spun că eşti
numai pe jumătate genial, iar pentru cealaltă
jumătate mai trebuie să faci efort. În vreme ce alţii
se supără chiar dacă le spun că mai au zece la sută
până să devină geniali!
Da! Îţi cunoşteam poezia mai de mult, am admirat
modul cum respiră în ea exact nişte elemente noi,
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acelea despre care am vorbit că le-ar putea aduce
exprimarea electronică şi comunicarea virtuală între
autor şi receptor, posibilităţile noi de sugestie şi experimentul de a conversa în timp real la mari
distanţe, teleportarea noastră parţială, prin sentimente proprii plantate odată cu trăirea lor, direct pe
tărâmul celui ce ne citeşte sau ne ascultă fără a se
mai simţi îndepărtat de noi, mirajul de a şti că ceea
ce gândeşti pe ecranul tău se proiectează concomitent pe sufletele altora şi, de aici, rigoarea unui
anumit limbaj de comunicare care de abia acum se
configurează pentru tehnicile literare şi artistice.
Intr-un cuvânt: atributele unui nou mod de exprimare poetică, sau artistică, sau de idei care creează
într-un alt mod curente de opinie publică; atribute pe
care trebuie să le discutăm, să le clasificăm, să nu
lăsăm nici tehnicismul să ne îmbete cu apă rece, dar
nici posibilitatea noastră de a ne exprima mai profund şi mai direct sa nu sufere din pricina necunoaşterii acestor noutăţi. Acesta este, de fapt, şi mobilul dezbaterii pe care vreau s-o ducem în permanenţă în revista „Port@Leu”.
Revenind la Domnia Ta acum, pot spune că am găsit
în volumul pe care ţi l-ai lansat astă vară, autentice
mostre de asemenea poezie care-ţi face cinste, aşezate lângă altele pentru care ţi-am dat şuturi undeva
şi ţi-am admonestat editorul pentru ineficienţa lui de
prim sfătuitor. Ei bine, îţi sunt recunoscător şi îţi
declar prietenie în continuare pentru că, nu numai că
nu te-ai supărat pentru faptul că eşti numai pe
jumătate genial, dar ai pus să se citească cele scrise
de mine la prezentările publice, ai privit cu umor
lucrurile exact cum le-am privit şi eu şi, în ansamblu, cartea a avut succes fără să ne fie ruşine de
faptul că nu suntem fiecare perfecţiunea întruchipată. În vreme ce un prieten comun pe care l-am
cunoscut, la fel ca şi pe dumneata, numai prin virtualitatea scrierilor, cerându-mi acelaşi lucru, adică o
prefaţă sau o postfaţă, mi-a schimbat titlul pentru că
nu i se părea destul de laudativ.
George ROCA: V-aţi supărat? Vă întreb asta cu
teamă, pentru că nu e bine să ne supărăm pe
prieteni. O prietenie se construieşte greu şi consider că trebuie să facem eforturi deosebite pentru
a o păstra…
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Corneliu LEU: Îţi înţeleg sentimentele. Eu, la
vârsta mea, cu atât mai mult nu mai am dreptul să
mă supăr. Eu am dreptul cel mult să constat. Şi numi permit constatări despre alţii; la vârsta mea
trebuie să fiu introspect; constatarea e despre mine!
Îi detest pe cei care se vor neapărat lăudaţi dar, în
egală măsură, îi detest pe cei care simt această
slăbiciune şi o cultivă din interes. Fie interes pentru
că persoana aceea e mai sus pusă şi te poate ajuta,
fie strict interes de gaşcă ce vrea să cucerească manipulând opinia publică. Aşa că: decât lăudător gratuit, mai degrabă „analist”, cum zici dumneata. Cu
toate că eu nu am nici măcar pretenţia asta; ci susţin
doar că sunt un om care am învăţat să-mi exprim
trăirile, ideile, imaginaţia narativă, părerile, idealurile, aprecierile, metaforele, printr-o anumită tehnică
a reflectării lor în pagină scrisă. Tehnică pentru
învăţarea, cizelarea şi mai ales onestitatea căreia am
trudit din greu, tocmai pentru a mă simţi un profesionist al ei. Însă unii nu vor asta. S-ar mulţumi şi
cu un limbaj mai puţin analitic, dar care să nu exprime rezerve, să nu le dea sfaturi, să nu le
semnaleze măcar hiatusurile peste care ar putea trece
uşor, dacă ar trece şi peste vanităţile seci ale plăcerii
de a ţi se spune că eşti mai mare decât eşti.
Unii, nici nu mi-au mai trimis cărţile tipărite pe care
mi le-au supus atenţiei înainte de apariţie. Alţii m-au
rugat de la început numai să le frunzăresc atât cât e
necesar ca să scriu vorbe bune şi s-au speriat când
le-am spus că, dacă citesc, eu citesc temeinic. Unii
şi-au permis chiar să mă corecteze explicând sau
îndulcind ceea ce le ştirbea din glorie. Iar, în acest
timp, aud că nişte aşa zişi recenzenţi literari au şi
tarife pentru numărul de superlative folosite. Şi
atunci, pentru că îi promisesem (virtual!) lui Ionuţ
Caragea, un poet de talent stabilit în Canada, am
făcut o încercare de portret al lui ca un ultim text de
asemenea natură, şi am anunţat că punem PUNCTUM la acest capitol, rugând să nu mi se mai ceară
aşa ceva... Ştiu că, la cinismul actual, pot părea de
modă veche însă, marcat de trecut, eu aud, în oamenii care cu cât sunt mai nechemaţi cu atât se vor mai
lăudaţi, rezonanţele paranoiei lui Ceauşescu. Dar şi a
lăudătorilor nesinceri care, dacă nu-i gâtui bine din
faşă, ar putea ajunge ca ai lui şi duce societatea de
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râpă, cum au dus-o ai lui. În acest sens, articolul
despre Ionuţ Caragea şi poezia sa care trebuie ferită
de aşa ceva, poate fi citit în pagina 4 din
„Port@Leu” nr 9/ 2009.
George ROCA: Fiindcă aţi pomenit-o din nou, aţi
putea
să
descrieţi
„faimoasa”
revistă
„Port@Leu”, revistă care este făcută după chipul
şi asemănarea dumneavoastră... căci ce naşte din
Leu (n-am zis pisică! Sic!), primează în literatura
virtuală de limbă română!
Corneliu LEU: Revista „Port@Leu” este un periodic pentru promovarea culturii şi a iniţiativelor de
dezvoltarea a României. Completez descrierea pe
care am început-o mai înainte cu un bilanţ la sfârşit
de an 2009.
În arhivele anuale, care se deschid foarte uşor chiar
din frontispiciul revistei noastre, s-au adunat
douăsprezece numere. Două numere experimentale
în anul 2008 şi zece în anul 2009, periodicitatea
noastră stabilindu-se astfel la zece numere anual,
conform tradiţiei caietelor academice care, pentru
vacanţele de vară şi de iarnă oferă numere mai mari,
cu conţinut mai bogat şi pauza respectivă pentru a da
cititorilor posibilitate de meditaţie, reacţie şi contribuţie la ideile şi dezbaterile propuse.
George ROCA: Cum aţi segmentat această
revistă? Cărui grup de cititori se adresează? Ce
subiecte se dezbat în paginile acesteia?
Corneliu LEU: Am încercat mai înainte să definesc
concepţia care ne-a condus la alcătuirea revistei
noastre electronice ca una de dezbatere, fiecare
dintre cele şase pagini constituindu-se de fapt ca o
publicaţie de sine stătătoare pe tematica pe care şi-o
propune, începând cu primele care sunt dedicate
politicilor de dezvoltare socială, cele ce urmează
căutând afirmarea politicilor culturale şi susţinerea
creaţiei artistice româneşti şi ultima, care este o miscelanee aplecată în special asupra impactului internetului cu creaţia artistică şi literară, creaţia modalităţilor noi de exprimare publicistică şi chiar creaţia
anonimă, spontană, provenind în egală măsură din
căutări tehnice sau din dorinţa de afirmare a unui
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anumit spirit de epocă; adică, în ultimă instanţă, aşa
cum am denumit-o: creaţia folclorică pe care o produce acest nou mod de comunicare. Şi, pentru că am
pomenit mai înainte termenul „academic”, precizez
că nu e vorba de rigorile clasicizante ale ştaifului
academic, ci de esenţa vie a comunicării şi dezbaterii în termeni cât se poate de sinceri, deschişi şi moderni, chiar iconoclaşti dacă provoacă prin aceasta o
adâncire a discuţiei şi, în ori ce caz novatori, lărgind
orizontul domeniului respectiv, găsindu-i elementele
confinii cu alte domenii. Tocmai din acest motiv,
cele şase pagini, ca şase publicaţii pe câte o anumită
temă, nu păstrează titluri fixe; ci şi le adaptează conform părerilor, atitudinilor şi inovaţiilor pe care le
primim de la cât mai mulţi colaboratori.
George ROCA: Prin ceea ce afirmaţi se înţelege că
aţi dorit ca revista să fie un produs literar cât mai
complex? O revistă activă, de dezbatere?
Corneliu LEU: Desigur! Există reviste de acumulare, care publică ceea ce primesc de la colaboratori,
adică etalează ideile acestora, dar sunt şi reviste de
dezbatere, care îşi incită colaboratorii pe anumite
direcţii şi care chiar publică idei de direcţie. Direcţie
artistică, estetică, filosofică, politico-socială etc.
adică o direcţie care, spre deosebire de celelalte, îi
devine caracteristică. Din „„Port@Leu” am vrut să
fac, în mod deliberat, o revistă de dezbatere şi atitudine chiar şi prin creaţiile literare sau artistice pe
care le publică, şi nu una de consemnare. Deoarece,
pentru consemnarea tuturor realităţilor culturale la zi
ale ţării şi ale actului cultural în limba română, portalul nostru are în centrul paginii principale meniurile intitulate „Flux de ştiri” şi „Harta culturală a
României contemporane”, iar pentru punerea în valoare a creaţiei româneşti prin carte are, în coloana
din dreapta paginii principale, „Vitrina editurii
noastre on-line” care promovează „Un autor român
pe săptămână” tocmai pentru ca, în lupta nedreaptă
cu traducerile de tipărituri comerciale, să atragă
atenţia asupra valorilor aflătoare în cultura noastră.
George ROCA: Care este legătura revistei
„Port@Leu” cu celelalte meniuri ale portalului
„Carte şi arte”?
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Corneliu LEU: Apariţia de zece ori pe an a revistei
vine să completeze celelalte meniuri ale portalului
www.cartesiarte.ro destinate informaţiei, lecturii,
învăţământului şcolar şi învăţământului continuu,
contactelor directe dintre autori şi cititori, popularizării literaturii contemporane româneşti, ca şi formei mai noi de exprimare „pe blog” a gândurilor
personale. Ţinem paginile noastre virtuale la dispoziţia oricui poate servi cu profesionalism aceste
direcţii tematice dar, conştienţi de riscurile căderii în
derizoriul lipsei de profesionalism publicistic pe care
le prezintă libertatea tiparului, ca şi această invenţie
de scriere pe blog a tot ce-i trece oricui prin minte,
ne propunem, cum am mai spus, un filtru cât se
poate de atent faţă de diletantism, amatorism, veleitarism şi altor agresiuni la adresa creaţiei artistice,
organizând chiar o dezbatere în sensul acesta.
George ROCA: Ce ne puteţi spune concret despre dezbaterile din revista dumneavoastră?
Corneliu LEU: Prima, a şi fost enunţată mai sus. Ea
porneşte de la articolul „Deosebirea dintre dragoste
de literatură şi adevărata poezie de dragoste” publicat în „Port@Leu” numărul 9 pag. 4
(după grupajul de poezii de Gheorghe Tomozei) şi
continuată în numărul 10 pag. 6 prin articolul „Filozofia lui Parmenide” din rubrica „Paso doble”
semnată de Ioan Lilă. Aceasta lansează un semn de
întrebare greu de rezolvat în legătură cu moştenirile
poluărilor artistice din ceea ce era cândva „Cântarea
României”.
Altă dezbatere ar fi „Cum putem întâmpina faptul
că, din motive comerciale, multe edituri nu numai că
proliferează amatoristice volume lipsite de valoare
artistică, dar s-au format în jurul lor recenzenţi dispuşi să laude orice, a căror ignoranţă sau rea credinţă
atacă grav nivelul unui civilizat criteriu de valoare
artistică?” Propunem să ducem mai departe această
dezbatere făcând cu luciditate delimitarea dintre
grupul literar bazat pe criterii estetice comune plus
afinităţi elective provenind dintr-un adevărat mesaj
artistic şi găştile de interese veleitar-amatoristice în
care se elogiază la nesfârşit unii pe alţii, grafomanul
lăudat azi devenind recenzentul care-l elogiază
mâine pe cel care l-a lăudat ieri; totul mirosind a
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minciună şi tarabă comercială, cu mărfuri expirate
de care negustorul vrea să scape făcându-i reclamă
deşănţată.
George ROCA: Interesant! Şi alte teme de dezbateri?
Corneliu LEU: Multiple şi complexe... Dintre dezbaterile pe tema salvării şi dezvoltării satului românesc menţionăm cea despre „Bunul comun” care
încă nu a fost restituit proprietarului agricol modest
aşa cum a fost restituit prin latifundiile retrocedate,
pornind de la un studiu despre conceptul de „bun
comun” în tradiţia legislaţiilor europene şi româneşti
publicat încă din primul număr care a apărut în 2008
şi continuat ca dezbatere cu propuneri legislative
concrete; precum şi cea intitulată „Cine hrăneşte
România” lansată în numărul trecut („Port@Leu”
nr.9/ 2009) şi continuând în pagina a doua a
numărului 10.
Dintre dezbaterile pe teme sociale şi de filosofie
politică o menţionăm pe cea „Despre meritocraţie”
prezentă sub diverse forme în toate numerele revistei
şi dezvoltând pledoaria pentru conceptul de „democraţie reală” spre care tinde societatea modernă europeană, pentru depăşirea sechelelor populiste şi
demagogice, ca şi aprecierea fiecărei persoane conform meritelor dobândite pe plan social. O altă temă
de dezbatere este „Români realizaţi în străinătate ca
model pentru conaţionalii lor” pe care am început-o
cu câteva numere în urmă „Port@Leu” nr. 7/ pag.5)
şi continuată în următoarele.
Pe temele politicilor culturale menţionăm dezbaterea
permanentă, lărgită prin manifestări susţinute în
multe localităţi din ţară şi comunităţi de români de
pretutindeni pentru „Sărbătoarea naţională a limbii
române” şi extinderea ei în judeţele ţării şi diaspora,
cât şi cea despre diferite aspecte pe care le prezintă
internetul ca suport de dezvoltare culturală şi artistică şi formele sale concrete de manifestare sau
creaţie, despre care am vorbit mai înainte şi care a
început cu publicarea textelor unei mese rotunde
încă din numărul 2 (pag.5) al anului 2009.
George ROCA: Pentru anul 2010 v-aţi propus şi
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alte teme importante şi utile de dezbateri?
Corneliu LEU: În continuare, propunem şi de
această dată o dezbatere pe subiect socio-politic, pe
care o considerăm importantă pentru redresarea societăţii noastre, pe tema: „Partide de doctrină, sau
grupări de interese fără principii” şi, ca o primă intervenţie, propunem o scrisoare deschisă pe care am
conceput-o şi publicat-o deja şi al cărei coţinut face
doar impresia că ar avea caracterul unei intervenţii
de actualitate electorală. Raportându-se, desigur, la
realităţile româneşti imediate, ea pune însă (şi încearcă să explice) o problemă de principiu esenţială,
consider eu, pentru destinul politic al societăţii româneşti. Tocmai de asta i-am dat caracter de scrisoare deschisă şi, pe marginea ei, aştept punctele de
vedere ale cititorilor noştri. După cum am spus,
numărul 10 fiind unul dintre acele numere de vacanţă prin care revista noastră le dă cititorilor timp
de a medita până în februarie, pentru a găsi răspunsuri şi argumentări.

la legislaţia modernă a Bunului Comun în raport cu
nu prea plăcutele realităţi ale recentelor guvernări
româneşti.
George ROCA: Aveţi vreun punct de vedere personal?

Corneliu LEU: Nu e vorba de a pune accentul. Ţiam spus: Nu agreez acele reviste în care se aruncă
orice, venind de la oricine, ca-ntr-o prăvălie de telal.
Revista are o direcţie, iar fiecare număr are o
dezbatere prioritară pe care o subliniază, sau o
lansează. Numărul în pregătire îşi propune să reia si
sa repună pe tapet chiar dezbaterea cu care am
început revista: Cea despre BUNUL COMUN.

Corneliu LEU: Bine înţeles, de vreme ce eu am
repus pe tapet problema în societatea română actuală
şi am consacrat capitole importante de curs universitar acestui concept foarte important pentru modernitatea democraţiei, dar şi pentru sinceritatea ei. Sinceritate care obligă la a se recunoaşte fiecărui om dreptul la proprietatea personală care îşi are statute clare,
ca şi dreptul la proprietatea indiviză a bunului
comun pe care, de obicei, îl administrează statul.
Dar statul, de aia exista: Ca sa-l administreze in
folosul tuturor, nu al unora. Dau un singur exemplu,
ca sa fiu înţeles: Cetăţenii emiratelor beneficiază cu
toţii de faptul ca s-a descoperit petrolul in subsolul
lor. Ca cetăţeni care au dreptul la o parte din bunul
comun, nu ca implicaţi în industria petrolului. La
noi, cu toate că avem modeste resurse petroliere,
guvernanţii de după 1989 nu au făcut decât sa vândă
aceste bunuri altora, fără a urmări ca, pentru
cetăţenii români care au dreptul la acest bun comun,
produsele petroliere să aibă un preţ ceva mai mic
decât în ţările care sunt numai consumatoare. Avem,
de asemenea, producţie energetică hidroelectrică la
preţ mai mic, datorită apelor noastre care sunt un
bun comun naţional si alta produsa la preţ mai mare
de alt fel de centrale electrice. Normal ar fi fost ca,
în primul rând, preţul mai ieftin să se îndrepte spre
consumul casnic al locuitorilor acestei ţări dăruită
de Dumnezeu cu energia apelor. Guvernanţii au
făcut însă invers: Dau patronilor ruşi si de alte
cetăţenii de la ALRO si de la alte industrii energofage energia ieftină şi îl taxează pe cetăţean cu cea
scumpă. Sper ca e destul de clar?!

George ROCA: Veniţi cu puncte de vedere noi?

George ROCA: Prea... clar. Aveţi dreptate!

Corneliu LEU: Nu neapărat noi. Bunul comun este
dat tuturor oamenilor de la Dumnezeu de când le-a
spus „Înmulţiţi-vă şi stăpâniţi pământul!”. Le-a
spus-o tuturor, dar istoria ne arată că întotdeauna au
beneficiat unii. Acum, însă, nu mă refer la istorie, ci

Corneliu LEU: Problema pe care o punem acum,
este în legătură cu ţăranii, locuitorii satelor care, din
totdeauna, şi-au avut proprietatea lor de familie:
pământul şi gospodăria respectivă, precum şi bunul
comun local, al fiecărei comunităţi: apa comunală,

George.ROCA: Ce ne puteţi spune despre
numărul viitor din „Port@Leu”?
Corneliu LEU: Este în pregătire acum. Venind
foarte multe răspunsuri la dezbateri, procedam la o
selecţie.
George ROCA: Puneţi accentul pe ceva?
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păşunea comunală, pădurea comunală, celelalte
bunuri comunale administrate de primărie în folosul
tuturor; pe lângă apele, pădurile, zăcămintele şi toate
celelalte bunuri ale domeniului public ce trebuie
administrate de stat in folosul tuturor. Colectivizarea
le-a luat totul, iar guvernările de după 1989 nu le-au
restituit până acum nici jumătate înapoi. Le-a dat
numai terenul, fără mijloacele de producţie necesare,
pe care ei le aveau când au fost colectivizaţi şi fără
nici un beneficiu de pe urma bunurilor comune de
mai înainte. Au avut grijă numai de „restitutio in
integrum” pentru un număr mic de favorizaţi, dar
ţărănimii sau urmaşilor ei încă le e furată mai bine
de jumătate din fosta proprietate: atelajele, care ar fi
trebuit restituite sub forma nouă a lucrărilor mecanizate şi BUNUL COMUN despre care principiile
politice europene şi nu numai, spun că trebuie folosit
pentru realizarea BINELUI COMUN!… Acuz
aceste guvernări preocupate numai de „restitutio”
pentru unii.
George ROCA: Să înţeleg că sunteţi împotriva lui
„restitutio in integrum”?
Corneliu LEU: Domnule, eu sunt împotriva politicienilor ticăloşi care fură cu neruşinare drepturile
populaţiei, aşa cum ţi-am dat exemplul cu preţul
electricităţii care ar putea fi mult mai scăzut pentru
consumul casnic! Bunul comun e o problemă foarte
complicată pe care şmecherii democraţiei cu cultura
de la învăţământul seral PCR, sau direct de la
părinţii mafioţi, nu o pot înţelege nici în esenţa ei
divină, pentru că e vorba de mediul lăsat de Dumnezeu oricărui om, dar nici în cea de Drept modern
care vine cu prevederi imperioase tocmai pentru ca
bunul comun să nu mai fie confiscat în folosul unora
care au dominat momentele istorice respective. Or,
guvernările noastre ce-au făcut? Nimic pentru ţărani
şi totul pentru familia fostă regală şi alţi câţiva latifundiari!
George ROCA: Contestaţi aceşti paşi, totuşi
făcuţi spre legalitate?
Corneliu LEU: Nu contest nimic; mi-e silă de
nesimţirea unor asemenea acte arbitrare de
guvernare: Primul a fost cel iresponsabil de a
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interzice fostului rege sa revină, ca orice
cetăţean, în ţara sa. Apoi, aceeaşi mână „de
stânga” care l-a alungat, l-a strâns la piept dându-i orice, oricât, numai ca să-şi şteargă ruşinea
de mai înainte. Asta au făcut cei de stânga, foşti
comunişti obişnuiţi să dispună de bunurile ţării
pe care nu le-au muncit ei. Apoi au venit cei
care, pretinzându-se de dreapta, au plusat rezolvând multe alte asemenea „in integrum”, dar
nu cea esenţială: pentru ţăranul român. Au fost
jignite prin aceasta toate reformele agrare
făcute de Cuza, de Ferdinand I şi chiar cea de
după al doilea război mondial făcută tot sub regimul monarhic al cărui principiu naţional demonstrat tocmai prin asemenea reforme era de
a-i împroprietări pe cei care au luptat şi şi-au
dat sângele pentru pământul ţării. Ei bine, ultima reformă, cea pusă în aplicare în 1945-1946, a
fixat marea proprietate la 50 de hectare, tocmai
pentru ca ţărănimea întoarsă din război să
poată fi împroprietărită, aşa cum s-a întâmplat
şi la 1918. Or, asta fiind măsura legalizată şi
promulgată după care ne putem ghida, te întreb:
Mai respectă cineva plafonul de 50 de hectare al
acestei ultime reforme regale, sau, pentru acest
„in integrum” guvernările iresponsabile au atentat la bunul comun al ţărănimii? Nu am nimic
cu cei care au luat. Ci cu cei care au dat, fiindcă
nu dădeau de la ei şi au lăsat ţărănimea nedreptăţită până astăzi, după douăzeci de ani, din
care cauză s-a ajuns la falimentul agriculturii, la
importuri de hrană pentru noi, care hrăneam
Europa!
Reformele agrare sunt consfinţite istoriceşte ca
atare la toate popoarele şi, odată legea promulgată, sau recompensarea exproprierii făcută, nu
se mai revine asupra ei! Este asta mai mult decât
o Lege juridică; e o Lege a Istoriei. Pentru că,
dacă omenirea va accepta si pretenţiile absurde
din cadrul acestui „restitutio in integrum”,
atunci urmaşii feudalilor şi-ar putea cere toate
domeniile înapoi, iar cei care ar putea să-şi dovedească originea antică le-ar lua totul feudalilor. Din fericire, lucrurile nu s-ar opri aici pentru că, atunci, ar putea veni Creatorul luând El
tot ceea ce a creat. Şi, in Marea Sa Dragoste de
destineliterare@gmail.com
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Oameni, ce-ar face EL?… Ne-ar răspândi în
Grădinile Sale şi ne-ar spune „Înmulţiţi-vă şi
stăpâniţi pământul!‖ Da! Măcar această simplă
logică creştină ar trebui să o bage la cap nepricepuţii şi necinstiţii care dau din bunul comun
pentru a-şi face interesele politice!… În ce cadru
o fac? Cu totală nesimţire, chiar în cadrul STATULUI care a luat fiinţă tocmai pentru ca să
existe o delegare de subsidiaritate pentru ADMINISTRAREA BUNULUI COMUN SPRE
BINELE COMUN, principiu de bază a tot ceea
ce înseamnă Administraţie Publică modernă.
George ROCA: Această importantă problemă a
administrării bunului comun spre binele comun,
are legătură cu cealaltă teză democratică pe care
o susţineţi: MERITOCRAŢIA?
Corneliu LEU: Bine înţeles! Cine altcineva poate
asigura acest bine comun prin onesta şi priceputa
administrare a binelui comun, decât nişte politicien
aleşi la gvuvernare pe principiul punerii în valoare a
meritelor sociale pe care ei le-au dovedit?
George ROCA: Înţeleg că vorbiţi de un criteriu
electoral.
Corneliu LEU: Criteriul electoral al evidenţei meritelor este cel mai firesc şi cel mai umanist mod de
selecţie a conducătorilor politici. Criteriul punerii
acestor merite, chiar şi numai pe perioada determinată pentru care ai fost ales ca garant al bunului
comun, în slujba binelui comun, este problema lor
cea mai importantă. Ei nu au dreptul să găsească în
absenteismul altora explicaţii pentru modul cum nu
se achită el de această îndatorire. Pentru că, o democraţie reală se caracterizează ca un referendum necontenit prin forţa curentelor de opinie publică animate şi împrospătate mereu de criteriile meritocratice ale unor permanente mutaţii în ierahia valorilor
politice. Mutaţii care nu deranjează niciodată nici
inteligenţa, nici priceperea, nici buna credinţă, dar
intră deseori în conflict cu ambiţiile de putere şi,
întotdeauna, cu tendinţele de confiscare a ei.
Aceasta, tocmai pentru că meritocraţia îşi propune a
pune în valoare meritele tuturor şi a perfecţiona în
destineliterare@gmail.com

permanenţă condiţiile pentru această singură bogăţie
inepuizabilă a omenirii. Pentru că, vorbind despre
bunul comun ajungem să includem pe un loc important meritele în acţiune a fiecărui membru al societăţii care se bucură de acest bun comun. Bogăţiile
solului şi subsolului, mereu devorate, se vor epuiza,
factorul termic se poate modifica periculos, hrana pe
care o producem astăzi s-ar putea să nu ne mai
ajungă, industria să nu mai aibă materiile prime de la
care a pornit. O asemenea perspectivă nu poate fi
tratată nici cu „aia a mă-si”, dar nici nu poate accepta să fie slujită de vreo demagogie care va vrea doar
puterea, sau va acţiona doar în virtutea îndemânării
de a pune mâna pe nişte bunuri, de vreme ce acelea
vor fi epuizate. Principala speranţă de perenitate este
cea în capacitatea creatoare a omului, care va inventa alte forme de a ne prelungi existenţa. Meritele vor
fi apreciate în această direcţie, iar conceptul de „lider” se va defini numai prin capacitatea de a stimula
şi promova cât mai multe merite. Popoarele care nu
învaţă de astăzi acest lucru, vor produce doar corijenţi ce nu vor trece niciodată un asemenea examen.
Votul pe criteriul meritului, pentru o democraţie
meritocratică, aptă de a-şi înlătura balastul politicianist al manipulatorilor de interese, balast ce poate fi
contracarat de politicienii cinstiţi prin simpla dar
limpedea cunoaştere a interesului real al fiecărui
cetăţean, îl va aduce şi pe acesta la urne, va asigura
şi democraţia reală care înseamnă o adevărată proprietate indiviză a tuturor cetăţenilor asupra bunului
comun.
George ROCA: Mulţumesc pentru aceste
amănunte detaliate despre „restitutio in
integrum”. Sunt foarte... de acord cu
dumneavoastră! După prezentarea revistei
„Port@Leu” să încercăm să facem o radiografie
şi celei de a doua publicaţii pe care o conduceţi.
Mă refer la „Albina românească”.
Corneliu LEU: Revista „Albina românească” este
cea mai veche publicaţie în limba română. Aceasta
intră în cel de al 181-lea an de la fondarea sa (în
iunie 1829) de către Gheorghe Asachi. Ultimul nostru număr, cel din decembrie 2009, se deschide cu
un editorial despre programul permanent al Mişcării
pentru Progresul Satului Românesc intitulat „O ţară
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bogată cu ţărani bogaţi”, program în cadrul căruia,
anual se întruneşte Consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate. Revista prezintă problematica
ediţiei acestei Consfătuiri ce se va desfăşura în anul
2010.
Un eveniment deosebit pentru fenomenul cultural
românesc în contemporaneitate este aniversarea valoroasei publicaţii „Literatura şi Arta” care apare la
Chişinău sub conducerea poetului Nicolae Dabija,
revistă de la care a pornit mişcarea de emancipare
pentru limba română din Basarabia şi, despre care,
Vlad Pohilă scrie articolul intitulat: „55 de ani de
rezistenţă prin cultură”.
George ROCA: Cine sunt autorii materialelor
publicate în ultimul număr al acestei reviste? Ce
subiecte atrag atenţia?
Corneliu LEU: În afară de cel citat mai sus şi de
colaboratorii permanenţi ai revistei precum Mihai
Berca, Emil Draghici, Nicolae Dragoş, Alexandru
Dumitriu, Veronica Ionescu, Gheorghe Manea, mai
puteţi citi articole semnate de Magdalena Albu,
George Anca, Liviu Antonesei, Florica Bud, Melania Cuc, Anca Goja, Dan Lupescu, Rodica Elena
Lupu, Cristina Oprea, Al. Florin Ţene şi alţii. Un
documentar intitulat: „Completări la biografia lui
Eminescu?” pune în lumină conţinutul anumitor
studii apărute în ultima vreme, care reconsideră aspecte esenţiale privind moartea poetului. Paginile de
actualitate editorială expun recenzii şi comentarii
despre cărţi ale căror autori sunt: Elisabeta Iosif,
George Roca, Anghel Bardac, Carmen Cătunescu,
Florica Bud, despre revistele „Cetatea lui Bucur” şi
„Dor de dor” şi „Monografia comunei Grădina”.
Prezentarea unei noi instituţii culturale româneşti
„Asociaţia scriitorilor de limbă română din Quebec”,
a membrilor ei din Canada, din ţară şi din întreaga
diasporă românească este făcută cu prilejul apariţiei
la Montreal a Antologiei ASLRQ 2009. Paginile
care evocă preocupările beletristice din celebrul supliment de aproape aceeaşi venerabilă vârstă cu revista: „Alăuta românească” publică un amplu grupaj
de versuri antume şi postume de Gheorghe Tomozei
şi fragmente din noul meu roman „Corneliu Leu:
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«Femeia, fie ea regină…»”.
George ROCA: Ce puteţi să ne spuneţi despre
„Fluxul de ştiri” al revistei?
Corneliu LEU: „Fluxul de ştiri culturale” conţine
ştiri venite din toată ţara prin intermediul portalului
internet www.cartesiarte.ro. Este cules în paginile
revistei direct de pe „Harta culturală a României
contemporane” demonstrând cum orice publicaţie
poate folosi aceste ştiri. Pentru că această HARTĂ
CULTURALĂ A ROMÂNIEI CONTEMPORANE,
în jurul căreia este construit întregul „Portal de Carte
şi Arte”, a devenit un document spiritual viu şi în
continuă împlinire prin noi informaţii care vin consecvent din localităţi şi comunităţi româneşti.
Fluxul de ştiri are în pagina principală a portalului o
feresastră în care oricine, din orice localitate sau
comunitate românească, poate introduce o ştire, o
informaţie sau o prezentare de 500 de semne, care
intră automat, direct de la autor şi aşa cum a scris-o
el, în fluxurile noastre de ştiri pe care tot aşa, liber şi
imediat le poate prelua orice agenţie sau publicaţie.
Pentru cititorii noştri, informaţiile astfel venite se
difuzează pe trei canale corespunzând la trei submeniuri ale portalului: „Fluxul de ştiri” care publică
imediat orice ştire în ordinea în care a venit, apoi
aceleaşi ştiri selectate pe tematica a zece domenii
cuprinse în submeniul „Evenimente pe domenii de
interes naţional”, adică se pot găsi separat informaţiile despre spectacole şi concerte, despre cărţi şi
lansări, despre simpozioane şi dezbateri publice,
despre expoziţii, despre festivaluri cu caracter periodic, despre patrimoniul cultural şi reabilitarea lui,
despre iniţiative civice, etc, aşa cum apar ele cand se
dă click pe butonul submeniului respectiv.
Tot prin clic, de data asta pe judeţul de pe harta ţării
(avem şi un al 42-lea judeţ denumit „Românii de
pretutindeni”, poate cel mai fericit judeţ, fiindcă nu
are nici prefectură, nici poliţie coruptă, nici serviciul
tartor românesc de taxe şi impozite), se ajunge la
fluxul de ştiri culturale al judeţului respectiv unde
ştirea apare iarăşi repartizată pe judeţe. Prin aceste
trei submeniuri plus al patrulea care este însăşi
„Harta culturală a României contemporane” ce apare
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încă de la deschiderea portalului, noi realizăm o
adevărată instituţie culturală a întregii ţări şi a întregii culturi în limba română din lume, completând
mereu harta cu date proaspete. Este o formulă originală, inovată de noi şi deţinându-i patentul, prin
care, în permanenţă se poate vedea ce evenimente
culturale trăiesc românii şi care este nivelul culturii
lor în lume. O hartă culturală în continuă înnoire
prin ştiri venite oricând de la oricine, ca una dintre
realizările specifice internetului despre care am vorbit.
Arhiva acestei Hărţi Culturale conţine astăzi milioane şi milioane de informaţii, se înnoieşte în fiecare clipă şi poate fi consultată în fiecare clipă devenind o adevărată instituţie de studiu şi, în acelaşi
timp, o agenţie de ştiri culturale de la care poate
prelua oricine, în slujba promovării, măcar a acestei
culturi cu care ne putem mândri, dacă vicisitudinile
şi realităţile contemporane nu ne dau şansa să ne
mândrim cu mult mai multe. Descriind această realizare a noastră informativă atât în arhivare cât şi în
timp real ca pe o adevărată instituţie culturală neguvernamentală, absolut necesară afirmării româneşti
şi ca pe o contribuţie a noastră la punerea în valoare
a mijloacelor internetului, ne declarăm deschişi la
orice colaborare, aşteptăm cât mai multă introducere
şi preluare de informaţie pentru a realiza prin virtual
o reţea temeinică de prezentare a culturii care ne
leagă şi, în ultimă instanţă, a creaţiilor noastre, cei
care vrem, sau cei care simţim că avem datoria să ne
strângem eforturile în jurul unei asemenea instituţii.
George ROCA: Ce alte detalii ne puteţi oferi
despre ultimul număr al revistei „Albina românească”?
Corneliu LEU: Împreună cu acest număr se difuzează două suplimente ale publicaţiei, unul dedicat
problemelor dezvoltării satului românesc intitulat:
„Cine hrăneşte România? Ŕ partea a doua: Mica proprietate agricolă, salvarea şi reabilitarea ei”, iar altul
care prezintă ultima parte şi concluziile importantei
dezbateri „Despre meritocraţie” ca o formă de perfecţionare a democraţiei româneşti contemporane, de
adâncire a cinstei, moralei, respectului pentru persoana umană şi realizările ei, de depăşire a secheledestineliterare@gmail.com

