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Destine Literare

CETĂŢEANU Alexandru
(CANADA)

Întoarcerea la Amărăşti
Mă aflu în trenul «accelerat» IR 1522 care a
sosit cu o întârziere de numai 22 de minute în gara
Drăgăşani. Mi s-a spus că aşa este normal şi că se
putea să fie mai rău… să nu mă necăjesc degeaba.
Evident, nu m-am necăjit. Trenul vine de la Păuşa Călimăneşti, aşa am înţeles – şi mă va duce încet,
dar sigur (sper) la Bucureşti. Mâine iau avionul spre
Canada, via Londra (unde voi zăbovi câteva zile),
deci trebuie neapărat să ajung în Capitală! Întoarcerea la Amărăşti a luat sfârşit – voi reveni pe această
temă…
Este 1 iunie, 2016. La mulţi ani copiilor Planetei! Chiar acum, am intrat în părăginita gară Drăgăneşti – Olt! Tristă înfăţişare! Dar care gară nu
este în paragină în România? La Piatra Olt, fel de fel
de vagoane vechi şi ruginite, gloria începutului de
secol XX, sunt expuse la vedere – o fi vorba de vreun muzeu al CFR? Dar vreau să rămân pozitiv – să
găsesc şi «plusuri», fapte încurajatoare, care să dea
speranţe că încet (cam prea încet...) «trenurile» României vor merge în direcţia cea bună! De exemplu,
pot spune şi demonstra (am făcut poze) că cel puţin
o gară, cea din Drăgăşani face excepţie, este mai
îngrijită, plăcută privirii. Păcat că în spatele ei se
afla o ruină de bloc care strică mult aspectul general
(poza alăturată demonstrează). Însă faţada este zugrăvită, iar peronul este curat şi fără crăpături. Peste
liniile de cale ferată, se vede impunător dealul Drăgăşanilor, plin cu vii. Aici se termină sau începe...de
unde şi denumirea ‖Capul Dealului‖. Nucii dinspre
nord, paraleli cu linia ferată, sunt plini de nuci, iar
vişinii, plini de vişine... totul este frumos aranjat care o fi explicaţia? O placă din marmură aminteşte
destineliterare@gmail.com

călătorilor că acestă gară a fost inaugurată în anul
1886. Un călător ştia că la inaugurarea tronsonului
Drăgăşani – Râmnicu Vâlcea, a fost prezent chiar
regele Carol I. Şi oraşul Drăgăşani, al scriitorului
Gib Mihăescu, oraşul de la «Capul Dealului», este
îngrijit şi curat. Felicitări drăgăşenenilor! Omul
sfinţeşte locul!... bine a spus cine a spus.

Gara din Drăgășani – Vâlcea

Însă la Radomireşti,Trenule, de ce nuopreşti?...am trecut încet prin gara părăginită din
Radomireşti, de unde îmi amintesc bine că aveam
un coleg la Colegiul N. Bălcescu – SM1 din Craiova… Fugit irreparabile tempus!
Privesc pe fereastră şi scriu ce văd şi simt,
chinuit pe genunchi, la computer: înainte de gara
Drăgăneşti-Olt, părea că s-a produs un cataclism…case în ruină fără acoperişuri, magazii părăsite …cai slăbănogi păscând printre ruine! Apocaliptic peisaj! Mai trist decât oriunde, am călătorit în
viaţa mea. Salvador Dali ar fi avut de unde se inspira, dacă ar fi mers cu acest tren… Este greu de înţeles de ce, dar pe marginea căii ferate, sunt expuse
parcă special la vedere, tot felul de « nenorociri »:
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bucăţi mari de beton, gunoaie, case părăsite – turnuri
de apă ce par a fi în paragină – oare nu mai este nevoie de apă? Totuși mi-am propus să fiu pozitiv...
din loc în loc, încântă privirea turmele de oi, de capre şi chiar de… bovine. Bine că nu vin pe calea
ferată! Se mai pot observa şi terenuri cultivate, îngrijite – grâul a crescut mare şi frumos, iar «mămăliga»
viitoare se anunţă a fi din belşug. Dar vai! Mai sunt
şi multe terenuri în paragină, pline de buruieni…
Frumoasă ţară, «păcat că este locuită»!… parcă aşa
se glumea odată. Îmi vine în minte China, cu terenuri îngrijite spectaculos şi chiar artistic – mă gândesc la dealurile din provincia Yunnan – unde alternanţa culorilor plantaţiilor de tot felul, formele lor
ciudate, încântă privirea, sunt parcă venite din altă
lume. Pentru cine vrea să vadă – recomand acest
link:
https://www.google.ca/search?q=colored+hil
ls+of+yunnan&biw=1366&bih=620&tbm=isch&tbo
=u&source=univ&să=X&ved=0ahUKEwic_KaGt6r
NAhWHpB4KHcLpDdUQsAQIGg.
Nu există teren necultivat în «ţara dragonilor», ba chiar pantele mai line ale munţilor sunt
plantate şi irigate cu preţioasa apa care se colectează de pe munţi. Oricum, România este ţara în care
m-am născut şi în care am trăit până la 37 de ani, o
iubesc aşa cum este ea şi… recomand «întoarcerea»
la tren!
Este cam greu de scris la computer (laptop)
în trenul acesta; nu ştiu de ce, vibrează din toate
încheieturile. Oare de asta a întârziat atâta? Fără să
vreau, îmi vine în minte voiajul de la BEIJING la
SHIGIAZHUANG şi retur, cu un tren modern, de
mare viteză. În fiecare dimineaţă, pleacă din gara
Beijing-vest în acea direcţie un tren la fiecare 5
(cinci!) minute şi într-o oră şi 18 minute străbate
aprox. 300 de kilometri până la destinaţie. Linia
ferată nu are suduri sau nu se simt – nu există « glasul roţilor de tren »; de fapt, în tren este linişte, mai
linişte decât în avion. Nu se aude altceva decât şuieratul continuu al trenului care învinge rezistența
aerului. Bolizi de fier – locomotive electrice de o
formă aerodinamică perfectă, ca niște delfini uriaşi,
străbat distanţele imense ale prosperei ţări asiatice la
concurenţă cu liniile aeriene. În fiecare vagon este
afişată electronic viteza trenului, ce pe o porţiune de
drum a ajuns la 360 de km pe oră! Când trece un
2

tren similar din direcţie opusă, fără să vrei tresari, te
sperii pentru o secundă, de parcă ai auzi un tunet, iar
trenul ar avea un spasm! – probabil este frânat.
Am trecut de gara Roşiori Nord (presupun că
există şi gara Roşiori Sud). Se văd maidane de
gunoie şi copii din împrejurimi căutând prin... gunoi(!?) Vagoane «Cerealcom Dolj» şi «Oltchim» pe
o linie paralelă – oare mai sunt folosite? Par cam
ruginite.
În sfârşit, trenul avansează mai liniştit, iar
peisajul s-a ameliorat, s-a mai normalizat puţin: terenurile par mai bine lucrate, păşunile sunt întinse…
pădurile mărginesc pe alocuri calea ferată. Grâul a
crescut ceva mai bine… câteva ciori puse pe glume
s-au luat la întrecere cu trenul, dar s-au lăsat repede
păgubaşe. «Acceleratul» nostru, «zgomot surd de
fierărie» (vorba lui Topârceanu) a prins viteză!
Îmi vine în minte o altă călătorie: de la Beijing la Shanghai în timpul Olimpiadei; trenul era
silenţios şi curat, mirosea frumos, iar internetul
funcţiona bine… dar cine avea nevoie de internet?
Peisajul era fermecător – totul îngrijit şi încântător
ochiului! Numai secunda, cât trecea pe lângă noi din
direcţie opusă un alt bolid, ca o ghiulea, înspăimânta aşa cum am încercat să relatez mai sus! Dar... de
ce acest tren – IR 1522 nu este curat? Toaleta, una
singură pentru toţi (clasa I şi clasa II), miroase atât
de urât, că trebuie să mă abţin de a o utiliza. Unele
geamuri sunt crăpate rotund – parcă de gloanţe. Pe
unele scaune parcă a vomitat cineva. Uşa de sticlă
sau plastic transparent, între partea cu 4 fotolii mai
largi (numită clasa I) şi restul vagonului, vibrează
nervos în timpul mersului, mai-mai să cadă. Nu
cred că este vorba de lipsa de fonduri, de sărăcie, ci
de nepăsare, lene şi de lipsa responsabilităţii. Iertaţimi supoziţiile!
Cum spuneam, mâine plec... Am stat peste o
lună în România, la Bucureşti, la Amărăşti (peste
două săptămâni) şi prin ţară cu Helga şi Harry, prieteni dragi din Germania.
Harry este dentist
implantolog renumit iar Helga- soția lui - este nemţoaica pură, profesoară de liceu. Ne-am împrietenit
în Germania. Harry m-a descoperit pe Internet că aș
fi cam singurul specialist care ar putea să îi rezolv o
problemă tehnică, legată de un aparat panoramic de
radiologie numerică. Am trecut Oceanul şi m-am
simţit foarte bine la viitorii mei prieteni, care au fost
destineliterare@gmail.com
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deosebit de ospitalieri, aşa că i-am invitat şi eu în
Canada sau în România. Au ales România, unde nu
au mai fost niciodată, alegând în special să viziteze
Amărăştii mei natali, sat frumos între dealuri, unde
am construit o casă, exact pe locul culei olteneşti a
strămoşilor mei Costeni, renumită odinioară pe valea
Pescenei. Ar fi trebuit să-mi fie oaspeţi anul trecut,
dar o mare nenorocire s-a abătut pe capul lor – și-au
pierdut fiul de 27 de ani într-un accident. Bine că şiau revenit după şoc şi au putut veni anul acesta; pe
21 mai, i-am aşteptat la aeroportul Otopeni şi i-am
dus înapoi pe 28 mai, cu regretul că nu au putut să
stea mai mult.

Amărăști – Drumul Bisericii

Dar să mă destăinuiesc. După ce am văzut
ordinea şi curăţenia din Germania, amabilitatea oamenilor, calitatea şoselelor etc., am avut emoţii că
mă voi face de râs cu România mea. Nu a fost aşa,
distinşilor mei musafiri le-a plăcut ţara cu plaiuri
mioritice, le-a plăcut mult Sibiul – pe care l-am pus
pe locul 1 ca frumuseţe şi curăţenie dintre oraşele
vizitate, înaintea Braşovului. Amărăştii mei cu Haiducii de Amărăşti , ne-au dat prilej de mari bucurii –
au cântat haiducii, a cântat şi Harry, care... trebuie
spus - are o formaţie ce interpretează muzică din anii
‘60 –‘70 (el este solist vocal şi chitarist). Nu pot să
nu-i mulţumesc pe această cale primarului Constantin Drăghici pentru ospitalitate. Am fost cu musafirii
mei dragi pe dealuri, pe la vii, prin Padina (un sat
mai izolat, binecuvântat de Dumnezeu, unde locuieşte Bobo, fratele meu, profesor de matematică la
Drăgăşani), prin păduri... locuri de vis. Cu siguranţă,
se va vorbi mult în Germania despre locurile mele
natale, unde visez să mă întorc. Nicăieri nu este mai
bine în lume decât în locul unde ai copilărit, aşa că
primii paşi spre întoarcerea la Amărăşti i-am făcut –
voi avea unde să locuiesc!
destineliterare@gmail.com

Şi Bucureştiul a impresionat, dar negativ, cu
străzi murdare, claxonagii nervoşi, pavaje proaste,
gropi, praf şi fum . Nici la «Carul cu bere» nu am
putut să bem o bere cu mici – trebuia «rezervare din
timp» , cu toate că era jumătate gol! Deci acest restaurant rejectează în special turiştii, care nu au de
unde să ştie că trebuie făcută rezervare, aşa cum a
fost cazul nostru. Să fie asta prostie românească?
La Sibiu s-a nimerit să ajungem pe 25 mai,
în plin sezon de jazz şi după ce am vizitat Muzeul de
Istorie (unde nu ai voie să faci poze – de ce oare?)
am mers la un minunat concert, unde au cântat câştigătorii ediţiilor precedente ale Festivalului. Pe 27
mai am vrut să mergem vreo oră la «green hours
jazz fest» – pe «Calea Victoriei» , dar cântăreţii fără
un nume pentru noi şi biletul de 85 RON (!) de persoană ne-au făcut să ezităm; am vrut să « arunc un
ochi » în interior la « Bohemian Green Hours Garden » (aşa se numea locul), dar vlăjganul de la
poartă nu mi-a permis - am aflat că legitimaţia mea
de ziarist, membru al U.Z.P. din România, precum
şi paşaportul, nu sunt valabile, deoarece în pozele
respective nu aveam barbă (bine că grănicerii sunt
mai puţin... exigenţi) şi am renunţat. Cred însă că
motivul real a fost altul…nu prea aveam ce vedea,
deoarece nu se prea «înghesuiau» spectatorii la
«Bohemian…».
Loganul meu cel nou, cumpărat anul trecut, le-a
făcut o impresie bună musafirilor (felicitări fabricanţilor!) , ducându-ne confortabil şi rapid unde au preferat. Şoselele pe unde am colindat au fost destul de
bune – păcat că sunt circulate! – avem pe ele indivizi
care ne cam fac de râs. Nu pot uita ruşinea pe care
am simţit-o pe Valea Oltului, cam la 30 de kilometri
de Sibiu, întro zonă cu reparaţii; Harry era la volan,
conducea cu vreo 10 km peste viteza legală, când în
spatele nostru a apărut un «TIR», condus de un mitocan, care a tot claxonat vreo 10 minute, mergând
la câţiva metri – periculos de aproape în spatele nostru – probabil vroia să ne forţeze să mergem mult
mai repede peste viteza legală sau să tragem pe
dreapta (aşa am făcut când a fost posibil), să-l lăsăm
pe el să ne depăşească. Ne-a stricat buna dispoziţie
cu un asfel de comportament – trebuia să dăm telefon la 112 – dar nu am ştiut de această posibilitate.
Dacă cineva îl va întâlni pe acest «bully» pe şoselele
României şi se va comporta la fel, să nu ezite să-l
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raporteze la poliţie – are numărul SB 14 UTC (uşor
de reţinut) şi pe lateral era scris mare «RAVUL».
Ora 19.22; am ajuns la Videle. Peronul gării
este distrus, trenul ia o buşitură – sau o frană bruscă
– sper să nu fie nimic grav. Câinele gării, slab şi
necăjit, s-a trezit speriat şi s-a mutat sub un grup de
4 scaune de plastic, roşii decolorat, murdare, unul cu
spătarul rupt… Trenul va ajunge la Bucureşti Nord
cu peste o oră întârziere.
Mai am ceva timp să scriu până la Bucureşti;
aşa cum ziceam, plec din Amărăşti cu sentimentul,
mereu acelaşi înainte de a trece Oceanul, că am
pierdut timp preţios şi nu am realizat în România
« cronofagă » tot ce-mi propusesem. Lucrările de la
casa din satul meu natal, sub « presiune » să fie gata
înainte de a sosi musafirii din Germania, mi-au răpit
cel mai mult timp. Şi câte nu mai sunt de făcut…!
Am învăţat că meseriaşii nu se ţin de cuvânt, mai
ales dacă îi plăteşti inainte – iar dacă nu-i supraveghezi atent, fac lucrări de mântuială. Apa care intră
în beci este o dovadă. Aş fi dorit să ajung la Iaşi, să-i
întâlnesc pe distinşii mei prieteni din « dulcele
târg », să mergem la Chişinău la alţi prieteni dragi
… Nu-i nimic, îmi zic de fiecare dată, la voiajul următor în România voi recupera. Trebuie să fiu totuşi
mulţumit cu ce am realizat – am găsit timp să merg
la Vâlcea o zi – pe 17 mai, la « Rotonda plopilor
aprinşi » şi Comemorarea a 300 de ani de la moartea
martirică a lui Antim Ivireanul. Mare manifestare
culturală în memoria apreciatului IPS Bartolomeu
Anania! Este organizată în fiecare an de scriitorul
Ioan Barbu, distinsul nostru « Senior editor » la
« Destine Literare » şi Membru de Onoare al
A.C.S.R.! Îi mulţumim pentru efortul depus de a
organiza acest Eveniment de excepţie, unde şi-au dat
întâlnire academicieni, profesori universitari, scriitori şi iubitori de cultură din toată ţara şi din alte ţări.
Am avut bucuria să-i reîntâlnesc la ―Râmnic‖ pe
scriitorul Jean-Yves Conrad venit de la Paris, pe
acad. Gheorghe Păun, pe marele Ion Andreiţă, pe
Ştefan Dumitrescu, Florentin Popescu şi alţii. Am
fost mândru că mă trag şi eu din judeţul Vâlcea, din
Amărăştii de Drăgăşani, de unde provine apreciatul

cărturar Valeriu Anania! Poeziile mele ―Transhumanţă‖ şi ―Rugă la Extratereştri‖ au fost răsplătite
cu aplauze şi m-am bucurat.

Biserica de lemn din Amărăști, județul Vâlcea

Anul trecut, am ajuns în România la timp –
ciudată coincidenţă – pentru a conduce pe ultimul
drum pe marii şi regretaţii mei prieteni Corneliu Leu
şi Pompiliu Manea. Anul acesta, altă coincidenţă
tristă! Pe 27 mai seara, l-am sunat pe dragul meu
prieten, scriitorul Florentin Popescu şi ce am aflat?
Sâmbătă, 28 mai, se comemorează un an de la plecarea spre Eternitate a Maestrului Corneliu Leu! Nu
mi-a venit să cred, ce bine că am aflat! Aşa se face
că a doua zi, împreună cu Maestrul Florentin, am
fost prezenţi la Cimitirul Belu, să-i fim aproape prietenului nostru drag. Mulţi oameni de cultură, prieteni ai marelui dispărut (Dan Lupescu a venit special
de la Craiova, l-am întâlnit pe Dan Fruntelată, pe
prof. Miltiade Nenoiu şi pe mulţi alţii) şi-au dat întâlnire la cimitir şi apoi, pe Bul. Dacia, unde a locuit
Maestrul şi unde mă simţeam…ca la mine, aşa cum
mă simţeam şi la Poiana Ţapului! Ce trist, Maestrul
Leone nu mai era acasă, dar l-am simţit aproape: ne
privea cu drag de undeva, de Sus! Să fie primite
bunătăţile şi vinul bun, pe care distinsa doamnă Rodica şi familia le-au pregătit pentru această comemorare! Să ai îngerii aproape, Maestre drag! Tare mult
ne lipseşti şi nu te vom uita niciodată!
Ora 20.18; bine te-am găsit, drag oraş Bucureşti!
Alex Cetăţeanu, în tren de la Drăgăşani la Bucureşti!
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Ai QING
(CHINA)

Lirică chineză contemporană
UN NOU PUNCT DE PORNIRE
Ai nevoie de sprinteneala căprioarei,
De răbdarea cămilei în faţa Everestului,
De îndrăzneala alpinistului,
De forţa gândului şi a mâini,
De a fi cel mai bun dintre cei buni –
Pentru a aduce cinste patriei tale.
Dar pentru a aduce cinste patriei tale
Trebuie să înţelegi fiecare zi
Ca pe un nou punct de pornire.
DESPRE IUBIRE
În această lume
Totul este vechi,
Numai iubirea
Rămâne veşnic tânără.
În această lume
Totul e ciudat,
Numai iubirea
Rămâne veşnic candidă.
Câte vreme mai există iubire,
Peştele înoată liniştit,
Pasărea zboară lin pe cer,
Noaptea este şi ea luminoasă.
Dacă s-ar pierde iubirea,
Totul ar fi ca o harpă cu coardele rupte,
Ca un opaiţ fără ulei –
Şi s-ar face frig în plină vară.
FLOARE ŞI SPIN
Dumnezeu şi Demonul
Sunt deopotrivă întruchiparea omului.
Cei care l-au crucificat pe Iisus au fost romani,
Cei care îi înalţă rugi sunt tot romani.
N-ai văzut lacrimi ipocrite de crocodil,
Ai auzit totuşi minciuni zâmbitoare.
Trandafirii îşi apără mireasma cu spinii,
destineliterare@gmail.com

Albinele îşi apără mierea cu acul.
Dacă te cerţi cu nebunul
Eşti şi tu nebun.
Indignarea nu ştie să rimeze,
Gâlceava nu cunoaşte ritmul.
Timpul e o apă ce curge la vale,
Viaţa e o barcă înaintând contra curentului.
Oricât de lung ar fi drumul în vis,
Tot în pat te vei trezi.
Când viermele îşi ţesea firul
Nu se gândea că deschide un „drum al mătăsii‖.
Câte stele sunt pe cer
Nu se ciocnesc niciodată.
Când mergi spre lumină
Să nu uiţi că ai o umbră în spate.
Benzina e ca apa, praful de puşcă e ca ţărâna –
Amândouă aşteaptă, în tăcere, scânteia.
Acolo unde apar ciorile
Se află, cu siguranţă, şi cadavre.
Dacă nu eşti arătos
Nu învinui oglinda.
Zvonul este un pistol silenţios,
Bomba cu acţiune întârziată este ascunsă în flori.
Cei leneşi aşteaptă norocul.
Cei deştepţi se sprijină pe hărnicie.
De când s-a inventat ceasul de mână
A scăzut rolul cocoşului.
Ceasornicele au diferite mărimi,
Timpul curge totdeauna la fel.
Fără pendulare
Ceasornicul nu ar avea viaţă.
Dacă vinul nu este drojdia limbii,
Cum de-a putut inspira poetului atâtea versuri?
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TRĂGĂTOAREA DE ELITĂ
Ochii cu care ocheşte
Sunt cei mai frumoşi ochi,
E calmă şi cu sânge rece
De parcă i s-a oprit răsuflarea,
Totul se concentrează
Asupra unui singur punct,
Pentru lovitura mortală –
Până şi aerul îi aşteaptă
Împuşcătura.
BÂRNA
Trup delicat de fecioară
Pe-o grinda de lemn modelând,
Cu graţie şi siguranţă,
Figuri unduioase, ritmând.
Desen în peniţă subţire,
Arome de vis, poezie,
Suave sculpturi în mişcare,
În aerul devenit melodie.
SOLUL
O floare în floare,
Acorduri colorate,
Salturi melodice,
Alergări ritmate
Figuri ademenitoare,
Şoapte de poezie,
Vrăjită desfătare –
Intrare-n feerie.
SĂRITURA ÎN APĂ
De pe platforma de zece metri,
Fermecat de albastrul din valuri,
Între trambulină şi apă
Desenează o curbă calmă,
Pentru ca tinereţea să stârnească
Cercuri de exclamaţii albe ca zăpada.
PARAŞUTISTUL
Iluzii în văzduh,
Desene care şi-au luat
Zborul
Împodobind atât de minunat
Cerul albastru
Al patriei.
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COROANA GLORIEI
Fructul victoriei
Atârnă în văzduhul
Ce se înalţă mereu
Floarea minunii
Sclipeşte pe drumul
Ce se întinde mereu
De la necesitate la libertate
E un marş lung
Plin de privaţiuni
Coroana gloriei
Este împletită
Întotdeauna
Din spini.
PASĂREA MIGRATOARE
Vântul de primăvară
Te-a adus,
Vântul de toamnă
Te-a condus,
Ai petrecut vara
În miază-noapte,
Ai petrecut iarna
În miază-zi.
DACĂ
Dacă mortul ar putea reînvia
Şi-ar deschide măcar o dată ochii,
Aruncând în juru-i o privire,
Ar rămâne surprins, în uimire
L-ai bârfit când era în viaţă
Şi l-ai urât de moarte;
Acum, după ce nu mai este,
Te declari cel mai bun prieten
Pe care l-a avut –
Şi stai în faţa portretului îndoliat
În semn de reculegere.
NUFĂRUL DE NEA
Vântul de primăvară nu străbate până aici,
Nu ajung nici rândunici –
Numai cei fără teamă de pe stâncă de-a cădea
Pot privi splendoarea ta.
Eşti o întruchipare a gheţii în zăpada pufoasă,
Albă, frumoasă şi generoasă –
Fără, faţă de tine, prea-puternică dragostea
Nu-am putea mirosi mireasma ta.
destineliterare@gmail.com
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LACUL CERULUI
De piscuri de gheţari înconjurat.
Nori albi îşi spală faţa ne-ncetat,
Ciute şi cerbi sorb apă şi răcoare
Şi se admiră-n unda-i căprioare –
Numai în locul fără om şi ură
Există apa cea mai pură.
CIUPERCA DE GHEAŢĂ
O ciupercă-aşa de mare,
Fără de asemănare,
De nemaigăsit în lume,
E-o creaţie-minune
Deasupra e ca o stâncă,
Dedesubt e gheaţă-adâncă –
De te-ntrebi, tot n-o să ştii
Care-a apărut întâi
De milenii neclintite,
Pe milenii înfrăţite,
În bătaia vântului,
Soarelui şi gândului.
RODUL IUBIRII
Înflorirea dă roade,
Înflorirea dă roade –
De unde să fie rodul fără floare?
Fructul are sâmbure,
Fructul are sâmbure –
De unde să fie strugurii fără sâmburi?
Strugurii fără sâmburi,
Fructele fără flori –
Oare nu sunt tot rodul iubirii?
PEŞTERA DE GHEAŢĂ
Tot ce este înconjurat
E cristalin şi transparent,
Fără zgomot,
Fără praf
Numai luna şi stelele
Îngână, aici,
Cântece de dragoste.