lor antiumaniste ale vechiului regim.
Revista apare tipărită pe hârtie şi în format electronic. Aceasta poate fi accesată la adresa internet
www.cartesiarte.ro, iar apoi, după deschiderea paginii principale, pe coloana din stânga, dând click pe
bannerul „Albina românească”.
George ROCA: Survolând portalul „Carte şi
arte” descoperim că acesta conţine chiar şi o
„editură on-line”. Câteva lămuriri pentru cei
neiniţiaţi vă rog!
Corneliu LEU: Editura noastră on-line expune în
vitrina ei - pe care o găsiţi pe coloana din dreapta a
paginii
principale
a
portalului
internet
www.cartesiarte.ro - un buton activ cu titlul „Un
autor pe săptămână”. Acesta are menirea de a
populariza şi a impune în lupta, uneori nedreaptă, cu
traducerile comerciale din autori străini, creaţia
autohtonă prin cele mai reprezentative lucrări editate
în ultima jumătate de veac.
Lucrările, prezentate prin mari extrase din cuprinsul
lor şi comentariile pe care le-au provocat, pot fi
descărcate gratuit direct din această vitrină dar, în
acelaşi timp, pot fi comandate în întregime direct
autorilor sau editorilor lor, ale căror adrese însoţesc
prezentarea. În acest mod, considerăm că ne
îndeplinim o importantă îndatorire culturală
atrăgând atenţia asupra unor lucrări româneşti din
diverse domenii, totodată punând în contact direct
publicul cititor cu autorii şi editorii a căror activitate
vor să o cunoască.
George ROCA: Puteţi să enumăraţi câţiva din
autorii care şi-au expus cărţile în „vitrinele”
editurii dumneavoastră?
Corneliu LEU: De la inaugurarea din vara lui 2009
şi până în prezent, această vitrină a prezentat volume
de Petre Stoica, Gheorghe Pituţ, subsemnatul
(Corneliu Leu n.a.), Eugen Dorcescu, Titus Filipaş,
Vasile Celmare, Aurelian Titu Dumitrescu, Toma
George Maiorescu, Petre Ghelmez, Ionuţ Caragea,
Melania Cuc, Corneliu Berbente, Eugen Cojocaru,
Cristian Contras, Gheorghe Tomozei, Ion Marin
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Almăjan, George Anca, Constantin Lupeanu ş.a.
George ROCA: Şi cu ce începe noul an?
Corneliu LEU: Cu ceea ce v-am trimis ca dar de
Crăciun tuturor celor care-mi sunteţi prieteni: noul
meu roman istoric intitulat „Femeia, fie ea regină…”.
George ROCA: Aha! În loc să scrieţi despre chestiuni mai moderne de alde „Cherchez la famine...
şi încălzirea globală” (glumesc!), dumneavoastră
tot cu „Cherchez la femme” vă ocupaţi! Şi mă
rog, cine este „femeia-regină”? Puteţi face un mic
rezumat sau o prezentare a cărţii?
Corneliu LEU: „Femeia, fie ea regină...” este
povestea regretatei Elisabeta a României! Fire creatoare, frumos cultivată intelectual, camaradă până la
a refuza în relaţiile private protocolul regal, inventivă şi de-o graţie artistică ce trezea admiraţia articolelor unor mari personalităţi ca Pierre Loti, Mark
Twain, Van Gogh, Guy de Maupassant, Charles
Gounod, Frederic Mistral, Sarah Bernard, Leconte
de Lisle, Sully Proudhomme, etc, deschisă ca gândire şi îmbrăţişând idei mult mai liberale decât îi
permitea condiţia monarhică, regina Elisabeta a
României a avut o căsnicie şi nefericită, prin moartea singurului ei copil, dar şi neînţeleasă, prin faptul
că soţul ei Carol, după părerea altui cap încoronat,
împărăteasa Austro-Ungariei: „…este, acest rege,
cea mai prozaică fiinţă din câte există şi între ei se
casca o mare prăpastie...‖. Pe această temă, a unei
drame asemănată celei a Prinţesei Diana, dar într-o
epocă în care, în loc de paparazzi erau gravorii iar,
în loc de tabloide, cronicile mondene europene se
concentrau pe regina României, ca romancier mi-am
permis să întocmesc, să fabulez uneori, să analizez
alteori stările sufleteşti posibile, să mă chinuiesc
pentru a da o arhitectură cât mai coerentă alegoriei
acestei poveşti de dezamăgire, dragoste, cinism politic, revoluţionarism, răbufnire de sentimente, nevoie
umană de mângâiere şi minciună, etc. şi să prezint
„cronica apocrifă a unei iubiri imaginate” dintre
regină şi Ion C. Brătianu, cel care, în ciuda soţului

ei, îi dă şi satisfacţia impunerii unor politici liberale,
dar şi cea a împlinirii unor visuri intime. Prilej de
meditaţie asupra ideilor de „compromis politic”, am
vrut ca acest roman să surprindă printr-un epilog în
care urmaşa la tronul feminin, regina Maria, tot
printr-un asemenea love-story şi tot cu un bărbat
frumos din neamul Brătienilor, aduce o mare contribuţie la politicile liberale de înfăptuire a României
Mari.
George ROCA: Am înţeles acum cine este personajul descris de dumneavoastră... Am recunoscut-o pe Pauline Elisabeth Ottilie Luise zu
Wied, devenită prin căsătorie Regina Elisabeta a
României sau mai simplu, pentru consumatorii
de literatură, pe Carmen Sylva! Sunt convins că
aţi evocat în carte fapte interesante ale unei perioade bogată în evenimente. Întotdeauna istoria
împletită cu fapte romanţate a plăcut citiorului şi
i-au atras atenţia. Ce alte surprize ne aşteaptă în
2010?
Corneliu LEU: Vorbind la început de an despre
această nouă iniţiativă a portalului nostru cultural
www.cartesiarte.ro îi anunţ pe colaboratorii noştri că
în aceste zile definitivăm planul pe anul 2010 al editurii noastre on-line şi fac apel la ei să ne propună
cărţi pe care le consideră cu adevărat semnificative
pentru personalitatea lor şi care, în acelaşi timp, pot
fi semnificative pentru întregul act cultural românesc, contribuind la strădania de a aşeza creaţia
noastră pe treapta pe care şi-o merită atât în perimetrul culturii europene, cât şi în conştiinţa publicului
cititor românesc, uneori derutat de propaganda
comercială făcută unor creaţii cu nimic superioare
valorilor noastre naţionale.
George ROCA: Vă mulţumesc mult pentru acest
dialog amplu (de aceea l-am numit „fluviu”!), în
aceste zile libere de vacanţă, când timpul ne-a
permis să dăm discuţiei noastre o asemenea dimensiune! Consider că faceţi un lucru extrordinar de complex pentru promovarea literaturii
române în spaţiul virtual şi nu numai.
Să ne citim de bine!
4 –14 ianuarie 2010
Sydney - Poiana Ţapului - Bucureşti - via internet
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-----------------------------------------------------------------------Scriitorul şi realizatorul radio tv Corneliu Leu a murit marţi, la Bucureşti, la vârsta de 83 de ani, au informat pentru AGERPRES surse din Uniunea Scriitorilor din România.
Prozatorul şi dramaturgul Corneliu Leu s-a născut la 21 iulie 1932, la Medgidia, judeţul Constanţa. A urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii din Bucureşti (1950-1952), şi pe ale Academiei 'Ştefan
Gheorghiu' (absolvită în 1965). A lucrat în redacţiile mai multor ziare: 'Cuget liber' din Constanţa (19481950) şi reviste: 'Roumanie d'aujourd'hui' (1958-1962), 'Luceafărul' (1962-1965), 'Contemporanul' (redactor-şef adjunct din 1979). A fost redactor la Radiodifuziunea Română (1950-1958) şi redactor-şef la Editura
'Eminescu' (1970-1971); director general adjunct la Consiliul Naţional al Cinematografiei (1971), director
al Casei de Filme 4 (1971-1979).
Ca prozator, a debutat în revista 'Flacăra' (1948), iar primul roman, 'Ochiu-dracului', îi va apărea în 1956.
Jurnalismul şi viaţa de reporter se răsfrâng asupra creaţiei literare ale lui Corneliu Leu, acesta abordând
romanul (sentimental — 'Femeia cu ochi albaştri', 1970; istoric — 'Plângerea lui Dracula', 1977; 'Romanul
unei zile mari', 1979 ş.a. sau de actualitate — 'Vârsta de aur', 1957; 'Puterea', 1964; 'Viaţa particulară a lui
Constant Hagiu', 1967; '... Această viaţă sentimentală', 1976; 'Patriarhii', 1979 etc.), nuvela, reportajul,
teatrul (piesa 'Femeia fericită', 1974), unele scrise în tonul epocii comuniste. Romanele, de la primul la 'Patriarhii', au fost reunite şi sistematizate sub titlul 'Faptele de arme ale unor civili în secolul războaielor
mondiale sau Ce înseamnă puterea' (I-III, 1987-1989).
A realizat un ciclu de filme documentare despre scriitori, un ciclu de patruzeci şi opt de filme de călătorii în
jurul lumii (1972-1975), a semnat şi scenariile filmelor artistice 'Asediul' (1971, în colaborare cu regizorul
— Mircea Mureşan), 'Fata bună din cer' (1977, r. Dan Necşulea), 'Casa dintre câmpuri' (1979, r. Alexandru
Tatos).
După 1990, a mai publicat volumele 'Democraţia locală în România contemporană' (1995), 'Cartea Episcopilor Cruciaţi' (2001), acesta din urmă structurat pe documentele bibliografice ale episcopului de Huşi,
martir, Grigorie Leu şi pe documentele interogatoriilor anchetei prin care fiul său, arhiepiscopul VictorVasile Leu, primul episcop al românilor din exil, a fost condamnat la moarte (după eliberarea din închisoare din 1964, a murit, în 1978, la Bucureşti). Printre cele mai recente publicaţii se numără 'Vecinul cel
bun' (2008, roman), 'Despre meritocraţie' (2009, studii şi articole) şi 'Femeia, fie ea regină...' (2010, roman).
În 2009, în cadrul programului european de înfiinţare a Grupurilor de Acţiune Locală, pune bazele Reţelei
de iniţiative culturale şi universităţi populare.
AGERPRES / (AS — autor: Daniel Popescu, editor: Marius Frăţilă)
http://www.agerpres.ro/cultura/2015/06/10/a-murit-scriitorul-corneliu-leu-10-26-48
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Viorel ROMAN

SE VOR REUNI CREŞTINII? (1)
Care globalizare e benefică şi cine va învinge? Binele sau Răul? Roma sau Moscova?
În februarie 1945, ruşii şi anglo-saxonii se
înţeleg la Yalta, iar românii, învinşi în război, sînt
jecmăniţi şi forţaţi să sărbătorească, scandând:
„Stalin şi poporul rus/ Libertate ne-au adus!”. După
ce este ucis Mareşalul Ion Antonescu, Ana Pauker,
cu ajutorul Armatei Roşii şi al ilegaliştilor evrei,
reorientează, cu baioneta, spre Moscova, 2.000 de
Biserici Unite cu Roma şi lichidează tot ceea ce
aducea a Occident. Academia Română este
dizolvată, iar majoritatea membrilor acesteia, la fel
ca ierarhii Bisericii Unite, mor în puşcărie.
Globalizarea, panortodoxia şi panslavismul, în straie
roşii, marxist-leniniste, triumfă, timp de cîteva
decenii, în toată lumea şi pe toate planurile, în
special în Lagărul protejat de o Cortină de Fier. În
anul 1964, după retragerea ruşilor şi emigrarea, în
masă, a evreilor, Gheorghe Gheorghiu-Dej denunţă
vasalitatea necondiţionată. Nicolae Ceauşescu refuză
participarea la ocuparea Cehoslovaciei şi vrea să
facă din Bucureşti a patra Romă. Această situaţie
şochează a treia Romă, Moscova, în aşa măsură,
încât se ajunge pe picior de război. Ceauşescu
începe, după anul 1968, nolens-volens, o colaborare
cu Vestul catolic. Bunăstarea anilor „70 încă e
întipărită în memoria colectivă a românilor, la fel ca
mizeria anilor „80, cînd Ceauşescu refuză
colaborarea cu creştinii occidentali şi caută salvarea
la mahomedani (la Yasser Arafat, amicul său).
În Decembrie 1989, la Timişoara, mulţimea scanda:
„Ticălosul de tiran a fugit la Teheran!”. În acelaşi
an, ruşii şi americanii se înţeleg, din nou, la Malta, şi
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românii sunt, iarăşi, învinşi Ŕ ,,Gorbaciov şi poporul
rus/ Libertate ne-au adus!”. După uciderea, sau
linşarea lui Nicolae şi a Elenei Ceauşescu, omul
providenţial şcolit în panslavism, Ion Iliescu, ajutat
de 30.000 de turişti ruşi, de actori şi de regizori profesionişti, precum şi de inevitabili revoluţionari, în
special evrei şi ţigani, preia, din mers, privilegiile
ilegaliştilor lui Stalin şi revine la Ortodoxia celei dea treia Rome, Moscova.
În anul 1989, primul mesaj adresat Naţiunii Române
de către Ion Iliescu Ŕ respectiv faptul că Nicolae
Ceauşescu a întinat nobilele idealuri (de la Răsărit) Ŕ
i-a asigurat acestuia trei mandate de preşedinte, precum şi promovarea partidei filoruse PMR-PCRFSN-PDSR-PSD-USL. Fireşte, el a făcut parte, la
nivel înalt, din aceste mişcări antioccidentale, iar, în
prezent, este preşedinte de onoare al PSD. Alianţa
dintre protestanţii anglo-saxoni şi pravoslavnici
(1944 şi 1989) se bazează pe o veche aversiune şi
incompatibilitate cu Sfîntul Imperiu Roman, Europa
Centrală, UE, fiind, însă, singura şansă de emancipare a românilor, fără patronajul greco-slav, după
cum s-a văzut la Unirea lui Mihai Viteazul, de la
1600, la Unirea cu Roma, din 1700, la Revoluţia
paşoptistă de la 1848, la Unirea Principatelor Române, din 1859, la proclamarea Regatului, în 1881,
la Marea Unire, din 1918, la eliberarea din Lagărul
rusesc, în 1989, şi la aderarea României la UE, în
2007.
Istoria ne arată că, atunci cînd Vestul este puternic,
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ruşii sunt opriţi la Nistru, în Transnistria, la fel ca în
zilele noastre. Şi, invers, cînd ei revin, în forţă, aşa
cum s-a întîmplat după 1945, influenţa lor ajunge
pînă la Munţii Balcani, iar moldo-valahii redevin
vasalii lor. De exemplu, Pavel Kiseleff moderniza
Principatele, pentru a le face gubernii. Programul
PCR din România viza dezmembrarea ţării, ceea ce
Stalin şi Hitler reuşesc. Planul Valev, o reacţie la
Declaraţia
de
Independenţă
din
1964,
dezmembrează RPR în gubernii. În 2013, fostul deputat moldovean Andrei Safonov, rus din Transnistria, ca o reacţie la protestul lui Traian Băsescu

Destine Literare
faţă de susţinerea USL-ului de către postul de Radio
Vocea Rusiei, pleda pentru desfiinţarea României Ŕ
atunci cînd, conform dogmei marxiste, contradicţiile
interne inerente lumii capitaliste, UE/NATO, vor
permite. Mai nou, însă, Safonov, adică ruşii, renunţă
la Transilvania, care, cu un cardinal şi mai mulţi
episcopi catolici, se califică mai greu ca satrapie
oriental-rusă. Pravoslavnicii se concentrează, acum,
asupra moldo-valahilor, care le sînt, începînd de la
principele Dimitrie Cantemir la preşedintele Ion
Iliescu, preasupuşi. Altfel, le taie popa (greco-slav)
limba (latină)!

http://www.ziarulromaniamare.ro/care-globalizare-e-benefica-si-cine-va-invinge-binele-sau-raul-roma-saumoscova/
Bremen, Germania
7 noiembrie 2014

Desen de Damian Petrescu
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Harry ROSS

Marii uitaţi (Poezii)

Închinarea pietrelor
Mă închin pietrelor
Pentru că nu-şi schimbă faţa
Nici forma, nici gândul
Sunt mereu aceleaşi,
Poate mai ciobite pe la colţuri
Mai netezi în creştet
Bătute de vânturi şi ploi
Statornice, nemuritoare Simboluri ale naturii
Virgine.
Pietrele nu trăiesc nici un sentiment
Nu cer, nu pretind, nu le dăruim nimic
Şi totuşi le iubim
Sunt parte din aspiraţiile noastre
Spre eternitate.

Anotimpurile dragostei
Nu!
Acest anotimp nu există
Şi nici nu ştiu de va exista odată
Alte anotimpuri,
Desprinse din răbojul vremii,
Stau de-a curmezişul, aducând
Gerul iubirii,
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Primăvara promisiunilor deşarte,
Vara toridă
Şi toamna pământului înecat în glod
Şi totuşi iubirea cu săgeata ei fragilă
Cu luminile-i stelare
Şi mângâierile tandre
Străpunge zidul anotimpurilor
Neprietenoase.
Iubirea nu ştie de friguri, nici de zile pârjolite
Nici de ploi torenţiale şi ceţuri ivite din senin
Iubirea este motorul vieţii
Are duşmani, dar şi amici
Toţi o aşteaptă, o visează
Şi, neostoiţi, o venerează

Aproape un miracol
Cum viaţa nu se opreşte
Când atâtea fiinţe se pierd pe drum.
Altele vin pe lume
Cu dureri şi ţipete,
Cu vaiete şi zâmbete
În locul celor plecaţi spre câmpul veşniciei
Viaţa nu poate fi oprită
De războaie, de furtuni şi revărsări de ape
Şi nu de cutremure terestre,
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Ivite din tăinuite adâncuri rupestre
Viaţa-i o magmă fierbinte,
Ce ţine focul viu al vieţii,
Arzând mereu.
Cei ce adulmecă răul
Sunt corbii, păsări căzute în haos,
Declarând ritos sfârşitul
Fără niciun fel de adaos

Poarta sărutului
Brâncuşi a săpat în piatră,
Cu geniu şi cu dalta,
Iubirea nepieritoare,
Neîntreruptă,
Din care lumea, de la facere până azi,
Se înfruptă...
Cu o forţă fără egal,
Ce nu admite rupturi,
S-au contopit în piatră două făpturi
Într-un simbol regal.
Ne aplecăm fruntea
În faţa acestui miracol
Ca-n faţa Domnului din ceruri
Şi ne lăsăm seduşi de un sărut
Ce nu-i real, nu-i carnal,
Plămădit dintr-un gând tăcut
Iubito, de vom apuca şi noi
Viaţa de apoi,
Aşteaptă-mă în poarta lui Brâncuşi
Pentru a ne uni buzele
Într-un lung sărut,
Care să însemne un nou început

Un miliard
Şi încă rămân destule,
Nu asta mă îngrijorează,
Ci somnolenţa dimineţii
O zi care începe ursuză
Cum arată la prânz
Ori spre seară?
Zilele seamănă cu noi;
Suntem ciudaţi, bizari, morocănoşi,
De atâtea ori ne sculăm mahmuri
Şi o ţinem aşa până noaptea târziu
Trăim doar clipe senine, nu zile sublime
Şi asta-i tot
E bine, e rău,
Nici eu nu ştiu

David
Artistul ne-a lăsat un David gol,
Fără zorzoane
Fără veşminte regale
Un trup masiv, tulburător
Care emană omenie, strălucire,
Nimic trecător
E puternic şi sublim
Inert şi totuşi viu
David priveşte peste timp
Îşi vede ţara ivindu-se
Din nisip şi piatră
Cetatea odinioară distrusă
Şi robii duşi în lanţuri la Roma
Renasc azi din cenuşa-i milenară
Deşi nu mai poartă coroana,
David se simte încă
Regele legendar
Al unui Israel, fără egal

Ochiul dimineţii

Mor copacii, mor

Ochiul dimineţii pare incert
Mă cunoaşte, nu mă cunoaşte?
Cine ştie
Din atâtea fiinţe pământene
Poate omite o mie,

Copacii mor în picioare
O metaforă uimitoare
Plină de sevă şi culoare.
Noi, muritorii de rând,
Visăm netulburaţi
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La un grandios mormânt.
Copacii mor în picioare
Ca nişte fecioare
Neatinse de păcat
Trăit-au în furtuni
Şi arşiţe pustiitoare
Rămas-au mereu în picioare
Demni, puternici,
Sfidând securea
Pofticioasă.

Şi?
Uitate sunt acum
Pentru totdeauna
Chipuri-stele
Vremuri rele
Vremuri grele
Topind acele stele
În veşnicia fără de nelumină

Nebuloasă
Acum, aproape de asfinţit
Stau neclintiţi
Nu plâng,
Nu se vaită,
Nu cer îngropări cu fast şi lume
Stau sobri şi tăcuţi
De parcă viaţa a reînceput
Întru vrerea celor drepţi
Netemători de moarte,
Ai naturii înţelepţi.

Marii uitaţi
Somn fără vise
Sub grele pietre de mormânt
Chipuri Ŕ stele
Uitate de lume
Dormind adânc
Le-am văzut pe ecrane late
Dar şi pe ecrane mici,
Le-am admirat pe scenă
Le-am citit în cărţi
Iubite au fost
În tot ce-au dăruit
Gloria lumii le-a acoperit

O nebuloasă cutreieră
Planeta
Orice atinge
Se stinge
Iarbă, flori, fiinţe umane
Ca-ntr-un cazan clocotind
Lumea priveşte uluită
Şi n-are nici o şansă
De scăpare.
O nebuloasă ne arde
Feţele
Și trupul întreg
Ne atinge
Ne învinge
Nimeni în calea-i
Nu se opinteşte
Vântul morţii
Adună resturile
Unei civilizaţii pierdute
Timpul nebunul,
Se scurge ca o lavă de foc
Pustiind totul în drum
Neputincioşi, privim destinul
Cum preface lumea-n scrum
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Melania RUSU – CARAGIOIU

FRUCTE
Proză enigmatică

- Hm, Ce cauțì Domnule aici? Nici acum nu te astâmperi? Ți-am dat lapte de Detexan, ți-am dat voie
să răzuiești gâtul oamenilor! Nu vezi câtă pagubă
îmi faci? Te-am luat cu binișorul, dar mi-ai mâncat
mugurii și merișoarele. Te-am opărit, te-am văruit și
nimic!
- He, he, omule, eu sunt o legiune! Eu zbor, eu
dorm, eu mă târâsc, eu rod, eu mă înmulțesc mai
mult decât cățeii tâi de usturoi, mai mult decât ...
Dar stai, mă înmulțesc precum râia de la gâtul caprelor tale...Când ai să înțelegi că nu mă dau bătut? Poți
tu bătuci mărul de tulpină, de gard, de pereți și dacă
vrei chiar de capul tău, dar eu din culcușul meu nu
mă duc.
Mama, viespea fructelor m-a însurat, mi-a
găsit culcuș în merele tale și ... acolo rămân până
mor! Adică nu mor, ci doar mă prefac! Tu mă duci
în cămară, eu îmi svânt nițel culcușul și ști tu bine,
că iar ajung în grădină. Mă dau peste cap și iar sunt
o viespe; cum adică, o viespe? Nu o viespe, ci de
douăzecișicinci de ori câte o viespe, că doar sunt al
naibii de prolific!
- Potaie! Nuuu! Pacostea fructelor! M-ai nenorocit! Ce-or zice cucoanele la piață când or vedea
merele găurite? Poluare, poluare, dar pe aceea cucoanele nu o văd pe măr. Dar găurile cui îi plac?
Mai an mi-ai făcut gaură în buzunar, de a trebuit să
desgrop căldarea lui socru-meu, ști aia de sub mărul
din care nu mai vrei să pleci. Atunci m-ai lăsat toată
iarna fără ținte la cizme, că nu se mai țineau nici
tălpile de ele! Adică ce zic eu, nu tălpile de la ținte,
că mă zăpăcești de cap!
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M-ai făcut de rușine și de Crăciun! Veniră
nașii de-al doilea și eu hop, lângă friptură adusei o
strachină cu mere murate! Ptiu! Ce-mi văzură ochii?
Ochii mei, ca ochii mei, dar văzură și nașii cum tu și
frații tăî înotați în zeama din castron. Ba unii mai
acătării ca grosime, stăteau ditamai moț pe mere!
Vezi? Mi-ai stricat sărbătoarea, iar nășica, chiar s-a
sculat de la masă! Dom‟le, spune dom le, ce să-ți
dau? Ce plocon vrei, numai să pleci de prin părțile
mele! Că m-ai sărăcit, m-ai ruinat și m-ai rușinat!
Mi-a zis un domn să merg la Casa Agronomului să iau un soi de măr, a căror mere au pielea
groasă, cică e făcută cu piele de șobolan! Ei, nu
chiar de șobolan, mi-a zis domnul, ci cum se pricep
ei, cică pun un fir de păr de șobolan nu știu unde și
ies lăstari de măr care dau mere cu coaja mai groasă!
Am să te văd eu atunci, pe tine și pe maica ta, viespea fructelor, unde-și mai înțeapă ouăle?
- Hi, hi, hi, mă faci să râd! Păi n-ai auzit, că
de citit nu prea citești, că după anul 2000 noi, cei
stricători ai recoltelor, vom consuma mai mult decât
omul? Află că asta se porivește și după Biblie, așa că
tot eu sunt cel mai tare! Ce mai râdeam noi de tine
când te-ai apucat, de curgeau apele pe tine, să freci
coaja pomului cu peria cea de sârmă! Ha, ha, ha, păi
tu crezi că noi stăteam doar pe tulpina de jos a mărului? Uite ce-i, dacă până acum n-ai învățat, îți zic eu
că mai ușor dibuiești o cămilă prin deșert decât un
ou de viespea fructelor. Vezi, tăria noastră stă in
numărul nostru mare și în micimea noastră. Vezi că
micimea nu este micime! Ea vorbește de faptul că
noi, ouăle, pot fi văzute doar la lupă, binocular, mi277
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croscop și la alte butelii cu apă, măritoare. Vezi, eu
atât cât sunt de mic, dar sunt foarte umblat. Le-am
dat multă bătaie de cap savanților. Am umblat prin
laboratoare, prin vase Petri, prin nările unora fără
mască, și bine le-am făcut! Și uite, trăiesc, deși toți
voiau să mă omoare!
Ascultă omule! Ți-ai putea închipui vreodată
ce bine este să locuiești într-un măr? Chirie nu, încălzire nu, shoping nu, fiindcă toate le am. Singura
mea muncă - de fapt plimbare - este imensa mea
plăcere să sfedelesc merele tale destinate conservării
și pieței! Ca să nu ne plictisim, să nu ne apuce urâtul
de singurătate, mama viespea ne înțeapă în fiecare
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măr, câte doi sau trei! Stai, văd că începe să ți se
facă rău! Dar ce rău i se face gospodinei când trebuie să arunce o bună parte din măr, fiindcă, fie-ne
iertat, noi lăsăm și dâră maronie în urma noastră!
Așa vorbea un pomicultor cu un vierme stricător și n-am aflat care, pe care l-a învins.
*
Epilog: „În pădure m-am, născut, în pădure
am cresacut și -n oraș cum am fost dus, direct pe
masă-am fost pus!” (Zicătoare adaptată după Anton
Pann).
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Constantin RUSU

Naiul, fluierul şi frunza
Toamna când pe văi vine amurgul,
pe dealurile acoperite de pânze
doarme o ceaţă născută din frunze,
care caută lângă liniştea aripilor
un cântec adus de o frunză tristă
cu o adiere a vârtejului de lacrimi
născut în sufletul nostru milenar
de adierea armoniilor fără amurg
din fluierul moştenit din străbuni.
Zadarnic rătăceşti în zile călătoare
cu serile îngheţate de margini
cu frumuseţi înşelătoare.
Sămânţa care naşte mugurul viu,
o culegem din simfonia naiului
acopaniat de un fluier şi-o frunză.
Cine uită naiul, fluierul şi frunza
calcă fără milă dragostea.
Poezia zilelor mele
Am ales din adierea vântului,
care aduce surâsul meu uitat,
enigma ascunsă a cuvântului
dintr-un refren de nai alintat.

Când am ascuns o rugăciune în rime,
peste visele trimise printre stele,
am coborât de sus de la înălţime
leacul poeziei zilelor mele.
Paşii primăverii
Paşii primăverii vin prin vise
lângă stoluri de rândunele
aduse de lumina strălucitoare
născută printre norii geloşi,
care ne simt tornada iubirii
pentru muguri şi flori.
Bucuria răsăritului se-apride
şi strigă prin spaţiul cerului
aprinzând o lumânare caldă
lângă icoanele primăverii
comori ale unei dulci chemări
pentru eternitatea unui sărut.
Plecarea zăpezii topeşte veşnicia
din suspinele paşilor de iarnă
ademenind pustiul căutărilor
cu ramurile altor anotimpuri.

Cântecul cuvântului
Am fost învelit cu un noroc uşor,
sunt un pom părăsit în primăvară,
privind toamna ca un trist decor
care adoarme şi frunza o coboară.
Dar numai versul l-am luat în seamă,
aşezat pe-a pletelor tristă albire
de emoţii ce se nasc din teamă
şi emoţii ce se nasc din iubire.
destineliterare@gmail.com

Cuvinte ghemuite în nepăsare
cu surâsul trist al indiferenţei
scaldă mireasma vorbelor
cu o ceaţa îmbâcsită a suferinţei.
O stea din singurătatea cosmosului
îmi măsoară timpul neînţeles
cu secundele născute pe cuvinte
279
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uitate-n rimele învăluite
puse pe lespedea renunţărilor
peste cântecul pădurilor.
Dar când noaptea nu mai vrea
să oprească invazia luminii
când aripile timpului tremură

sub rezonanţa culorilor pictate
cu simfonii de viitor în amintiri
pe crengi cu muguri vechi răsăriţi,
cuvintele sunt bătăi calde ale orelor
cântate odată demult de un ornic
înţeles acum de un ceas electronic.