STEPĂ
Albăstrime-mbietoare,
Verdeaţă răcoritoare –
Albastră-i pădurea de molid,
Verde gazonul splendid
Fete dragi, atrăgătoare,
Turme de oi zâmbitoare –
Până şi caii cuminţi,
De-acest loc îndrăgostiţi,
Nu se mai lasă urniţi.
ACOPERIŞUL
Ars de soare,
Plouat de nori,
Până şi viscolul îl asupreşte.
El rămâne totdeauna neacoperit
Pentru ca oamenii din casă
Să se bucure de răcoarea verii,
De căldura iernii.
Chiar dacă cei dinăuntru nu-l văd.
DIALOG
Se întâlnesc albina şi musca.
Întreabă musca: „Unde te duci?‖.
Răspunde albina: „La grădină‖.
Întreabă albina: „Unde te duci?‖.
Răspunde musca: „La WC‖.
Apoi, amândouă dau din cap:
„La revedere!‖.
„La revedere!‖.
ANOTIMPURI
Iarna e somn,
Primăvara e trezire,
Toamna e oboseală,
Vara extaz.
Extazul e urmat de oboseală,
Oboseala de somn,
Somnul de reînviere –
De ce iubesc oamenii primăvara?
În românește de
Lia-Maria Andreiță
Xu Wende
Ion Andreiță

destineliterare@gmail.com
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Vasile ANDRU
(ROMÂNIA)

Canada melancoliei noastre
Emigrația ca probă inițiatică
„În emigrație, vin românii cei mai buni!‖, îmi zice
profesorul Guy Daigle.
Zic: „Pardon! Ei devin cei mai buni când ajung aici
și când fac experiența limitei. Cei rămași acasă sunt
la fel de buni, dar nu-și folosesc bine mintea. Inteligența românească este rău folosită. Și viciile, și virtuțile românești sunt rău folosite, acolo, în țara lor.
Iar smulgerea de acasă valorează cu probă trezitoare.
Când ei ajung în America, mintea li se dezmorțește,
milivoltajul cerebral crește. Astfel ei, românii, devin
în stare chiar de premiul Nobel, cum s-a văzut.
Emigrația în Americi este o probă inițiatică‖.
„Da, zice Guy. Ceea ce au adus americanii pe
planetă, este ritmul alert‖.
„Ritmul și stilul, zic. Rușii au patos, americanii au
stil!‖.
„Voir ça... Ei sunt mereu grăbiți, mereu gâfâind.
Mănâncă sandwich în metrou, pe stradă, din mers,
își beau cafeaua în lift, iar prânzul la birou, vorbind
la telefon și plănuind afaceri. Fac afaceri cu hotdogul în gură. N-au respect pentru ei înșiși!‖
Zic: „Lumea aparține celui care se scoală la ora 5
dimineața. Chiar dacă ei ratează sacralitatea
mâncatului, consider că viața americanilor are ceva
ascetic. Am fost la New York și mi-a făcut impresia
unui oraș al ascezei!‖
Zice: „Dar ei își perturbă echilibrul. Și la Montreal
își arată capul acest ritm. Aici este libertate. Dar ce
faci cu libertatea? Când e multă, o prețuiești mai
puțin. Libertatea dezvoltă individualismul. Toți sunt
EGO!‖
(În franceză ego se pronunță ca și égaux, egali)
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Românii sunt de două feluri
Românii din Canada se împart în două categorii:
melancolicii și americanii.
Romanii melancolici sunt emigranții din prima
generație. În a doua generație, ei devin americani.
Tonici și destoinici. Tristețea apăsătoare (tristia
mortifer) se transformă în tristețea de aprofundare
(tristia salutifer).
„În Canada, românii au reputație foarte bună, îmi
spune inginerul Cătălin Gasparic. Ei sunt cotați mai
bine chiar decât francezi. Românii sunt considerați
buni specialiști, inventivi și eficienți.‖ Selecția
aplicată de politica de emigrare a Canadei asigură
venirea unui procent mare de oameni cu specializare
înaltă.
Ridică-te prin tine însuți, apără-te prin tine însuți,
om al realității! (Vechi îndemn oriental).
Un avion trist
Ce țară bună de emigrat! gândeam, înțelegându-i pe
ei. Avionul cu care am venit din București la
Toronto era plin de români care obținuseră viza de
emigrare definitivă. Era un avion foarte trist, un
avion de oameni ai înstrăinării. Cel mai trist avion
cu care am călătorit vreodată.
Acum sunt în Quebec. Văd păduri și sunt lacom de
pădure. Văd spații ondulate, aș zice mioritice.
Dar călătorești mereu pe lumină. Când zbori spre
Apus, apusul soarelui se amână. Zburăm în sensul
rotației Pământului, spre apus, ziua se lungește,
schimb avionul, la Montreal e tot ziua. Și apusul se
tot amână. Apoi, cu o mașină spre Sherbrooke, drum
prin păduri. Văd păduri și sunt lacom de pădure.
Văd spații ondulate, aș zice mioritice.
destineliterare@gmail.com
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Mă instalez la Sherbrooke, în cartierul Nord. A
doua zi, Donald Gasparic, îmi arată locurile și-mi
spune secretele emigrantului.
Orașul este pitoresc, munte și pădure, pe culme este
o cruce mare care domină orașul, pe altă culme este
o biserică.
Aer de stațiune, aspect rustic. Lenea și reveria din
mine mă trag spre aici, vor să se așeze la binele
Lumii Noi.
Apoi simt bucuria de a trece, de a nu poseda. „Passons, passons, puisque tout passe...‖
Admir și trec. Ei rămân și eu trec.
Peisajul seamănă cu cel din Bucovina, liniștea e la
fel de consistentă ca la Rădăuți.
Aceeași vecinătate a infinitului și a eternității ca în
Bucovina mea.
Când este liniște și bine, simt ieșirea din istorie și
intrarea în rai.
Raiul este o ieșire din istorie. Nu poți fi și-n istorie
și-n rai. Ori una, ori alta.
Vară indiană
Un continent bun. O țară de pus pe rană. La aparatul
de radio portativ tocmai se cântă: „Vară indiană‖.
Acest cântec este dialogul meu cu cei lăsați: „Te voi
aduce, te voi conduce / Când vei vrea tu, unde vrei
tu‖. În toamna târzie, tocmai a venit o explozie de
soare și căldură, timp numit de ei „vară indiană‖.
Vara, soarele, America și India sunt dialogul meu cu
lumea.
„Fiți o lumină pentru voi înșivă, fiți un refugiu
pentru voi înșivă, o, oameni ai realizării!” (Roata
Legii)
Festivalul frunzelor ruginii
Cum se distrează românii din Canada? Ca toți canadienii, evident. Au casă și au fuga de acasă.
În Canada sunt multe festivaluri. Fiecare obiect
(fost totem sau viitor totem) are festivalul său. Totul
este prilej de festival. Este în om o religie pierdută,
sărbători pierdute, Saturnalii refulate, care izbutesc
periodic.
La Magog (orășel decor westem) era festivalul
strugurilor. Mă complac o oră, asist la un concurs de
strivit strugurii cu picioarele, în ciubere imense.
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La Mont Orfort, este festivalul frunzelor ruginii,
un festival emblematic canadian. Aici e adunată
lume din șapte ținuturi. Pădurile sunt roșu, verde și
portocaliu, fețele de toamnă ale arțarului. Pe un
podium sunt dansuri folclorice. Fiecare grupare
etnică mai numeroasă vine cu tradiția de acasă o
expune. O formațiune ungurească prezintă dansuri
din Transilvania, disting o melodie din zona
Sibiului. Apoi urmează pe podium o formațiune
poloneză. Românii se lasă așteptați.
Mă uit la acești oameni, veniți din Europa, „stăpânii
albi‖ ai preriei și ai pădurilor. Ei sunt stăpânii albi.
Au venit alții și alții. În subconștientul lor poate mai
există o culpă albă sau poate ea nu mai există
demult.
La Rochefort, Puiu Tânjală, emigrant din categoria
melancolicii, îmi deschide ușa casei sale. Și-a
construit-o repede, după gustul și planul lui. Casa nu
are gard, pe aici casele nu au garduri.
Mă servește cu ciorbă de perișoare și mici, totul
gătit de el, ca acasă. Soția sa este din America Latină; are cu ea trei copii minunați și poligloți: ei vorbesc româna tatălui, spaniola mamei, franceza Quebecului și engleza secolului.
Mi-a plăcut rânduiala benedictină
Popas la mănăstirea Saint Benoît du Lac. Mănăstire
benedictină cu regula bună. Biserica e plină ochi. Un
preot, la București, îmi spunea: „În Occident sunt
catedrale imense, dar goale; la noi sunt biserici mici
dar pline și cu credință mare!‖ – îi răspund de aici,
din Occident: „catedrala e imensă și plină!‖
Discut acum cu părintele Rochon, despre vocația
singurătății.
Zice: „Cine nu știe să trăiască în obște, să se ferească de singurătate.‖
Eu aduc în discuție o perspectivă ortodoxă:
„Călugăria nu-i mai grea decât căsătoria. Admițând
că o căsătorie serioasă presupune și ea cele trei
legăminte.‖
„Da, zice el citând din Ioan Gură de Aur: Laicul nare altceva în plus față de călugăr, decât trăirea cu
femeia sa. În rest, are aceleași căi ca și călugărul.‖
„Oricum, toți suntem chemați la pustnicie, dacă nu
altcum, măcar în momentul morții!‖ zice Don Miguel.
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Festivalul literelor
La Montreal, începe Festivalul literelor, care ține o
săptămână. Așadar, după festivalul frunzelor, să ne
reîntoarcem la profesie, la litere. Sunt printre invitați. Masă rotundă, în fiecare zi; dezbateri, lansări de
carte, expoziții, vizionări. Particip „cu drepturi
egale‖, integrat repede, ca de-al casei.
Dejunul la un restaurant polonez. Confrații
canadieni comandă platouri imense, cu mâncăruri
pufoase. Eu comand ciorbă de sfeclă roșie, pe care
polonezii au învățat-o de la bucovineni sau invers.
Apoi iarăși la treabă.
Dezbaterile se țin la Casa scritorilor din Montreal.
Iată temele de dezbateri, pe zile:
Care-i naționalitatea voastră literară?
Depărtarea permite să-ți regăsești originile
Arhipelagul cuvântului
Fuziuni și ritualuri din America
Erați cândva un străin...
Temele acestea conțin, implicit sau explicit, ecou de
dramă a străiniei, căutarea identității și a integrării.
Să fiu Albastru, nu Roșu
Azi, la ședința cu secretarii Asociațiilor din
provincii, se dezbat două probleme: 1) finanțarea
cărții și 2) separarea Quebec-ului.
Oamenii sunt împărțiți în Roșii și Albaștrii. Roșii
sunt federaliștii, ei vor să rămână uniți. Albaștrii
sunt separatiștii francofoni (steagul Quebec-ului este
albastru cu cruce albă și crini albi).
Acum mulți ochi se îndreaptă spre mine, mă fixează
amical, vor solidaritatea scritorului român. Îmi cer
să pun un deget la cauza lor, să fac publicitate în
România, în favoarea secesiunii, să creez premise
psihologice, să vorbesc aici cu diaspora română, să
îndemn. Să fiu Albstru!
Gloria noastră de trei minute
După Festivalul literelor de la Montreal, mă fură
Târgul de carte de la Sherbrooke. Un târg de carte
impresionant. Pavilioane multe, standuri bogate,
elegante, scumpe. Și un simbolic colț românesc, cu
cărți de Mircea Eliade, Emil Cioran, Mathyla
Ghyka, adăugat ad hoc, mai puțin cunoscutul Vasile
Andru. Fac de „gardă‖ la colțul românesc.
Un domn mă întreabă:
„Mircea Eliade este român? Credeam că-i ameri10