Desen de Damian Petrescu
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Lucia SAV

Poeme
„Dacă, într-un mod maniheist, oamenii s-ar împărţi în poeţi şi ne-poeţi, dau în scris că Lucia Sav ar fi
repartizată fără ezitare în acea parte a lumii destinată a fi locuită de poeţi. Şi i-ar fi repartizată acea parte a
limbajului destinată poeziei. „Din lumea reală, / mă voi muta / cu totul în vis” Ŕ scrie poeta şi se ţine de cuvânt. Pentru că aripa versurilor sale atinge rar partea întunecată a lumii în cele şapte volume de poezie publicate până acum. Harfe, trandafiri, degetele vântului, eterul, azurul, flăcări, lumini şi umbre, libelule, miresme, buchete imense, stele albastre, sonuri de flaut, roze de aur şi de miere, ferestre luminoase, fulgi de nea,
ape clare, pietre preţioase de tot felul etc. sunt elementele unui tărâm serafic, fragil, paradisiac. Chiar şi părţile întunecate ale poeziei sale sunt „subminate” de o anume gingăşie. Privirea Luciei Sav e congenital condamnată să caute şi să găsească Frumosul şi Binele oriunde s-ar ascunde ele. Şi totuşi, poezia ei nu lunecă în
„siropos”. Iar asta pentru că versurile au marea calitate de a avea o indiscutabilă limpezime, o tăietură rece.
În acest echilibru între cald şi rece, între frumuseţea excesivă şi excesiva claritate, între ambiguu şi exact stă
secretul poeziei Luciei Sav.”
Ion MUREŞAN
Harul şi mirul
In memoriam Vasile Sav
Stele sclipeau, argint pe bolta de smoală,
brazde ara Carul-Mare pe cerul adânc,
scântei luminau înnoptarea domoală,
lipsite de vlagă se stingeau pe pământ.
Pe corzile Lyrei armonice sonuri,
fluvii stelare lunecau în splendoare,
în ether răsunau angelice coruri,
brazii fremătau în astrala răcoare.
Izvoarele clare săltau printre steiuri,
amarnic se tânguia o pasăre-n crâng,
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vântul şuiera sălbatic prin ierburi,
spinii se zbăteau în suspinul prelung.
O rază stingheră străpunse lăuntrul,
săgeată aprinsă în sufletul frânt;
doar Luna tăcută visa în culcuşul
din braţele largi ale morii de vânt.
În cruce se-aşterne menestrelul şi-n cânt
şi steaua sihastră adânc i se-nchină;
harul şi mirul, înmiresmatul veşmânt,
înfăşurându-l în Lumină divină.
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Feerie nocturnă
Scăldată-n lumină astrală,
în noapte, o fină petală
sclipeşte giuvaer solitar,
aur şi transparenţe, cleştar.
Adânc în noaptea înstelată,
un flutur de rubin se-arată,
cu aripi largi, în serpentine,
şi ochii-stele opaline.
Se zămislesc în cer cristale,
culori şi forme ireale:
un con gigant creşte-n lumină,
nouri de voal şi muselină.
Jerbe de foc, miezuri stelare,
fulgere-n noapte solitare;
se nasc în spaţii siderale
rozete, sfere şi spirale.
O galaxie inelară,
un ochi deschis în noaptea clară,
răsfrânge-n suflet exaltare:
a nopţii frumuseţe doare.

Pescăruşul
O roză albă, graţioasă,
dulce, tăcută şi sfioasă,
visa amurguri aurite,
dantele màure-mpietrite.
Cu jind privea întinsa mare,
sorbea din ochi albastra zare,
visa castele de mărgele,
grădini de aur, feregele.
Din larg de mare furtunoasă,
se-arată pasăre ceţoasă,
un pescăruş Ŕ alb pelerin,
cu aripi mari şi zborul lin.
În largi inele se roteşte,
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cu şoapte dulci o ispiteşte,
o cheamă-n zări, în larg de mare,
în mult-visata depărtare.
În larg de ţărmuri fermecate,
pe valuri nalte, înspumate,
plutesc sirene abisale,
murmurul lor Ŕ sonuri letale.
Şi pescăruşu-n ape rele
zăreşte turnuri şi castele,
îl cheamă lin cântări fatale,
pasărea-n valuri se prăvale.
Şi roza albă, graţioasă,
mireasă dulce şi sfioasă
îşi doarme somnul în castele,
scoici de sidef, rozalbe perle.

Aripă de fluture
Din cerul înalt, opalin,
coboară în zbor serpentin
un flutur cu aripi albastre,
cu pulberi de stele sihastre.
Pe aripi cu-nscrisul cel fin,
un flutur stingher, peregrin,
coboară în crângul albastru
cu păsări cu glasul măiastru
Şi-o floare de purpură - spin,
cu ace muiate-n venin,
rug-flamă, mlădie tulpină,
frumoasă, cu talie fină.
Pe aripi cu pulberi de stele,
în ample volute, inele,
în danţ galant i se-nclină,
de purpura dulce se-anină.
Dar floarea de purpură - spin,
cu ace muiate-n venin,
îi sfâşie aripi lunare,
îi spulberă-nscrisuri stelare.
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Marin SCARLAT

Cazul lui Ion Pena, scriitorul interzis
Prozatorul Constantin
Stan,
membru
al
Uniunii Scriitorilor din
Romania, în articolul
sǎu despre scriitorul
teleormǎnean - belitorean, Ion Pena, "Un caz
ciudat", publicat în
"Ziarul de Duminicǎ",
suplimentul "Ziarului
Financiar", din 28 septembrie 2001, îl citeazǎ pe Ov. S. Crohmălniceanu care spunea cǎ :
„Vei exista, dacă exişti în timpul vieţii tale !” Dar
fiind oale și ulcele în Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, Pena nu mai rǎzbate sǎ-și zicǎ oful amǎraciunii
trǎite. Urma sǎ se însoare dupǎ rǎzboi, dar n-a mai
apucat, se dǎruise patriei. O floare de femeie a rǎmas
strivitǎ toatǎ viața. Patria, sǎ trǎiascǎ ! Ion Pena a
existat plenar în perioada interbelică și totuși, poet și
epigramist, publicat și apreciat în acei ani, este un
necunoscut astǎzi. Ciudat, de ce oare? Pena a creat și
s-a impus într-o perioadă tulbure (1928-1944) a istoriei României și a Europei, urmată însă de epoca
regimului comunist, care a dus la scoaterea sa în
afara circuitului public prin includerea lui în "Fondul
special - interziși" între 1945-1989. Ei bine, da, chiar
și mort fiind, Ion Pena a fost aruncat de ciracii cenzurii în uitare totalǎ. Pânǎ în 2000 nu s-a știut mai
nimic de el, doar unii epigramiști seniori își mai
aminteau epigramele lui Pena în care-l creiona pe
Pǎstorel Teodoreanu. În schimb, în "Universul Literar", suplimentul celui mai popular si influent ziar
din perioada interbelicǎ, "Universul", Ion Pena era
catalogat "Un poet plin, de un talent robust, original
destineliterare@gmail.com

și format, care face o figură cu totul aparte în corul
celorlalți", „astăzi Ion Pena vine între noi cu o liră
cu totul înnoită, așezându-se dintr‟odată pe primul
plan al poeziei tinere", "versurile lui trebuiesc citite
cu toată atenția. În miezul lor se sbate un poet de
rasă care semnează simplu și deslușit: Ion Pena.",
„Iată un poet!”, am exclamat către camarazii mei
după ce isprăvisem lectura poeziilor. Și nu mă înșelasem deloc: Ion Pena, acest nou poet, i-a cucerit și
pe ei, prin simpla lectură, fără reverențe și fără salamalecuri. Aceasta este pecetea talentului.” Acestea
sunt cuvintele lui Ștefan Baciu, redactorul ziarului
"Universul Literar".
Ion Pena s-a nǎscut pe 25 august 1911 într-o familie
de țǎrani agricultori din comuna Belitori (azi,
Troianul) județul Teleorman, fiind primul din cei
șapte copii ai familiei Chirițǎ (Firicǎ) Pena (1888 1963) și Alexandra (Lisandra) Polimbiada Pena
(1888 - 1971). Viața lui s-a desfǎșurat sub zodia
tragicului, ca sǎ nu zic a blestemului. A avut parte de
un destin frânt la doar 33 de ani, fiind al cincelea
copil pe care pǎrinții l-au pierdut. O tragedie imensǎ
se abǎtuse asupra lor, grea povarǎ de purtat prin anii
vieții. Ion Pena n-a fost cǎsǎtorit și n-a avut copii,
totul se pierdea. Am decis sǎ mǎ implic în scoaterea
lui la lumina, chiar și dupa 70 de ani de la decesul
sǎu. Astǎzi, grație documentǎrilor pe care le-am
fǎcut, este o certitudine faptul cǎ Ion Pena publica
poezii, epigrame și prozǎ, fiind apreciat în marile
publicații bucureștene „Universul Literar”,„Pǎcalǎ”,
„Prepoem”, „Epigrama”, „Vremea”, în revista
buzoianǎ „Zarathustra”, redactată de Ion Caraion si
Alexandru Lungu, cât și în cele teleormǎnene „Oltul”, „Drum”, „SO4H2 (Acid sulfuric)”, „Graiul
tineretului .. ” Anti-bolșevic convins, scria, înainte
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de venirea trupelor sovietice, în Revista "Păcală", al
carei motto era: „Iar când la Patria Română/
Râvnește hidra bolșevică/ Nesățioasă și păgână,/ Ia
și o armă, că nu strică!" Ion Pena a fost un vizionar,
așa cǎ acum în 2015 noi putem sǎ cumpǎnim firul
epic din povestirea utopicǎ „Moneda fantazienilor”,
scrisǎ în Banat la Sichevița, judetul Caraș, între
1937-1938, în care Pena merge cu anticipația pânǎ la
1 ianuarie 2000. În povestire, previziunile autorului
au analogii surprinzǎtoare cu colectivizarea și
cooperativizarea, Ion Pena dovedindu-se un bun
analist social de anticipație. Constantin Stan (1951 2011), în articolul pomenit, "Un caz ciudat",
vorbește și despre faptul că "Pena este un vizionar in
linia lui George Orwell, cu mult înaintea autorului
faimosului roman "Ferma animalelor", scris în 1945.
Așa cum spunea profesorul, publicistul și prozatorul
Victor Marin Basarab : „Povestirea „Moneda fantazienilor” ar trebui pusǎ în circulație și așezatǎ într-o
exactǎ comparație cu proza urmuzianǎ, într-o corectǎ întelegere a vizionarismului sud-est european
și, de ce nu, la baza teatrului absurdului ionescian”.
În volumule sale „Fotografii la periscop” și
„Secvențe de istorie literară - opera omnia - publicistică și eseu contemporan”, care cuprind studii și articole despre Radu Grămăticul, Grigore Gellianu, Șt.
O. Iosif, Gala Galaction, Ion Pena, Constantin
Noica, Marin Preda și Mircea Scarlat, cunoscutul
publicist și istoric literar, Stan V. Cristea, membru al
USR, îl numește pe Pena: Un scriitor „fantazian”
nedreptǎțit. Tot el consemna în revista „Caligraf”
din iulie 2005: „Surprinzător, prin 1943 Ŕ 1944, Ion
Pena pare că evolua spre un nou fel de poezie. Îi
întrezărim Ŕ incredibil, cumva pe Nichita Stănescu și
Marin Sorescu." Profesional, ca finanțist (perceptor,
la acea vreme), Pena a funcționat timp de aproape
cinci ani în Banat la Sichevița, judetul Caraș, actulamente Caraș Severin, între 1936 - 1941, ca delegat
de agenție. Aici înființeazǎ „Caminul cultural - Lumina”, cu sediul în incinta Primǎriei. Doneazǎ caminului cultural un aparat radio, iar bibliotecii din localitate cǎrți în valoare de mii de lei. Ulterior,
împreunǎ cu sǎtenii procurǎ un aparat de proiecție.

Apoi, la Domnești, județul Muscel, actualmente
Argeș, din iulie 1941 Pena lucreazǎ ca agent administrativ. Aici înființeazǎ, în 1941, „Biblioteca Modernǎ” prin care cautǎ sǎ satisfacǎ cerințele de lecturǎ ale localnicilor, implicându-se puternic în activitatea de culturalizare a sǎtenilor. În Domnești se
împrietenește cu Gheorghe Șuța, care-l și gǎzduiește
pânǎ la plecarea pe front. Acesta era președintele
Partidului Național Țǎrǎnesc, din Domnești, mare
industriaș și comerciant, unchiul Elisabetei Rizea
din Nucșoara, participantǎ activǎ la „Rezistența anticomunistǎ din Munții Fǎgǎraș - Haiducii Muscelului". În fapt, Gheorghe Șuța fiind fratele avocatului
Nicolae Șuța, viitorul şef de cabinet al preşedintelui
PNȚ, Ion Mihalache.
Pomeneam la început citatul lui Ov. S. Crohmălniceanu care spunea cǎ: „Vei exista, dacă exişti în
timpul vieţii tale !” În demersul meu am bǎtut la
multi mecena și multe uși literare care nu s-au deschis. Din fericire începutul de mileniu ne ofera instrumente noi de luminare pe Internet. Țelul meu este
sǎ aduc la luminǎ viața tragicǎ a lui Ion Pena și
scrierile sale, atâtea câte au mai scǎpat. Este un arc
în timp, cazul Ion Pena a fost redeschis. El poate
exista din nou prin dumneavoastrǎ, citindu-l. Consider cǎ scrierile sale, prinse în volumul postum
„Scrieri” de Ion Pena, apărut în 2011, pot vorbi cel
mai bine despre perceptorul - scriitor. Iată una din
poezii: „În drumul meu opriţi-vă fierbinţi,/ În carnea
mea cu târnăcoape./ Am să vă dau mistere şi arginţi,/
Ca fumul, bogăţia să vă‟ngroape.// Mi-e inima de
fulgere ocean./ Mi-e palma năzdrăvană şi haiducă./
Opriţi-vă cu sufletul ochean/ Să beţi înfiorarea
hăbăucă.// Pe steiul ars de foc şi‟nchipuiri/ Să vă
înalţ o clipă, să vă doară./ Crepuscul de altare şi zefiri/ Şi vorba peste moarte să vă moară.// Nu închinaţi
cu mine rugăciuni/ Ci treceţi, ca barbarii, mai departe,/ Mă jefuiţi de grâne şi tăciuni./ Deschis îmi e
pătulul ca o carte.// Eu voi rămâne singur, vagabond,/ Un cerşetor de soare şi de vise./ Voi ocoli
destinul rubicond/ Cu porţile de marmură, închise."
(Opriţi-vă)
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Dorel SCHOR

Marea frumuseţe a simplităţii
Sami Briss
Voi începe cu o mărturisire: eu sunt un
admirator statornic al picturii lui Sami Briss. Se
înţelege că intervine un element personal, desigur
subiectiv, dar nu s-a întâmplat totuşi ca vreun om la
părerea căruia ţin, să nu fie realmente entuziasmat
de creaţia lui. Există în tablourile semnate Briss o
anumită libertate a luminii, a spaţiului dintre
personaje şi o frumuseţe a formelor care se
raportează unele în altele. Aş menţiona, în mod
deosebit, firescul, simplitatea, echilibrul creaţiei.
Am scris nu de mult despre expoziţia care a
fost vernisată la Tel Aviv, la galeria Gordon, cu
participarea unor numeroşi iubitori de frumos şi în
prezenţa pictorului israelian, care trăieşte la Paris. În
plină efervescenţă creatoare, maestrul Sami Briss
expune acum în capitala Franţei, în oraşul luminilor.
Galeria Terre des Arts este cea care găzduieşte tablourile lui, prezentând publicului rodul talentului şi
inspiraţiei sale.
Personajele din tablouri reflectă spiritul,
specificul şi memoria locului. Deşi atât de frumoase
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în simplitatea lor, ele sunt departe de a fi banale.
Este încă o dată un prilej de a constata că arta pictorului care îşi are rădăcinile multiple în şcoala românească de pictură, în tradiţiile iudaice,
în influenţa bizantină şi în modernismul european,
până la urmă nu poate fi subsumată nici unei categorii. Cea ce îl situează la modul cel mai firesc în elita
artei actuale.
Stilul figurativ, punctat de elemente de suprarealism, pune în scenă personaje familiare, întrun univers atemporal, cu poezie şi umor fin. Integrarea suprarealului şi al naturalului, a realului şi
imaginarului sugerează filozofia şi misterul temelor.
Găsim în picturile sale nuanţe de romantism şi simbolism, în măsură de a naşte puternice emoţii
estetice. În esenţă, rigoarea intelectuală şi senzualitatea, simbolistica inteligentă şi dinamica desenculoare se sublimează în lucrările cu aparenţă atât de
simplă. De parcă pictorul însuşi coboară nevăzut
dintr-un tablou de-al lui, subtil creator de himere,
icoane ale prezentului ezoteric.
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Virgil ȘERBU – CISTEIANU

Istoric, poet, eseist. Este fondator al noii serii a
revistei lunare de cultură, ştiinţă şi artă ,,Gând Românesc‟‟, care apare la Alba Iulia. Are publicate 49
de cărţi, numeroase studii şi articole în revistele şi
ziarele din România. Debutul îl face în ziaristică, în
anul 1957 cu reportaje. În literatură debutează târziu,
cu poezie, prin anul 1969, fiind remarcat de regretatul poet Cezar Baltatg, pe atunci la revista
,,Luceafărul”. Publică poezii în revistele ,,Ritmuri
Hunedorene‟‟, ,,Tribuna‟‟, ,,Astra‟‟, ,,Conexiuni‟‟,
,,Pietrele Doamnei‟‟, etc. În anul 2004 debutează cu
monografia satului natal în 4 volume şi cu unul de
versuri: Durerea dimineţilor. Din volumele sale
amintim, Istorie:
Dicţionarul istoric şi statistic a localităţilor din judeţul Alba, în 15 volume, din care au apărut 6, restul
fiind pregătite pentru tipar, o lucrare de pionerat în
istoria noastră, judeţul Alba fiind unicul judeţ din
România care dispune de o asemenea lucrare, remarcată şi de Academia Română, Filiala ClujInstitutul de istorie ,,George Bariţiu”; Conscripţia
fiscală a domeniului Alba, 1715, o lucrare inedită de
mare valoare istorică; Conscripţiile de impozite şi
rectificarea impozitelor pe anii militari 1818-1948;
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Trei sate de pe valea Galdei; 6 monografi a unor
sate din judeţul Alba, etc. În literatură mai publică
volumul monografic: Carl Filtsch-Copilul minune
de la Sebeş; 5 volume de versuri; Poeme pentru
Icoana Eli, Icoana Eli, Alte poeme pentru Icoana
Eli, Chemarea Icoanei şi Vorbeşte iubire; volumul
50 de cugetări în faţa icoanei Eli; La nunta Zamfirei
şi reporter la Năsăud, Adevărul despre viaţa şi
moartea lui Nichita Stănescu, Din lirica feminină a
Basarabiei, 3 volume etc.
În anul 2015, va mai publica trei volume din
Dicţionarul istoric amintit, aflate sub tipar, o carte
de interviu cu marele compozitor, muzicolog şi scriitor român, Doru Popovici; Adevărul răstignit, o carte despre istoria creştinismului (adevăruri ne spuse);
Obreja-istoria unui sat; mai are în manuscris alte
10 volume din care amintim: Am fost copil în sat,
Alba Iulia şi Blajul în dialog cu Roma, Alba Iulia în
scrierile călătorilor străini, 50 de scrisori pentru
Icoana Eli (eseuri filosofice).
Este director general al Asociaţiei culturale
nonprofit; ,,Gând Românesc, Gând European‟‟, al
editurii Gens latina şi al revistei ,,Gând Românesc‟‟.

287

Destine Literare
Sărbătoare
Femeie!
E duminică,
Din ochii tăi curg
multe rugăciuni,
simbol al purificării
prin marile arderi lăuntrice
spre regretul ultimei iubiri
ce dă senzaţii armonice
unui azur auroral.
Femeie!
În largul din preajma ta,
rămâi nostalgică
şi cauţi miezul ce are un dor...
E zi de rugăciune...
Oare de ce murim din noi?

Un cântec coboară
E mai vie lumina stelelor în mine
şi inima mea zburdă printre ele
scriind pe albastrul universului
numele Tău.
Un cântec coboară
din mine
şi nu-l mai poate
nici avântul nemuririi
opri.
Nu vreau să reeditez clipa,
nemiloasa clipă a izgonirii.
Vreau să defilez
cu steagul iubirii în mână
până unde izvorul e curat

e contra mea
fiindcă am o pasiune wagneriană
să mă leagăn în muzică pe braţele tale
prin care strecori timpul
Noi, vom cădea în noi,
trăind absolultul
în limita noastră,
şi atunci istoria se încheie
în sufletul nostru

Taină
Admir artificiul
prin care a fost creată femeia…
şi îmi închipui istoria omenirii
ca un imens album
cu chipuri mereu proaspete,
cu întruchipări permanente ale sufletului.
O faţă, o lume, un adevăr,
o pecete, o noutate, o frumuseţe.
Îmi imaginez infinita ţesătură de procese,
simfonia cadenţată şi armoniile
din adâncurile ei.
Cât de profund este răsunetul
acestor unduiri.
Mă surprinde în tăcerea
nopţii, singurătatea imensă
faţă de propria-mi facilitate,
și în acele clipe rostesc îndemnuri
ştiind că tot ceea se va întâmpla
este o taină...
Doar o mână
Nu ştiu cine va fi în preajma mea
când voi deveni o bucată inertă?

Prin dorul tău
Prin dorul tău mă exprim altfel
nu mai am margini,
capăt un aspect melodios
şi mă simt superior morţii.

Nu ştiu dacă voi tresări,
fiindcă tot ceea ce mi-e dat pe urmă,
nu-mi este dat să ştiu.
Dar o mână, poate o mână
îmi va închide pleoapele grele de timp.

Nu cred în terapeutica cerească,
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Anca SÎRGHIE

Ediție jubiliară a Congresului Internațional de
Medievalistică de la Kalamazoo

La Universitatea din Kalamazoo, Michigan, s-a
desfășurat între 14 și 17 mai 2015 a 50-a ediție a
Congresului
Internațional de Medievalistică/International Congress on Medieval Studies/.
Intenționam de mai mulți ani să particip la această
manifestare științifică de anvergură, organizată de
Institutul Medieval de pe lângă Western Michigan
University, fiind atrasă de ideea descoperirii variatelor aspecte ale cercetării în domeniul medievalisticii, într-o covârșitoare opoziție cu scandalurile politice și mondene actuale care, de obicei, amenință
să ne acapareze atenția zi de zi. A trimite ancore
care ne afundă în trecutul secolelor IV- XVIII mi
se pare un adevărat lux intelectual și eram încântată
ca tocmai la a 50-a ediție să pot împlini un asemenea
vechi proiect personal.
M-am decis ca dintre cele 567 secțiuni al congresului eu să particip, unde eram de altfel invitată în
mod cu totul special de către prof. univ. Dr. Th.
Damian, anume la secțiunea 173, secțiune sponsorizată de Institutul Român de Teologie Ortodoxă și
Spiritualitate din New York. Intenționam să intru și
la alte secțiuni la care mă interesau temele anunțate,
mai ales că disciplina strictă a prezentării comunicărilor în 20 minute asigură perfecta orientare în
timp a participanților.
De la scările clădirii principale ne-a întâmpinat
persoana care ne îndruma spre biroul de organizare a
evenimentului academic. Mai departe, totul a mers
strună. Am poposit în Fox Hall la standurile editurilor universitare care ofereau ultimele lor apariții în
destineliterare@gmail.com

domeniul medievalisticii, iar cataloagele generoase
ca amplitudine tematică, puse la dispoziție de fiecare dintre ele, ne-au edificat asupra dinamicii cercetărilor inițiate nu numai de universitățile de pe
continentele care au avut o epocă feudală manifestă,
ci mai ales în mediul academic american, pornit cu
tenacitate de o jumătate de secol să-și găsească propria medievalitate, conform unei tipice viziuni integraliste și globalizante. Menționăm aleatoriu Centrul de studii medievale și renascentiste de la Universitatea din Arizona, unde în cele deja 21 ediții
anuale proprii se lărgește sfera de abordare a cercetării tradiționale cu noi aspecte privind civilizațiile latino-americane native, cele indigene africane, privite în relație cu cele europene, pe care leau interferat, influențând arta veacurilor moderne
din întreaga lume.
La o asemenea întâlnire magistrală a editurilor de
profil au ținut să ia parte în primul rând editurile
universităților participante, cu cărți și publicații
aduse din Liverpool, Oxford, Harvard, Chicago,
Pennsylvania, Toronto, Paris, Florida, Stanford,
Houston etc. La care dintre standuri să te oprești
mai întâi? Atunci când treceam de la titlul Aristotel
and the Arabs la standul cu Women‘s works, panoramând priveliștea superbă a vârstelor cărții în lume,
aveam senzația lui Borges care afirmase”Eu îmi
imaginez Paradisul ca un fel de bibliotecă”. Un titlu
ca Unde e niciunde? Totul s-a schimbat, nimic nu sa schimbat mi-a amintit de conferința pe care Costantin Noica a ținut-o fizicienilor de frunte ai Ro289
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mâniei în toamna anului 1984 la Sibiu, el începând
cu afirmația șocantă “Din Evul Mediu fizica n-a mai
făcut niciun progres.“ Și în mod surprinzător niciunul dintre iluștrii specialiști aflați în sala aceea
largă nu i-a putut aduce un cotraargument convingător. Cei dornici să se edifice asupra controversei catolicilor cu ortodocșii puteau citi cartea lui
Peter Cramer, apărută la Cambridge Univ. Press,
intitulată Botezul și schimbările în Evul Mediu Mijlociu de la 200 la 1150.
Am constatat cu ușurință că publicațiile academice
prezente acolo abordează teme de maxim interes în
actualitate, cum este Journal of the history of sexuality, aflat în 2014 la volumul 23 sau Medievalia. An
Interdisciplinary Journal of Medieval Studies
Worldwide, care edita în 2013 volumul 34. M-a impresionat mesajul lui Marc Michael Epstein care
semnează introducerea semnificativ intitulată For
the love of books la lucrarea Skies of parchement/
Seas of ink Jewish illuminated manuscripts, autorul
atestând astfel faptul că, fără cărțile importante și
frumoase scoase harnic de edituri, lumea noastră
prezentă ar fi mai săracă. Interesantă este cartea
Dante and the Greeks,
publicată de Jan
M.Ziolkowski de la Harvard. Însă orice încercare de
a cuprinde cu vârful unui condei întreaga splendoare
a unui asemenea spectacol livresc este sortită
neîmplinirii. Va trebui să dăm frâu liber fanteziei,
care ar putea, doar ea, birui într-o asemenea
tentativă.
Cum era de așteptat, au mai participat la târgul de
carte al congresului și alte instituții de profil ca
Penguin Publishing Group din New York, axată pe
problemele majore ale copiilor,
ori Lexington
Books, specializată în dicționare, dar prezentând și
sinteze precum Cavalerii teutoni, Cruciadele de la A
la Z, Imperiul Otoman. Islamul timpuriu și nașterea
capitalismului. Dumbarton Oaks Medieval Library
vindea cărți interesante și oferea gratuit sacoșe de
pânză, ca să vină în ajutorul cumpărătorilor. Erau
prezente cu titluri atractive Franciscan Institute
Publications, Kazoo Books, care avea deschise
librării chiar în vecinătatea universității, Kid
Beowulf Comics, profilată pe literatură distractivă
pentru cei mici, și multe altele. Astfel, pe lângă cărți
ale epocii medievale, cum este Opera Sfântului
Vasile cel Mare, tipărită în 1566 la Paris, se puteau
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cumpăra povești pentru copii inspirate de epoca
feudală, ca Marguerite makes a book de Bruce
Roberson, splendid ilustrată color de Bathrun Hewitt
spre a imagina Parisul secolului al XIV-lea, unde
este plasată acțiunea. Cine dorea să se afunde mai
mult în istorie, putea cumpăra Death before
Compline de Sharan Newman, cu cele 7 povești
fantastice inspirate de misterele Franței secolului al
XII-lea, cartea reînviind lumea cu monștri silveștri
din legendele bretone.
Cum este posibil, mă întrebam, ca la început de
secol XXI, cu spațiul său pragmatic prin excelență,
peste 3000 de specialiști într-un domeniu cu totul
rupt de prezent să fie primiți într-o universitate
americană cu un asemenea interes ? Desigur că este
semn de normalitate, întrucât cine nu cunoaște trecutul poate repeta greșelile înaintașilor. Dar să readuci în actualitate prin noi investigații științifice pe
regele Arthur, pe Genghis Khan, pe Richard III, pe
Ioana d‟Arc și pe Toma d‟Aquino este un regal al
spiritului, cu atât mai fascinant în America ritmurilor trepidante ale tehnicii actuale.
Salutul de bun venit la un pahar de vin oferit medievaliștilor din toată lumea a devenit de mult timp o
tradiție. Dacă ar mai fi trăit, ca să fie cu noi, desigur
că George Alexe ne-ar fi îndemnat să închidem pentru un moment ochii și “să savurăm murmurul medievalității”. Cercetători americani, japonezi și
africani se intersectau pe culoare cu istorici scoțieni,
care își etalau cu mândrie kilturile, căci timp de
câteva zile medievaliștii cei mai pasionați de pe
mapamond s-au reunit în Universitatea Western Michigan din Kalamazoo, ca să trăiască în ritmul altui
timp, ajutați de instrumente muzicale ale anglosaxonilor, confecționate din lemn de salcie și tei. Ni
se explica la standul Carvel Strings că lira anglosaxonă din filmul Be Woolf a fost construită după
descrierea din poemul original. Jocul None mens
morris, cu cele 9 piese ale morarilor care îl foloseau
ca distracție, este vechi de 2000 de ani. A fost reconstituit după o carte de jocuri din secolul al XIIIlea, expusă acolo. Din mulțimea jocurilor identificate astfel, cel mai vechi era creat în Egipt și a fost
decoperit la Troia. Un altul aparține epocii bronzului
din Irlanda, iar fenicienii și grecii practicau șahul.
Fondul muzical care ne desfăta completa atmostfera
creată de icoanele pe lemn, bijuteriile din chihlimbar
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și obiectele ceramice pe modele de epocă. Cei interesați participau la demonstrația cum se poate scrie o
carte pe temă istorică.
Prezența românească la acest eveniment academic
complex, în care activitatea științifică era colorată de
momente artistice, s-a datorat unui istoric pasionat
și vizionar. Autor de volume, dicționare, studii și
eseuri, profesor de istorie și de arheologie la această
universitate, Lucian Roșu a prezidat timp de 9 ani, (
între 1989-și 1998,când a murit) sesiunile Congresului Internațional de Studii Medievale de pe lângă
Western Michigan University din Kalamazoo. Inițiativa lui a fost preluată de George Alexe, secretarul
Arhidiecezei Române din America timp de 40 de
ani, iar în prezent preotul Dr.Theodor Damian, profesor universitar la Colegiul Metropolitan din New
York, este organizatorul recentelor ediții ale secțiunii, care și-a propus la ediția jubiliară ca temă
Theory and Practice in Medieval Context /Teorie și
practică în context medieval. Moderatorul secțiunii
173 a fost Dr. Daniela Anghel, specialist în istorie,
afiliată Institutului Român de Teologie Ortodoxă și
Spiritualitate din New York. În cadrul sesiunii,
Theodor Damian a prezentat tema Gregory of Nazianzus‘s Poetical Legacy / Moștenirea poetică a
Sfântului Grigorie de Nazianz. La capătul unei fascinante explorări, Th. Damian a evaluat testamentul
lăsat de Grigorie, primul părinte care a făcut un
asemenea gest. La capătul unei fascinante explorări,
Th. Damian a evaluat poezia Sfântului Grigorie de
Nazianz, mai degrabă un testament, o moștenire
teologică, catehetică, el fiind primul părinte care a
folosit acest gen de scriere. Din corespondența lui cu
prietenii, între care se număra Sfântul Vasile cel
Mare, și cu alți oameni din Imperiul Roman, se desprinde opinia sa despre educație. Relațiile lui cu
cetățeni din diferite straturi sociale dovedesc adevărul că el făcea nu numai teologie, ci și pastorație.
Concluzia a fost că acest “om al oamenilor” a pus
cultura păgână a timpului în serviciul creștinismului.
După Biblie, Grigorie de Nazianz este cel mai citat
autor în literatura ecleziastică, el fiind considerat un
neegalat poet creștin din secolul IV. Daniel VanderKolk a prezentat comunicarea Neptic Prayer in
Early Medieval Monasticism:The Byzantine Ascetic
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Theme of watchfulness in the Rule of Saint Benedict
/Rugăciunea neptică în monasticismul începutului
de epocă medievală, vorbind despre tema ascetică a
trezviei în lucrarea “Reguli” a Sfântului Benedict,
care mi-a pus în grea cumpănă înțelegerea unor termeni de specialitate teologică. NEPTICĂ ESTE O
stare de trezire, de veghe.
Dr. Clair McPherson, profesor la Seminarul
Teologic al Bisericii Episcopale din New York, a
expus lucrarea intitulată Classical Theory and
Medieval Practice /Teoria Clasică și Practica
Medievală, făcând un adevărat curs de teorie literară
aplicat pe versuri ale epocii feudale, scandate cu
pasiune. El a demonstrat pe baza unor imagini
edificatoare strategia teologiei medievale de a
prezenta crucea purtată pe umăr de Iisus Hristos, nu
ca pe o povară gata să-l doboare, ci ca pe o armă în
lupta cu cei 4 inamici care erau păcatul, satana,
moartea și iadul.
Autorii au răspuns cu multă atenție la întrebările
care curgeau, pentru că nimeni nu accepta să plece
nelămurit asupra celor expuse acolo. Astfel, am aflat
că “neptică” este starea de veghe, adică de „trezvie”. Dr. Napoleon Săvescu ar fi prezentat tema
Roman Emperors of Dacian Origin in Medieval
Writings /Împărați romani de origine dacă în scrierile medievale, care neîndoios ar fi fost extrem de
interesantă pentru noi, românii prezenți la secțiunea
173, dar autorul nu a reușit să ajungă la Kalamazoo.
Am înțeles legitimitatea unui asemenea eveniment
academic de largă cuprindere, descoperind cu
mulțumire și alte câteva nume românești între
comunicanți.
Ritualul participării la congresul de la Kalamazoo
cuprindea și seara petrecută la doamna Dona Roșu,
soția inițiatorului, ea însăși scriitoare și o amfitrioană fără cusur a cinei oferite în vila ei, înfrumusețată de picturile fiicei sale, Luciana. Vizita la
Grand Rapids făcută poetului publicist Mihai
Gheorghiu a stat sub semnul îndemnului de a continua activitatea la ziarul Lumea Românească, pe care
înțelegem să-l întărim tematic, adăugându-ne cu
toată convingerea mai vechilor lui colaboratori.
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Florentin SMARANDACHE

Poeme de iarnă

Exist împotriva mea

Roman de dragoste

Astăzi e duminică, dar mâine
nu se ştie ce va fi,
moartea creşte-n orice.

În faţa oglinzii, ea îşi împleteşte inocentă
visele. Şi aşteaptă,
aşteaptă să-şi dea pe buze cu sărutări.
Ŕ Eşti mai iarnă ca zăpada
şi părul îţi e mai noapte!,
îi spuse bărbatul
şi cu o mână o scoase din oglindă.

La amfiteatru, statuile sunt goale
de suflet.
Stau în casa cu ferestre/ spre iarnă.
Viscolul îşi urlă în zăpadă lupii.
Mi-e greu să fiu om obişnuit,
exist împotriva mea.
Inima a ajuns o parte din creier,
fruntea are diametrul cât cerul.
Mi-e greu să fiu om obişnuit.
Haidem să nu fim comuni!
Haidem să iubim!
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Ea ieşi îndrăgostită doar de sine,
ieşi să-şi dea pe buze cu sărutări.
Sânii tăiară ca un ferăstrău aerul,
tăiară privirile lui
şi tot ce întâlniră în cale.
Ŕ Eşti zăpadă ca şi iarna
şi eşti noapte ca şi părul!,
îi strigă el şi cu cealaltă mână
o împinse la loc
în oglindă.
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Eu, Prometeul
„M-au alungat oamenii, m-au dat afară.
Apoi, m-au dat afară de-afară”

E iarnă înspre voi.
Ferestrele sunt goale până la brâu.
Au mucegăit lângă cutia de scrisori aşteptările,
barba îmi creşte/ pe dinăuntru,
în barbă-mi cresc cuvintele.
Vântul suflă de pe ziare literele pe jos.
„Alerg după strigătul meu de copil,
atât de grăbit încât urechile-mi intră
năuntru!”
„M-au alungat oamenii, m-au dat afară.
Apoi m-au dat afară de-afară!
Acum vor să mă ucidă.
Iată, au şi scos arma,
ARMA SECRETĂ a lui E. Jebeleanu:
p o e z i a.”
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Anton SOARE

Discurs - lansarea de carte din 18 aprilie, la Centrul Comunitar CDN
Prof. Dr. Anton Soare (Univ. de Montreal)

Mesdames, Messieurs,
Nous avons aujourd‟hui la chance et
l‟honneur d‟accueillir parmi nous Monsieur Gilles
Duguay, ancien ambassadeur du Canada en Roumanie et auteur d‟un livre à maints égards exceptionnel,
L‘Amour impossible de Marie, reine de Roumanie,
publié récemment chez Klemt, dans la collection
Textes et Contextes. Un livre passionnant, qui se lit,
ou plutôt se dévore d‟un trait, et à travers les pages
duquel j‟ai retrouvé cette espèce de fébrilité et de
surexcitation que j‟ai connu, enfant, en lisant Alexandre Dumas ou Fenimore Cooper. Il s‟agit d‟un
récit biographique à double titre, qui retrace, dans
leur complet déroulement, deux destins, depuis leur
origine, où tout semblait les séparer pour toujours,
jusqu‟à leur déclin, vécu forcément par chacun des
deux protagonistes dans la solitude, mais en passant
par un merveilleux apogée où ils se sont croisés et
entrelacés avec un bonheur qu‟on pourrait qualifier
de providentiel. D‟un côté une princesse de la belle
époque, petite-fille de la reine Victoria par son père,
et petite fille d‟Alexandre II de Russie par sa mère,
que les aléas matrimoniaux de sa caste amèneront à
épouser Ferdinand, prince héritier du trône de Roumanie, pour devenir peu après la reine Marie de Roumanie et jouer par la suite un rôle de premier plan
dans la guerre de ses sujets du côté de la Triple
Entente et dans l‟épanouissement, après la victoire,
de ce que nous connaissons sous le nom nostalgique
de la Grande Roumanie. De l‟autre côté, un
Canadien sorti tout droit des romans de Jack London, affairiste, administrateur, diplomate et stratège
de génie, qui fait ses premières armes en
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s‟enrichissant comme chercheur d‟or au Yukon, où
il modernise audacieusement les technique minières,
pour mettre ensuite au service de la même Triple
Entente toute sa fortune et tout son réseaux de
relations d‟affaires. C‟est ainsi qu‟il arrive, le jour
de Noël 1917, à Yassi, en passant par StPétersbourg, Moscou, l‟Ukraine et la Bessarabie, au
terme d‟une course effrénée de défi en défi, et de
mission accomplie en mission accomplie au service
de l‟Entente et aussi, de plus en plus, au service de
la Roumanie. Il y arrive à bord d‟un train chargé
d‟une grande partie des avoirs roumains en terre
russe, et qui fraie péniblement son chemin depuis
Moscou, en triomphant d‟une série ahurissante
d‟embuches et d‟entraves politico-militaires. Ce ne
sera que pour s‟engager tout de suite après dans une
autre mission impossible, l‟échange de prisonniers
romains contre des soldats russes, au nom d‟un traité
de la ratification et de la réalisation duquel il se
charge personnellement. C‟est au cours de ces
aventures qui le transformaient de plus en un agent
de la Roumanie d‟une efficacité immensément
respectée qu‟il rencontre la reine Marie dans la capitale provisoire qu‟était Iassy dans ces moments de
désolation nationale. Une amitié profonde sur fond
de respect réciproque et de communauté d‟idéaux, la
« sympathie irrésistible » qu‟éprouve la souveraine
et « l‟amour noble et profond » que lui voue son
serviteur les unira désormais pendant de longues
années, ils traverseront ensemble les orages et les
bonheurs de l‟après-guerre. À tous les moments
décisifs pour le sort de la Roumanie pendant cette
période, que ce soit sur la scène intime des crises
que traverse la famille royale ou sur la scène des
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négociations
internationales,
le
Canadien
« roumanisé » pour ainsi dire sera désormais aux
côtés de celle qu‟il appellera « sa reine », appui
avisé et efficace, dans maintes situations
indispensable, jusqu‟à ce que, en 1922, leurs destins
se séparent à nouveau, « malgré lui, malgré elle »,
comme Racine le disait, en traduisant Tacite, à propos des protagonistes de sa Bérénice.
Je parlais tantôt d‟une double biographie,
celle-ci est triple, à vrai dire, puisqu‟aux deux
personnages dont il a été question jusqu‟ici s‟ajoute
un troisième, l‟Histoire avec un grand H, dont les
convulsions
s‟associent
étroitement,
impitoyablement, à leurs vies privées. Le roman de
Gilles Duguay évolue ainsi sur trois fronts à la fois,
en déjouant artistement les pièges que suppose une
telle complexité thématique, pour aboutir à une
structure harmonieuse, symphonique, où les trois
registres résonnent à l‟unisson. Et dans chacun de
ces registres, ce qui frappe le plus, à mon avis, c‟est
un sens exceptionnel du dramatique. Tout, sur tous
les plans, depuis les moindres méandres des
parcours individuels jusqu‟aux moments les plus
notoires dans l‟arène internationale devient lutte,
aventure, engagement à corps perdu et à quitte ou
double, tout est assujetti à un dynamisme
vertigineux. On parcourt à bout de souffle les
innombrables épisodes de haute intensité dramatique
qui jalonnent les pages de cet ouvrage dans chacun
de ses trois registres, comme si l‟esprit d‟aventure
du héros canadien se transmettait à l‟univers entier
où celui-ci évolue. C‟est une valse à trois, de titans.
Il n‟empêche que dans cette course effréné, dans ce
déchaînement d‟énergie, comme des paysages à travers les fenêtres d‟un train fou, des visages ne
surgissent, des caractères, des personnalités et du
vécu intime ne se dessinent, pour défiler avec une
rapidité qui rend d‟autant plus prégnants leurs
reliefs. Un élément particulier contribue à cette
heureuse coexistence de l‟action et du portrait, le
recours aux documents de l‟époque, qu‟il s‟agisse de
journaux intimes, de lettres ou de rapports officiels.
N‟importe qui peut, certes, consulter ces documents,
mais qui s‟en donnerait à vraiment parler la peine? Il
faut savoir gré à Gilles Duguay de s‟être attelé à la
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tâche fastidieuse d‟un chercheur historien, pour aller
dénicher dans l‟immense fouillis de ces écrits les
joyaux dont il enlumine et anime ses récits. Il y en a,
je l‟avoue, que je n‟ai pu découvrir sans que les
larmes ne me viennent aux yeux.
Le style de ce maître récit est à l‟avenant,
simple, direct, précis et percutant, dans la meilleure
tradition, dirais-je, de la prose française classique.
Le verbe épouse le rythme des histoires qu‟il raconte
avec un bonheur qui n‟est pas à la portée de tout le
monde.
Lorsqu‟on ferme le livre de Gilles Duguay,
deux questions perdurent et nous laissent comme sur
une agréable faim. Quelle a été au fond des fonds la
vérité des relations entre la reine Marie et Joe Boyle,
et de façon plus générale, quelle a été la vie
amoureuse de cette reine sur les audaces galantes de
laquelle courraient à l‟époque tant de racontars?
Quel a été aussi le véritable statut de ce « colonel »
en mal de reconnaissance militaire, agent peut-être
double ou triple, évoluant avec une aisance
stupéfiantes sur les confins de l‟imposture? Je crois
qu‟il faut savoir gré à l‟auteur d‟avoir traité cet aspect épineux entre tous avec la diplomatie dont il a
dû se faire probablement une déformation
professionnelle, c'est-à-dire en respectant la pudeur
et la discrétion des documents qu‟il a consultés, sans
se lancer dans des conjectures aussi inutiles que
déplacées. Deuxième question : les héros de ce récit,
la reine et son mousquetaire, pour référer au titre
d‟un premier récit de Gilles Duguay, ne sont-ils pas
plus grands que nature, leurs personnes et leurs rôles
dans les évènements évoqués ne sont-ils pas quelque
peu surdimensionnés? Mais à quelle aune jugerionsnous les exagérations qui flattent notre imagination
et l‟enflamment, quelle unité de mesure à nous pour
toujours inaccessible dans d‟innombrables situations
pourrions-nous leur opposer. Il faut savoir gré à Gilles Duguay d‟avoir pris le parti de l‟idéalisation et
de l‟héroïsation que son récit exigeait de toutes la
force de son contexte et de ses fibres les plus
intimes. De nous avoir en somme offert deux icônes
que tout Roumain et tout Canadien aimera vénérer.
Merci de tout cœur, Gilles Duguay.
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Marcus SOLOMON

Zece nevoi umane
Acad. Profesor Marcus Solomon
Avem cele zece porunci. În complementaritate cu ele, propun zece nevoi umane. Ele îşi au rădăcinile
în copilărie. Ar fi trebuit să facă obiectul educaţiei şi învăţării, la toate vârstele.

1.
Nevoia de a da un sens vieţii, la nivel
elementar
Măcar o dată pe zi savurează faptul că respiri ; că
priveşti cerul şi pământul ; că te mişti ; trăieşte-le ca
mari evenimente. Bucură-te că ai schimbat un
zâmbet cu un copil care a trecut pe lângă tine. Toate
acestea să-ţi fie suficiente pentru a simţi că viaţa are
un sens, că merită să fie trăită, că este un dar pentru
care cei care te-au adus pe lume şi te-au crescut au
dreptul la iubirea şi recunoştinţa ta.
2.
Nevoia de împrospătare
Dar respiraţia şi mişcarea sunt cu noi tot timpul.
Există riscul, tentaţia ca ele să devină rutină, să nu le
acordăm nicio atenţie, cum de fapt se şi întâmplă în
general. Rutina nu poate şi nu trebuie eliminată total,
o mare parte a comportamentului nostru urmează
reguli precise, ţin de civilizaţie. Problema este de a
reduce rutina la minimul necesar, de a nu deveni
sclavul ei, cum se întâmplă din păcate frecvent. Aşa
cum avem grijă zilnic să ne împrospătăm corpul prin
odihnă, prin mişcare şi prin folosirea apei şi
săpunului, avem nevoie şi de o împrospătare a
minţii, a simţurilor, a sufletului nostru. Să ne trezim
în fiecare dimineaţă capabili de a arunca o privire
proaspătă asupra lumii, cu dispoziţia unui nou
început, cu o limpezire a simţurilor şi a gândurilor;
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într-un anume sens, să recăpătăm, să recuperăm
candoarea copilăriei.
3.
Nevoia de întrebare şi de mirare
Eram în copilărie într-o permanentă stare
interogativă, de curiozitate, de mirare, de extaz în
fața spectacolului naturii şi al lumii, al propriei mele
fiinţe. Pentru a da un singur exemplu, sunt de-a
dreptul fermecat de năzdrăvăniile creierului meu, în
materie de memorie şi de imaginaţie. În fiecare
seară, când mă las pradă somnului, mă întreb ce
călătorii neaşteptate îmi vor oferi visele din
noaptea respectivă. Starea de mirare, de extaz mi-a
alimentat totdeauna pofta de viaţă, a fost mereu o
sursă de energie. Atunci când sunt întrebat: de ce
trăieşti? îi răspund: pentru a mă mira. De prea multe
ori, şcoala, în loc să întreţină şi să dezvolte
această nevoie, o anihilează. Dar dacă nu ne
menţinem starea de curiozitate, de mirare, de dorinţa
de a înţelege lumea, nu doar de a o înregistra, atunci
nu ne putem forma capacitatea de problematizare, de
identificare
a
aspectelor
neelucidate,
nu
putem sesiza amploarea şi natura ignoranţei noastre.
4.
Nevoia de îndoială şi de suspiciune
Ce poate fi mai uman decât ezitarea, nehotărârea,
nedumerirea? Pentru Rene Descartes, starea de
îndoială este semnul clar al naturii gânditoare a
fiinţei umane. Un acelaşi lucru poate fi considerat
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din mai multe puncte de vedere şi, în aceste condiţii,
spiritul critic ne obligă la o analiză comparativă,
care uneori nu conducă la un rezultat ferm, ci la o
pluralitate de posibilităţi, fiecare fiind descrisă în
termeni de grad de plauzibilitate. În justiţie se
lucrează cu prezumţia de nevinovăţie. În educaţie şi
în învăţare, este recomandabil să adoptăm prezumţia
de suspiciune. Ne naştem criticând; plânsul nounăscutului este reacţia sa critică faţă de o
nemulţumire. Să privim cu interes, dar cu suspiciune
orice ni se livrează de la catedră, de la o tribună, de
pe internet, din cărţi, din orice fel de publicaţii, aşa
cum un poliţist care caută pe autorul unei crime
suspectează totul. Educatorii, profesorii ar trebui să
fie primii care să recomande, să stimuleze această
atitudine la elevi, la studenţi, să le spună acestora:
« Cel mai clar semn de respect pe care mi-l puteţi
arăta este să-mi acordaţi atenţie, dar să nu acceptaţi
nimic din ceea ce vă spun înainte ca spiritul vostru
critic să vă asigure de adevărul şi de interesul
spuselor mele ; dacă nu mă înţelegeţi, să nu mă
lăsaţi să trec mai departe, să-mi cereţi să fiu mai
clar; dacă vi se pare că nu am dreptate, să vă
manifestaţi argumentat dezacordul ». O atitudine
similară se cuvine a fi adoptată faţă de litera tipărită,
din manuale sau din orice alt loc. Omul de la catedra
nu trebuie să pozeze într-un a toate ştiutor, este
normal că uneori să le spună celor pe care-i
instruieşte : « nu ştiu », « nu înţeleg nici eu» ; iar
atunci când cineva din banca îi corectează o scăpare,
o greşeală, să-i mulţumească pentru atenţia acordată.
Uneori introduceam deliberat o greşeală în prestaţia
mea, pentru a testa vigilenta studenţilor. Nevoia de
îndoială şi de suspiciune funcţionează concomitent
cu o alta, opusă: nevoia de complicitate la o
convenţie. De exemplu, mergem la un spectacol de
teatru. Ne supunem prezumţiei de complicitate la
convenţia de ficţiune propusă de spectacol,
o acceptam, îi acordam credit. Dar spiritul nostru
critic nu încetează să funcţioneze şi avem dreptul,
ulterior, să ne exprimăm eventuala insatisfacţie, să
pretindem că autorii spectacolului au înşelat
aşteptările noastre, creditul pe care l-am acordat. La
fel, în cazul unei poezii, a unui roman etc.
5. Nevoia de greşeală şi de eşec
De câte ori am eşuat până să deprindem să folosim
furculiţa, cuţitul şi lingura ! De câte ori am căzut,
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ne-am julit genunchii, până să învăţăm să ne ţinem
pe picioare şi să mergem! Este clar că învăţarea,
drumul spre dobândirea unui nou comportament trec
prin greşeli şi eşecuri; ele sunt preţul pe care-l
plătim pentru a ne îmbogăţi înţelegerea şi pentru a
acumula noi capacităţi. Trebuie deci să distingem
între greşelile de acest fel, care au un rol pozitiv,
benefic, şi greşelile ordinare, făcute din neatenţie
sau ca urmare a altor imperfecţiuni senzoriale sau
psihice. A plasa greşeala şi eşecul, la modul general,
în sfera infracţiunii sau/şi păcatului denotă o
confuzie gravă, pe care totuşi o comite mereu
practica educaţională. Auzim mereu : « cine a greşit,
să plătească ». Dar exemplul copilului care cade
înainte de a învăţa să se ţină pe picioare şi nici un
părinte normal nu se gândeşte să-l pedepsească
pentru acest eşec trebuie să ne stea mereu în faţă.
O veche vorbă latinească de înţelepciune ne
aminteşte că a greşi este omenesc. Dar reflecţia
respectivă continuă prin a condamna perseverarea în
greşeală. Aici este nevoie de o precizare. De
exemplu, să repeţi mereu traversarea străzii pe
culoarea roşie a semaforului este într-adevăr de
condamnat şi de sancţionat; în general,
nerespectarea deliberată a unor reguli ale
comportamentului uman, social este de sancţionat şi
aici intră în funcţie justiţia şi morala ; dar să comiţi
mereu greşeli, alte greşeli, în încercările în care te
aventurezi pentru a străpunge necunoscutul Ŕ este un
lucru normal, inevitabil.
Istoria abundă în exemple de greşeli şi eşecuri ale
unor oameni de seamă, în tentativa de a spori
cunoaşterea umană. S-ar putea scrie o istorie a
omenirii centrată pe greşeli şi pe eşecuri. O mare
parte, poate cea mai mare, a acţiunilor de pionierat, a
lucrărilor care au deschis drumuri noi în cunoaştere
şi în acţiunea socială au inclus greşeli, ca un produs
secundar al noutăţii ideilor lansate. Mai mult,
mergând pe urmele unor greşeli comise în lucrări
sau acţiuni temerare, s-a ajuns la apariţia unor noi
idei, noi domenii de cercetare. « Greşeala
matematică, sursa de creativitate » a fost de mai
multe ori titlul unora dintre expunerile mele. Pentru
a da un singur exemplu : noua ştiinţă a haosului a
fost iniţiată de Henri Poincare în tentativa sa de a
înlătura o greşeală dintr-un memoriu al său de
mecanică cerească. Am putut verifica personal şi
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bănui că e adevărat în general faptul că drumul spre
multe (poate cele mai multe) idei şi teoreme
matematice a urmat o cale sinuoasă, de tatonări,
rătăciri, confuzii, greşeli de tot felul, până s-a
cristalizat varianta sub care ele sunt acreditate. A
cunoaşte, măcar în unele cazuri, aceasta istorie
zbuciumată mi se pare esenţial, dacă vrem să
înţelegem natura profundă a creaţiei umane.
Personal, am făcut această experienţă pe unele
situaţii din matematică, din informatică, din
lingvistică, din domeniul literar-artistic, dar cred că
este valabil în general.
Ţinând seama de inevitabilitatea eşecurilor, este
esenţial să educăm rezistenta la eşec, înţelegerea
faptului că eşecul este normal; mai mult : dintr-un
eşec este totdeauna ceva de învăţat.
6.
Nevoia de joc
Apreciez jocurile bazate pe reguli prestabilite, de la
fotbal şi tenis la şah şi go. Ele au un rol important şi
merită atenţia tinerilor. Dar nu în primul rând la ele
mă gândesc acum. Am în vedere jocurile care
valorifică nevoia de libertate, curiozitatea de a
înţelege cele percepute prin simţuri și prin
observaţie directă, nevoia şi dreptul la greşeală şi
eşec, fără a fi pedepsite. Am considerat astfel de
exemple la punctul anterior: cum învăţăm să ne
ţinem pe picioare şi să mergem. Este clar că orice
copil de pe suprafaţa Pământului trece prin această
experienţă. Acum mă voi referi la un alt joc, şi el
practicat, pe cât mi-am putut da seama, de toţi copiii
lumii: jocul de-a v-aţi ascuns. Eu mă ascund iar tu
mă cauţi şi dacă mă găseşti, ai câştigat. Acest joc nu
face decât să imite un altul, pe care natura, lumea îl
practică faţă de noi, la orice vârstă şi de la
începuturile omenirii. În tentativa noastră firească de
a înţelege lumea, totul se întâmplă ca şi cum lumea
ne spune: « cauţi să mă înţelegi, dar eu mă ascund; şi
cu cât lucrul pe care-l cauţi este mai interesant, mai
semnificativ, cu atât îl ascund mai bine şi îl fac mai
greu de găsit. Dar merită să-l cauţi. Chiar fără
rezultatul aşteptat, căutarea îţi va da satisfacţii, care
însă ar putea fi altele decât cele la care te-ai gândit
iniţial. Cauţi ceva, nu-l găseşti, dar găseşti altceva;
uneori mai interesant decât ceea ce căutai iniţial ».
Învaţă să savurezi acest spectacol al omenescului, să
te îmbeţi de el Ŕ şi din nou să simţi că viaţa merită să
fie trăită. Căutarea se dovedeşte de multe ori mai
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importantă decât găsirea. Plăcerea de a urca un
munte sta în primul rând în a savura fiecare moment
al parcursului, chiar dacă nu ajungi în vârf. Mai e şi
un alt aspect, observat de Blaise Pascal: de multe ori
cauţi ceea ce deja ai găsit. Găseşti ceva ca o
bănuială, o intuiţie, o extrapolare a unor observaţii
empirice. Dar ai nevoie de o confirmare mai
convingătoare. Aşa se întâmplă, de exemplu, că în
matematică multe teoreme sunt „gasite‟ mult înainte
de a fi demonstrate ; cazul teoremei lui Pitagora,
găsită empiric mult înainte de Pitagora.
Dar toată căutarea la care ne referim ce este altceva
decât învăţarea, descoperirea, invenţia? Nevoia
noastră de a înţelege lumea, de a ne înţelege pe noi.
O căutare care trebuie să valorifice toate nevoile
umane discutate anterior, dar şi pe cele care
urmează.
7.
Nevoia de identitate
Aici se află o provocarea majoră, dramatică, şi o
şansă de a da vieţii noastre o motivaţie superioară.
Direct implicate sunt toate celelalte 9 nevoi pe care
le discutăm. Biologic, avem o identitate individuală,
prin faptul că fiecare fiinţă vieţuitoare de pe această
planetă
are
un
ADN
specific.
Acizii
dezoxiribonucleici sunt „cuvinte‟ pe alfabetul celor
patru tipuri de baze nucleotide. Acest alfabet este
acelaşi pentru toate fiinţele trăitoare pe planeta
Terra. Dar ordinea în care sunt aşezate elementele
alfabetului în alcătuirea ADN-urilor este alta la
fiecare dintre noi, deci fiecare fiinţă umană are o
identitate biologică specifică. Ne naştem preluând o
întreagă moştenire genetică de la părinţi şi, prin
intermediul lor, de la bunici, străbunici etc. Preluăm
o seamă de trăsături, deprinderi, reprezentări,
judecaţi şi prejudecăţi determinate de contextul
geografic şi istoric în care ne dezvoltăm. Toate
acestea ne conferă o identitate genetică, de familie,
de loc geografic şi de moment istoric, deci o
identitate locală, una regionala, una naţională, de
limbă, de credinţă. Aceasta identitate pe care natura
şi istoria ne-o imprima, de multe ori fără a ne da
seama, rămâne pentru prea mulţi oameni singura lor
identitate. Prea mulţi oameni nu simt nevoia unei
identităţi mai bogate decât aceea primită fără vreun
efort personal. În perioada trecerii de la copilărie la
adolescenţă ar trebui să înceapă conştientizarea
nevoii de construire a unei identităţi mai bogate
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
decât aceea cu care ne-a înzestrat natura. Cum să
facem să educăm la cât mai mulţi tineri această
nevoie (valorificând critic, selectiv, identitatea
primită de la natură)? Cum să-i facem pe tineri să
conştientizeze faptul că în condiţiile actuale ale
globalizării de toate felurile acţionează asupra
noastră, direct sau indirect, toate nivelurile sociale,
de la cele locale la cele regionale, naţionale,
europene, occidentale şi planetare? Să le explicăm
tipologia
identităţilor
culturale:
balcanică,
dunăreană, a Mării Negre, sud-est europeană, central
europeană, mediteraneană, europeană, occidentală,
planetară dar şi tipologia care rezultă din diversitatea
lingvistică, de credinţe, de civilizaţii. Se întâmplă un
lucru fără precedent în istoria omenirii: numeroasele
identităţi ale fiinţei umane, aflate într-o dinamică
permanentă şi o interacţiune continuă, nu mai pot fi
înţelese decât concomitent, formând un sistem. Sau
le înţelegem pe toate sau pe niciuna. Globalizarea şi
internetul au o contribuţie esenţială la această nouă
configuraţie a identităţilor. Educaţia nu reuşeşte să
facă faţă acestor probleme, nici nu prea le are în
atenţie. Dar tensiunile existente între diferite
identităţi ale fiecărei persoane şi între identităţile
unor persoane diferite sunt, în ultimă instanţă, la
rădăcina multor conflicte şi războaie ; aici îşi află
rădăcinile şi terorismul existent la scară mondială.
Posibilitatea unei dezvoltări armonioase a
identităţilor rămâne deocamdată doar un proiect.
8.
Nevoia de omenesc şi de omenie
Identitatea este primul termen al unui cuplu
esenţial, în care al doilea termen este: alteritatea.
Niciunul dintre ei nu se clarifică în absenţa celuilalt.
La orice nivel, ne definim identitatea prin raportare
la ceea ce este diferit. Diferenţa se poate referi la
vârsta, la sex, la naţionalitate, la limbă, la culoarea
pielii, la religie, la nivel de cultură, la poziţie
socială, la apartenenta politică, la filosofie a vieţii, la
preferinţe literare sau de orice altă natură etc. Să fim
pregătiţi să înţelegem omenescul în diversele sale
ipostaze, să admitem că tocmai infinită să diversitate
îi dă farmec. Nu există două fete umane identice, nu
există două voci umane identice, nu există două
priviri umane identice. Dar dincolo de această
diversitate, toţi copiii lumii au o prospeţime
cuceritoare, toţi alternează râsul cu plânsul, toţi râd
la soare, toţi îndrăgesc mişcarea şi jocul, toţi ard de
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curiozitate. Omenescul este o sursă nesfârşită de
delectare, de minunare. Iată, pentru a alege numai
una din fermecătoarele manifestări umane: vorbirea,
limba. Câtă subtilitate, câtă fineţe, cât joc al
nuanţelor îţi oferă cuvintele, frazele, discursul!
Muzica lor, semnificaţia lor. Cât de plăcut e să
constaţi că reuşeşti să spui ceea ce ai gândit, dar cât
de uşor, pe nesimţite, frazele derapează şi nu mai
exprimă ceeace ai dorit! O continua alternare a
găsirilor şi a ascunderilor, a confirmărilor şi a
frustrărilor. Sau jocurile memoriei umane, ale
amintirilor şi uitărilor ; sau trecerile insesizabile de
la zâmbet la lacrimă, de la gravitate la duioşie. Iată
un pariu major al educaţiei: să-i antrenăm pe copii să
savureze omenescul în întreaga sa diversitate.
Omenescul nu este ca jocul de tenis, unde câştigi în
dauna altora, care pierd ; omenescul poate fi
universal câştigător. La animale, o pornire
instinctivă vede în diferenţă o adversitate. Pentru ca
oamenii să nu reproducă şi ei acest comportament,
este nevoie de o educaţie corespunzătoare, altfel se
întâmplă ceea ce vedem mereu: băieţei de clasa a
treia primară care se iau la bătaie pentru că « eu am
spus într-un fel iar el a spus altfel ».
De la omenesc, nu e decât un pas până la omenie.
Nevoia de a fi bun, generos, de a dărui, de a-i
contamina pe alţii de bucuria vieţii. De a adopta în
comportamentul tău prezumţia de solidaritate cu
ceilalţi oameni. Copiii care se formează în acest fel
(iar internetul ar putea avea aici un rol esenţial) vor
putea fi mai greu antrenaţi în războaie de tot felul.
9.
Nevoia de cultură
Omenirea a acumulat un imens tezaur de cultură
ştiinţifică, literar-artistică, tehnologică, religioasă,
filosofică etc. Culmi ale spiritualităţii umane, în
matematică, astronomie, fizică, chimie, biologie,
filosofie, literatură, muzică, arte vizuale, teatru,
ştiinţe juridice, economice, istorice, arheologice,
geografice, geologice şi, mai recent, în film şi în
disciplinele informaţiei şi ale comunicării stau
mărturie pentru splendoarea omenescului, pentru
puterea sa de pătrundere, de imaginaţie, de
descoperire şi de invenţie. Dar cine beneficiază de
ele, câţi sunt cei care au acces la aceste piscuri, le
înţeleg, îşi pot umple sufletul şi mintea de
înţelepciunea şi frumuseţea lor, se pot astfel înalța
spiritual mult peste starea de animalitate? Câţi sunt
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cei care ajung să trăiască fiorul unui vers, al unei
poveşti, al unei muzici, al unui tablou, al unui
monument de arhitectură, al unei sculpturi, al unei
ecuaţii, al unei formule chimice, al tabelei lui
Mendeleev, al unui program de calculator, al
geometriilor
neeuclidiene,
al
relativităţii
einsteiniene, al lumii cuantice, al dualităţii WatsonCrick a acizilor nucleici? Va fi în stare educaţia
publică să preia acest mesaj? Mai avem timp de aşa
ceva? Un timp de contemplare, de supremă emoţie.
Nu cumva eliberăm pe bandă rulantă diplome de
diverse grade, fără acoperire culturală? Şi dacă nu au
acoperire culturală, ce sunt posesorii acestor
diplome altceva decât, în cel mai bun caz, furnizori
de servicii? Şi dacă nu prea au nevoi culturale, ce
motivaţie mai profundă pot da vieţii lor? Cohorte de
oameni, unii cu o stare de prosperitate materială, au
totuşi un statut de sclavi culturali. Să nu-ţi fie milă
de ei? Să nu-i compătimeşti? Nu cumva se află aici
sursa principală a derapajelor de ordin civic, moral,
juridic, a violenţei verbale, psihice, fizice? Care este
nivelul de cultură al celor ce ne conduc, ce repere
umane au ei? Ce anume dă un sens vieţii lor?
10. Nevoia de transcendență
Ne aflăm aici la modul superior, de cea mai înaltă
complexitate, pe care o poate căpăta nevoia de a da
un sens vieţii. Etimologic, trans înseamnă dincolo
iar verbul latinesc ce i se alătură s-ar traduce prin a
te căţăra. Obiceiul copiilor de a se căţăra în copaci,
pe garduri, pe stâlpi exprima nevoia, tentaţia de a se

înălţa, de a se depărta de sol. Aşa începe transcendența. Să treci dincolo de limitele, de cadrul ce ţi-au
fost impuse prin naştere, să nu rămâi sclavul
percepţiei senzoriale şi empirice, să încerci să le
depăşeşti Aşa au apărut geometria neeuclidiană, care
sfidează percepţia senzorială a spaţiului; fizică
relativistă, care transgresează percepţia empirică a
timpului, energiei şi mişcării; conştientizarea
limitelor limbajului uman, inadecvat situaţiilor în
care nu mai există o diferenţă clară între subiect şi
obiect şi dincolo de care urmează tăcerea sau
compromisul de toate felurile; logicile ne clasice,
care încalcă una sau mai multe din cele trei principii
ale logicii aristotelice : identitate, necontradicție, terţ
exclus; imaginarea unui calcul care depăşeşte
frontiera Turing dată de ideea obişnuită, elementară
de calcul etc. Transcendența este atât la
destinaţie cât şi la origini. Distincţia kantiană
dintre transcendent (dincolo
de
posibilităţile
cunoaşterii umane) şi transcendental (relativ la
achiziţii ale cognitivului uman care preced orice
experienţă; cunoaşterea apriorică). Transcendența
matematică se referă, în acord cu Euler, la operaţii
care nu se pot realiza prin repetarea de un număr
finit de ori a unor operaţii elementare, aplicate
numerelor naturale. De aici, nu-i decât un pas până
la distincţiile profan-sacru, imanent-transcendent.
În aceeaşi ordine de idei, se poate discuta despre
transcendența în muzică, în viziunea fenomenologiei
sunetului, preconizate de Sergiu Celibidache.

Elenny Pendefunda Ŕ Zămislirea omului…
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Beatrice Silvia SORESCU

S-au dus anii...