can!‖
Răspund: „Unii români sunt americani.‖
Mă amuz la standul de ezoterisme, aflu că s-a inventat, în Bulgaria, o nouă formă de yoga: hraniyoga, adică yoga hranei. Totul este posibil în Balcani! Dar știm că Ashtabga Yoga indiană cuprinde și
regulile dietei!
La trei tribune deodată, în trei colțuri, precuvântă
autori, fiecare cu stația lui de amplificare, fiecare cu
cădelnițarii lui, fiecare cu gloria lui de 3 minute.
Evident, am avut și eu gloria mea de 3 minute.
Doamna Sylvie Bergeron, scriitoare din Estrie, je
jumătate toltecă, directoarea acestui mare târg de
carte, m-a prezentat ritual și mi-a pus microfonul în
mână.
Subiectul grăirii mele: Le métier d‟écrivain en
Roumanie, hier et aujourd‟hui.
Publicul care asistă este ca nisipul mișcător. Unul
vine, altul pleacă, altul ronțăie alune, altul pune întrebări. Se interesează despre salvarea culturii, cadrul juridic, drepturi de autor, finanțarea cărților.
Despre persecuțiile sub dictatură, cenzura literară,
tortura din închisorile comuniste.
Pe ei îi interesează temele grave ale României. Un
participant zice:
„Nu mai pot citi decât operele scriitorilor care au
fost spânzurați sau decapitați‖
Canadienii se tem de diferențe
Întâlnire cu Joseph Oswald și cu Noella Fotu, ca să
schițăm planul pentru o serată românească.
Joseph Oswald îndrumă programul Mișcarea
multiculturală și etnică. Îmi spune:
„Canadienii se tem de diferențe. De aici, o atitudine
distantă față de emigranți. Eu vreau să demistific
diferențele. De aceea activez în acest „mouvement
multiculturel et ethnique‖.
Ei se adună, povestesc fiecare despre țara lui. Își
dau seama că ei sunt o lume. Și că este interesant ca
fiecare să vorbească despre țara lui, sufletul lui.
Plan retro. Când eram copil, îi auzeam pe ai mei
discutând până la miezul nopții despre războiul
mondial, despre ruși, despre rege și despre
Dumnezeu.
Joseph Oswald își zice „om fără religie‖. Dar
părinții l-au botezat catolic.
destineliterare@gmail.com
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Zic: „Toți botezații sunt chemați la perfecțiune!‖
Imperfecțiunea nu se consideră păcat, dar nici fericire nu aduce.
În fiecare lună, Centrul „multicultural‖, prezintă o
țară, o cultură.
Luna trecută a fost pentru amer-indieni. Aici și
băștinații amer-indieni sunt în exil, sunt în diaspora!
Sunt chiriași la stăpânii albi. Cum să nu te temi de
diferențe?
Așadar acum, la început de octombrie, pregătim o
seară etnică dedicată celor din România. Greul cade
pe mine. Dar abia aștept greul acesta. Am ce spune.
Voi povesti suflet românesc la românii de departe și
la multietnicii care vor mai veni.
Oswald zice: „În conferința ta, poți să spui orice.
Dar, mare precauțiune la două lucruri: Fără religie
și fără politică!”
„Raison!‖ zic eu. Politica te amăgește cu raiul,
religia te sperie cu iadul.
Tocmai a izbucnit aici scandalul sectei sinucigașe
„Templul soarelui”. O sectă new age, predicând
sfârșitul lumii. Masacru, 53 de morți în Quebec și-n
Elveția, unde secta avea o ramificație. 19 corpuri
dispuse în semicerc, în jurul unui altar. S-au
împărtășit înainte de a muri. 25 corpuri găsite într-o
cabană incendiată. Încă nu-i clar: sinucidere sau
asasinat? Ei credeau în sfârșitul lumii iminent azi.
Îngustarea conștiinței, starea hipnotică indusă de un
guru psihopat.
În Canada sunt 800 de secte. Multe dar mărunte.
Biroul Info-sect spune că doar 5% din populație participă sau are tangență cu viața sectelor.
Un domn sobru îmi zice:
„Femeile și sectele vor duce țara de râpă!”.
De ce femeile? Pentru că sunt rebele, refuză supunerea la bărbat.
Femeile canadiene au învățat un lucru extraordinar:
că singurătatea nu-i doar de genul masculin. Că
dacă-ți depășești spaima de singurătate, ești tare ca
un bărbat. Scapi de nevroza anagapică, tipică
femeilor europene și japoneze...
Această descoperire le-a făcut brusc autonome, ele
pun condiții de egalitate. Ele își sfătuiesc semenele
să divorțeze imediat. Chiar fără motiv.
destineliterare@gmail.com

Cu un bărbat merită să negociezi abia după ce l-ai
părăsit! Îmi zice o canadiancă, o ginecocrată. Sylvie
Burgeron, scriitoare și amer-indiană, îmi zice tandru:
nu mă mărit, pentru că e mai ieftin singură. Femeile
s-au revoltat și împotriva preoților, pentru că se
opuneau avorturilor. Acum avorturile sunt libere,
natalitatea este în scădere spre zero, țara
îmbătrânește.
Mobilizez lumea ca un misionar deghizat
Mă ajută Milica Gasparic, mama poetului asasinat
în Brăila, după Revoluție. Mă ajută stârnind
interesul pentru unul Vasile Andru care, le zice, face
si „Terapia Destinului‖, cum sună titlul cărții sale
tradusă și-n franceză.
Întâlnire cu Florin Mizul, președintele Asociației
Românilor din Estrie. Un bănățean simpatic,
dinamic, adaptat. Întâlnire cu Eric Bucsi, secretar al
Asociației Românilor. Ei îmi spun că va fi greu să-i
adunăm pe români la serata aceasta. Că românii se
adună greu, sunt disperați. Unii furați de rostogolirea
treburilor. Sunt și români care fug de români ca să
nu zgândărească rana dezrădăcinării. Mi se spune că
un doctor din Rochefort izbucnește în plâns când
vede un român.
Prima generație a desrădăcinării este lovită
sufletește. A doua generație e perfect adaptată.
Patria omului este totuși copilăria sa.
Povestind suflet, mituri și demitizări
Serata românească. Peste 100 de persoane.
Predomină românii. „E prima dată când văd atâția
români adunați împreună!‖ îmi zice dl. Mizul. Se
miră că Andru a reușit să-i adune. Zic: Nu sigur, ci
cu domniile voastre.
Temele anunțate pe afiș: România – un spațiu de
întâlnire între Orient și Occident. Istoria noastră:
vitalitate și supraviețuire.
Partea istorică se rezolvă bine. Trec repede de la
farmecul protoistoriei la cruzimea post-istoriei. Ca
popor, românii s-au născut pe 6 august 106. Deci
suntem în zodia Leului. Leul apolinian, adică spiritualizat. Renașterea românilor, 1 Decembrie 1918,
este tot semn de foc: săgetător. Am avut o civilizație
dacică,inițiatică; dar curmată de civilizația inginerească, de tip latin.
Lângă istorie, stă mitul, care-i lada cu cheia
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pierdută a istoriei. Poți rezuma etnia prin 6 mituri:
Miorița, Meșterul Manole, nunta postumă, călușarii,
ursitoarele, Domnul de Rouă.
„Vorbește-ne și de Dracula și de Nadia Comăneci!‖
îmi cer ei.
„Da, zic, îl avem pe Dracula, alții n-au nici atâta. Și
mai există un om însemnat, contemporan cu
Dracula, secolul 15: Daniil Sihastrul. Ei sunt
propulsori simetrici: acțiunea și contemplația.‖
Rezum știința românească prin invențiile ei
singulare: calendarul creștin, sau anul zero creștin,
propus de stră-românul Dionisie cel Mic (secolul 6).
De la Dionisie fac un salt la secolul 20, cu
inventarea stiloului de către un român.
Și sinteza insulinei de dr. Paulescu; care s-a mâniat
pe zei acuzându-i că au transmis fulger ideea sa unui
alt savant, care a luat Nobelul.
Paranteză justițiară. Pe vremea lui Paulescu nu se
știa că o idee genială, o informație, poate să fie
transportată urgent printr-o picătură de ploaie, prin
vaporii apei, care are o memorie redutabilă, poate
trasporta nu doar idei, ci și forme de viață...
Alte priorităț românești: identificarea materiei
noetice
de
Eugen Macovschi; inventarea
electronografului de ing. Florin Dumitrescu:
invenție făcută în România, dar numai americanii au
știut să spună la ce folosește o asemenea invenție,
așa că inventatorul nostru a fost achiziționat de
americani.
Se pun întrebări despre viitorul României, despre
președintele Iliescu, despre regele Mihai, despre
prețul grâului și al fructelor, despre ținutul Herței,
despre învățământ, despre ruși și chinezi. Nu mai
scriu ce-am răspuns, că totul a fost filmat și
înregistrat și bănuiesc că a ajuns unde trebuie...
S-a recitat din Eminescu, în franceză, poemul „Că
te-am iubit atâta, putea-vei tu să ierți?‖ S-a citit și un
poem de Ronald Gasparic: „În țara magicienilor‖,
întru legăturile sale post-mortem cu Canada, cu
planeta (părinții săi sunt stabiliți în Canada).
Este admirată expoziția de ștergare și icoane, toate
aduse de participanți români. Evident, este și un bufet bine dotat, „cuisine roumaine‖.
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O pictoriță anglofonă îmi zice: „Acum am înțeles ce
importanță au la voi icoanele. M-au emoționat. Voi
prin icoane comunicați cu cerul.‖
Trei zile din vastitatea New York
Plec la New York joi seara, cu atocarul, însoțind un
grup de studenți de la Universitatea din Sherbrooke.
Călătorim noaptea, în zori ajungem la New York, pe
care-l respir cu toată ființa: când punem piciorul pe
pământ american, trăiești eliberarea legendară a
primilor coloni care puneau piciorul pe pământ american.
Ne cazăm studențește, la un cămin. Ni s-a pus in
mana un program de activitati, prea multe, dar nu
îndrumare le faci pe toate. Locuri oameni revelatii
exaltări. La prima vedere, New York mi s-a părut un
oraș science-fiction. Am avut un program de vizite
cu tot grupul, țineam să-l urmez, era bine făcut. Dar
m-am și smuls din grup, m-am întâlnit și cu români
din enigrația americană. În trei zile bine organizate
cunoști uimitor de mulți oameni și locuri noi.
Timpul are altă valoare în călătorii de acest gen (cu
substrat noetic, aș zice), timpul se dilată, se extinde:
fiecare zi, fiecare ceas este eveniment, eșantion de
ouranos.
Luni, când mă urcam în autocar, pentru revenirea în
Canada, îl văd venind în goană pe M. N. Rusu,
crititul literar proaspăt newyorkez, aducându-mi
plăcinte cu afine, hrană pentru drum.
Luni pe înnoptate am revenit la Sherbrooke.
Acest destin este un mister
Îi cer unui însoțitor să mă conducă într-o rezervație
de amer-indieni. Vreau să văd „pieile roșii‖. El
refuză să mă conducă. Îmi spune: „Îți vei face o
impresie proastă și despre ei, și despre America.
Rezervațiile de amer-indienii oferă un spectacol
jalnic, lamentabil. Ei, băștinașii, nu mai sunt cei pe
care îi vezi în filmele despre pieile roși. Au decăzut
toți. Sunt trândavi, sunt bețivi, se droghează, trăiesc
în promiscuitate.‖
El îmi vorbește sincer și derutat. Nu-și dădea
sdeama că el, omul alb, ascunde o culpă inconștientă
pentru că amer-indienii au ajuns în această stare.
Au decăzut, se droghează, beau. Sunt oameni care
au ieșit din istorie. Nu toate ieșirile din istorie duc în
rai...
destineliterare@gmail.com
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Dar eu insist, eu vreau să-i vizitez, eu am ce învăța
de la oamenii care ies din istorie, de la cei sortiți
neantului. Aceștia știu un secret despre neant, pe
care nu-l știe nimeni altul.
Un șef de trib învins, interpretând vremurile, zice:
„Și albii or să dispară la rândul lor. Poate chiar mai
devreme decât celelalte triburi. Continuați să vă
otrăviți viața... Dar, în declinul vostru, o să străluciți
puternic – înflăcărați de puterea Domnului care v-a
adus în această țară - și care a hotărât să stăpâniți
peste această țară și peste omul roșu. Acest destin
este un mister pentru noi.‖
M-a cutremurat această mărturie.
Vorbesc cu Sylvie Bergeron, secretara Asociației
Scriitorilor din Estrie-Quebec. Ea provine din
strămoșii amerindieni, pe linie paternă. Fața ei are
trăsături amerindiene. Are și o gravitate aparte, ca
omul cu un cont nerezolvat cu istoria. Îi zic:
„Pentru mine, amer-indian înseamnă victima unei
nedreptăți de proporții vaste, cosmic-inumane.‖
Răspunde sobră: „Nu-i chiar așa. Dacă nu-i
măcelăreau europenii, se măcelăreau ei între ei.
Războaie, jaf și măcel, asta-i istoria.‖
Strălucim înainte de moarte
Predicția omului roșu (căci nu este blestem, ci
predicție și avertisment este) se adresează tuturor:
„Poporul meu a ieșit din istorie... Dar popoarele
sunt făcute din oameni... Poate că totuși suntem
frați... Veți muri și voi, veți ieși și voi din istorie; dar
înainte de moarte, veți străluci puternic!‖