S-au dus anii, mamă, s-au topit ca un fum,
Tu nu mai ai viață, nu mai ai drum,
Amintirea-ți trăiește în mine, lumină,
Ești izvor care curge, dulce grădină,
S-au dus anii, mamă, ochii tăi albaștri, de cer,
Strălucesc stele albe, scump giuvaer,
Tata a-mbătrânit lăcrimând, mereu, după tine,
Mai trăiește rostindu-ți numele în suspine,
Tu ești în raze, sus, nu mai poți să cobori,
E iarnă grea, de departe, vin albe ninsori,
Tata se agață de un fulg firav ca să urce,

Nu mai vrea să trăiască, nu mai vrea să mănânce,
Puterile-i se scurg avid, se topesc în țărână,
I-a luat picioarele, mamă, și de-aseară și-o mână,
Ochii lui se scaldă-n ocean de lacrimi, mereu,
Și cere să vină la tine, mai aproape de Dumnezeu,
Ce dor l-o mistui? Ce flacără îl tot arde?
În sufletul lui, nici o speranță, nimic nu mai cade,
Noaptea-n genunchi, se roagă întruna la sfinți,
Ce-o să mă fac, Doamne, când va pleca și ultimul
din părinți?

Perla Siciliei

Picură zarea argint în Marea Ionică, la Taormina,
Între plaje, Issola Bella, gătită ca pentru un bal așteptat.
Ziua își croiește, nerăbdătoare, între stânci, pelerina,
Valurile croșetează din apa mării, lung șal.
Intru în Teatrul Grecesc ce mă poartă pe aripi de glorie,
Mă pierd înăuntrul lui, ca într-un adânc labirint,
Pe pereții-nvechiți, este scrisă atâta istorie...
Îmi vorbesc undele apei, care niciodată nu mint.
Palazzo Corvaja, solemn, strălucește în lumina albie,
Din Turnul ce Ceas, se aud șoapte cum curg sacadat,
Pe boltă, grăbit, soarele își înalță fruntea sa vie,
Aud aripi de îngeri pe deasupra noastră cum bat.
destineliterare@gmail.com
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Elegie
E iarnă, tată, ninge de trei zile,
Tu stai culcat în casa de sub deal,
Nu-i somn firesc, se plânge peste tine
Și se prelinge neaua-n dulce val,

Eu plâng amarnic și te-aștept la ușă,
În casă, pe covor, sunt pașii tăi,
Și n-am să cred că mâna ți-e cenușă
Și n-am să cred că ochii tăi sunt goi,

E sărbătoare azi, e ziua sfântă,
Pe boltă, îngerii colinde țes,
Din flaut, tată, vino și-mi mai cântă
Și-mi mai recită doar un singur vers,

Ochii aceia de pădure verde
Ți i-am închis chiar eu când ai plecat,
Azi, lacrima în chipul tău se pierde
Și sufletul, de-atuncea, mi-e uscat,

Natura, astăzi, a lipit pe geamuri
Ghirlande albe ca și chipul tău,
Iar vântul, lin îți cântă printre ramuri
Când stai la sfat, în cer, cu Dumnezeu,

Ce dor aprins mă mai cuprinde seara
Și ziua, dimineața, nu mai știu
Cum să-mi alin din inimă povara
Pe care ai închis-o-ntr-un sicriu,

N-ai obosit chemând în ruga ta,
În versurile ce au dat năvală,
Să-l preamărești pe Domnul și pe Ea,
Pe Precinstita, Sfânta mea Fecioară,

Cum voi putea să nu te strig întruna?
Cum voi putea privindu-te-n răscruci?
La tine-n casă, poposește luna
Și eu te caut peste văi, pe lunci,

Ce face mama? Ți-a lipsit atât,
Ce-ți fac părinții morți de-o veșnicie?
Dar fratele și sora unde sunt?
Pe cine-așteaptă-n ceruri să mai vie?

Privirea ta și strângerea de mână
Mă urmăresc, de-atuncea, pas cu pas,
Cuvintele s-au adunat cunună,
Dar cum să fac să le dau iarăși glas?

Trăiești aci, trăiești și pe pământ,
Ești raza care umple valea toată,
Surâsul tău s-a risipit în vânt,
Cuvântul tău, în țurțurii de vată,

E iarnă, tată, ninge de trei zile,
Covor pufos se-așterne peste sat,
Jalea, în noi, sălbatică se ține
Și-n depărtare, clopotele bat.

Tăcerea Capucinilor

Rânjesc la noi cu dinți de mărgele,
Cu orbite goale din os,
Cu straie de sute de ani, moarte și ele,
Cu privirile întoarse pe dos,

Capucinii te primesc cu înfățișarea lor hidoasă,
Cu gurile căscate, cu craniile uscate de timp,
În muzeu, moartea e atât de frumoasă!...
Cu ea de mână învăț să mă plimb.

Stau atârnați în cuie, ca și Hristos răstignit,
Unii sunt culcați, de secole, în sicrie,
Vizitatorii intră și ies, se satură și ei de privit,
Dintr-odată, mă pipăi să văd dacă-s vie,

Câte civilizații, suflete secerate de vreme,
Stau la sfat pe coridoarele lungi,
Printre cadavre, tăcerea absolută se cerne,
Aici, încet, încet, înveți să ajungi.
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George STANCA

Redacția revistei Destine Literare din Montreal
ureaza scriitorului George Stanca un călduros
La mulți ani!

Basm satin negru
Înveştmântată-n satin negru. cu un melon ferm și integru. și o eșarfă. tot satin. căzând pe sânul opalin. un joc
nebun. un joc divin. pahare de cristal cu vin. ciocnite sună-a simfonie. urcă spre bolte. spre tărie. sau se scoboară dintre ceruri. ca sunet a mii de dueluri. săbii de sticlă ascuțite. florete-n palme înflorite. cristale cu
șampanii dulci. te-mbeți. visezi. apoi te culci.
coboară. urcă simfonia….când dumneata stârnești folia. de satin negru și lucios. ce mângâie marmori pe jos.
și mersu-ți. un zbor satinat. iscă-un vârtej catifelat. vibrează seara-n lung și-n lat. prin aerul cald tulburat. se
spariu gâze mici și fluturi. de cum eșarfa tu ți-o scuturi. cobori. plutești. ești. ba nu ești. căci luneci ca o sine-n sine. pe trepte de culori marine. scara făcută pentru tine. de arhitecți. pietrari. scărari. de calfe și
de meșteri mari. scara din spumă calcinată. să calci pe ea numai odată. a doua oară nu mai este. s-a revărsat într-o poveste. ce-o scrie acuma cronicarul. cu dalta scrijelind altarul. ce cu ofrande-ngroașă jarul.
și împărați și regi. de mână. vin la altaru-ți. se-adună. puși în genunchi pioși se-nchină. la frumusețea ta divină…
…zeița mea de satin negru. cu un melon ferm și integru. și o eșarfă. tot satin. căzând pe sânu-ți opalin.
cristale cu șampanii dulci

Femeia de-plină
Și. am gustat din femeia slabă. și. din cea de-plină. am gustat . și. mi-a plăcut. pufoasă. piele multă.
epidemoasă. fină. delicată. albă cum ceara de albine. e locul întins. fertil. suprafață. pogoane.de piele. hectare. să te plimbi. adulmeci . amiroși. lustruiești .cu limba rugoasă. șmirghel. ari. hectare de epidermă.
agricultor biblic. semănător epidermatic. și. perii. mâțișori de grâu. se scoală. se răzvrătesc. pe epidermă.
perie verde. peste care se pune zăpada. cu căldura ei. atuci te așterni. tu. cu căldura ta. cu suflarea ta. incandescentă. cu pufăitul tău. de samovar încins. epidermă pe epidermă. lunecări divine. și palmele. cu epiderma
lor. desenează trupul. parcurge. caută. pipăie. cercetează. formele. relieful. de evă. de veneră. de mulier. mulieris.
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Verde de ginko biloba
Frunză de ginko biloba . vină mândră să dai proba. la pupat și alte alea .și cu dealu și cu valea. pe vale țațo
pe râpă. p-unde trece neica pupă. mângâie. geme neicá . flâmânzit de carnea ta. fornăi. răsuflu din greu. și
vărs tot ce-i dorul mieu. adunat zile și nopți. când suspinam pe la porți. adunat și nopți și zile . jinduind
dupe copile. varsă-te dorule. varsă. că vii din inimă arsă . pripită și tare friptă. la foc mare de răchită. la foc
veselos de brad. perpelit, pârlit tot ard. la foc ușurel de soc. să ard ca-n sârba pe loc . la foc brebenos de
fag. iubește neica de drag .
P-unde trece neica pupă. până ajungeŔn fund la râpă. la comoara nestemată. din peștera blăstămată. văgăuna
fermecată. pitită-n trupul dă fată.
nestematul năsturaș .gingaș. zglobiu. buclucaș. câți n-ar vrea să-l ia chezaș. să-l ție-n buzunăraș. și să-l
mângăie gingaș. de trei ori pe zi. pe noapte . cându vrei să treci la fapte. năsturaș. divin. gingaș. la el s-ajung
să mă lași. Fă !

Subțioara sânilor
La subțioara sânilor tăi mari. amețitori. se spun povești cu amiros de flori. cu amiros de roze, liliac. culori de
sânge cald. și roș de mac. la subțioara dulce a buzelor tale. cărnoase rozalii și verticale. se spun duios povești
orientale. cu aladini. și hogi. șeherazade. cu ghicitori. cimilituri. șarade. la subțioara buzelor. e zvon de
bătălii. războaie crunte. și trompete mii. la subțioara sânilor. mai jos de tine. e zvon de thermopile și rovine.
cu trupe ce se bat crunt și măiastru. peste câmpia de pe epigastru. și agresorul tandru se închină. s-ajungă-n
Amor-Venus pe colină. s-ajungă gâfâind peste colnic … nu știu nicium. nici cum să vi-l indic… ca semn
de-nvingător cu lama-nfiptă. până-n prăseaua lemnului de briptă. și răsucită bine-n limbi de ceas. nu pot să
mă opresc. nu pot s-o las. extaz artezian țâșnind din ea. țipăt apocaliptic de taiga. o sfâșiere de-animal rănit.
sau țipătul de prunc. de nou-venit!
Topografia venusiană

Nuditate
Și așa goală cum era. mai mult plutea decât călca. cu talpa moale că pășea. cu degetele înțepa. în aerul ce -o
sprijinea. talpa din puf ce îi era. cu călcătura catifea. să-ți pui sărutul jos pe ea. cu buze moi ce atingea. și
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talpa după ce călca. în aer înger ce plutea. după călcâi ce-o apuca. apoi pulpița o prindea. și-o mângâia. și-o
mângâia. cu degetele ce frigea. și luneca tot luneca. cu degetele ce ardea. și din frecare s-aprindea. un foc
de carne ce pornea. cu sângele ce alerga . prin vene un pârâu trecea. sânge cu sânge se freca. și decu zorii
când venea. un câmp de luptă se făcea. morți și răniți care era. printre cearcefuri ce zăcea. c-așa-i . o luptă.
dragostea...

Rozaroz
și roza roză. pe rochia roz. dădea o poză. pictată-n roz . să-ți dai sprânceana cu chinoroz . fă-ți pantofiorii
murdari de goz.
…și roza roză. căzu pe goz. lângă bocancul de matroz. cu pliciuri late și cu troz…neli mărunte. petala roz.
căzu pe punte. cucui în frunte. rană stelară și dacă vrei. rimă murdară: petala roz. pică-n moloz.
să-mi lași mașèră. un suvenire. spre-neuitare. și nemurire. din lumea-ți bellă, și acapellă, din universul. cel
plin de roz. să-mi dai. al tău. micuț potroz. pus în ovalul medalion. și cu canoane-n pidalion.
cu chipul dulce. scăldat în roz. zulufii blonz. i asă din ramă. cu onduleele . de bunăseamă. tu dulcinee. cuobrazu-ți roz. să-ți cânte-n curte dulce rapsoz. fiu eu acela. de sub balcon. ce cântă lin. din harmonion. tu
trandafiri mi-arunci de sub buze. înconjurată toată de muze. eu cu erato și lira-i fină. tu cu urania muzica
lină. avem o mamă: pe mnemosina. avem și tată. Cu frunte lată. unul e zeus. iară iubirea. ta. numai eu îs.
când roza-ți roză. plutea spre mine. încă din aer. să mor de bine.
când roza roză. cade pe sine . nu mori de mine. eu mor de tine…
dar cum pe viața-mi. fără de tine. eu dulcinee. nu dau un zlot. fie primită soarta decisă: eu dulcinee. să mor
de tot.

Elleny Pendefunda Ŕ La margine de Cucuteni
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Passionaria STOICESCU

Alta
Dreptul la tril
Recitind propriile poeme:
femeia care mă îngădui a fi
se teme…
Scrisul meu atestă dovada,
umblu pe urmele alteia
ca poliţistul uimit
de cât de vicleană e prada.
Sunt şi nu sunt eu
ba fericită, ba disperată,
altcineva scrie cu scrisul meu,
când zăcând ignorat,
când izbucnind în afară
ca gestul ploii de vară
ce lasă mireasmă de fulger
şi gust de praf înmuiat.
În fiece carte
sentimente-junghere
mă hăcuiesc înroşindu-şi prăselele
cu imnuri de viaţă
şi plânsuri de moarte
despre iubire în iadul aproape,
despre trădare în raiul departe,
un fel de coborât în fântână
să văd în plină zi stelele…
Da, le zăresc,
da, mă văd:
o alta mă locuieşte,
pe alta o dă afară din suflet gândul,
o alta-mi rugineşte suflarea,
o alta-mi învolburează marea,
o alta-mi ucide cuvântul,
o alta-l învie,
o alta suie zidiri din ruine…

E încă o noapte de când bezna taie
cu glas de văpaie,
cu tril de scântei
în întunericul ce moare...
Nu, nu e o privighetoare,
ci bietul bărbătuş al ei
nesocotind oraşul/ ucigaşul,
oraşul afon, cu pădurea lui de beton...
Iubesc încăpăţânarea acestui tril disperat
pentru har, pentru cuibul abia-njghebat,
la concurenţă cu sirena Salvării
cu urletul ei plin de ură,
să astupe uruitul pikamerului Primăriei
pentru o nouă bordură,
a noului partid ajuns la putere...
Privighetorul cântă şi cere,
chiar cu asupra de măsură
dreptul la tril,
pentru el, pentru pui,
în cenuşiu veşmântul lui
nesocotind pikamer,
beton, partid, Salvare...
E Mai... Şi-n zarva nopţii care moare,
ca-n orice beznă îngăduitoare,
zgomot şi cânt se bat, se interpun
să n-aibă sorţi să-nvingă cel mai bun,
tot trilul să se piardă în pustiu...
Privighetorul cântă şi eu scriu.

Scriu, scriu
sau o alta mă scrie,
să aflu odată cine…
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Într-un cer

Văzul, doar văzul

Există cuvinte care mă dor,
nu-şi pot umple făptura...
Doar atât - le rosteşte gura
şi gol e destinul lor.

Cine a inventat oglinda
s-a povestit...
Dublul, triplul, „n”-ul
îl contrazic:
nu există singurul/singura,
nu există unic

Pe dinafară dibace
îmbrăcând acel sec mincinos,
pe dinăuntru găoace
cu golul melodios...
I-auzi: „milă”, „iubire”, „pace”.
E plină viaţa de ele
ca noaptea spuzită de stele,
adică de focuri abia văzute,
pâlpâind într-un cer,
amintitor de tărâmuri pierdute,
nici nu luminează, nici nu-ncălzesc,
până pieri, până pier...

Poem cu caravelă
Să ai crez de regină
să te închipuieşti Izabelă,
să-i urezi Columbului tău
spunându-ţi „Adio!”
din ultima lui caravelă:
„Pluteşte drept înainte
nesocotind furtuna, tangajul
şi dacă pământul pe care-l cauţi
nu-l vei afla,
fii sigur că Dumnezeu îl va crea
pentru a-ţi răsplăti curajul!”

destineliterare@gmail.com

Şi câte şi câte
din trudnica agitaţie,
vorbitoare sau mute
încă mai povestesc:
focul în limba fumului,
iarba cu fir înmiit,
ploaia cu bice de plâns prăbuşit,
ţărâna prin praful drumului,
despre nimicnicia
în spaţiul,
în timpul de graţie,
când te naşti ca să cauţi,
fără să te regăseşti
în umana inflaţie...
Crezi,
nu crezi,
ţi se dă o fărâmă de dragoste
în ochii celuilalt
să te vezi...
Ce mazochist supliciu!
Văzul,
peste toate doar văzul,
simţ contemporan de serviciu!
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Cătălina STROE

Adevăruri simple
Fragment

Religia, istoria, folclorul, literatura au menirea de a
păstra şi a transmite, din generaţie în generaţie, datele de identitate ale speciei umane.
Spaţiul geografic diferit în care s-a dezvoltat
o naţiune, lângă oceane sau în plin continent, în deşert sau în zone muntoase, în zone de câmpie sau
zone de pădure, lasă o amprentă veşnică în tradiţiile
populaţiei respective care s-a dezvoltat în contact cu
natura înconjurătoare.
Acest aspect este foarte important în înţelegerea diversităţii ritualurilor religioase pornind de la
formaţiuni tribale până la marile curente religioase
de tip oriental şi occidental.
Toate ritualurile religioase au un punct comun şi anume încercarea de intrare în contact cu o
forţă supremă invizibilă care să asigure protecţia
omului contra unor forţe energetice negative.
***
Este foarte important ca tineretul să primească în
şcoli o informare asupra multitudinii de curente religioase existente, a ritualurilor de tip tribal, a fenomenologiei sectare sau extremiste, a condiţiilor istorico-geografice în care s-au format acestea şi cum au
transgresat până în lumea de azi.
Se cere toleranţă religioasă, în condiţiile în
care, în societate, starea de confuzie asupra acestui
subiect este imensă şi sectele, care profită de această
confuzie, se multiplică în ritm exponenţial încurcând
şi mai mult lucrurile.
Testamentul, din punct de vedere juridic, este
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un document care se acceptă în totalitate şi în mod
necondiţionat de beneficiar sau nu se acceptă de loc.
Nu se admit interpretări sau acceptări parţiale.
Din punct de vedere al jurisdicţiei religioase,
sectele, având ca specific favorizarea unei interpretări sectare a perceptelor biblice, mergând până la
anularea ritualurilor religioase de tip creştin, se pun
în afara competiţiei ca moştenitoare de drept a credinţei creştine.
Într-o lume globalizată este absolut necesar
ca tineretul să aibă o imagine globală a subiectului
religios, prin prisma ritualurilor de natură energetică.
Se deschid porţile unei lumi fascinante, miraculoase, care în şcoli, trebuie parcursă sub o îndrumare profesională competentă evitând astfel influenţa sectelor.
Tineretul de azi nu e necredincios, ci este
neinformat.
Pitagora, marele matematician şi filozof de
origine greacă, a stat în tinereţe peste 22 de ani în
Egipt, unde, în severitatea disciplinei din temple, a
putut să aprofundeze matematicile sacre, ştiinţa numerelor şi a principiilor universale.
La invadarea Egiptului de către perşi Ŕ lecţie
de istorie în direct Ŕ Pitagora este trimis în captivitate în Babilon, unde profită să studieze doctrine şi
religii care ajunseseră să se încrucişeze datorită invaziei persane.
Magii persani foloseau energia spaţiului şi
curenţii magnetici ai pământului pentru a produce
lumină sau la nevoie, arme cu arc electric de tipul
celor pe care le vedem acum în serialul S.F. Ŕ Poarta
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
stelelor.
După doisprezece ani de captivitate în Babilon, Pitagora se întoarce în Grecia unde întemeiază
un institut de educaţie şi iniţiere laică - în filozofie,
religie, ştiinţă şi arte, împărtăşind din experienţa sa
de atingere a armoniei cu Universul.
Credinţa în Dumnezeu nu îngrădeşte deloc
Libertatea, aşa cum cred mulţi tineri în plină perioadă contestatară.
Adolescenţii pun înainte de orice, de familie,
de societate, de ei înşişi, IUBIREA.
Iisus Christos pune înainte de orice pe lume
Ŕ IUBIREA.
Iubirea este energie luminoasă care încarcă
sufletul până la refuz.
Ea nu se poate ascunde, iradiază pe faţa celor
încărcaţi cu energie pură, luminoasă, aşa cum iradia
pe faţa lui Iisus când s-a rugat pe Muntele Măslinilor.
Apostolii au numit acest moment miraculos,
de încărcare energetică luminoasă, SCHIMBAREA
LA FAŢĂ, aşa cum a rămas consemnat de ei în
Evanghelii.
Evanghelia «vestea cea bună», în greacă,
reprezintă ansamblul celor patru însemnări făcute de
apostolii Matei, Marcu, Luca şi Ioan privind viaţa,
cuvintele de învăţătură şi mesajele lui Iisus Christos,
ceea ce se citeşte în timpul slujbelor religioase creştine.
Tineretul are Cultul Libertăţii, liber în mişcare, liber în simţire, liber în gândire, pentru că este
plin de energie.
Ce poate fi mai liber decât energia, care are
ca o caracteristică principală faptul că circulă!
PANTA REI!
Totul curge!
Este cea mai elementară lege universală.
E un adevăr, mai mare decât ne închipuim cu
mintea omenească, dacă intuim o multitudine de
Universuri, vizibile şi invizibile, care curg unele în
altele dispărând absorbite în densitatea găurilor negre şi renăscând în alte dimensiuni, într-o mişcare
infinită.
Este foarte adevărat că existenţa noastră pe
Pământ nu ar avea nici un sens dacă am fi născuţi
doar pentru a muri. Scânteia sacră din om nu poate
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accepta asta, chiar dacă ne naştem fară memoria
adevăratei noastre naturi.
Iisus Christos este Ŕ ESENŢA LIBERTĂŢII
Ŕ o energie luminoasă întrupată, într-un trup omenesc, care să fie vizibil oamenilor cu care a venit să
facă «o alianţă».
Cuvântul Testament este de origine latină şi
înseamnă ultima voinţă, legământ, alianţă.
Alianţa presupune respectarea condiţiilor
fiecărei părţi.
Legământul sau jurământul specifice Vechiului Testament sunt acte de supunere pentru perioada
în care omenirea era în faza copilăriei sale.
Iisus Christos a venit să verifice starea fizică
a recoltei provenite din «sămânţa primară», constatând cu durere că nu era coaptă pentru recoltat.
Toate la timpul lor!
A fost un PĂSTOR pentru cei Rătăciţi de la
dreapta credinţă, un ÎNVĂŢĂTOR pentru cei ce Lau Recunoscut şi Ascultat, un MÂNTUITOR pentru
cei ce L-au Înţeles şi L-au Urmat, împărtăşindu-le
din harul său.
Cine ajunge să îl înţeleagă, ajunge la Adevăr!
Fiecare poruncă din Vechiul Testament este abordată de Iisus Christos pe un alt nivel decât cel material, de aceea cei legaţi de lumea
materială nu vor înţelege şi nu vor accepta cu uşurinţă cele spuse de el.
Iisus se adresează, în pilde, mulţimii şi numai ucenicilor săi le tălmăceşte înţelesul real, pentru
că numai ei aveau capacitatea să-l înţeleagă, într-o
oarecare măsură, înţelegând natura sa specială.
El însuşi a afirmat: «Eu aparţin altei lumi!».
Cele zece porunci din Vechiul Testament,
numite de unii «comandamente», se adaptează perfect la realităţile Lumii Materiale, ca dovadă că ele
constituie baza sistemului juridic american.
Preşedinţii americani depun jurământul cu
mâna pe Biblie ceea ce reprezintă angajamentul lor
de a respecta Codul Moral transmis prin cele zece
porunci:
- Să nu ucizi! Ŕ adică să nu distrugi ceea ce
nu eşti capabil să creezi.
- Să nu fii desfrânat! Ŕ adică să nu îţi iroseşti
energia în zadar.
- Să nu furi! Ŕ adică să respecţi proprietatea
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privată.
- Să nu faci mărturii mincinoase! Ŕ adică să
nu împiedici aplicarea corectă a legii.
- Să nu râvneşti ce aparţine altuia! Ŕ adică să
nu dai motiv de război.
- Să păzeşti ziua odihnei! Ŕ adică să laşi corpul să-şi refacă energia fizică şi să-ţi hrăneşti spiritul.
- Să cinsteşti pe tatăl şi mama ta! Ŕ adică săţi cinsteşti strămoşii ca să fii cinstit de urmaşii tăi.
- Să nu îţi faci chip cioplit la care să te închini! Ŕ adică să nu te închini idolilor lumii materiale, repetând istoria Viţelului de Aur.
- Să nu iei numele Domnului în deşert, în
batjocură! Ŕ adică să nu-ţi pierzi suportul moral şi să
rămâi un rătăcit spiritual.
- Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din
toată inima ta, din tot sufletul tău şi din toată puterea
ta! Ŕ adică să fi concentrat în credinţă pentru a ţi se
revela Adevărul.
Toate aceste interdicţii şi recomandări, din
vremea lui Moise, arată foarte clar «Starea naţiunii»,
lipsa de moralitate şi de credinţă în care se găseau
cei la care s-a adresat.
În mod bizar, realitatea contemporană arată
că lumea nu s-a schimbat prea mult: războaie în care
se ucide, scandaluri referitoare la moralitate, corupţie şi amestec în afacerile altor state, trimiterea părinţilor în aziluri, muncă zi şi noapte care împiedică
buna funcţionare a familiilor, adorarea idolilor creaţi
de industria spectacolelor şi închinarea la un nou zeu
BAAL Ŕ BANUL.
Energia din ce în ce mai scumpă este ultima
găselniţă care înnebuneşte şi sărăceşte omenirea.
Resursele energetice din combustibili fosili
vor fi epuizate cam în 50 de ani. Costul energiei
măreşte costul produselor şi implicit costul vieţii şi
va fi o sursă continuă de conflicte militare.
Trecerea pe energia nucleară este o alternativă neviabilă din cauza deşeurilor care nu se dezactivează nici chiar în mii de ani.
Cine va accepta să devină groapă de gunoi
nucleară?
Forţa de muncă umană va fi stoarsă ca o lămâie dacă nu se schimbă macazul.
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Sute de inventatori care au descoperit alte
surse energetice bazate pe apă, aer sau spaţiul universal au fost ameninţaţi, furaţi, puşi să semneze
contracte notificând invenţia lor ca «secret naţional».
Cine profită?
Bineînţeles că cei care au interes să facă bani
cât mai mulţi profitând de situaţia existentă.
Ne uităm ca la circ cum unii fac campanii
filantropice ca să adune ceva bani pentru cei defavorizaţi, iar alţii dau milioane de dolari ruşilor ca să le
permită o excursie în spaţiul cosmic.
Deştepţi băieţi, ruşii, au găsit soluţia să facă
redistribuirea bogăţiilor între capitalism şi comunism!
De fapt, în momentul de faţă, ambele sisteme
sociale au în comun un profund caracter antiuman,
pentru că au reuşit să distrugă clasa de mijloc, distrugând astfel echilibrul social.
E drept că metodele au fost diferite.
Se intră în linie dreaptă în lupta pentru supravieţuirea speciei umane.
Adevărata criză a lumii nu este criza religioasă, ci criza energetică.
Criza religioasă este o consecinţă şi nu o
cauză a problemelor de insecuritate mondială.
Reprezentanţii religioşi încearcă să aplaneze
cu orice preţ conflictele armate, generate de criza
energetică, având toţi avertismentul unui final catastrofal.
Oamenii politici, care ar trebui să vegheze la
Pacea Lumii, sunt mânaţi de interesele economice
ale unor grupuri care le finanţează campaniile electorale, iar populaţia, care în mod democratic îşi spune Ultimul Cuvânt, votează într-o stare profundă de
«Hipnoză» via
mass-media, stare favorizată de
gradul ridicat de oboseală şi uneori de indiferenţă.
Şi uite aşa, alegerile libere şi democratice
sunt manipulate nu din afară, ci din «interiorul» alegătorilor.
În acelaşi mod bizar, de la o vreme, programele partidelor politice sunt atât de asemănătoare
încât alegătorii au început să aibă sentimentul că,
indiferent pe cine ar alege nimic nu se schimbă şi
mulţi renunţă de bună voie la dreptul lor de vot, la
dreptul la putere.
Quod erat demonstrandum! Ŕ deci ceea ce
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era de demonstrat.
«Alegători din toate ţările,
treziţi-vă! »
Libertatea şi democraţia, adică puterea de
decizie a poporului, sunt două noţiuni care produc
panică în rândul celor care doresc Puterea Lumii.
Societatea pare că ajuns într-o situaţie fără
ieşire. Şi nu ar fi pentru prima oară.
E o istorie de familie care se repetă!
Mondializarea schimburilor de mesaje electronice şi de deşeuri tehnologice şi nucleare, nu
ameliorează situaţia.
Fiinţa umană are o componentă materială,
dotată cu toate caracteristicile şi limitele stării materiale şi o componentă energetică, dotată cu o infinitate de caracteristici ale stării imateriale.
Ceea ce este comun celor două componente
şi ceea ce le diferenţiază în acelaşi timp este starea
de Vibraţie, numită amprenta energetică.
Codul energetic unic are ca bază particule
materiale chimice (azot, fosfor, etc.) perceptibile sub
forma ADN-ului, dar legate între ele de o forţă invizibilă Ŕ energia VITALĂ.
Din acest motiv viaţa omului are un parcurs
care îşi are izvorul înainte de Naştere şi se continuă
dincolo de Moarte.
Viaţa este o luptă pentru atingerea armoniei
Universale, luptă mai grea sau mai uşoară în funcţie
de nivelul energetic de la plecare.
Nu toţi sunt egali.
Unii au o tendinţă naturală spre armonizare,
spre evoluţie spirituală.
Facilitatea nativă de armonizare cu energiile altora
se numeşte «chemare», care se manifestă prin Ŕ talent pedagogic Ŕ la profesori, prin Ŕ har Ŕ la preoţi,
prin Ŕ sensul dreptăţii Ŕ la jurişti, prin Ŕ devotament
Ŕ la medici, etc.
Poporul român are, ca o caracteristică principală, facilitatea de a se armoniza, numită Ŕ ospitalitate.
Despre români se spune că sunt oameni cumsecade, veseli şi primitori.
Toate aceste caracteristici probează natura
energetică pozitivă, de înalt grad, a locului şi a poporului din acest loc.
Nu degeaba se zice «ţară binecuvântată de
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Dumnezeu!».
Credinţa a ridicat nivelul energetic al locului
sau pământul ţării a ajutat la menţinerea credinţei,
cert este că pământul şi credinţa au ajutat naţiunea să
supravieţuiască.
Dacă legile Vechiului Testament sunt valabile pentru Tribunalele Oamenilor, legea cea nouă,
Noua Alianţă, se adresează Tribunalului Interior al
Fiinţei Umane.
Prin «alianţă» Iisus Christos impune următoarele condiţii:
- Iubeşte-te pe tine însuţi, pentru că eşti o
creaţie a lui Dumnezeu şi în acest mod îl iubeşti pe
Dumnezeu! Ŕ CONDIŢIA CREDINŢEI.
- Iubeşte-i pe ceilalţi ca pe tine însuţi! Ŕ
CONDIŢIA ECHILIBRULUI ŞI A PĂCII.
Omul, în echilibru şi în înţelegere cu el însuşi, este în echilibru şi înţelegere cu cei din jurul
său. «În pace Domnului să ne rugăm!»
- Iubirea de sine, iubirea pentru alţii şi iubirea de Dumnezeu, toate în una! Ŕ CONDIŢIA ARMONIEI DIVINE
Omul are nevoie de repere în calea spre
Adevăr.
Adevărul este calea care desparte Viaţa de
Moarte.
Învierea lui Iisus Christos este mesajul de
speranţă în existenţa unei Vieţi Dincolo de Moarte.
Raza de Lumină care vine în fiecare an la
Ierusalim numai de Paştele Ortodox, este o CERTITUDINE pe care nimeni nu o poate contesta.
În GENEZĂ cap.I, putem citi:
« Şi a zis Dumnezeu
- Să fie lumină! şi a fost lumină.»
Soarele a fost creat în Ziua a patra!
Este un Adevăr Simplu şi Evident că în ordinea Creaţiei, Lumina Astrală, Imaterială, o precede
pe cea Materială.
Urmând căi diferite de cunoaştere, religia şi
ştiinţa s-au regăsit în sfârşit într-o zonă comună, în
punctul Zero, recunoscând caracterul vibrator al
energiei universale.
Probleme de ordin moral, economic şi politic
împiedică însă dezvăluirea
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publică a Adevărului.
La sfârşitul anilor 1900, Nikola Tesla a fost
unul dintre oamenii cei mai cunoscuţi din lume colaborând o perioadă cu Edison.
Conceptele sale privitoare la «energia liberă», a eterului, nu au putut fi înţelese, în acea epocă,
nici ca amploare, nici ca esenţă.

Faptul că a dorit să utilizeze energia spaţiului, în beneficiul gratuit al omenirii, i-a provocat
căderea în dizgraţie orchestrată de monopolurile
interesate în obţinerea de profituri.
A fost un vizionar, de talia lui Albert Einstein, un adevărat mister pentru contemporanii săi.
Dar asta e altă poveste…!

Dora Groza - Poppies evening
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Geo STROE

Ileana Vulpescu nominalizată pentru Premiul Nobel 2015
Dear Nobel Committee Members,
The „Academia DacoRomână― from Bucharest, Romania, is pleased to nominate the bilingual (Romanian-French) writer ILEANA VULPESCU for the 2015 Nobel Prize in Literature. 2
She has published over 20 literary books written in Romanian and French; some of them were translated into
French, Hungarian, Italian, Slovak, etc.
ILEANA VULPESCU was born on the 21st of May 1932 in a
farmer‟s family in the village of Bratovoieşti (Dolj county), Romania.
After being awarded the Bachelor of Letters (French Language
and Literature/Letters) by The University of Bucharest (19531958), she worked as a lexicographer at the Romanian Institute
of Linguistics (1959-1975) where she collaborated on the editing
of both the Romanian Language Dictionary and the Romanian
Explanatory Dictionary.
In 1962, she had her editorial debut with a translation of
André WURMSER‟s L'Assassin est mort le 1er/ Asasinul a
murit I-ul.
Her first original work, the short story Letter to an acquaintance/ Scrisoare către un cunoscut is published in The Family Magazine/ revista Familia, series V, II, 7 (11) July 1966.
She became a member of the Writers‟ Union of Romania
in 1972. In April 1990, she was elected in the Steering Committee of that same Union, position from which she resigned in October that year.
She writes prose, drama, translates from the English, French and Spanish literatures and renders
verses of the modern and contemporary Romanian literature in French. Her literary works, always faithful to
the time and space in which their action is being placed, finds the heroes permanently confronting with the
eternal existential dilemma of accepting or revolting against their destiny.
In 1976, her debut novel Farewell/ Rămas-bun (2.100 copies) won the Writers‟ Association of Bucharest Award for prose; in 1980, her box-office hit novel The Art of Conversation/ Arta conversaţiei
(50.000 copies) was awarded the Ion Creangă Award (by the Romanian Academy) and the Cîntarea
României Award; in 1987, Bless this land/ Sărută pământul acesta (50.000 copies) won the Flacăra Award.
All the novels at that time were published at Cartea Românească Publishing House. Her literary craftsmanship was crowned when she received the România Mare Award in 1991.
destineliterare@gmail.com
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Alongside other original literary works, published or played, we recall the collection of prose and
short drama published under the title E.T.C. / Ş.A.M.D., Espla Publishing House, 1969 (7.500 copies) Candidates for Happiness/ Candi-daţii la fericire, Cartea Românească Publishing House, 1983 (35.000 copies),
and the fantasy play The Enchanted Garden/ Grădina fermecată, which saw the limelight at the Puppet Theatre in Iaşi (1980-1981 season). The staging of her 1980 novel, The Art of Conversation (in collaboration
with Romanian actor George BĂNICĂ) has been staged at The Giuleşti Theatre (premiered on the 31st of
May 1983 and had over 1.000 representations by June 1990, under the direction of 3 Eugen TODORAN); at
The States Theatre in Oradea (premiered on the 3rd of November 1983, under the direction of Zoe
ANGHEL-STANCA); at The National Theatre in Craiova (premiered on the 26th of October 1984, under
the direction of Remus MĂRGINEANU); and at the Cluj-Napoca National Theatre (1985-86 season, under
the direction of DEHEL Gábor). A more recent dramatization, The Loneliness of a Woman (The Art of
Conversation part II)/ Singurătatea unei femei (Arta Conversaţiei II) on which she once again collaborated
with Romanian actor George BANICĂ, was staged by the Arlechin Theatre Company (premiered on the
10th of June 1990 in Piteşti, under the direction of Mihai MANOLESCU).
The author also worked alongside her husband, Romulus VULPESCU, on the retellings of François
RABELAIS‟ Gargantua, Tineretului Publishing House 1968 and Gargantua & Pantagruel, Tineretului Publishing House, 1968, Ion Creangă Publishing House, 1989 and solo on Alphonse DAUDET‟s The Extraordinary Adventures of Tartarin of Tarascon/ Extraordinarele aventuri ale lui Tartarin din Tarascon (Tartarin
de Tarascon/ Tartarin din Tarascon; Tartarin sur les Alpes/ Tartarin în Alpi; Port-Tarascon/ Portul
Tarascon), Ion Creangă Publishing House, 1978.
Among her translations we recall: Samuel PEPYS‟ Diary/ Jurnal (in collaboration with Romanian
translator Costache POPA), 1965 (English literature); Juan Ramón JIMÉNEZ, Platero y yo/ Platero şi cu
mine, 1966 (Spanish literature); Joë HAMMAN, Un drame au Far West/ Far West, 1966; Jean DEFRADAS,
Literatura elenă, 1968; Ambroise VOLLARD, Souvenirs d‟un marchand de tableaux/ Amintirile unui negustor de tablouri, 1969, 1993; Simone de BEAUVOIR, Les Belles Images/ Imagini frumoase, 1973; Le Sang
des autres/ Sîngele celorlalţi, 1993; François NOURISSIER, La crève/ Sfîrşitul, 1974; André MAUROIS, Le
pays de trente-six mille volontés/ Ţara celor o mie şi una de mendre, 1976; Michel TOURNIER, Vendredi
es les limbes du Pacifique/ Vineri sau limburile Pacificului, 1978, 1997 (French literature). She accomplished retroversions in French of Valeriu Sârbu‟s screenplay‟s La Ballerine orange/ Balerina portocalie, 1968
and Acceptez le rétroviseur/ Acceptaţi retrovizorul, 1973; Romulus VULPESCU‟s Récital extraordinaire
(stories and drama), Seghers, Paris, 1968, Geo BOGZA‟s bilingual edition Poésies et poèmes, Minerva Publishing House, 1979 and verses by Wolf AICHELBURG, Ioan ALEXANDRU, Radu BOUREANU,
Constanţa BUZEA, Nina CASSIAN, Ştefan-Augustin DOINAŞ, Eugen JEBELEANU, Al. PHILIPPIDE,
Nichita STĂNESCU, Virgil TEODORESCU in 30 poètes roumains contemporains, Cartea Românescă Publishing House, 1978.
The year 1996 sees the publishing of The Block from the Map Case/ Carnetul din port-hart at both
Eminescu Publishing House (3.000 copies) and Tempus Publishing House (30.000 copies). After being republished in 1992 at Arta Grafică Publishing House (150.000 copies), The Art of Conversation is published
in 1998 by Tempus Publishing House. That same year, the latter publishes Biding Farewell to the old house/
Rămas-bun casei părinteşti. The author embraces the new millennium with a new edition of Bless this Land/
Sărută pământul acesta and with an extended edition of her 1983 novel Candidates for Happines/ Candidaţii
la fericire. From 2002 „till nowadays all of her novels have been published at Tempus Publishing House:
The Art of Compromise/ Arta compromisului (2002), „Bout love, „bout bitterness, „bout blue devils/ Deamor, de-amar, de inimă albastră (2005), Tied with a string this life of mine/ Viaţă, viaţă legată cu aţă
(2007), Down the drain/ Pe apa sîmbetei, Typed Memo/ Nota informativă bătută la maşină (2010) and When
do we die, doctor ? / Noi, doamnă doctor, cînd o să murim ? (2012).
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After the death of her husband, Romulus VULPESCU, she sought to publish his unfinished work, and released in November of 2013 at Semne Publishing House: VILLON OPERA OMNIA, a complete critical
edition containing the works of the famous medieval French writer François Villon.
Her novels have been translated into Slovak (Biding Farewell to the old house), Hungarian (The Art of Conversation), Italian (Bless This Land) and French (The Art of Conversation).
Yours sincerely,
Dr. Geo Stroe, President of the “Academia DacoRomȃnă”
SENATUL FUNDAŢIEI ACADEMIA DACOROMÂNĂ “TEMPUS DACOROMÂNIA
COMTERRA”
____________________________
FUNDATIA ACADEMIA DACOROMÂNĂ „TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERA‖ (F.A.D.R.T.D.C.) este
rezultatul unificării prin absorbţie a FUNDAŢIEI TEMPUS, fondată de preşedintele fondator Geo Stroe
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Camelia SURUIANU

Fața nevăzută a omului

Scrierile reflexive ale părintelui Daniil Sandu
Tudor, mentorul Mișcării Rugului Aprins, rămase
majoritatea în manuscris la moartea sa, constituie un
spaţiu de cercetare ce impune dificultăţi atât din cauza numărului impresionat de pagini cât şi din cauza
formei nedefinitivate pe care o au. În acest laborator
de gândire trebuie să pătrunzi cu circumspecţie, cu
atenţie faţă de intenţia ideatică, trecând peste scăpările ce ţin de formă. Textele din cele patru volume
publicate până în prezent, Dumnezeu-Dragoste, Sfinţita rugăciune, Taina Sfintei cruci, Ce e Omul? 1
sunt mărturii ale unui spirit reflexiv, care se exprima
cel mai bine sub forma eseului. La o privire de ansamblu, eseurile sunt scurte ca întindere, au un final
deschis, ce îi permit lectorului comentarii şi discuţii
pe marginea lor.
Dumitru Irimia în Introducere în stilistică2
consideră că eseul este un gen literar al cărui apariţie
şi evoluţie este strâns legat de momentele de criză
ale societăţii. Să amintim că ieroschimonahul Daniil
Sandu Tudor a scris aceste lucrări pe când se afla la
schitul Rarău, într-o perioadă când se aştepta oricând
să fie din nou arestat.

1

Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), DumnezeuDragoste, Editura Christiana, Bucureşti, 2000; Părintele Daniil
de la Rarău (Sandu Tudor), Sfinţita rugăciune, Editura Christiana, Bucureşti, 2000; Părintele Daniil de la Rarău (Sandu
Tudor), Taina Sfintei cruci, Editura Christiana, Bucureşti,
2001; Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete 4, Ce
e omul ? Editura Christiana, Bucureşti, 2003.
2
Dumitru Irimia, Introducere în stilistică, Editura Polirom, Iaşi,
1999, p. 166.
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La întrebarea existențială: Ce e Omul?, cu ajutorul
unei pledoarii de tip antropologic, răspunsurile ne
sunt oferite într-un mod gradat. Volumul, care poartă ca titlu chiar această întrebare, stabileşte câteva
cadre generale de antropologie mistică. Aparent,
lucrarea se adresează nespecialistului, omului comun, care trebuie atenţionat faţă de pericolele timpului său. La o a doua lectură, cititorul va observa că
autorul dă ipotezelor formulate direcţii noi în cercetarea antropologiei christianice.
Dacă Mircea Vulcănescu a redactat Dimensiunea
românească a existenţei în urma conversaţiilor avute
cu Constantin Noica, Daniil Sandu Tudor și-a scris
eseurile într-un dialog peste timp cu ideile gânditorilor ruşi exilaţi în Occident: Vladimir Soloviov, Mihail Bulgakov, Pavel Floreski, s.a.; dar şi în urma
unor convorbiri avute cu părinţi anahoreţi de la muntele Athos, și nu în ultimul rând cu prietenii săi,
oamenii de cultură din anturajul Rugului Aprins.
Asemenea unui erudit dascăl, Daniil Sandu Tudor,
aflat într-o aspră singurătate, îndeplineşte binecunoscuta cerinţă a lui Petre Pandrea: „pentru cel ce
vrea să înveţe pe alţii prima condiţie a unui bun pedagog este suferinţa lui convertită în dragoste pentru
învăţăceii anonimi.“
În acele timpuri, secularizării specifice timpurilor moderne i s-a adăugat impunerea ateismului
comunist, fapt ce a dus la o profundă criză spirituală
în societatea românească. Ca un act de opoziţie faţă
de cerinţele ideologiei de partid în plan cultural,
Daniil Sandu Tudor și-a îndreptat atenția asupra
destineliterare@gmail.com
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refundametării antropologiei mistice, o disciplină
izgonită printre primele din învăţământul românesc
după venirea comuniştilor la putere. Amintim că în
istoria spiritualităţii româneşti se cunosc câteva
momente de reînnoire a trăirii isihaste: mişcarea
organizată la mănăstirea Neamţ de ieroschimonahul
Paisie Velicicovschi (1722-1794), cea de la mănăstirea Cernica sub îndrumarea sfântului Ierarh Calinic
(1787-1860) şi cea a Rugului Aprins. Prin urmare, în
acest context eseurile părintelui Daniil Sandu Tudor
reprezintă un gest recuperator, dar şi de revalorificare a valorilor vechi spirituale într-un cadru nou.
Alexandru Dimcea, editorul volumului eseistic Ce e
Omul?, în Notă asupra ediţiei, aduce la cunoştinţă
lectorului istoria acestui manuscris: „Filele de manuscris sunt dintre cele aduse, în anul 1957, de părintele Daniil însuşi la Bucureşti, la părintele Academician Nicolae M. Popescu, care la rândul său, ni le-a
încredinţat spre tainică păstrare.“3 Pe coperta se putea citi: „omul“, cuvânt care l-a determinat să dea
cărții titlul: Ce e Omul ? Din aspectul pe care manuscrisul îl avea, Alexandru Dimcea deduce că scriitorul nu ar fi avut intenţia să le publice. Mai mult, eseurile au fost găsite fără titluri, volumul având înfăţişarea unui caiet. Ele au fost intitulate de către editor
„printr-o sintagmă reprezentativă din textul în cauză“. Cu precizarea că: „parantezele mari (pătrate)
cuprind intervenţii ale editorului, iar cele mici (rotunde), ca şi acoladele, aparţin autorului.“ 4 Prin urmare, Ce e Omul? poate fi privit ca o colecţie de
observaţii, maxime, reflecţii asupra unor idei veterotestamentare şi mici studii care recapitulează, sub o
formă condensată, conceptele unor gânditori precum: Soloviov, Berdiaev, Freud.
Volumul este o meditaţie christianică, ce
dezvoltă în special două concepte: „chipul“ şi „asemănarea“ lui Dumnezeu. Propoziţiei interogative din
titlu i se adăugă, ca elemente paratextuale, subtitlurile: „E în noi un loc neajuns“5, „Omul e un înger care
s-a născut cu o aripă frântă şi cu una uitată“6, „Înveţi
prin dascăl, cunoaşti prin duhovnic“7; care sunt trimiteri la mistica patristică ce poartă semnătura gân3

Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), Caiete 4, Ce e
omul ? Editura Christiana, Bucureşti, 2003, p. 18.
4
Idem.,
5
Ibidem., p. 67.
6
Ibidem., p. 115.
7
Ibidem., p. 164.
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ditorilor: Maxim Mărturisitorul, Dionisie PseudoAreopagitul, Evagrie Ponticul. Dacă luăm în consideraţie întreaga structură semantică a semnului
„om“, acest cod metalingvistic sui-generis, la nivelul
funcţional al textului este bine punctat. Tema de la
care pornește analiza este referatul veterotestamentar al creării omului, „omul făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu“. Volumul cuprinde şaizeci şi două de eseuri, cele mai multe dintre
acestea nedepăşind două pagini. Uneori textul este
ambiguu, din cauza laconismului exprimării.
Privind în ansamblu, remarcăm preferinţa autorului pentru modalitatea dialogală, în spiritul sfinţilor părinţi, care şi-au compus opera pornind de la
întrebările celor care le cereau sfatul. De altfel, referinţele patristice sunt numeroase. De exemplu: în
eseul „Dumnezeu este chipul sau icoana Omului
pentru ca, prin asemănare, Omul să fie icoana lui
Dumnezeu“ scriitorul îşi începe prelegerea
parafrazândul pe eruditul mistic Maxim Mărturisitorul („Omul e un Dumnezeu creat“8), în „Ce e inima?“ exegetul îl urmează în idei pe sfântul Nicodim
Aghioritul ( „De aceea sfântul Nicodim Aghioritul
ne arată pe om ca drept Marea şi Sfânta Lume, adevăratul Microcosmos“9) sau în „Răsăritul nu e mistic, ci duhovnicesc“ Daniil Sandu Tudor reaminteşte
lectorului conceptele existenţiale ale renumiţilor
gânditori răsăriteni: Dionisie Pseudo-Areopagitul,
Isaac Sirul şi Evagrie Ponticul.
Socrate considera că învăţarea unui discipol
înseamna ca maestrul să înveţe o dată cu el. În volumul Ce e Omul? părintele Daniil Sandu Tudor,
face parcă acelaș lucru, porneşte în căutarea propriului „eu“ din adâncul fiinţei sale alături de viitorii
cititori.
Constatăm repulsia eseistului faţă de sistemul care a
„falsificat“ scopul omului, dar şi emoţia în faţa misterului revelator. Starea pe care o adoptă eul confesiv este aceea a uimirii: „Pentru cine a făcut Dumnezeu lumea?!“10 În această interogaţie retorică, observăm pe de o parte, gustul pentru paradox şi spiritul
critic Ŕ atribute ale eseului, iar pe de altă parte, ca un
adevărat ziarist, profesie pe care de altfel a şi practicat-o, Daniil Sandu Tudor lasă textul „să respire“
8

Ibidem., p. 36.
Ibidem., p. 98.
10
Ibidem., p. 24.
9
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propunând o pauză, în care se miră de măiestria cu
care divinul a vărsat daruri în fiinţa umană. Totodată
aşteaptă şi o atitudine din partea cititorului. El doreşte ca oricine dintre noi, în funcţie de cultură şi pricepere, să poată formula un răspuns posibil.
Într-o vreme în care se vorbea tot mai apăsat
despre „omul nou multilateral dezvoltat“, dar definit
numai în latura sa materială, reacţia monahului este
aceea de a reflecta asupra esenţei umanului pornind
de la condiţia sa divină. Interogaţia menţionată ţine
de un anume retorism socratic, cu funcţie maieutică.
Răspunsul anahoretului survine după această pauză
meditativă: „Pentru om. Pentru conştiinţă e făcută
lumea. Conştiinţa şi finalitatea nu sunt decât unul şi
acelaşi lucru. Omul e centrul simbolic al îndumnezeirii Lumii. Rostul omului e de a găsi şi de a păstra
înţelesul simbolic al lucrurilor.“11 Prin acest răspuns,
atitudinea docilă de la începutul eseului este abandonată, fiind înlocuită, cu o revoltă împotriva omului care a uitat, că nu este un simplu simbol, ci este
centrul tuturor simbolurilor.
Autorul atrage atenţia asupra redescoperirii „chipului divin“ în noi, ca necesitate primă în demersul
şlefuirii sinelui. În acest context, rug aprins, privit
ca metaforă revelatoare, are menirea de a schimba
consubstanţialitatea inimii şi frământările cugetului
omenesc.
La o primă lectură, avem împresia că autorul
dezvoltă idei pe care le repetă pe parcursul lucrării.
Analogiile realizate sunt, de fapt, mijloacele care
dau expresivitate textului. Discursul gravitează în
jurul simbolului „om“. Iată câteva motiveme de
acest tip: „omul e centru simbolic al îndumnezeirii
Lumii“12, „omul e o făptură sălbatică“13, „omul este
marele centru de taină al Făpturii“14, „omul de fapt e
supranatural“15, omul nu poate trăi mărgenit numai
la el însuşi“16, „omul e o cruce“17, „omul, ca un izgonit din el însuşi“18, „omul el însuşi un creator“19,
„omul un înger care s-a născut cu o aripă frântă şi

11

Ibidem., pp. 24, 25.
Ibidem., p. 25.
13
Ibidem., p. 27.
14
Ibidem., p. 29.
15
Ibidem., p.46.
16
Ibidem., p. 54.
17
Ibidem., p. 60.
18
Ibidem., p. 104.
19
Ibidem., p. 114.

una uitată“20, „omul un tot de puteri care se ignorează.“21 Aceste unităţi fragmentare, motiveme, dacă
folosim terminologia lui Umberto Eco, pot fi privite
şi ca definiţii ale omului. „Individ egoist şi animal
social e omul. El e o cruce. [...] De aici, omul e o
dualitate armonică sau dizarmonică, o cruce a morţii
sau o cruce a învierii. Omul este un «chip», adică o
anume mărgenire, capacitate sau icoană, el este de
aici un individ egoist. Omul este o «asemănare»,
adică o anume funcţiune, o anume dăruire de sine în
afară, o anume desfăşurare de putere şi rodnicie, el e
de aici un animal social, ce se prostituiază. [...] A ne
afla crucea e a ne împărţi just între chip şi asemănare
Ŕ între ceeea ce gândim noi şi între ceea ce ne gândeşte pe noi, între ceea ce credem şi ceea ce năzuim.
E o problemă de echilibru rodnic, o problemă de
geometrie spirituală, dualitatea noastră trebuie să fie
realizată într-o exactă perpendicularitate, o dreaptă
cruce. Năruirea, sau dezechilibrul, conflictului vine
dintr-o rea împărţire de sine, o rea valorificare şi
măsurare dintre ceea ce omul gândeşte şi ceea ce îl
gândeşte pe el. Nerealizarea, neaflarea crucii sale
aduce negaţia, tăgăduirea întâi de sine, apoi tăgăduirea totală. E proiectat tragic în haos. Raţiunea devine
independentă în om. [...] Spart, omul se realizează
psihic la adânc ca un şir de complexe numite dorinţă
de dragoste, de libertate, dorinţă de putere, de distrugere, complexe pe care raţiunea le tăgăduieşte.
Cele două elemente ale dualităţii omului nu se mai
sprijină una pe alta, nu se mai ancorează rodnic.“22
Acest lung citat e mostră a unui stil prolix, cu pletore verbale, redundanţe ce obosesc. Astfel, textul devine unul cu arcane, pe care neofitul trebuie să le
parcurgă, pentru a ajunge la dobândirea înţelepciunii. Dacă ar fi să ne raportăm la stil am putea spune
că eseul nu este captivant pentru cititor, accentul
căzând mai mult pe ideea evocată. Cu toate acestea,
eseistul foloseşte un anumit vocabular pentru al sensibiliza pe lectorul. Limbajul este unul figurat, cu
metafore revelatoare, ce dau o notă deosebită întregului text. Ladislau Gáldi, citându-l pe Michel
Reffatèrre, cu privire la acest aspect, considera că:

12
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Ibidem., p. 115.
Ibidem., p. 159.
22
Părintele Daniil de la Rarău (Sandu Tudor), op. cit., pp. 60,
61.
21
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„limba exprimă gândirea, iar stilul o pune în relief.“23
Viziunea asupra omului căzut este una deosebit de aspră, cu verdicte sumbre: „Prin păcate,
omul se sparge şi crucea lui de viaţă se desparte în
două, el trăieşte sau numai una din aceste părţi ale
lui, a chipului sau a asemănării într-un fel de paralelism în care e scoasă numai o parte la suprafaţă, iar
cealaltă e înecată în umbră şi inconştienţă, sau cele
două laturi intră în conflict între ele, ducând la autodistrugere. Aşa poate să-i moară chipul, să i se osifice, să împietrească sufleteşte, omul pierde simţul
metafizic, simţul interior al sacrului. [...] Ca să nu se
piardă totul, omul se ancorează în pasiuni, care îi
dau iluzia unui sens. Dacă viaţa n-are scop, fă ca să
aibă clipa scop.“24
Repetările obsedante, marcă stilistică dar şi
mod de subliniere didactică, reflectă predilecţia eseistului pentru cuprinderea în unghiul viziunii sale a
unui fenomen teologico-filozofic care a necesitat un
studiu personal amănunţit. Când vorbim despre cuvinte-cheie sau dominante, avem în vedere acel lexic
cu o frecvenţă ridicată. În cazul volumului, prezenţa
acestora este motivată de stilul lucrării. Cuvintele
precum inimă, chip, minte, cruce devin adevărate
metafore obsedante.
Lessing spunea într-un eseu: „Dacă Dumnezeu ar ţine în mâna dreaptă adevărul şi în stânga
îndemnul de a ajunge la adevăr [...] şi mi-ar spune:
Alege! M-aş îndrepta spre stânga sa şi aş spune:
Doamne, am ales! Nu adevărul pe care îl posedă, ci
strădania pentru a ajunge la adevăr îl face pe om
valoros.“ În acest context, putem interpreta volumul
părintelui Daniil Sandu Tudor ca pe o „punere pe
cale“ (este vechiul sens al cuvântului metodă), o
jalonare a „drumului“ spiritual pe care fiecare dintre
noi trebuie să-l parcurgem în vederea redescoperirii
sinelui nostru, care înseamnă înţelegerea şi realizarea personală a sintagmei „omul făcut după chipul și
asemănarea lui Dumnezeu“.
Lectorul este îndemnat să respingă absurdul
lumii imediate, spaţiu considerat lipsit de sens, din
cauza aridelor automatizări, cărora omul comun,
supus stereotipiilor existenţiale, cu greu i se poate

împotrivi. De aceea, parafrazând întrebarea de la
începutul volumului am putea-o reformula astfel:
Care sunt căile de dobândire ale propriei identităţi?
sau Cum ne-am putea elibera de lumea lipsită de
sens?
Prin urmare, fiecare eseu în parte, poate fi
privit și ca o etapă, pe care omul trebuie să o treacă,
să-i înțeleagă necesitatea și să o depășească. De aceea volumul Ce e Omul ? nu se încheie, deoarece
„calea“ pentru fiecare ins în parte continuă până la
sfârșitul vieții.
Reflecţia sa este, în acelaşi timp, o amendare
şi un îndemn. Amendarea ignoranţei, a nepăsării
faţă de propria condiţie ontologică, dar şi un îndemn
în vederea căutării drumului către împlinirea umanului. De aceea, întrebarea care dă titlul culegerii de
eseuri şi deschide volumul cere lectorului un răspuns. Răspuns care în definitiv înseamnă „prima
întoarcere către firea noastră adevărată, către autenticitatea noastră.“25 Acesta trebuie să fie unul individual, fiecare persoană să-şi răspundă lui însuşi, necesitate impusă de faptul că orice om este unic. În
acest context, scriitorul atrage atenţia asupra unei
posibile capcane: „Uneori, însă, omul, când ajunge
să-şi pună o astfel de întrebare, nu e destul de limpezit ca să-şi poată da un răspuns. Şi atunci el întreabă
pe alţii. Greşeala lui cea mai gravă. Aşa el este înşelat, înşelându-se şi robindu-se falselor icoane de om,
care nu-l ating în nici un chip.“26 Se observă aici
evidenţierea atributului unicităţii, premisa de la care
trebuie să pornească omul în căutarea propriei identităţi. Revendicarea de la discursul filozofic kantian
este întărită şi prin încercarea de a răspunde la întrebarea: „e omul un scop sau un mijloc?“ Răspunsul
nu este unul direct, ci are ceva din aluzivul revelant
al pildelor: „Cel mai întunecat şi mai nelămurit dintre oameni, chiar dacă nu va putea să răspundă ceva
la această nouă întrebare, se va purta totuşi aşa ca şi
când el însuşi ar fi ţinta întregii Firi.“ 27
Există o atitudine din partea celui care „scrie“ şi a
celui care „citeşte“. În cazul părintelui Daniil, discursul nu se înscrie exclusiv în conţinutul dogmatic
ortodox. Un teolog, ştiind că Sandu Tudor a fost
monahul Daniil, aşteaptă un mesaj, care să susţină
doctrina ortodoxă. Însă va constata că apar concepte

23

25

Ladislau Galdi, Introducere în stilistica literară a limbii române, Editura Minerva, Bucureşti, 1976, p. 12.
24
Ibidem., pp. 154 -155.
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străine canoanelor ortodoxe: „Încă din antichitate,
filozofii, atât cei elini cât şi cei orientali, [...] socotesc întreg Universul ca având un acelaşi suflu, acea
Sofia creată, a lui Soloviov. Iar Omul faţă de Cosmos nu ar fi decât rezumatul şi icoana acestei unităţi: Macrocosmosul şi Microcosmosul.“28 Trebuie
să precizăm că această Sofia creată, a fost respinsă
în sinoadele ortodoxe ca fiind o noţiune eronată.
Astfel de idei neortodoxe sunt pe de o parte efectul
lipsei unui studiu organizat al doctrinei, iar pe de
altă parte, al libertăţii totale asumate, de un călugăr
care este, în egală măsură, poet.
Opţiunea pentru o sintagmă controversată exprimă
intuiţia referitoare la imaginea poetică ascunsă în
spatele acestei expresii: Sofia creată, ca duh ce susţine în fiinţă toate lucrurile create, este prototipul
feminităţii fecunde, ce îmbrăţişează întreaga creaţie,
făcând-o părtaşă nesfârşitei graţii. Prin urmare, deşi
cea mai mare parte dintre eseurile părintelui Daniil
Sandu Tudor au virtuozităţi artistice, pe care le putem apropia de tiparul filozofic, acestea mai mult
tind spre mistică. Analiza pe care scriitorul o face
unor noţiuni ce aparţin filozofiei christianice ne determină să susţinem că studiase scrierile erudiţilor
gânditori: Maxim Mărturisitorul, Grigore de Nyssa,
Atanasie cel Mare.

28

La o privire de ansamblu, volumul de eseuri
Ce e omul? reprezintă înmănuncherea unor scurte
fragmente care, fiecare în sine, încearcă să contureze
tot atâtea repere ale devenirii spirituale. Mallarmé
afirma că „fragmentele sunt semnele nupţiale ale
ideii“ , exprimând legătura profundă dintre fragmentarism şi eseu, eseul născându-se din pasiunea pentru
idee. Opţiunea pentru o prezentare grafică a textului
care să evidenţieze fragmentarismul Ŕ trăsătură specifică eseului Ŕ poate fi motivată atât prin faptul că
manuscrisul monahului se doreşte a fi un îndreptar
cu scurte recomandări pentru ucenicii săi, cât şi prin
faptul că fragmentul dă seamă de întreg, reflecţiile
sale armonizându-se ca notele unei partituri ce transcriu o muzică divină.