destineliterare@gmail.com

De ce mă întorc în România?
Doctorul Grosu îmi zice deodată:
Eu nu mă mai întorc în România. Am fost la biroul
de emigrare. M-a acceptat, mi-au dat ajutor social,
casă și masă. Transmite la București acest pachet de
scrisori, familiei mele. În fiecare zi, le-am scris câte
o scrisoare.
El este înalt, puternic și are lacrimi în ochi.
Lumea Nouă este suferința contra suferință.
Iau emoționat pachetul de scrisori. Suntem pe o
peluză cu frunze roșii, roșii, căzute din arțarii
Canadei.
Azi mă sună o doamnă de la Agenția de voiaj din
Montreal; ea spune: „Domnule, aveți rezervat loc
spre București, pentru data de 18 octombrie.
Confirmați rezervarea, sau mai rămâneți în
Canada?‖
Zic: „Confirm rezervarea; mă întorc în România,
doamnă.‖
Ea repetă întrebarea, cu seriozitate:
„Chiar plecați pe data de 18 octombrie? Chiar vă
întoarceți în România?‖
„Da, doamnă‖.
„În cazul că vă răzgândiți, să ne anunțați.‖
„E sigur că mă întorc în țară, doamnă‖.
De ce mă întorc? Iată o întrebare la care n-am
răspuns niciodată. Oare de ce mă întorc?
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Ioan BARBU
(ROMÂNIA)

Beyaz Alay/ Regimentul alb

Moto:
„O, bak askere, elinde kılıçı:
Her zaman kazandı, bugün kesildi,
Yavaş çöktü, ısırdı toprağı :
Yeter, tarih unutsun onu.
Severek, sevilerek, ölümsüzüm
Bu benim alınmaz zenginliğim.”

Moto:
O, iată un soldat cu spada-n mână:/
A câştigat mereu, dar azi, străpuns,/
Se-apleacă-ncet şi muşcă din ţărână:/
Istoria să-l uite, e de-ajuns./
Iubind, iubit, mă simt etern. E toată/
Averea mea, şi nu-mi va fi luată.

William Shakespeare: 25 Sonet

William Shakespeare: Sonetul 25

Siret akar suyun deresine ateşli oklar
düşmekteler yukarılardan. Kurulukların ateşine
yanmış kan içinde boğulan toprak. Sonsuz harb
böyle görünmekte.Bir tarafta romenler var, öbirinde,
almanlar, ölülerni gömmekte.Atların leşleri uzanıp
kalmışlar harpnın çölünde.Yeşili-mavili olmuşlar
tümsekler canlı gibi ve çürük, çıbınlar var böcekkurtlar dolu anofellerin (sıtmayı getiren çıbın)
ortasında.
– Petro, hey, uyandın mı? Gördüm,
uyanıksın, horuldamıyorsun... Leş kokusu beni
boğdu...Havasızım. Bize de geldi fena kokular.
– Kardeşim benim, biraz daldım uykuya ve
şu anda, uyandım...Bu pis kokular benimde burnumu
yerinden aldı.
– Ben de gözümü kapatamıdım leşlerin
sebebinden.Başım da bağırşmakta evimdeki kahırlar.
Karım doğurmak halinde ikincimi, ben burada
„frits‖ denilen almanlarla savaşıyorum.Tenimde
gezinen bu küçükleri söylemeyim...Hei, bıçkı ile
kesmiş gibiler.
– Söyle, be, Nikifor, bit deye, yoksa korkun
mı var da adlarını söylemezsin?

De sus, cad săgeți de foc în lunca Siretului.
Pământul e pârjolit de arșiță și înecat în sânge. Un
război ce pare că nu se mai termină. Românii, de-o
parte, nemții, de cealaltă parte, își îngroapă morții.
Stârvurile cailor rămân zile în șir pe câmpul de luptă.
Se fac verzi-albastre, devin mușuroaie vii și fetide,
cu muște, viermi și anofeli.
– Pătrule, ești treaz? Bag samă că ești, că nu
mai sforăi… Mă înăbușă mirosul de hoit. Se-ntinse
până-n tranșeu, la noi.
– Frati-meu, am ațipit oleacă și m-am trezit…
Mirosul aista mi-a mutat și mie nasul din loc.
– Eu n-am pus, mă, geană pe geană din
pricina hoiturilor. Îmi țipă în cap și ăle gijuri deacasă. Muierea dă să nască pe-al doilea şi eu mă bat
cu friții. Nu mai socot vietățile istea care îmi mișună
pe piele… Mă, lighioanele astea parcă taie cu
fierăstraiele.
– Zi-le, mă Nichifore, păduchi sau te temi de
vreo superstiţie să le spui pe nume?
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– Bit...Bak sende, görmezmisin bunların
hayvanca durumunu, olmuşlar serce gibi... Bizim
ordumuza gelip yuva yerini bulmuş bunlar.Benim
soyumda bulunmadılar. Hasta olabilmekte var, o
fena lekeli humma dan, ane tifis diyorlar da, çavuş
beynin dediği gibi bir şey, o zaman gör sen nasıl
patlaycak gözlerimiz.
– Öyle ise, hatırla nevakit yıkandığımızı,
kaynak su ve sabun la, insancasına?
– Dersin ki
üç ay, belki daa fazla...
Hatırlıyorum, kardeşim, öyle bir olay. Pripor Pırıu /
Pripor Küçük Suyu / dan biri beni işe almıştı, orada
olanları ben unutmadım hiç. Onun evindeki
kapılarını yapacaktım. Çok insandılar, eski evleri
sade iki odalıydı, payantadan ve mutfağı kümes kadardı. Aletlerimle onun evine yerleştim, bir ay içün.
Anlaşmamız yüz leydi ve yatak, yemek.‖Bir ayı
geçersem‖ demiştim, ―günde bir ley alırsın.‖ Ben
damda yatardım, yazdı. O,sonra, dedi bana:
―Yıkanmakla anlaştık mı?‖ ―O nasıl? Dedim.‖Sen
kaç defa yıkanarsın?‖ ―Afta da bir defa su kaynatarım ve tekneyı doldurarım...Vardır sende bir köşe
sabun.‖ ―Biz, bu evin adamları, pis köylüleriz., bu
sebepten de...‖Patlattım( Büyüttüm) gözlerimi ve
omuzlarımı silktim.‖ İstediğinizi yapınız, suyu
sevmezseniz, bana ne?‖ ―Dur, sözümü kestin. Biz,
dedi o, günde iki defa banyo yaparız, kışın...‖ Ey,
olur mu! Demişti ki onlar püsür köylü. Benimle alay
ediyor.Sordum : ―Ve yazın, nasıl şimdi, günde kaç
defa yıkanırsınız?‖ ―Sade 4 defa.‖ ―Ey, iş içün zaman kaldı mı? ― ―Bereket kaldı ya!‖ Yakınladım
onu boğmaya düşünerek, benimle oynamasın. Ve,
şimdi, ne dersin, nane kokusu geldi, kollarım durdu.
―Gördün mü, yalan söylemedim.Her yıkanmadan
sonra nane alırız avuçlarımıza ve parçalarız.
Köydekilerden birisinde bizde olan koku yoktur. Biz
evde beştaneyiz, kardeşim,ben, karım, üç oğlan,
zamanımız var yıkanmaya ve iş yapmaya. Kaya gibi
olduk, söz gelince...‖
Güneşnin doğmasından üç gün olmuştur
bizim alay yerinden bir metre bile yurümedi.Ne
savaş, ne ―gidiniz, kardeşler, evinize!‖ Nikifor isterdi
bir kuş uykusu çeksin sabaha, ve başını koydu
topraknın ufacık kalkmış yükseğine.
Ta-ta-taaa, ta-ta-taaaa! Geceyi açtı zurnacı.
―Ey, köpekle toprak tozu nasıl ardından koşsa, öyle
gelir arkamdan kısmetim! ― Petru yanında, küfürle
söylendi: ―Şeytanın ninesi olan harp!‖ Çavuş :
―Uyanmaaaaaa!― Ağızına kolunu koydu Petru: ―Sus,
ey!‖ Yeşil yaprak menekşe, ne‘n var çavuş,
benimle?‖
Amcacığım, ne var da şimdi bizi
uyandırasın? Bakarsak gökteki ay nın gezinmesine,
gece ortasından anca iki saat geçti.‖ Çavuş aldı elini
bir taraf, ve bağırmaya devam etti: ‖Uyanmaaaaaa!‖
destineliterare@gmail.com