Ibidem., p. 65.
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Valentin TAȘCU

n. în Petroşani, 1944, m. 2008 la Tg. Jiu

Parcul Central

Demult, demult au murit
ultimii trompetişti, ultimul purtător de tubă
şi toboşarii care ritmau mersul
umbrelor, umbrelelor de soare şi boncănitul
botinuţelor de satin, precum şi căutatul orb
al bastoanelor fără folos, al meloanelor
uşor ridicate aproape la fiece pas,
pentru că toţi se cunoşteau cu toţi
şi se salutau, ca în satele de unde au venit,
doar cu un fin zâmbet adus de la Paris.
Cimitirul ajuns şi el aproape central
îi acoperă cu pământul lui dulce,
dar nu stinge sunetul ultimului marş
sau al utimului vals vienez.
Pe marginea acestei parade stăteau
în zdrenţe cei care nu peste mult vor umple
cu sunetul bocancilor lor, cu şepcile lor
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proletare aceleaşi alei, ignorând
marile lor valori ce veniseră şi ele
tot de la Paris, pe sub şapca ponosită
a marelui Constantin. In inima lor băteau
doar inimile nenăscute ale celor ce azi
trec cu platforme greoaie, cu jeanşi,
cu addidaşi ce nu se mai trec
din mode, cu plete în vânt,
dar care nu mai ştiu drumul la cimitir,
nu mai aduc aminte de fanfara, de vremile
de altădat' şi nici nu se sinchisesc
de tăcere, de sărut, de infinituri. Ei
se sărută prelung, pur şi simplu, oriunde
oriunde e loc de sărut, fără de teamă,
fără de jenă, fără sărut de fapt.
E două mii unu - anul Brâncuşi cui să-i mai pese de el şi de ce?
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Emilia ȚUȚUIANU

,,Voi lua cu mine noaptea”
Interviu cu poetul Dimitrie Grama
Pe medicul-poet Dimitrie Grama l-am ,,cunoscut”
pentru prima oară în anul 2006, pe când lucram la
editarea volumului O antologie a literaturii nemţene,
o carte document, o carte de suflet, purtând semnătura regretatului scriitor Laurian Ante.
Mărturisesc că un vers al poetului Laurian Ante, a
fost mereu în gândul meu, în toţi aceşti ani de activitate editorială: ,,Chiar dacă suntem săraci, vieţii nu
avem voie să-i rămânem datori”… Se pare că acum,
în anul 2014, viaţa nu vrea să îmi rămână datoare şi
îmi oferă posibilitatea de-al ,,reîntâlni” la mare
distanţă geografică (şi geopolitică), pe poetul Dimitrie Grama. Interesantele articole, adevărate eseuri,
apărute în revista Neamul Românesc, cât şi prietenii
din alt ,,timp istoric” m-au edificat asupra credinţei
literare a poetului Dimitrie Grama. Ştiam că medicul
de notorietate europeană Dimitrie Grama, născut la
25 octombrie 1947 la Reşiţa, după perioada suedeză,
petrecută la Stockholm Ŕ unde a obţinut un Master
of Science la Facultatea de Ştiinţe şi a absolvit Medicina la faimosul Institut „Karolinska“ se stabilise
în Danemarca, dar cu stagii profesionale şi în alte
ţări europene: doctor chirurg la diverse spitale renumite, cum ar fi Upsala University Hospital (unde
a stat 11 ani), Liverpool University Hospital, Norfolk & Norwich University Hospital, King Abdul
Aziz Teaching Hospital în Arabia Saudită, iar acum
este rezident în Gibraltar. Prin anii 1985-86 a publicat câteva poezii în ziarul lui Virgil Ierunca,
,,Limite”, la Paris, iar din anul 2000 a publicat
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cărţile: Făptura cuvântului, Vânătoarea de umbre,
Elegiile depărtării, Suflete atârnate de catarge,
Pasărea melancoliei, Neguţătorul de imagini, Voi
lua cu mine noaptea, Dă-mi mâna ta, străine, Bastian şi alte confidenţe, poetul creând o poezie singulară, de o factură inedită, încadrată cel mai adesea
,,cotidianului mistic”.
Îndrăznesc să-i pun şi eu câteva întrebări, poate incomode, dar fireşti:
Emilia Ţuţuianu: Dragă Dimitrie, dacă a trebuit,
fatalmente, să alegi exilul sau calea pribegiei prin
Occident, de ce ai ales Danemarca, micuţa patrie a
filosofului Sören Kierkegaard precum şi a fizicianului Niels Bohr (care a fost şi fotbalist în echipa
naţională daneză) cel care a calculat şi magnetonul
(momentul mecanic al electronului) alături de
marele nostru fizician ieşean (român, deci) Ştefan
Procopiu? Aşadar: de ce Danemarca şi acum ai
ajuns, iată, la porţile Mediteranei, în Gibraltar?
Dimitrie Grama: Sufleteşte şi mintal am ales calea
pribegiei pe la vârsta de 14 Ŕ 15 ani, atunci când,
fără să caut, fără să mă străduiesc în vreun fel, am
văzut adevărata faţă a comunismului.
În cartea ,,Ilidia”, care în mare parte este autobiografică, am încercat să mă reîntorc în copilărie, tocmai
poate pentru că, acum la a treia vârstă, voiam să-mi
explic mie însumi de ce am făcut ceea ce am făcut.
Copil cu origine nesănătoasă, am încercat cu dispedestineliterare@gmail.com
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rare să fiu acceptat de societatea mea, care, pe
vremea aia, era şcoala primară şi atunci când până la
urmă am fost şi eu făcut pionier, nu numai că am
acceptat îndoctrinarea comunistă, ci am devenit un
tânăr luptător comunist. Această perioadă de confuzie a durat vreo trei ani, de la vârsta de unsprezece
ani şi până pe la paisprezece ani. Atunci realitatea
mi s-a arătat în toată cruzimea ei şi m-a schimbat
pentru totdeauna. Mi-a deschis ochii şi m-a forţat s-o
,,vad” despuiată de minciună omenească. De atunci
încoace, ascult discursul ,,omului” şi îl accept doar
când sunt convins că acest discurs este sincer, fără
ambiţia parvenirii şi că este folositor umanităţii în
general şi mai ales folositor acestei planete care ne
găzduieşte, printre milioanele de specii şi pe noi
oamenii. Da, cum spui, am ales calea pribegiei şi de
multe ori cred că sunt un pribeag profesionist, sunt
unul care îşi tot căută locul de odihnă şi nu-l poate
găsi, până când, bag sama, odihna eternă îl va găsi şi
odihni în îmbrăţişarea ei rece. În anul 1969, făcând
parte din Echipa Naţională de Atletism, după un
concurs internaţional la Stockholm, am rămas acolo,
în Suedia, cu doar ce aveam pe mine şi vreo 150 de
dolari.
După vreo cinci zile, din întâmplare, m-am întâlnit
cu un alt fugitiv din acelaşi lot, Valeriu Raut, săritor
de triplu salt. S-a mirat să mă vadă acolo, dar mi-a
destăinuit că ,,m-a bănuit” că vreau să fug din ţară,
deoarece ştiam limbi străine şi nu prea aveam de-a
face cu ceilalţi sportivi. Planuri de emigrare sau de
fugă în Vest nu se discutau pe vremea aia nici cu cei
mai buni prieteni!
În orice caz, în Suedia am reuşit să-mi fac toate studiile şi acolo am întâlnit şi alţi români de excelenţă:
Prinţul Cantacuzino, Paul Lahovary, Magda Mantu
Ljungberg, Sergiu Celibidache şi pe Mihai Palade,
când a venit la Stockholm să primească Premiul Nobel. Eram student la medicină atunci şi Palade ne-a
ţinut o lecţie la Karolinska. Am vorbit cu el câteva
minute pe româneşte.
Tot în Suedia am început să-mi notez gândurile şi să
fiu mai ordonat cu ceea ce scriu, mai ales acele
scurte frânturi de text, pe care acum le numesc
poezii.
Ciudat că-l aminteşti pe Kierkegaard! Unul din
vechii mei prieteni de când eram student la Cluj,
Adrian Arsinevici, mare sportiv şi el, are 6 dan în
destineliterare@gmail.com

karate şi e stabilit la Arhus în Danemarca de prin
1973, este cel mai bun traducător în limba română a
lui Kierkegaard..
În Danemarca am ajuns târziu, în 1996, primind un
post de chirurg şef în sudul Danemarcei. Îi sunt
foarte recunoscător Danemarcei cu berea ei bună,
care m-au ajutat să fiu foarte ,,productiv” în ale scrisului!
Gibraltarul, ca şi probabil celelalte locuri, nu l-am
ales eu, ci el m-a ales pe mine acum vreo cinci ani şi
de atunci mă tot încordez şi mă ”screm” să mişc
Pilonii lui Hercules, mai acana, mai înspre noi. Nu
plec de aici până nu reuşesc!
Emilia Ţuţuianu: Cum explici – pentru noi cei mai
puţin iniţiaţi – cununia, armonia transcendentală –
dintre medicină (mai ales, chirurgie) şi poezie, în
întreaga ta creaţie?… România este cunoscută mai
cu seamă în Europa, dar nu numai! prin operele
unor savanţi poeţi sau savanţi filosofi (cazul unui
Ştefan Lupaşco, fiind de departe revelator!), dar
sinteza dintre o lirică non-creştină şi sapienţială şi
prestaţia (praxis-chirurgicală) unei ştiinţe (medicina) se poate întâlni mai rar. Cum explici ,,cazul‖
Dimitrie Grama?
Dimitrie Grama: Mai demult timp am observat că
lumea, mai ales doctorii încearcă cu disperare să
facă nişte legături între medicină şi alte creaţii artistice: muzică, literatură, pictură şi sculptură. Eu nu
cred că doctorii, mai ales generaţia actuală, ar avea
vreun avantaj genetic sau cultural faţă de alte meserii, oricare ar fi ele şi, proporţional, doctorii nu produc mai multă artă in comparaţie cu, hai să zicem
„omul de rând”. Şi dacă ne uităm cu atenţie la cei
care sunt amintiţi în istoria literaturii/artelor, sunt
oameni care nu erau numai doctori, ci erau, aşa cum
erau mai toţi oamenii educaţi în antichitate şi evul
mediu: matematicieni, preoţi, fizicieni, filozofi sau
avocaţi. Cred că multe legături poezie Ŕ medicină se
fac din simplul motiv că grecii antici, ca să facă
economie de zei, l-au intitulat pe Apollo ca zeu al
poeziei şi al medicinei şi pe Pallas Athena zeiţă a
poeziei dar şi a vindecării rănilor de război. Deci
este vorba de o confuzie veche…. Sunt câţiva doctori care au excelat în vers şi proză şi pe care îi cunoaştem doar pentru că ne-au lăsat mărturia cuvân323
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tului, gândului şi sufletului scris. Rabelais, von
Schiller, Bulgakov, Cehov si John Keath, cel care ne
spune din ţinuturile nefiinţei:
,,Here lives One
Whose Name was written
in Water”
Îmi place mult şi Voiculescu. Îmi place foarte mult.
Nu, doctorii obişnuiţi sunt nişte tocilari, unii mai
talentaţi alţii mai tăntălăi. Obişnuiţi înainte vreme să
fie ridicaţi în slăvi de ,,prostime” acum, în această
eră modernă în care egalitatea este cea care defineşte
orişice, doctorii se simt neglijaţi, se simt prost trataţi
că li se acordă semnul de egalitate cu alţii, vezi
doamne, lor inferiori.
De aceea poate se organizează în diverse mişcări
,,doctoro-culturale” şi se expun pieţei nu ca poet sau
scriitor, ci ca ,,doctor-poet”, ,,doctor-scriitor”! Cred
că este vorba de nesiguranţă atunci când încerci să
expui mai mult decât este necesar.
Un doctor bun este un doctor bun fără să fie nevoit
să adauge ,,doctor violonist bun” şi invers.
Prin anii 1975-80, fiind prin Franţa, am auzit de Ştefan Lupaşco şi am încercat să înţeleg filozofia lui.

Ceea ce am înţeles era doar partea matematică,
ştiinţifică a ambiţiei lui de a lămuri discursul filozofic. Bine, la fel ca majoritatea filozofilor moderni şi
Lupaşco cade pradă dialogului filozofic absurd, de
neînţeles şi până la urmă fără importanţă practică.
Vorba lui Cioran: ,,poţi să vorbeşti mult mai multă
filozofie cu orice cioban din Carpaţi decât cu filozofii Parisului”.
În concluzie, cred că orice fiinţă umană are caracteristicile şi talentele pe care le poate asimila şi folosi.
Sunt oameni cu ,,talente ascunse” sau cu ,,potenţial”,
dar aceste însuşiri nu au nici o valoare dacă nu sunt
expuse şi criticate. Pe lângă însuşiri, cel care se expune publicului, trebuie să aibă curaj sau niţică
nebunie. În continuare se descoperă operecapodopere anonime. Păcat că acei creatori nu au
avut curajul să împartă atunci, în timpul vieţii,
creaţia lor cu semenii lor. Sau poate că aşa a fost mai
bine pentru ei, putând să-şi continue munca în arta
lor, neconturbaţi de părerile unora şi altora. Nu toţi
caută gloria! Mediocrităţile sunt cei mai avizi după
glorie.

(continuarea în numărul următor)

Altimetria Ŕ Ilustrație de CESARE RIPA, reprodusă din DELLA NOVISSIMA ICONOLOGIA (PADOVA - 1625)
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Isabela VASILIU – SCRABA

http://isabelavs.blogspot.com

Radu Gyr despre falsificarea istoriei literare la „acrobatul” George Călinescu
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs-crainicgandirea/
„Elefantiaza” ivită din incultura comunistă scotea a
doua ediție a Istoriei lui George Călinescu într-un
format atât de mare încât nu a lăsat nici o îndoială
asupra măsurii stupidității editorilor comuniști, depășită poate doar în 2013 de editorul care a vrut să
facă bani mulți (800000 lei vechi!) din mizeriile
injustiției comuniste publicând în condiții grafice
demne de cine știe ce capodoperă a literaturii românești selecția Dorei Mezdrea de 278 de notații din
„Dosarele Alexandru Marcu și alții” ivite după arestarea lui Mircea Vulcănescu.
Monstruozitatea de a scoate Istoria literaturii române de la origini până în prezent sub forma unui sertar de dulap a divulgat în comunism și stilistica gândirii „monolit” neadmițând alte păreri decât părerea
oficializată („stilistică” perpetuată de administratorii
Wikipediei.ro prin sistematica îndepărtare din această enciclopedie on-line a textelor mele despre Părintele Arsenie Boca, Eliade, Cioran, Noica, Anton
Dumitriu, Vasile Băncilă, Blaga etc).
Dacă părerea argumentată de Radu Gyr pe 23 decembrie 1969 despre bagatelizarea importanței culturale pe care a avut-o în interbelic revista „Gândirea” și despre alte abateri ale lui George Călinescu
de la rigoarea istoriei literare prin „mistificarea relatărilor, falsificarea datelor și prin afirmații gratuite” ar fi fost făcută publică atunci, în 1970 si nu pe
8 mai 2015, poate că nu s-ar fi ajuns în 1988 la gigantismul deplasat al volumului călinescian.
Referindu-se la compendiul apărut într-o a treia ediție în 1968 dar si la prima ediție a Istoriei... călinesciene, fostul universitar Radu Gyr (cândva asistent al
profesorului Mihail Dragomirescu) spusese că unui
critic, luând în considerație „fondul său intelectual
/.../ i se pot îngădui unele preferințe, unele erori,
unele tăgade”, putându-i-se trece cu vederea chiar
„injustiții, greșeli și complezențe critice” izvorâte
din subiectivism. Ceea ce însă devine de neiertat
destineliterare@gmail.com

este „falsificarea relatărilor și afirmațiile gratuite”
(Radu Gyr, 23 decembrie 1969).
Abaterile de la adevăr nu sînt permise de însăși rigoarea științifică pe care trebuie să o dovedească
istoria literară, știință bazată pe informații precise:
„Istoria literară e document sever, e informație precisă” spunea poetul Radu Gyr, înregistrat pe ascuns
când Nichifor Crainic era sărbătorit cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani însoțită de părăsirea (pe
motiv de vârstă) a redacției revistei „Glasul Patriei”.
Redactor pe atunci la „Glasul Patriei”, fostul deținut
politic Radu Gyr (hăituit până la moarte de aparatul
represiv) ale cărui articole de comandă comunistă nu
puteau fi citite în țară (apud. Noica) -, a dovedit pe
23 decembrie 1969 că era mai liber decât mulți
dintre cei patruzeci de invitați la acea masă festivă
la care Stăniloae avusese neinspirata idee de a lăuda
contribuția lui Crainic la „Glasul Patriei”. În contrast, Radu Gyr îndrăznise atunci la Restaurantul
Bucur să mărturisească adevărul (ținând de istoria
literară) despre „gândirism”, adică despre „exacta
poziție îndrumătoare a lui Nichifor Crainic în rolul
lui de conducător al revistei Gândirea ” (Radu Gyr,
într-o postare pe youtube din 8 mai 2015).
Primul lucru pe care poetul ține (indirect) să-l sublinieze este diferența dintre o redacție de ziar comunist scris „cu porțile închise” de oameni aliniați la o
ideologie comună și redacția revistei „Gândirea”
cunoscută în urmă cu 45 de ani, așa cum a fost ea tot
timpul, cu porțile larg deschise scriitorilor marcanți
ai vremii și tinerilor de valoare, unicul criteriu după
care se ghida conducătorul revistei fiind talentul,
„indiferent
de
crezuri”
(Radu
Gyr, https://www.youtube.com/watch?v=KgjDVrJk
cfY ).
Apoi observă lipsa de probitate a istoricului literar
G. Călinescu (pe care nu-l numește explicit) în definirea tradiționalismului care pentru Nichifor Crainic
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ar indica „specificul de conținut al etnicității
noastre” (R.G.), ilustrat (prin modalități de expresie
din cele mai diferite) de variatele condee din paginile prestigioasei reviste „Gândirea”, prin poeți ca
Ion Pillat, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Minulescu, Ion Marin Sadoveanu, Cicerone Teodorescu, N. Crevedia, Al. O. Teodoreanu, Alexandru Philippide, Aron Cotruș, sau prin prozatori precum
Cezar Petrescu, Gib Mihăiescu, Oscar W. Cizek,
Victor Papilian, etc.
Un act de probitate istorică și filozofică l-ar necesita
și restabilirea adevărului cu privire la publicistica
directorului „Gândirii”, acuzat că ar fi fost un „mistic obscurantist”, sau un „fanatic ortodox”. Radu
Gyr vorbește de postura lui Crainic de cercetător
profund al substratului metafizic din creația populară, interesat de reîmprospătarea și îmbogățirea
conținutului creațiilor culte prin tradiția metafizică
pe care o ilustrează poezia populară sau iconografia
noastră religioasă. Într-o altă înregistrare dosită
aproape jumătate de secol de paznicii regimului totalitar comunist, însuși teologul Nichifor Crainic îi
explicase poetului Pan Vizirescu că el nu a fost mistic, întrucât mistica implică o asceză și o disciplină
pe care împrejurările vieții și firea lui nu i-au permis
să le practice ( https://www.youtube.com/
watch?v=_xVTDPNxD88 ).
Radu Gyr restabilește și adevărul privitor la eseul
literar și filozofic publicat de Crainic în „Gândirea”,
rezultat al unor interferențe de curente și idei din
cele mai variate, după diversitatea de opinii a unor
autori precum: Vianu, Ion Petrovici, Bazil Munteanu, Alexandru Busuioceanu, Brucăr, D. Stăniloae,
Alexandru Gregorian, Vasile Voiculescu, P.P. Ionescu, Ovidiu Papadima, Dan Botta, Vasile Băncilă,
Lucian Blaga, etc.
Pe 23 decembrie 1969, cu lipsa lui de talent oratoric
suplinită de o inspirație de zile mari, poetul Radu
Gyr (1905-1975) nu uită să puncteze momentul
1969 de repunere în circuitul filozofic românesc a
două nume de maximă importanță: Lucian Blaga și
Mircea Eliade. Deși Trilogiei Cunoașterii încă nu-i
fusese suprimată interdicția de reditare, Gyr menționează Eonul Dogmatic și ideile blagiene referitoare
la „misterul transcendenței”, precum și filozofia
mitului din eseistica lui Eliade sau teoria timpului
din scrierile științifice ale renumitului istoric al religiilor, scrieri care urmau să fie admise (cu multă
parcimonie) prin librăriile comuniste abia după
moartea lui Gyr, cam la zece ani de când era el inregistrat de Securitate la Restaurantul Bucur.
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În Istoria literaturii... capitolul în care este prezentat Nichifor Crainic poartă titlul „ortodoxiștii”.
Dornic a-și face un capital politic prin critica „ortodoxismului”, George Călinescu reduce până la
caricatural idei ale „ortodoxiștilor” Lucian Blaga
(bătut de securitate la vremea când era candidat la
Premiului Nobel), Vasile Voiculescu (întemnițat fără
vină în 1958 si ucis de comuniști, după propria-i
mărturisire făcută fiului său Ion înainte de moarte),
Paul Sterian (închis și el în lotul botezat al „Rugului
aprins”) și Sandu Tudor (martir în temnița Aiudului,
omorât cu ranga de un gardian), neuitând a se răfui
și cu faimosul Mircea Vulcănescu (ucis și el în temnița comunistă; toate precizările legate de detențiile
politice fiind „omise” la editarea din 1988).
Mihai Roller a folosit în 1947 opiniile lui George
Călinescu despre „ortodoxiști” din Istoria literaturii
române de la origini până în prezent reluate în
compendiul publicat în 1945 și 1946. Pentru Roller
„gândirismul” a fost o „mișcare mistică decadentă
din jurul revistei Gândirea degenerată în

legionarism” (M. Roller, Istoria României, 1947,
p.773).
Către finalul alocuțiunii sale începută cu restabilirea
adevăratului sens al tradiționalismului gândirist,
Radu Gyr, poet premiat de Academia Română
înainte de ciuntirea țării în anul „apocaliptic” 1940,
observa cu justețe că „tradiția” promovată de
directorul Gândirii a marcat la vremea de glorie a
culturii interbelice (răsfrânte de paginile revistei)
altceva decât cele repetate după 23 august 1944 din
ranchiună personală sau în scop de bagatelizare. La
„gândiristul” Nichifor Crainic tradițională devenise
o „selecțiune severă a valorilor” , adică respingerea
imposturii (caracteristică selecției inverse din
revistele comuniste) și, mai ales, refuzul acrobației
de idei (în genul „acrobației” lui George Călinescu
la mistificarea relatărilor despre revista „Gândirea”
din Istoria... sa).
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Ștefan VIȘAN

Deochi
- Spaţiul şi timpul au o mică relevanţă referindu-ne
la noi, la planeta noastră cu tot ce reprezintă ea, pe şi
în interiorul ei, la fenomene, fiinţe şi lucruri. Dacă
acceptăm că sunt milioane de ani de când evoluăm,
de la simplul atom la omul ca produs final, cum ne
place să credem că suntem, firesc se pune întrebarea
cine a dirijat această evoluţie (a tuturor celor ce
există), a avut capacitatea s-o facă atunci încă de la
început şi în ce scop? Excludem total factorul întâmplare, convinşi fiind demult că niciun atom nu se
mişcă aşa, dar multe organisme ori fenomene mai,
sau foarte complexe.
- Ştiinţa şi religia ne oferă răspunsuri destul de
convingătoare, fiecare având argumente pro cât şi de
combatere a terţelor opinii.
- E adevărat dar de ce de multe ori avem motive
de a ne îndoi, ori altfel spus ne apar situaţii de a nu fi
convinşi de unele axiome, ori a ne întâlni cu unele
ce încalcă toate regulile cunoscute?
- Haide să exemplificăm, mai bine decât să generalizăm, unde spaţiul este nelimitat şi variantele pot fi
infinite.
- Îţi voi relata o întâmplare petrecută acum câţiva
ani care mi-a dat mult de gândit răpindu-mi timp
preţios şi căreia nici acum nu aş putea afirma că iam dat de cap ori că aş fi convins a-mi fi clară.
- Te ascult.
- Eram la mare, în concediu, împreună cu soţia.
Într-o după amiază ne deplasasem de la Mamaia la
Techirghiol pentru a-i face o vizită mamei soacre
care se afla în acel loc la tratament. Ştii cum sunt
destineliterare@gmail.com

doamnele când se întâlnesc, ca să nu mai spun de
mamă-fiică, astfel că timpul a trecut ca o părere
începând să se însereze motiv pentru care am dat
semnalul de plecare spre regretul ambelor, care mai
aveau încă în rezervă trei mii de cuvinte nerostite.
Pentru că eram pentru prima dată în acea localitate,
am fost curioşi cum arată deplasându-ne astfel până
la punctul final de unde continua plaja şi câmpul.
Exact în momentul când efectuam virajul de întoarcere s-a produs un scurt circuit la instalaţia electrică
a maşinii rămânând fără faruri şi posibilitatea de-a
reveni.
- Dar priceput cum te ştiu, sigur ai remediat defecţiunea. Nu?
- Poate aş fi reuşit însă nu aveam chef de aşa ceva
după o zi atât de plăcută şi plină, așa că după un mic
control al instalaţiei i-am propus soţiei să procedăm
ca altă dată când în alte concedii nu găseam loc de
cazare şi extindeam scaunele maşinii făcându-le pat,
dormind așa în mijlocul naturii fără nicio inhibiţie.
- Şi eu am procedat astfel şi m-am simţit surprinzător de bine. De prea multe ori uităm cât de ospitalieră e natura! Şi?....
- Aşa precum ai spus, a fost o noapte deosebită,
bolta înstelată readucându-ne în memorie gânduri şi
imagini aproape uitate. Dar să nu lungesc vorba, să
ajung la faptul esenţial pe care doream să ţi-l supun
atenţiei. Deşi eram în concediu, reflexul condiţionat
m-a trezit a doua zi odată cu primele raze ale soarelui alungându-mi somnul şi scoţându-mă afară din
maşină ca pe o jucărie azvârlită de un copil. Până la
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malul lacului nu erau mai mult de cincizeci de metri
pe care i-am parcurs în câteva secunde respirând
aerul răcoros al dimineţii, e drept puţin cam sărat
după gustul ardeleanului din mine. Şi apa la prima
vedere mi se părea a fi numai bună de o bălăceală
astfel că nu am stat pe gânduri cercându-i calităţile.
Era într-adevăr de toată lauda, motiv pentru care am
înotat până hăt departe, până am simţit că ar trebui
să mă întorc pentru a nu-i da motiv soţiei să se îngrijoreze că o las singură singurică şi cu o maşină stricată.
- Ei... da!
- Aşa că revin la mal, marinar cuminte şi ca un copac retezat mă prăbuşesc pe nisipul deja călduţ să
profit de ceva ,,violete‟‟ şi să-mi refac forţele pierdute în lupta inegală cu Neptun. Încet, încet mă liniştesc auzindu-mi respiraţia cum se apropie de
normal, trupul absorbind căldura plăcută a razelor
solare. Cu ochii închişi, fiindcă soarele se ridicase
acum binişor, cu un al şaselea simţ, percep o altă
prezenţă în preajmă. Deschid ochii şi acum ţine-te
bine: la mai puţin de zece metri, o... fiinţă, o... femeie în picioare, întoarsă cu faţa spre mine, mă privea...
fix, insistent.
- Ooo! Norocosule!
- Lasă... Spun o femeie dar greşesc, neavând altă
expresie care s-o definească exact sau cel puţin pe
aproape cum arăta. Era... perfectă, atât de perfectă
încât ar fi făcut-o invidioasă şi pe doamna din Milo
dacă ar fi fost prin preajmă. Stătea şi mă privea fix,
cum am mai spus iar privirea ei... ardea. Ardea şi cu
fiecare clipă care trecea părea că se încinge mai tare
făcând-o aproape de nesuportat.
- Nu zicea nimic?
- Nimic, nimic. Doar mă privea însă privirea parcă
avea cuvinte, chemări, şoapte, îndemnuri, să mă
apropii mai mult, mai mult de ea.
- Ce ai făcut ?
- Nimic...nimic. Mă ştii. Nu sunt o persoană fricoasă
şi nici ... complexată. În primul moment am crezut
că ar căuta pe cineva în preajma mea, chiar am întors capul urmărindu-i privirea. Pe urmă, când mam convins că eu sunt cel vizat, mi-am zis că ori mă
cunoaşte ori mă confundă cu cineva. Aproape am
fost pe punctul de a porni o discuţie pentru a lămuri
situaţia. Când însă jarul privirii a început să ardă
anulând pur şi simplu distanţa dintre noi, simţindu-i
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ochii la câţiva centimetri de ai mei, am realizat că
ceva nu e în regulă, am avut un impuls de apărare
ca o tendinţă de-a întrerupe visul ori a o lua la fugă.
Dar n-a ţinut. Am fost prins în vraja acelei priviri şi
pur... pur şi simplu m-am blocat fizic şi psihic simţind cum nu mă pot împotrivi în niciun fel, iar creierul îşi încetineşte funcţiile blocând gândurile.
- Mă... sperii! Chiar aşa a...fost?
- Aşa. Sper deşi nu sunt sigur că pot să-ţi relatez
exact cum a fost fiind după cum ţi-am spus aproape
blocat. Spun aproape, deoarece ceva mai funcţiona
într-o oarecare măsură în mine, greu de definit ce şi
cât dar simţeam. Simţeam cum parcă din mine pleacă ceva, se scurge spre ea creind o punte de legătură
între noi. Puterile mă părăseau şi nu găseam niciun
punct de sprijin de care să mă agăţ. Cred totuşi, sunt
aproape convins că am încercat un strigăt de ajutor,
ori poate doar un gând de disperare. Pe urmă, poate
în aceeaşi secundă ca un bubuit de tunet, la mai puţin de cinci metri de mine am auzit vocea soţiei:
,,Aurele, vino, e gata masa! Te strig a treia oară‟‟.
Întorc capul instinctiv dar revin la poziţia anterioară
graţie unui imbold inexplicabil ori poate unei dorinţe
a subconştientului. Ochii, privirea nu mai găsesc
nimic, nimic din ce fusese cu câteva fracţiuni de
secundă mai devreme acolo, doar un gol luciu nefiresc de clar ce aproape mă înspăimântă. Sigur, a fost
prea mult pentru eul meu în timp prea scurt, așa că
nu am mai rezistat ceedând. M-am prăbuşit inert pe
spate pe nisipul plajei afundându-mă într-o noapte
neagră, absolută.
- Aşa a fost sau ţi-ai închipuit doar?
- Mi-a confirmat soţia. Ajungând lângă mine m-a
găsit livid, cu ochii daţi peste cap şi corpul cuprins
de un tremur.
- Gen epilepsie?
- Nu chiar dar aprope, ceea ce denotă existenţa în
organism a unor impulsuri nervoase foarte puternice.
Normal că s-a speriat foarte tare, a privit împrejur
pentru a vedea de are cui cere un eventual ajutor, dar
nevăzând pe nimeni a înţeles că trebuie să o facă
singură. A alergat la mal, a luat în căuşul palmelor
câtă apă a reuşit stropindu-mi cu ea faţa. Tremurul a
încetat şi în curând am dat semne de revenire. După
cinci, şase minute am deschis ochii conectându-mă
la realitatea concretă. Din nou voi sări peste amănuntele şi momentele ce au urmat inerente unor astdestineliterare@gmail.com
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fel de situaţii urmărind esenţialul. Am plecat cu greu
de la Techirhhiol, nici nu ştiu cum am ajuns la Mamaia la hotel. Conştient fiind că ziua de plajă e pierdută pentru mine, am ales să-mi refac forţele cu un
somn de câteva ore într-un pat adevărat.
- Cum te simţeai?
- Ca după o boală: slăbit, cu o groaznică durere de
cap şi o stare de agitaţie interioară pe care nu mi-o
puteam explica. Cred că nu am reuşit să adorm, ori
dacă am făcut-o a fost mai mult o încercare disperată, o dorinţă. Revenind de la farmacia staţiunii unde
fusese după ceva algocalmine, soţia exclamă:
- Nu eşti în regulă deloc. Eşti tot palid şi cu cearcăne. Mă îngrijorezi. Nu găsesc nicio explicaţie. Doar
mi-ai spus că te-ai trezit...normal. Să fi fost apa din
lac prea rece?
N-am îndrăznit să-i spun că am avut halucinaţii.
Am rugat-o să meargă la plajă urmând ca eu să rămân în cameră sperând totuşi cumva, cumva să revin la normalitate. N-a fost aşa, situaţia menţinânduse întreaga zi, continuând în noapte şi ziua următoare.
- Eşti deochiat Ŕ îmi spune soţia la un moment dat.
M-am gândit mult şi au fost excluse toate celelalte
posibilităţi. Sunt exact simptomele. Să căutăm pe
cineva care ştie să descânte de deochi.
Am râs în prima clipă neputând accepta aşa ceva
dar nu foarte convins deoarece mă mai întâlnisem
de-a lungul vieţii cu situaţii de genul acesta de care
auzisem. Dar unde să găseşti în staţiune o babă ori o
persoană care să se priceapă când toată lumea de
acolo venise la distracţie ori să-şi petreacă timpul în
mod plăcut? A încercat soţia vreme de un ceas ori
mai bine prin zonă dar fără niciun succes, eu mă
simţeam poate chiar mai rău pe timp ce orele treceau.
- De ce nu ai mers la doctor? Ştiu că erau puncte
medicale...
- Şi ce să-i spun, că m-a vrăjit o sirenă ? M-aş fi
simţit ridicol.
- Ce-aţi făcut? Bănui că...
- Tot soţia a venit cu soluţia, eu având gândirea cu
încetinitorul. Să mergem în Constanţa unde aveam o
rudă din parte ei, un unchi, verişor de-a tatălui pe
care tot aveam în plan să-l vizităm într-una din zile.
Am avut noroc. Avea într-adevăr soţia unchiului o
cunoştinţă care se pricepea şi care sosi întinzându-şi
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pe masa din sufragerie ustensilele porni să descânte
borborosind cuvinte neînţelese şi făcând numeroase
semne gen pase spre mine, cer şi pământ. Privea
mereu, intens când spre mine când în micul bol asupra căruia rostea descântecul, unde stingea chibritele
aprinse dând din cap ca semn de înţelegere a ceea ce
i se arată. Mi se adresă:
- Ai fost, ai fost deocheat tare... A vrut să te...- dar
se opri neterminând fraza, făcând semnul crucii spre
sine, apoi spre mine.
- Cine, cine m-a deochiat şi a vrut să...? o întrebai
curios foarte lăsând aceleaşi puncte de suspensie
care puteau să însemne orice.
- Putea să aibă orice formă din lume. Ai văzut-o! A
fost!
- Cine? întreb mai nedumerit ca înainte.
- O! Câte nu ştim, nu cunoaştem din cele ce sunt în
jurul nostru! Şi poate că e mai bine aşa.
- Dar descântecul acesta ce îl faci ce e, ce reprezintă?
- E apa, focul, aerul, elementele vieţii, care toate
trebuie să lucreze pentru revenirea ta la normalitate,
îmi explică atunci când încetară celelalte mişcări ca
o lămurire a întrebărilor din ochii mei. Am stins focul suferinţei în apa vieţii împrăştiind-o în aerul fără
de care nu putem trăi, te ung cu ea în locurile celor
mai importanţi centri ai corpului şi îţi dau să bei din
ea ca pătrunzând în tine să alunge deochiul adică
spiritul rău, mai pe înţelesul tuturor. Acum întindete, rosteşte în gând un ,,Tatăl nostru‟‟ şi să aşteptăm.
Mă voi ruga şi eu la Cel de Sus alături de tine.
- Şi...?
- Părea că ies din adânc de ape spre suprafaţă, aşa
simţeam, nu ştiu exact, exact cum să-ţi explic, neliniştea interioară dispărea iar ceea ce plecase din mine revenea la loc acoperindu-mă ca un scut de protecţie invizibil. Am respirat odată puternic şi parcă
m-am trezit din vis, unul urât plin de spaimă.
- Şi ce crezi că a fost cu adevărat? Ai o... explicaţie?
- O, şi eu aş vrea să ştiu cu adevărat! A fost... DEOCHI.
- Totuşi...?
- Poate nu suntem singurele fiinţe pe acest pământ,
putând exista şi altele pe care nu le putem vedea și
numai atunci când ele doresc aceasta. Ori poate sunt
spirite ori alte entităţi care pot lua diferite forme
după necesităţi.
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- Posibil, posibil. Şi ce crezi că ar fi dorit acea entitate în momentul acela de la tine de a acţionat în
acest mod?
- O ar putea fi atât de multe ... posibilităţi. Nu am de
unde să ştiu.Ţi-aş spune doar una: ai auzit desigur
de... moarte subită, nu?
- Da. Dar atunci, dacă a dorit aceasta de ce nu a
putut... finaliza acţiunea?

- Gândesc cum altă forţă, poate mai puternică a
oprit-o, ori a considerat că misiunea mea pe acest
pământ nu a fost îndeplinită.
- Mi-ai dat de gândit iarăşi. Cu cât cunoaştem mai
multe, cu atât avem impresia, ca să nu zic convingerea, că ştim mai puţine. Ce paradox!