– Păduchi… Păi, nu-i vezi că sunt lighioane,
cât un vrăbioi… Îşi găsiră să-şi facă cuib taman la
noi în companie. Neam de neamul meu n-a avut așa
ceva. O să dăm în ezantimatic, aşa zicea şi dom‘
sergent, şi-atunci să vezi cum belim noi ochii.
– Păi, de când nu ne-am mai îmbăiat mă, cu
apă fiartă şi săpun, ca tot omu‘?
– Să tot fie trei luni, de nu şi mai bine… Miaduc aminte, frati-meu, de-o întâmplare. Mă tocmise
unu taman de la Pârâul de Pripor să-i fac tocăria la
casa nouă. Multe suflete, cea veche avea doar două
încăperi, din paiantă și-o cuhnie cât-un coteț. M-am
mutat cu toate sculele la el pentru o lună întreagă.
Ne-am tocmit pentru o sută de lei, masă și casă.
Dormeam în fânar, că era vară. „Dacă trece de-o
lună, i-am zâs, mă amendezi cu un leu pe zi.‖ Asta
ne-a fost tocmeala. Dar el mi-a zâs, dup-aia: „Ne
tocmirăm cu îmbăiatul?‖ „Păi, cum devine asta?‖, îi
întorc eu vorba. „De câte ori te îmbăiezi?‖ „O dată
la săptămână, fierbi apa și umpli albia… Ai tu p-aci
un codru de săpun.‖ „Noi, ai casei, zâce el, suntem
niște țărănoi murdari, așa că…‖ Am holbat ochii și
am ridicat din umeri. „Faceți cum vă e rostul, ce-mi
pasă mie că nu vă place apa…‖ „Stai așa, că-mi
tăiași vorba. Noi, zâsă el, facem baie de două ori pe
zi, pe timp de iarnă…‖ Măi, să fie! Parcă zâsese că-s
niște țărănoi murdari. Aista mă ia peste picior. Îl
întreb: „Și vara, ca acu‘, de câte ori vă îmbăiați pă
zi?‖ „Numai de patru ori.‖ „Bă, da‘ mai aveți timp
de treabă?‖ „Berechet.‖ M-am apropiat de el să-l
strâng oleacă de gât să nu-și mai bată joc de mine.
Și, ce crezi, m-a trăsnit un miros de busuioc, că
dintr-o dată mâinile mi s-au înțepenit. „Vezi, mă,
vezi, că nu te mint. După fiecare îmbăiere ne ungem
pe trup cu busuioc frecat între palme. Nimeni în sat
nu are miros mai dulce ca noi. Suntem cinci în casă,
frățioare, eu, muierea. trei feciori și, cum îți ziceam,
avem timp berechet și de îmbăiat și de muncă.
Suntem tari ca piatra, vorba aia…‖
De trei răsărituri de soare regimentul nu s-a
mișcat un metru. Nici tu luptă, nici tu „plecați fraților
acasă!‖ Nichifor ar fi vrut să tragă un pui de somn
până la ziuă și-și propti capul pe-o mică ridicătură de
pământ.
Ta-ta-taaa, ta-ta-taaaa! Gornistul despică
noaptea.
„Bă, se ține norocul de mine ca pulberea
după câine.‖ Lângă el, Pătru trase o înjurătură:
„Mama
dracu'
de
război!‖
Sergentul:
„Deșteptaareeea!...‖
Pătru îi puse mâna la gură. „ Taci, mă!... Frunză
verde viorea, ce-ai sergent cu viața mea? Ce te găsi,
neiculiță, să dai deșteptarea acu‘? După luna din cer,
trecură doar două ceasuri de miezul nopții.‖
Sergentul i-a dat mâna la o parte și continuă să
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Sonra, durdu: ―Ey, oğlanlar, kaptan bey fena rüya
gördü. Dersin büyük yılan Prisaka ormanından içeri
girdi. Yılanın başı alman generalın başı. Nevakıt
kaptan koydu elini kılıçına, yılanın yerine general
Mackensen çıktı da konuştu:‖Eğer teslim
olmazsanız, geçen yıl Bartolomeo‘nun belası gelir
başınıza, bir bölük asker kaib oldu bizim mitralyöz
kuvetli ateşimizde.‖ ―Duydunuz mu ne demiş ―frits‖
(alman) kaptanımıza? Bela gelyormuş başımızın
üstüne...Biz onun önünde bir çarıklı eskilikler
olmuşuz...Ey, oğlanlar, eğer bir kurşun atsaydı
başıma, bu sözler kadar acıtmazdı beni.Rüyalı ve ya
rüyasız, beni fena kızdırdı ve ateşlendirdi.Görsün
Mackensen kim bu Mirça Voyvod alayı...‖
Kosteanu
asteğmen‘nin
sözleri
kesti
şüphelerimizi, korkularımızı da. Onun yaptığı iş
dolaştı dünyayı. Üç alman askeri sarmıştı onu o
zamanki karşı-karşı savaşmada. O savaştan bir elini
kaybederek kurtuldu. Hastaheneden çıkarken
istediler onu cephenin arkasına yollamaya.―Bir elim
gene de var, ben bununla düşman‘a atarım.Ben
asker arkadaşlarımının yanında olmaya isterim!‖
Nikifor ona yakınladı: ―Asteğmen bey, eğer yılan
görürsen rüyanda, ne demek?‖
―Hilelik demek, be, Nikifor. Mackensen bize
birşeyler hazırlamakta, galiba... ‖O bir pezevenk...
Yapar o bize, ama ne? ...Sormaya gidermisiniz
biriniz? ...Güldüler. ―Şaka mı istersin, git ve bak
bitlerine, sabaha dinlenmeye vaktımız var.İlkin,
koyunuz bayoneti tüfeklere, mermiyi de demire.
Hazır durunuz!‖
Ey, atladı araya keskin sesiyle astuğmen
Stanika, diri bit kalmasın, bizi ezantematik hastalığı
yer...‖Iyi adamlar, ölürsem, biriniz veriniz haber
benim karıma, o genç, evlensin yeniden, ama benim
gibi iyi adama rastlasın, çocuklarımı baksın.
Söyleniz ona , öldürerim çocuklarımı bakmazsa,
evsiz, yemeksiz bırakırsa onları.‖ ―Fenasın sen, ya,
be Nikifor, öbir dünyada bile tufeğini hazır tutarsın
da gezersin.‖ ―Gezerim, ey, gezerim...Bettua bu
harblı dünyaya, bitmeye bilmeyen harb...‖İkinci
Balkan harbinde onun babası vefat etmiş. Evleri
onun koluna kalmış.Erken evlenmiş, çırakçı gibi bir
doğramacının yanında çalışmış. Çabuk öğrenmiş
zanaatı. Çol işleri yeterli olmamış, yarım dönem
tarla kalmış babadan.
Dakikalar aktılar böyle bir zaman. Herkez
işine bakar. Aylandırarım gömlekleri
ve
işpantolonları öbir tarafına dikişini izlayarak. Trosk,
trosk, tırnaklarımın arasında patlar. Yukardan
aydınlık geliyor. Ay, bütün ay.‖Kardeşler, atladı
Pasıre‘ nin Radu‘su, dersin ölüyü mezara
götürmekteyiz. Ben, derim, Dumitrika çıkarsın
kavalını bize bir oyun açsın, Drago
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strige: „Deșteptaaaareeeea!...‖ Apoi, se opri: „Bă,
băieți, dom‘ căpitan avu un vis urât. Se făcea că un
șarpe mare se furișa spre pădurea Prisaca. Șarpele
avea, mă, capul generalului neamț. Dar când să pună
dom‘ căpitan mâna pe sabie, în locul șarpelui apăru
generalul Machensen și-i zise: „Dacă nu vă predați, o
pățiți ca anul trecut la Bartolomeu, când o companie
de-a voastră a căzut sub focul năprasnic al
mitralierelor noastre.‖ „Auzirăți ce zise frițul lu‘
dom‘ căpitan, că năpasta își întinde ghearele spre
noi… Pentru el suntem nişte obiele… Mă băieți,
dacă îmi trăgea un glonț în cap și nu mă durea ca
vorbele astea. Vis, nevis, mi s-a oțelit mai al dracului
îndârjirea. O să vadă Machensen cine e regimentul
Mircea Voievod...‖ Vorbele sublocotenentului
Costeanu le tăie îndoiala, dar și spaima. Isprava
acestuia făcuse ocolul regimentului. Într-o luptă
corp la corp fusese încercuit de trei nemți, dar a
reușit să-i doboare. Din încleștare a ieşit cu o mână
lipsă. După spital, au vrut să-l trimită în spatele
frontului. „Mai am o mână cu care pot trage în
dușman. Merg la camarazii mei!‖ Se apropie de el
Nichifor: „Dom‘ sublocotenent, de visezi șarpe ce
poa‘ să însemne?‖ „Viclenie, înseamnă, mă
Nichifore. Ne coace Mackensen ceva…‖ „Mare
pezevenchi… Ne-o coace, da, ce anume?… Merge
careva să-l întrebe?…‖ Râsete. „Îți arde de glume,
mai bine treceți cu toții la despăduchere, că avem
până la ziuă ceva răgaz. Înainte de toate, puneți
baionetele la puști și glonțu‘ pe țeavă. Să fiți
pregătiți!‖ „Mă, sări cu o voce apăsată sergentul
Stănică, să nu rămână parazit viu, că ezantematicu ne
mănâncă…‖ „Oameni buni, dacă mor, unul din voi
să dea vorbă și muierii mele, că e tânără, să ia altul
de bărbat, da bun ca mine, mă, să aibă grijă de copii.
O omor, să-i spuneți, dacă lasă copii de izbeliște,
fără mâncare și adăpost.‖ „Al dracului mai ești, mă
Nichifore, și pe lumea ailaltă umbli cu pușca
încărcată.‖ „Umblu, mă umblu… Evanghelia mamii
lui de război, că nu se mai sfârșește…‖
Lui Nichifor îi murise bătrânul în al doilea
război balcanic. Rămăsese casa pe mâna lui. S-a
însurat din vreme și s-a aciuat ca ucenic pe lângă un
tâmplar să învețe meserie. A prins-o repede. Nu se
putea baza pe munca în câmp, că avea moștenire de
la ta-su doar o jumătate de pogon de pământ.
Nicio vorbă, minute bune. Fiecare își vede
de treaba lui. Întorc cămășile și izmenele pe dos și
dibuie tiv după tiv. Trosc, trosc între unghii. Noroc
cu lumina de sus. Era lună plină. „Fraților, sări Radu
al lui Pasăre, pare că ducem mortu‘ la țintirim. Eu
zic să scoată Dumitrică fluierul și să zică o
săltăreață, ca la noi la Dragodănești. „N-am chef, mă
Radule, n-am chef și gata. Moartea e la capul
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daneşt oyununa atlayalım.‖ ―İstemem, be, Radu,
istemiyorum ve bukadar. Sipernin başında ölüm var,
sen oyun istemektesin... ―Öyleyse, ben bir masal
söyleyim, kafanızdan, azda olsa harbi sileyim,
zevuklanırsınız ...Tamam düğün, ey, rakı ile
yıkannan, bizim rakıları hatırlarsak, renglot, padişa
yapımı. Ve içtim, ve oynadım, gene de içtim, hasta
oluncaya. Ga,ga, ga, biri, kaz gibi anlaştık, Ignat
kesim gününden öncesi oldu. Birden, ne gördük?
Akşam sefasında, olsun saatler altı yakını, ne
olur? Kapıda bir yarı faeton durmuş, ondan da
gelinin ablası çıkmış. Şehirden gelmiş o, Muşçel
kasabasından. Yuvarlak memeleri, Voineşt elmaları
gibi, sıcak gözleri gök renginde, çiçekli milli
bluz‖iye‖ borancik ipeknin üstünde işlenmiş ve
yüzü prenses kıyafetinde, ey, kardeşler, ey!Uzun
boylu, ince belli, kıp-kırmızı yanakları, oleander
çiçeği. Biz sırada, tahta töbe altında oturmuşuz, ses
çıkarmadan.
Açlıktan çıkanlar gibi baktık Aleksandrina
hanım kıza...Adı böyle idi.Gece yarısına gelince
dans oynadık. Brakmıştık kadeleri dinlenmeye. Ben
yakın gelerek yapıştım Aleksan
drina‘ya ve Dımbovitsa oyununu ona gösterdim.
Nevakıt Çüleandra‘ya giriştik, görseydin onun
kollarını yukarlarda... Teslim oldum, dedi.‖
Birden sustu Radu ve uzaklarda kayb etti
bakışlarını.‖Söyle, Radu, neler oldu sonra?‖ ―Ne
olsun...Paskalye orucüna girdik, bekledim San Petro
da geçsin, ve, düğünümü yaptım. Büyük düğün!
Aleksandrina benim karımdır. Bir çocuk yapmaya
ara kalmadı, bu kötü harb geldi başımıza. Şimdi
ablasıyle birlikte... Benim eniştem Bartelemeo‘da
öldü, onun düğününde oynamıştım.‖
Geçti zaman ve kimse konuşmadı.
‖Moldovalı‖ dediğimiz konuştu: ‖Ben sizi dinledim
kulaklarımı büyüterek. Buraya gelmeye uzun yol
yürüdüm, fena tehlikelerden kurtuldum.―
―E, sen nereden geliyorsun, ya?‖ ―Uzaktan,
Soroka‘ dan, Nistru yanından geldim. Kolay
geçmedim suyu, muskalnın arkasından saklanarak
kaçtım. O antikrist. O bizim menliğimizi çiğnedi,
yüreğimiznin kenarında saklı kalan haysiyetimizi
çiğnedi. Duydum harbe kızdığınızı. Bu harb bana
kutsal gibi gelmekte. Bıraktım muallimsiz
(öğretmensiz) çocuklarımı ve Büyük Romaniye içün
savaşmaya geldim.‖ ― Ey, öğretmenim, zanedersin
biz rüyamızda büyük Romaniyeyi görmezmiyiz?
Bizimde yanaklarımızda sıcak kanlı gözyaşı akıyor.
Transilvanya ve Basarabya, bunlar da bizim.Ben
kolumu kayb ettim, ama birisi var ülkeme
bağışlamaya.
Ane o kara su bizi ayırdı, onu bir yudumda
içeriz, o Milkov‘u.‖ ―Asteğmen bey, bizde bütün
destineliterare@gmail.com

tranșeului și ție îți arde de săltăreață…‖ „Atunci să
vă zic eu o poveste să vă scot oleacă războiul din
cap, să vă mai înveselesc… Nuntă strașnică, mă,
stropită cu țuică d-aia bună de pe la noi, din prune
renglote, soi domnesc. Și am băut și am jucat și iar
am băut până am dat în limbariță. Ga, ga, ga unul,
ga, ga, ga altul și ne înțelegeam ca gâștele la sfat cu
porcul înainte de Ignat. Când, ce să vezi, pe la vreo
șase seara? La poartă trage o șaretă și din șaretă
coboară sora miresii. Venea de la oraș, de la Mușcel.
Sâni rotunzi ca două mere de Voinești, ochi calzi, în
culoarea cerului, ie înflorată pe câmp de borangic și
un cap de prințesă, mă fraților. Năltuță, subțirică și
îmbujorată ca un leandru în floare. Noi, rânduiți la o
masă sub un șopron, am amuțit. Priviri hulpave spre
domnișoara Alexandrina… Așa o chema. Până spre
miezul nopții ținu dănțuiala. Lăsasem bărdacele să se
mai odihnească. Eu m-am lipit de Alexandrina și iam arătat ce înseamnă jocul de pe valea Dâmboviței.
Când am luat ciuleandra la bătaie să fi văzut-o cum a
ridicat mâinile… Mă predau, a zis.‖ Radu tăcu
deodată și rămase cu privirea în gol, ca unul pierdut
în gânduri. „Și zi, mă Radule, ce s-a mai întâmplat?‖
„Ce să se mai întâmple… Am intrat în postul
Paștelui, am așteptat să tracă și de Sânpetru am făcut
și eu nuntă. Mare nuntă! Alexandrina e nevastă-mea.
N-am apucat să trântim un copil, c-a venit pârlitul
ăsta de război. Acum e cu soru-sa… Cumnatu-meu,
la nunta căruia am jucat, muri la Bartolomeu.‖
A trecut apoi ceva timp fără să mai spună
careva o vorbă. Sparse tăcerea „moldoveanul‖, cum
îi spuneau unii camarazi. „Io v-am ascultat cu
urechile ciulite. Am bătut, frații mei, cale lungă până
aici, am trecut primejdii mari.‖ „De unde vii,
băiete?‖ „Taman de la Soroca, de pe Nistru. N-a fost
ușor să trec vadul și să mă strecor prin spatele
muscalului. D-apoi aista îi anticristul nostru. El își
bate joc și de bruma de mândrie ce-o mai păstrăm,
undeva, tăinuită în suflete. V-am auzit că tare
ocărâți războiul aista. Pentru mine e un război sfânt.
Am lăsat copiii fără învățător și am venit să lupt
pentru România Mare.‖ „Mă, învățătorule, crezi că
noi nu visăm la România Mare? Două lacrimi ca
două râuri fierbinți curg și pe obrajii noștri.
Transilvania și Basarabia sunt și ale noastre. Eu miam pierdut o mână, mai am una s-o dau pentru țară.
Apa neagră ce ne separă de voi o vom sorbi cum
sorbirăm Milcovul.‖ „Dom‘ sublocotenent, toți
rumânii cântă pe la noi Psalmul Prutului. Îl știm de la
moșii noștri, ei de la moșii moșilor lor, iar moșii
moșilor moșilor lor îl știu, bag samă, de la Ștefan
Voievod. Pe tot școlarul l-am învățat să cânte
psalmul aista. Cântecul Prutului ne țâșnește din
suflete ca dintr-un izvor:
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romenler çalıyor Prut İlahisini.Babalarımızdan
öğrendik onlarda baba babalarından, belki de Ştefan
Voyevoda‘dan. Prut şarkısı yüreklerimizden gelir ve
kaynaktır:
Prut, bettuvalı ırmak
Derin ve geniş olmasına bak
Tufan rahatsılığını anlat!
Kıyı ve kıyı görüşmesin
Ses ile ses birleşmesin,
Göz ile göz yetişmesin
Uzun olsun yelkenin senin!
Nevakıt çekirgeler ister gelsin
Bizim tarafa, batsın-bitsin!
Nevakit humma yetişecek
Orta yolda can verilecek!
Düşmanlarımız geçerse eğer
Kıyıda canları sönsün, yeter!
Ve sen, dalgalarınla aşaya akıp sön
Onlarla su altı Tuna‟da ölüme dön.
Büyük Tuna, akar öyle, bizim Tuna,
Tuna‟ya git, denizde artsın dalga!”...
Derin sessizlikte dinlediler. Sıcak gecenin
sonunda idi.Sade birkaçtane vardı burada asteğmen
Aleksandru Kostyanu‘nın gurubundan üstlerini
koruyan. En çoğusu çıplaktı.Kalplerine sinmişti
moldovalının şarkısı...Asılında onlarında şarkısı idi!
„Ey, moldovalı, bu bizim de şarkımızdır! Bizimde
kiliselerimiznin
yukseklere
kalkan
kuleleri
sizinkilerle bir boydadır, bizim de zillerimiz
sizinkiler gibi çalar, sıcak ülkelerden dönerken
leylekler yerlerini kolay bulurlar ve sizdeki yerler
gibi olur, sizin düşmanlarınız bize de düşmandır...‖
Bu fikirini söyledikten sonra asteğmen sordu:‖
Muallim bey, korkarmısın?‖Allah biler evimize
yetişeceğimi. İsterdim bir kolumu ya da bir ayağımı
kessinler, gözlerimi sade bıraksınlar, duyayım ki
benim Basarabya‘m toplanıyor bir yere ve artık
kurtuldı yabanci etiknin baskısından, azabından.‖
Asteğmen bukadar dedi:‖Allah seni duysun!‖
sabahnın ışıkları top patlamalarıyle açıldı. „Oğlanlar!
Beklenmeyen misafirdir bunlar!‖bağırdı bölük
komandantı. „Senin Tanrıların, senin, bunu mı
yaptın sen bize?‖Bizi hazırlıksız bulursan sabah ölü
uyansak mı?‖Bak, olmaz! Öl sen,‖fritz‖, benim
kılıçımdan git sen ölüme...‖Nikifor anca üstüne
çekti iç pantolonlarını, aldı tüfeğini ve atladı
siperiden dış. Bazısı gömleğini anca çekmiş, bazısı
çıplak kalmış, nasıl olsada öyle gelmiş düşmanla
savaşmaya. „Onlara, oğlanlar!‖bağırdı asteğmen.
Yakınladılar, hızlı vuruşma başladı, yıldırım çarptı,
almanlar kendilerini bulamadılar bu kalabalıkta...Ne
olduğunu anlayalmadılar.Titremeye başladılar sonra
kaçtılar öz
siperlerine. Delicesine bağırmalar
duyuldu: Gespenster, Geister kammen...Geister,
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Prutule, râu blestemat!
Face-te-ai adânc și lat
Ca potopul tulburat!
Mal cu mal nu se zărească,
Glas cu glas nu se lovească,
Ochi cu ochi nu se ajungă
Pe-a ta pânză cât de lungă!
Lăcustele când or trece,
La ist mal să se înece!
Holerele când or trece,
Pe la mijloc să se-nece!
Dușmanii țării de-or trece,
La cel mal să se înece.
Iar tu-n valurile tale
Să-i tot duci, să-i duci la vale
Pân' la Dunărea cea mare,
Pân' în Dunăre și-n mare!...”
Ascultară muți. Era într-un sfârșit de noapte
fierbinte. Doar câțiva din plutonul sublocotenentului
Alexandru Costeanu aveau ceva tras pe ei. Cei mai
mulți erau în pielea goală. Cântecul moldoveanului
le intrase în suflete... Era doar și cântecul lor! „Mă,
moldoveanule, ăsta e și cântecul nostru. Turlele
bisericilor noastre sunt de aceeași înălțime cu ale
voastre, ale celor de dincolo de Prut, clopotele
noastre bat ca ale voastre, berzele, când se întorc din
țările calde, știu fiecare locul unde trag vară de vară,
ca și la voi, iar dușmanii noștri sunt și dușmanii
voștri…‖ După spusa acestui gând, sublocotenentul
îl întrebă: „Te temi, învățătorule?‖ „Numai
Dumnezeu știe dacă ajung întreg acasă. M-aș lăsa
să-mi taie o mână sau un picior, să-mi scoată ochii
numai să aud că Basarabia noastră se adună la un loc
cu mămițica ei și nu mai este pe tărâm străin, sub
cizmă străină.‖
Sublocotenentul
apucă
să-i
spună
„Dumnezeu să te audă!‖, că zorii care mijeau fură
întâmpinați cu câteva bubuituri de tun. „Băieți,
oaspeţi neașteptaţi!‖, strigă căpitanul companiei.
„‘Mnezeii tăi, asta ne-o coceai? Să ne iei pe
nepregătite și dimineața să ne trezim morți. Iaca, nu!
Mori tu, frițule, de baioneta mea…‖ Nichifor doar
apucă să-și tragă izmenele, luă pușca și sări din
tranșeu. Care cu cămașa trasă, care cu pieptul gol,
numai în izmene, cum au apucat, săriră pe inamic.
„Pe ei, băieți!‖ striga sublocotenentul. S-au apropiat,
le-au tras câteva lovituri fulger, nemții nici n-au
apucat bine să se dezmeticească… Nu înțelegeau ce
se întâmplă cu ei. Au început să tremure, au luat-o la
fugă înspre tranșeele lor. Câțiva strigau de mama
focului: Gespenster, Geister kammen… Geister,
Soldaten!‖ În cămăși și în izmene, românii izbeau ca
veniți din cer. „Fantomele… au vinit fantomele
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soldaten!‖ Gömlekle ve içpantolonuyle bu romenler
gökten gelmiş kuvetleriyle savaştılar. Hayaler...var
üstlerinizde nasıl da sizi vursam, pezevenkler,
vursam... Kestiniz bizi Bartolomeu de, nasıl da
kestin iz, şimdi sıra sizde...‖
Öğlen yakınlarken savaş durdu. Az alman
canlı kaldı.Romenlerden de çoğusu öldü.
Kosteanu asteğmen‘in bölümünden yarısı kaldı
ayakta. Kendisi muallimnin kucaklarında vefat eti.
„Unutma, unutma benim anneciğimi!‖ Muallime
gözlerini dikti ve ölümsizlere kavuştu.Ceket astı
okşaladı onu muallim. Bir kurşun göğsünü
yaralamış. Pasıre‘nin Radu‘su kapattı gözlerini.
„Allah aff etsin gönahlarını!‖ Bir göz yaşı kalmış
silinmeden dudakların da... Allah yakın tutsun onu,
çünkü cesur ve korkmazdı...‖Böyle tüfeğine dayandı.
Ayakta ve yanında, Aleksandrina‘yı görmüş gibi
oldu. Zor alırdı nefesini. Onun yuvarlak ve Voineşt
elmalı memeleri yukseldi ve aşaya daldı.