Dora Groza - Dance of the witch
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Leonard I. VOICU

Voiaj de neuitat
(continuare)

Razele soarelui invadaseră de mult dormitorul. Cristian Petrean, cufundat într-un somn profund,
visa cum se plimba într-un crâng înflorit şi cu cât se
străduia să distingă mai bine culorile florilor cu atât
era din ce în ce mai mult deranjat de o lumina
profuză. În cele din urmă deschise ochii de-a binelea
şi înţelese de ce era aşa strălucitor în crângul visat,
soarele era de mult pe cer. Apoi se întrebă cât este
ceasul. Buimac, îşi reaminti unde era şi îngrijorarea
îl cuprinse imediat. Fără să stea prea mult pe gânduri
se ridică din pat şi îmbrăcat în pijama, se îndreptă
spre bucătărie unde îşi găsi tatăl, punând apă într-un
ibric.
- Bună dimineaţa ! Cum ai dormit ? întrebă Cristian,
în timp ce-şi freca ochii încă umflaţi după somn.
- Bine ! confirmă Marian Petrean cu o voce neutră
ce nu lăsa să se întrevadă nici un sentiment, nici o
emoţie.
- Ce faci ?
- O cafea, sosi un răspuns lapidar, rostit pe acelaşi
ton indiferent.
- Pentru cine ? Văd că ai o cană plină cu cafea pe
masă, se miră Cristian.
După câteva secunde lungi şi jenante în care
Marian Petrean lăsă impresia că nu realizează despre
care cană este vorba, găsi, ca prin farmec, un răspuns potrivit:
- Cea de pe masă e pentru tine.
Cristian se însenină, o senzaţie de fericire, de
revenire la normal îl cuprinse deodată. Sunt speranţe
! îşi spuse, apoi se aşeză pe scaun la masă. Deodată,
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o undă de îndoială se strecură, făcându-l să nu mai
fie sigur dacă răspunsul tatălui său era adevărat, ori
numai o invenţie de moment a unui om bolnav, pentru a salva aparenţele.
- Ai mâncat tată ? schimbă el subiectul.
- Nu !
- Vrei să mâncăm împreună ? propuse apoi entuziasmat de imaginea unor amintiri îndepărtate.
- Păi... stai să vină Ana. Ea face de mâncare ! ezită
Marian Petrean.
- Lasă că fac eu de data aceasta. O omletă cu şuncă,
brânză şi salată sună bine ?
Tatăl său nu răspunse. Se aşeză pe scaun la
masă şi începu să privească în gol, în farfuria din
faţa sa, semn că nu se mai ocupă de cafeaua pe care
tocmai o pusese pe foc şi nici de nimic altceva. Aştepta să fie servit în timp ce se cufundase în gândurile sale, ori, numai într-o tăcere absentă. Cristian
concluzionă că oferta sa a fost acceptată, de aceea,
se apropie de aragaz, şi începu să prepare mâncarea
în timp ce nu scăpa din priviri ibricul cu apă ce se
încălzea rapid.
- O să plouă azi ! afirmă Marian Petrean, aşa, ca din
senin, cu un glas neaşteptat de blând şi convingător.
- De unde ştii ? Văd că e soare afară. Poate facem o
plimbare. Hai să mergem în oraş ! aduse Cristian
subiectul spre ce ar fi dorit să facă de fapt.
- O să plouă azi ! repetă Marian Petrean, fără să răspundă invitaţiei.
- Bine tată ! Acceptă resemnat Cristian. Uite ! Cafeaua e gata. Vrei zahăr ?
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- Da ! O linguriţă, preciză tatăl său cu o voce monotonă, dar ce ascundea o undă de satisfacţie, asemănătoare unui copil alintat ce este obişnuit să primească
tot ce-şi doreşte.
Cristian spălă câteva foi de salată pe care le
tăie în bucăţi mai mici, adăugă felii de roşii, de castraveţi, ceapă şi ardei gras, amestecă totul într-un
castron împreună cu un strop de ulei de măsline,
puţin oţet, sare, piper şi boia de ardei iute, ingredientul preferat al lui Marian Petrean. Împărţi omleta în
două porţii egale, îşi servi tatăl, iar apoi se aşeză şi
el la masă. Începură să mănânce. Primele minute se
scurseră în tăcere, dar Cristian avea nevoie de un
răspuns.
- Pe vremuri, când eram mic, îmi plăcea să mergeam
în parc, să mă dau în lanţuri, la roata cea mare, pe
tobogane şi balansoare, să mă plimb cu vaporaşul ori
cu barca pe lac. Hai să facem o plimbare ! Vrei să
mergem în Herăstrău ori în Cişmigiu ?
Marian Petrean mesteca amănunţit fiecare
îmbucătură, nici o grabă să zică ceva nu se citea pe
faţa sa. Probabil auzise invitaţia, dar nu răspunse.
Câteva momente ce păreau lungi trecură înainte de a
spune ceva. Cristian nu avea nici cea mai mică idee
dacă tatăl său îl ascultă, înţelege întrebarea, ori este
pur şi simplu complet absent.
- De unde ai luat brânza ? E de la ţăran ?
- Nu ştiu ! E de la piaţă ! scrâşni din dinţi Cristian
surprins de această schimbare de subiect.
- E foarte bună. Mai ai ?
- Da ! Desigur, mai vrei ?
- Nu acum, dar vroiam să păstrezi şi pentru Ana. I-o
fi şi ei poftă.
- Da tată ! A mai rămas o bucată. Uite ! O pun în
frigider.
- Ai o ţigare ?
- Păi nu ziceai că te-ai lăsat de fumat ?
- Ai mă o ţigare sau nu ? tună cu o agresivitate neaşteptată Marian Petrean.
- Hai să mergem să cumpărăm ! îi propuse fiul său
gândind că astfel, avea o scuză valabilă să-l scoată
din casă.
- Hai ! Dar să nu ne ştie Ana că se supără foc, sublinie Marian Petrean în timp ce chipul său căpătă un
aer intrigant, am putea spune chiar maliţios.
- Bine ! Merg să mă îmbrac şi plecăm în câteva minute !
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- Da unde vreţi să mergeţi ? dori să afle Ana care
tocmai sosind în bucătărie auzi ultimele cuvinte.
- Mergem la o mică plimbare, probabil prin Cişmigiu, se grăbi să o liniştească Cristian în timp ce se
îndrepta spre uşa bucătăriei, făcând cu ochiul un
semn de complicitate tatălui său.
- Aţi mâncat ?
- Da ! Am mâncat !
- Cristi ! Stai să-ţi zic ceva ! continuă Ana urmândul afară din bucătărie.
- Ce este ?
- Să ai grijă de taică-tu, spuse ea după ce se asigură
că soţul său n-o poate auzi, să nu-l scapi din ochi, să
nu se piardă. Că nu mai ştie să vină înapoi. Am păţit-o odată cu el şi m-am speriat rău de tot. A plecat
într-o zi fără să-mi spună şi am avut noroc cu un
vecin care l-a adus înapoi pentru că ştia că e bolnav.
Dumnezeu i l-a scos în cale. Aşa că... să fii atent.
- Bine mamă ! Nici o grijă !
Cristian Petrean se pregăti în grabă
îmbrăcându-se cu o pereche de pantaloni de vară de
culoare bleu-marin şi o cămaşă galbenă cu mâneci
scurte, care se asorta cu ceasul de aur Tissot New
Helvetia primit cadou la aniversarea de 40 de ani,
vara trecută, de la Mary Galagher, prietena sa. Fiind
un bărbat înalt de 1,90 m, cu păr uşor grizonat, cu
ochi verzi şi alură sportivă, Cristian impresiona chiar
de la început cu tenul său bronzat şi un zâmbet jovial, ce sugera buna dispoziţie şi uşurinţa de a se lăsa
abordat. Câteva riduri desenate pe frunte, erau dovezi ale trecerii timpului şi experienţelor trăite. Privirea sa atentă la tot ce se petrece în jur, lăsau să se
întrevadă faptul că era alert, stare care îi fusese cu
siguranţă de folos de-a lungul anilor în diferite situaţii. Sandale din piele maronii, de o calitate ireproşabilă, confecţionate în Italia şi o curea de pantaloni
tot din piele, cu o cataramă ce relua forma elegantă a
ceasului, completau ţinuta vestimentară. Cristian nu
era un maniac al cravatei şi costumului călcat, dar
hainele de fiecare zi şi le alegea cu gust.
Tatăl său era deja pregătit. Ca de obicei, purta pantaloni gri şi o cămaşă albă cu mâneci scurte.
Ieşiră pe uşă, nu înainte de a spune ''la revedere''
stăpânei casei, reasigurând-o că ''vor avea grijă''.
- Hai să luăm un taxi ! îşi îndemnă Cristian tatăl.
- Păi şi ţigările ?
- A da ! Uitasem ! De care preferi ?
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- Cartel.
- Are vreo legătură cu politica actuală ?
- Da' ce ştii tu despre politica actuală ?
- Eu ? Mai nimic. Era numai o întrebare retorică.
- Păi dacă nu ştii să-ţi explic eu, sări pe această ocazie Marian Petrean, dând de înţeles că era un subiect
pe care îl stăpânea şi ştergându-se la gură de nişte
firmituri invizibile, făcu semn că se pregătea să înceapă o lungă expunere.
- Tată ! Sigur că ar fi interesant să-mi spui cine este
şi ce face fiecare în politică, dar eu nu-i cunosc ! Iar
situaţia generală vorbeşte de la sine. Ţara se scufundă sub din ce în ce mai multe datorii. De ce ? Pensionarii regretă anii comunismului, uitând că din cauza celor peste patruzeci de ani sub seceră şi ciocan,
s-a ajuns unde s-a ajuns. Corupţia este în floare, infrastructura este aproape neschimbată. Aceleaşi şosele din epoca anilor '70, mai bine asfaltate, dar de
aceeaşi lărgime, în timp ce numărul vehiculelor a
crescut exponenţial. Tu ştii că nemţii aveau autostrăzi înainte de cel de-al doilea război mondial ?
Hai s-o lăsăm baltă ! Mai bine să vorbim de-ale
noastre. Ce face vărul tău Obretin de la Galaţi ?

- Păi ce să facă ? E bine ! răspunse dezumflat Marian Petrean.
- A ieşit la pensie ?
- Da ! A ieşit de vreo doi ani. Dar tu de unde îl cunoşti ?
Cristian înmărmuri. Câteva clipe îi trebuiră
ca să-şi revină şi să reanalizeze o situaţie ce era atât
de greu de acceptat. Încă o dată, oftă, apoi reluă cu
noi speranţe:
- Bine tată, ce ţigări ziceai să cumpărăm ?
- Pall Mall !
Cristian nu fu surprins de noua alegere a tatălui său şi după ce cumpără ţigările, opri un taxi şi
ceru şoferului să-i ducă la Cişmigiu. Ajunşi la Piaţa
Sudului, traficul deveni mai laborios, apoi maşina
porni pe şoseaua Olteniţei, trecu pe lângă cimitirul
Belu, continuă pe Calea Şerban Vodă, bulevardul
Dimitrie Cantemir, şi în scurt timp ajunse la Piaţa
Universităţii. După câteva minute, coborâră la intersecţia dintre bulevardul Regina Elisabeta şi strada
Ioan Zalomit.

(va urma)
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Adriana WEIMER

Lumina
Se va întoarce
izvorul la matcă
şi cuvântul în sens
îşi va întoarce calea;
se va întoarce
fructul în sămânţă
şi lumina de zi
în strălucire de stea
îşi va regăsi cerul;
cântecul
se va reîntoarce
în sfere
şi rugăciunea
va renaşte
calea sfinţirii.
În lumină voi apune,
în lumină voi trece,
cum Lumina-n vitralii
îndumnezeită-n
Altare.

voi veni în Cuvânt,
alteori în cuvinte...
Nu voi lua nimic
dacă plec,
poate numai uitarea...

E vremea
E vremea
salcâmilor
şi a trandafirilor urcători
Ŕ miresme-splendori;
e vremea
regăsirii
şi-a amintirilor,
e vremea
întâlnirilor de suflet
şi înaltă poezie
Ŕ cuvât-bucurie;
e vremea lui mai,
e vremea luminii.

Dacă plec...
Nu voi lua nimic
dacă plec,
poate numai plecarea...
Voi veni uneori în gând,
în suflet,
în fapte deja făcute;
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Mă-ntorc
Dragostea mea,
e vremea luminii!
Mă-ntorc spre tine
mereu
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cu suflet senin,
cum salcâmii în floare,
cum clipele-n destin.

după tine îmi rotesc
şi viaţa,
şi iubirea,
şi norocul.

Mereu înspre voi

Departe de mine

Port povara stelei în noapte:
şi-n întuneric,
lumina-mi
se revarsă-n priviri
mereu înspre voi.

Departe de mine umbra sfârşitului…
ca pofta de viaţă în lumină de zori
îmi apari.
Paşii mă poartă pe drumuri de soare
şi cald mi-e sufletul în lumină de gând.

Lumina-n vitralii
Se va întoarce drumul la mine
precum pământul în brazda de toamnă
Ŕ bumerang înspre suflet Ŕ.
Voi apune-n lumină,
în lumină voi trece,
cum lumina-n vitralii
îndumnezeită-n altare.

Mirabil Cuvânt

Pe aleile vieţii
falnicii brazi mă privesc în adâncuri
cu ochi de senin,
de înalt.

În lumină
Am ales cu sufletul
o stea care-mi seamănă;
pe drum de stele
paşii au redevenit zbor;

Cât pot cuprinde-n priviri
Ŕ o mare de grâu încolţit
în soare tomnatic.

am ales cu inima
cerul la care să urc în lumină.

Cât pot cuprinde în gând
Ŕ aur de grâu pârguit în soarele verii.

Rămâi

Sămânţă prinsă în sfânt pământ,
ca-n pilda vie a semănătorului
Ŕ rod adunat în lumină
spre mirabil Cuvânt.

N-aş vrea să schimb nimic din ce-i acum;
muguri de linişte se deschid înspre noi;
pot să privesc viaţa în ochi
şi seninul din privirea ta.

Steaua Polară

Rămâi aici, să poţi gusta şi tu
din calda lumină a vieţii.

Eşti Steaua mea Polară,
ţi-am spus într-un vis;

La infinit
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Împărţită în patru,
inima stelei
Ŕ şi a mea Ŕ
se divide la infinit lumină.

O vreme
A fost o vreme
când ţi-ai deschis timpul înspre mine
şi i-ai dat vieţii
ce era al vieţii.

Echinox
În echilibru cu Universul
sufletul meu intră în echinox
ca-ntr-o mănăstire
Ŕ cu smerenie Ŕ.

Drum
De câte drumuri are nevoie un drum
spre a-şi găsi sensul?
Drum la drumul mare mă simt...
Sensul e unic, e singur?...

Timp al clipei
Vine un timp al clipei din urmă
când ochii nu vor mai vedea
şi buzele nu vor mai spune
Ŕ clipa-tăcere Ŕ.
Semn de viaţă şi iubire
e lacrima ce-acum curge,
cuvintele ce-acum se rostesc,
seninul privirii mele spre voi;
primiţi-le,
ca şi cum ar fi
revărsarea clipei mele finale
spre-apoi.
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A venit o vreme
când ai deschis spre mine cerul dragostei
şi i-ai dat iubirii
ce era al iubirii.
Va veni o vreme
când vei deschide cerul spre mine
şi voi da pământului
ce e al pământului
şi sufletul meu ţie, Doamne.

Dăruim
Rând pe rând,
fiecare pas făcut împreună
e drumul nostru;
rând pe rând,
fiecare clipă petrecută împreună
sunt amintirile noastre;
rând pe rând,
fiecare drum
şi amintire împreună
e viaţa noastră;
rând pe rând,
vieţile noastre împreună
ni le dăruim unul altuia,
pas cu pas,
amintire cu amintire.
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Mesaj de la Acad. Ioan-Aurel Pop
Rectorul Universității ―Babeș-Bolyai‖ din Cluj-Napoca
Distinse Domnule Cetățeanu,
Adevărat că a înviat!
Vă mulțumesc pentru publicarea articolului, pentru gândul bun și Vă felicit pentru stăruința prin care viețuiți, sub aspect spiritual românesc, atât de departe de țară. Este o alinare să vă știm acolo, neplecați și drepți,
făcând cunoscute valorile noastre într-o lume a tuturor valorilor (și, câteodată, ca și în România, a nonvalorilor!).
Cu gânduri numai de bine,
Ioan-Aurel Pop
***
Mesaj de la dr. Teona Scopos
Stimată Redacție,
Am aflat de publicația dumneavoastră de la o cititoare fidelă, o doamnă profesor de limba română,
pensionară, Anișoara Dumitrescu din Iași. Mi-a pomenit și de concursul de poezie propus de dumneavoastră.
Citind regulamentul de participare... am zâmbit cu oarecare amărăciune. Am depășit cu aproape douăzeci de
ani limita maximă de participare. Îndrăznesc totuși să vă trimit, fără legătură cu concursul, câteva poezii. Mă
numesc Teona Scopos, sunt medic în Iași și de ani buni îmi hrănesc sufletul frământând slove. Pentru a mă
cunoaște mai bine alătur un CV. Dacă versurile trimise vă vor stârni interesul, veți proceda cum veți crede
de cuviință. În ceea ce mă privește,mă bucur că am aflat de Revista DESTINE LITERARE, că citesc materiale deosebite. Are internetul meritele lui.
Cum e Sâmbăta Mare, doresc tuturor celor de bună credință pace și senin pentru fiecare clipă din viață.
Lumină din Lumină pentru gând și suflet. Sfintele Sărbători să aducă tuturor sănătate, respect, dragoste, inimă bună, puterea de a merge cu fiecare pas spre binele zilei de mâine. Bunul DUMNEZEU să ocrotească pe fiecare, binecuvântând gândul bun, fapta cinstită și sufletul curat.
HRISTOS A ÎNVIAT!
dr.Teona Scopos
***
Târgu-Jiu, Gorj, România
Miercuri, 1 aprilie 2015, acasă, ora 11.30
Simate Domnule Alexandru Cetățeanu,
M-a surprins plăcut mail-ul Dumneavoastră, pe care l-am primit în 29 martie a.c., prin intermediul
căruia am făcut cunoștință cu revista de cultură Destine literare, a scriitorilor români din Canada. Nu știu
dacă știți cu exactitate cine sunt și dacă nu cumva ați trimis prin poșta electronică mesajul și către mine, la
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grămadă, celor din listă și la ăia din Țară.
Mi-a plăcut revista și Vă mărturisesc că am simțit aerul de acasă din paginile ei. Deși este scrisă la
mii de mile (ca să folosesc unitățile de măsură nord-americane) distanță de România, pentru cititorul Destinelor literare senzația este plăcut învăluitore, ca într-o atmosferă a cenaclurilor literare de calitate din Țară.
Nu sunt critic literar (nici măcar diletant), ci doar un modest consumator de cultură (literatură în cazul de
față), dar vreau să Vă spun, și o fac cu fermitate, fiind convins că nu greșesc (prea mult) făcându-o, că nu
este cu nimic mai prejos față de alte reviste culturale de prestigiu din Țară: România literară, Convorbiri
literare, Scrisul Românesc, Dilema, Ramuri, Caietele Columna sau Confesiuni, ca să enumer doar revistele
cu care sunt mai familiarizat.
Sunt preot (de țară) și profesor de religie la Colegiul Național Spiru Haret Târgu-Jiu. Colaborez în
scris cu reviste de cultură din Țară, cu articole de teologie sau cu proză.
O singură dată ne-am întâlnit față către față, în vara anului 1982, la Amărăști. Eram cu fratele meu,
iar Dumneavoastră cu soția și am făcut împreună castele de nisip în Pesceana. Atunci ați recitat multe din
poeziile fiului Dumneavoastră, Dragoș. Ce frumos, mi-aduc aminte de parcă ar fi fost deunăzi! Cu Dragoș
m-am întâlnit de trei ori până acum, în vacanțe, doar la Amărăști, ultima dată cu puțin timp înainte de a pleca în Canada, pentru a-și întâlni părinții care între timp… aleseseră exilul. Ne-am făcut atunci, la ultima
noastră întâlnire, o promisiune (reciprocă): când vom ajunge mari, să devenim scriitori. Apoi, viața ne-a
separat. Peste ani, aveam să aflu despre el că s-a căsătorit cu o chinezoaică, cel puțin așa am înțeles de la
bunica lui, Tanti Venuța. Fire comunicativă, Mama Venuța mi-a oferit o carte, Un român în Canada, a lui
Alexandru Cetățeanu, din care aveam să aflu mai multe despre preocupările medicale ale părinților lui Dragoș. Acum și despre dumneaei vorbim, din păcate, la timpul trecut.
Sunt băiatul cel mare, din cei doi ai lui Emilian (Milică) Păunescu. Tata a citit și el cartea Dumneavoastră, în 1996, cu puțin timp înainte de a trece și el la cele veșnice. Vorbeam cu el și comentam împreună
ceea ce citeam. Am discutat și cu Tata despre Dumneavoastră. Am rămas și eu și el cu impresia că Dumneavoastră ați păstrat nestins dorul de Țară și că indiferent de meridianul sau de paralela pe care V-ați aflat la un
moment dat pe Pământ, Dumneavoastră ați purtat, purtați și veți purta Frumosul de acasă în suflet.
Vă doresc sănătate, putere, credință, tărie, viață și spor în activitatea frumoasă pe care continuați să o
desfășurați! Pentru că ne apropiem de Slăvitul și luminatul Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos,
Vă doresc și pace, liniște sufletească, clipe minunate alături de cei dragi, belșug de bucurii duhovnicești și
întru toate bună sporire! Paște fericite!
Vă îmbrățișează cu drag și binecuvântare,
Al Dumneavoastră, Anghel-Nicolae Păunescu.

Poarta Sărutului, Târgu-Jiu, România
Opera mareului sculptor Constantin Brâncuși
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CENTRUL DE STUDII CANADIENE, 1997
Universitatea București
Centrul de Studii Canadiene este o structură non profit de planificare, organizare şi
coordonare a activităţilor de ordin cultural vizînd difuzarea şi promovarea valorilor culturale
canadiene de expresie engleză şi franceză.
Activitatea centrului se adresează studenţilor Universităţii din Bucureşti, elevilor
de liceu din clasele terminale ale liceelor bilingve, cadrelor didactice din învăţămîntul preuniversitar şi universitar, cercetătorilor interesaţi de domeniul studiilor canadiene
Neavînd în prezent patrimoniu propriu, centrul utilizează o sală din sediul Facultăţii de Limbi Străine, str Edgar Quinet 5-7, et.4, echipată cu un calculator obţinut printr-un
grant al Fundaţiei pentru o Societate deschisă şi cîteva sute de cărţi şi periodice de specialitate provenind din donaţii ale Ministeului Afacerilor Externe şi Comerţului Internaţional al
Canadei, ale Ambasadei Canadei la Bucureşti şi ale profesorilor canadieni şi români.
Lucrările centrului pot fi consultate de masteranzi, doctoranzi, profesori şi cercetători din ţară şi străinătate.
Centrul este gestionat prin activitatea benevolă a studenţilor şi cadrelor didactice
interesaţi de activitatea de predare şi cercetare în domeniul studiilor canadiene, neexistînd
resurse umane proprii.












Centrul işi propune să desfăşoare următoarele activităţi:
Documentare în aria culturii şi civilizaţiei canadiene;
Organizare de conferinţe şi dezbateri pe probleme actuale ale culturii şi cercetări
culturii canadiene;
Colocvii naţionale;
Colocvii internaţionale;
Cooperarea cu Asociaţia Canadianiştilor din Europa Centrală şi Orientală;
Cooperarea cu ICCS (International Council for Canadian Studies);
Participarea la evenimentele organizate sub egida francofoniei;
Organizarea de evenimente culturale (spectacole de teatru, poezie etc,vizionări de
filme, lansări de cărţi etc.);
Cercetări în echipe mixte cu ICCS, AIEQ(Association internationale d‟etudes
Québécoises) şi departamente de studii canadiene ale universităţilor din ţară şi străinătate.
Organizarea unui program de masterat de studii canadiene;
Sprijinirea studenţilor în realizarea de studii pre şi postdoctorale (şcoli de vară, conferinţe naţionale şi internaţionale)
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FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURES
Faculty of Journalism and Mass Communication
M.A. Program: Intercultural Communication Strategies - Literary and Linguistic
Interdisciplinary M.A. MODULE: CANADIAN STUDIES 2014-2016
• Started in 1997 Canadian Studies Program is now a module within the framework of
the INTERCULTURAL COMMUNICATION STRATEGIES, a LITERATURE
AND LANGUAGE M.A.degree. It provides an interdisciplinary and multidisciplinary
study of Canadian culture and society in a European comparative perspective,
theoretical courses focusing on multiculturalism, intercultural discourse in literature
and cultural linguistic overlaps. In addition to media communication courses, the
program offers courses in Anglophone and Francophone literature and culture,
interethnic relations in Canadian society, Canadian history, the Canadian political
system, as well as courses to improve English and French practice ,oral and written,
including business correspondence, thus meeting both the requirements and needs for
inter-and cross-cultural communication and labor market opportunities.
• The Romanian professors who teach the courses were specialized in Canada, and the
program benefits from the contribution of experts from Canada, Germany, France,
Czech Republic etc.
• Graduates will be able to occupy positions in various areas of social life involving
political, cultural and economic relations with Canada, in the central institutions in the
field, international organizations, embassies, non-governmental organizations, cultural
foundations, mass media, publishing houses and advertising agencies. They will be
employed as teachers in secondary education and higher education and research ; they
may continue their studies at the the Ph.D. level.
• Many students of this M.A. program have won study scholarships to Canada.
• The program enjoys the permanent support of the Canadian Embassy in Bucharest
and of the Central European Association for Canadian Studies.
This four-semester program is open to all graduates of long-term higher education,
who have a very good knowledge of English/French and knowledge of
French/English at the comprehension level. Students with degrees from non
philological faculties can obtain B2 language proficiency certificates in English or
French ; they may choose to write their dissertation in Romanian.
ADMISSION for 2014 will be held in July and SeptemberFor further information
write to : danifrumusani@yahoo.com, monibott@yahoo.com,
ruxandra.radulescu@rdslink.ro;
Stimata profesoară Denisa Oprea, ne-a furnizat informațiile prezentate mai sus și în plus, ne-a semnalat acestă carte interesantă, realizată la Universitatea din București:
Romanian – Canadian Relations
BERCIUŔDRAGHICESCU, Adina, TOMESCU Silvia-Adriana: Relații româno-canadiene, Bibliografie
generală. București: Editura Universitații din București, 2012.
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Dragostea din «călimară»
Concurs internațional de poezie patriotică - 31 august 2015
(reluarea anunțului din numărul trecut al revistei ”Destine Literare”, cu unele modificări sugerate de cititori
și altele impuse de trecerea spre cele veșnice a maestrului Corneliu Leu, partener la acest Concurs)
De la «Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?», la «Patria mea e limba
română», sentimentul patriotic apare ca un fior adânc, unic pentru fiecare
dintre noi, o trăire care ne sculptează inima, gândurile, vorba şi viaţa de zi
cu zi. Anul trecut, românii din Montreal (şi din alte părţi ale Planetei) au
aşteptat până la 5 ore în picioare, în ploaie şi în vânt, numai să voteze spre
binele ţării lor de origine! Nu este aceasta o dovadă clară că românii nu au
uitat România, că o iubesc şi că îi vor binele? Nu este acesta PATRIOTISM? Un vânt de speranţă spre mai bine adie spre Carpaţi! De Ziua
Limbii Române, pentru a fi alături în colaborarea pe care am stabilit-o cu
organizatorii din țară ai marii sărbători (sub bagheta Maestrului Corneliu
Leu), Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români (ACSR) şi revista Destine Literare lansează un concurs de poezie patriotică, prin care dragostea
de România, de limba română şi de români să fie document şi la acest început de mileniu. În afară de faptul că lucrările selecționate vor fi propuse
pentru distincțiile ce se vor acorda în țară cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Române, organizatorii vor acorda premii, după cum urmează :







Premiul I «Claude Matasa»*, în valoare de minim $500 CAD
Premiul II «Constantin Clisu»**, în valoare de minim $300 CAD
Premiul III «Ion Țăranu»***, în valoare de minim $200 CAD
Premiul special Ŕ ”Corneliu Leu”**** în valoare de $150 CAD
Premiul special al juriului Ŕ ”Pompiliu Manea” în valoare de $150 CAD
Mențiune, de $100CAD

Pentru participanții cu vârste sub 15 ani sau peste 35 de ani se vor acorda premiile menționate mai sus ”hors concours”. Acestora li se vor atribui diplôme și cărți din partea juriului, fără premii în bani.
Condiţii de participare :
1. Vârsta minimă 15 ani
2. Vârsta maximă 35 de ani
3. Se vor trimite maximum 3 poezii, în limba română, cu diacritice (poeziile în engleză sau franceză trebuie
să aibă şi o traducere în română)
4. O poză de tip paşaport, o scurtă prezentare a autorului (autoarei) de maxim o jumătate de pagină, (font
12, format Word), care să conţină: nume complet, adresa, telefon, adresa electronică, țara, localitatea de
reşedinţă şi profesia.
5. Poeziile trimise vor rămâne în arhiva organizatorilor.
Termenul limită de trimitere a poeziilor este data de 15 august, 2015, la adresa: destineliterare@gmail.com. Românii poeţi din Canada, care simt că pot împleti în versuri dragostea de ţară, de mamă
cu dragostea de ţară adoptivă, sunt bineveniţi să ne trimită şi astfel de poezii. Premiile şi cele mai repre342
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zentative poeme vor fi publicate atât în revista Destine Literare, cât și în noua ediție a „Antologiei de poezie
dedicată limbii române‖ care întrunește cele mai bune creații la asemenea concursuri, răspândindu-le în țară
și la românii din întreaga lume (în măsura în care se vor continua activitățile al căror ”suflet” era marele și
regretatul scriitor patriot Corneliu Leu).
Vă aşteptăm în număr cât mai mare!
Destine Literare
destineliterare@gmail.com

*Prof. Dr. Claude Matasa, inventator şi mare patriot român. Fost deţinut politic. A fost Consul Onorific al
României în statul Florida şi Membru de Onoare al ACSR. A contribuit cu articole interesante la revista
Destine Literare. A luptat pentru a se înfiinţa un Muzeu al Comunismului în Bucureşti, oferindu-se chiar să-l
finanţeze în parte. Iniţiativa lui Claude Matasa nu au putut fi materializată, împiedicându-se de rezistenţa
neocomuniştilor la putere în România, în frunte cu fostul preşedinte Traian Băsescu.
**Constantin Clisu a fost un apreciat scriitor român, mare iubitor de ţară şi de neam, care a petrecut ultima
parte a vieţii în Edmonton, Alberta. A fost un fidel membru al ACSR. A activat intens pentru a se «înzestra» oraşul Edmonton cu un bust al lui Eminescu.
*** Dr. Ion Țăranu a fost un patriot român, lider al unei importante componente a comunităţii româneşti din
Montreal, încă din anul 1951. A înfiinţat mai multe asociaţii româneşti, cu scopul de a uni românii din Montreal şi chiar din Canada. Împreună cu alţi câţiva români patrioţi a înfiinţat Câmpul Românesc de la Val David. Pentru activităţile lui comunitare a fost onorat cu Ordinul Canadei A scris mai multe cărţi despre românii din Montreal şi a fost membru devotat al ACSR.
****În cazul în care vor exista şi alţi sponsori ai concursului (prieteni devotați ai celor menționați etc.) premiile vor fi mai mari. Numele acestora precum şi componenta juriului, vor fi anunţate public de Ziua limbii
române, pe data de 31 august, 2015, la Piaţa României din Montreal și vor fi făcute publice de publicațiile și
documentele care apar în țară, pe site-urile internet care leagă rețeaua tuturor celor ce sărbătoresc în lume
Ziua Limbii Române, în noua ediție a „Antologiei de poezie română dedicată limbii româneŔ coordonator
Corneliu Leu (în condițiile în care se vor continua activitățile inițiate și susținute de regretatul scriitor Corneliu Leu).
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Fiecare autor care semnează
în revista „Destine Literare”

răspunde moral şi juridic de conţinutul articolului său.
Redacţia respectă ortografia autorului.
Materialele nepublicate nu se înapoiază autorilor.
Autorii textelor publicate nu se remunerează.

Vă rugăm să trimiteţi materialele
pentru numărul viitor până la data de 15.VIII.2015, scrise
cu diacritice (pentru limbile română şi franceză), alături
de o scurtă biografie despre dumneavoastră şi o
fotografie tip paşaport pe adresa redacţiei:

destineliterare@gmail.com
De asemenea, vă rugăm ca textele să nu facă referiri
discriminatorii, să fie întotdeauna argumentate şi să
păstreze o tonalitate decentă, mai ales pentru temele
cu iz politico-social şi religios.

Difuzare: SC LIBRIS SRL (www.libris.ro)
Strada Mureșenilor, nr. 14, Brașov, Romania
CANADA/ USA: se primesc comenzi prin email destineliterare@gmail.com
Toate numerele revistei Destine Literare pot fi citite pe site-ul ACSR:
www.scriitoriiromani.com și rețeaua ISSUU (Destine Literare)

ISSN 1916-0623
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Organizatorii vor acorda premii şi menţiuni.

Termenul limită de trimitere a poeziilor este
data de 15 august 2015, la adresa:
destineliterare@gmail.com
Românii poeţi din Canada, care simt că pot
împleti în versuri dragostea de ţara mamă cu
dragostea de ţara adoptivă, sunt bineveniţi
să ne trimită şi astfel de poezii.

Detalii la pagina 342

Coperțile romanului Sarra (vol. I și II) de Nicolae Bălașa

Coperta 1 (foto):
Montreal (Piața României) – Canada: Statuia lui Mihai Eminescu, opera
eminentului sculptor Vasile Gorduz. Monumentul a fost plasat la nivelul
ierbii, deși sculptorul l-a conceput a fi instalat pe un soclu de 1,8 metri.
Unii dintre români vorbesc de o adevărată „crimă” la adresa voinței marelui
artist.
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