peste voi, mama voastră de friți… Ne-ați măcelărit
la Bartolomeu, acu vă veni și vouă rândul…‖
Până spre prânz lupta se isprăvi. Puțini nemți
au rămas vii. Au căzut mulți și dintre români.
Plutonul sublocotenentului Costeanu se înjumătățise.
El a murit în brațele învățătorului. „Să nu uiți, să nu
uiți de mămițica!…‖ Rămase cu ochii ațintiți spre
învățător. Acesta îl pipăi sub veston. Un glonț i se
înfipsese în piept. Radu al lui Pasăre îi trase
pleoapele în jos. „Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!‖
Pe buza lui stăruia o lacrimă… „Dumnezeu să-l țină
aproape de el, c-a fost viteaz și curajos…‖ Se propti
în armă. În picioare, alături de el, i se păru că o vede
pe Alexandrina. Gâfâia. Sânii ei rotunzi ca merele de
Voinești săltau și coborau.
*
…Liniștea văzduhului e spulberată de tropote
surde. Cerul a trimis sufletele celor căzuți pe câmpul
de luptă din lunca Siretului să-mi termine povestirea.
Dulci aure, pe cai nevăzuți, mă poartă pe drumuri de
sate. Din tâmple continuă să-mi iasă o încăierare de
întrebări. „Lasă întrebările și scrie finalul.‖ La
Amărăști, în dreptul Monumentului Eroilor
Neamului, tropotele amuțesc. Sufletul din fruntea
coloanei coboară de pe calul alb. E îmbrăcat în
uniformă albă de paradă. Își citește numele: „Erou
locotenent post-mortem Costeanu Alexandru‖. Îl
privesc cum se topește în monument. Și el mă
privește cu ochii săi de vultur și îmi surâde. S-au
oprit sufletele și la Pârâul de Pripor, și la Picior de
Munte, și la Andreeeștii de pe Gilort…
S-au oprit până ce călăreții nevăzuți s-au topit,
toți, în Monumentele Eroilor. Am rămas singur cu
manuscrisul povestirii Regimentului alb*, pe care o
dedic fiului meu de peste Ocean.

*
Dümpuldemeler
yarımladı
havanın
sessizliğini. Savaş yeri olan Siret çölünde ölenlerinin
ruhlarını gök yollamış bana anlatmamı bitirmeye
yardımcı olsunlar deye. Tatlı altınlar gazilikleri
görülmeyen atların üstünde köy yollarında gezdirdi
beni.Savaş
yaradan
sorular
şaşaklarımdan
akıyor.‖Bırak sen, soruları, yaz sonuçü.‖Amırışt‘ ta,
Milli Şehitler Heykelinde dümpuller sustu.Sıranın
başında olan ruh indi beyaz atından.Törendeki beyaz
giyimini koymuş. Adını okudu: „Ölümsüz Şehit
Teğmen Kosteanu Aleksander.‖ Baktım onun heykel
içinde irimesine.O da baktı bana kartal gözleriyle
gülümseyerek.Ruhlar yerlerinde durdular, Pripor
Irmağında, Dağnın ayaklarında
ve Gilort
Andreeşt‘te.
Yerlerinde durdular bekleyerek atlıların
irimesini ve hepsinin Şehitler Heykeline girmesini.
Yalnız kaldım elimdeki el yazısı „BEYAZ ALAY‖
hikâyemle* ve onu Okeanos‘nun öbir tarafında olan
oğluma hediye ederek.
_____________________
___________________
*
Regimentul alb a existat. La Mărășești, în vara anului
*Beyaz Alay ordusu hakikaten vardı. Mırışeşt‗te, 1917 yılının 1917, Regimentul 32 Mircea rezistă atacului german condus de
yazında 32 Mirça sayılı ordu topçü alayı, yani asker topluluğu
dayanmıştı alman saldırışına Anton Ludwig August von
Mackensen general‘nın yönelmesinde.Orada
cesaretle ve
gazilikle savaşan Romen asker
lerinin şanı dünyaya tanıldı, kılıçları korkuttu düşmanı
çünkü onlar gömlek ve içpantolonlarla savaştılar, kendilerini
bitlerden kurtarmaya uğraşırken savaş başlamıştı. Onların
gaziliklerine ses veren zaman beyaz kıyafetle bulundular
törenlerde.
İnsanların isimleri, toponimyalar, olaylar, müellifnin
hayalinden yaradılmıştır. Beyaz Alay askerlerinin ruhları
günümüzde de romen köy yollarında bulunmaktalar, onlar
evlerini arıyorlar.
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generalul Anton Ludwig August von Mackensen. Soldaților
români, care au luptat cu eroism și vitejie, li s-a dus faima în
lumea largă prin luptele la baionetă, cu toate că fuseseră
surprinși numai în cămașă și izmene, la despăduchere. În
onoarea lor, regimentul a avut o vreme uniforme de paradă
albe.
Numele personajelor, ale localităților, faptele povestite
sunt rodul imaginației autorului. Dar duhul ostaşilor
Regimentului alb rătăcește și astăzi prin satele românești, în
căutarea caselor.
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Not: tercüme çalışmamda romen dilinin köy lehçesini kullanmadım, tam anlayış vermek niyetimle.// În traducere n-am folost
graiul țăranilor moldoveni sau munteni, din dorința redării pe înțelesul cititorului de limbă turcă.
Povestire tradusă în limba turcă. Această proză dă titlul volumului „Regimentul Alb”,
apărut la Editura Destine Literare, din Montreal - Canada, 2015, s.110 ,
Türkçe tercüme: Güner Akmolla/ Constanța, România

Coperta cărții
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Marian BARBU
(USA/ CANADA)

Morala ambiguității într-o parodie metodică
Viziunea Vizuinii (1982), de Marin Sorescu
(continuare din numărul trecut)
Romanul lui Marin Sorescu, Viziunea vizuinii , are 33 de capitole, trimitere vizibilă (de credință ortodoxă, oare?) la vârsta de propovăduire vizibilă a lui Christos. Fațăde biografia încărcată a Fiului lui
Dumnezeu, ajuns până la jertfa supremă, Marin Sorescu
inventează sau aglutinează zeci de aspecte ale vieții,
supusă cândva derizoriului, decavării și pierderii
treptate a indivizilor care și-o asumau. De aceea,
scriind un roman de moravuri, numai în aparență,
Sorescu a avut convingerea ca anticii romani că literatura, în speță cartea de față ‒ cea mai tăioasă din
toate operele sale ‒ poate să depună mărturie despre
un timp și despre un spațiu. Din acest punct de vedere, romanul este unul de cunoaștere, chiar în latura lui documentară.
Privit din altă perspectivă, estetică, romanul
apelează la cele mai variate tehnici de lucru ‒ clasice și moderne ‒ nu numai ca trăsături de virtuozitate, ci ca variațiuni pe aceeași temă, adică multiple
posibilități de comunicare cu cititorul (obișnuit sau
specializat). Avea dreptate Eugen Simion care constata (în „România literară‖ nr. 17/22 aprilie 1982,
p. 11) că Vizuina viziunii sau Viziunea vizuinii (nu
m-am lămurit prea bine în privința diferenței) este o
carte încântătoare de proză artistă, scrisă de un
ironist care amestecă genurile, reabilitează alegoria.
Lămurind peste timp calamburul din titlul
scrierii, dar și prin mulțimea de ecouri, cuprinse în
destineliterare@gmail.com

demersul fabulei propuse, putem afirma: ‒ prima
parte imaginează un spațiu închis, oficiat de
o vizuină (=Peștera Gândirii Abstracte). Aici animalele, recrutate din medii socio-profesionale diferite
(sălbatice, domestice, dar și intruși), se angajează în
diferite serate, unde dezbaterea, colocviile par a se
desfășura după regulile jocului prestabilit.
Partea întâi are 17 capitole, intercalând 14 poezii.
Suntem
avertizați de Marin
Sorescudramaturgul
chiar din primul
capitol, intitulat
„O vizuină din
zilele noastre‖.
De altfel
la această evidențiere, se cuvine să așezăm
toate
mottourile, unele inventate de Sorescu,
altele
aparținând unor autori și opere din valorile spirituale
ale lumii. Procedeul așezării mottoului‒ca o chintesență ideatică a textului care-i urmează ‒ este vechi
și în literatura noastră. El ține, undeva de nivelul
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povestirilor medievale, reînviate în veacul iluminist,
englez și francez, prezente la noi în mod vizibil începând cu proza pașoptistă.
Deci, partea întâi propune un spațiu închis.
Trimiterile din discuțiile purtate, fie în bârlogul ursului, fie în Peștera Gândirii Abstracte, au ramificații spre în afară.
Partea a doua a romanului surprinde vizuina
viziunii fiecărui personaj, aflat ori în câmpul muncii,
ori în vreo acțiune specifică pregătirii sale. Oricum,
într-un spațiu deschis.
Abuzurile politice orientează totul și diferențiat în funcție de fapte, dar mai ales de vorbe. Într-o
lungă și deloc plicticoasă analiză, Vulpea caută să-și
explice decăderea Ursului prin prisma interferențelor dintre sine și contrasine. Convingerea ei este că
și inconștientul a jucat un rol de seamă în transformarea lui aproape rebelă, fiindcă fuge de inchiziție,
suferind de mania persecuției societății în creierul
lui.
Punerea sub semnul lupei a fericirii de ieri,
când societatea era făcută să stai în ea numai cu
zâmbetul pe buze, o face pe Vulpe să constate că
Ursul a îmbătrânit și nu mai are reflexe normale de
percepere a ceea ce îl înconjoară.
Într-o cochetărie stilistică, ori prin câteva
giumbușlucuri de stil, Marin Sorescu dorește să fixeze cuvântul ce exprimă adevărul. Ni se „oferă un
exemplu, chiar prin începutul capitolului XXXIII
‒ Hai la înfiat, unde enunțul Pe Urs l-am lăsat de mult
de tot, cu Vulpea este reașezat în câteva variante, doar-doar
cititorul se va fi mulțumind cât de cât. Dar ți-ai găsit! Și atunci,
într-un blam vizibil față de textualiști et comp., Marin Sorescu
conchide: Grele probleme mai ridică și stilistica!
Dar având armura antiglonț a limbajului parabolic, autorul se grăbește și adaugă: mai ales prin
luna a V-a (prin ce?).
Așadar, simulând inițial un pact cu autorii de
proză autoreferențială, mergând în întâmpinarea
căutătorilor de limbaje moderne, pornind de la cuvânt ca semn, de la sistemele de referință ale combinațiilor acestuia, Marin Sorescu lovește în plin
toate căutările înnoitoare care, dacă nu s-au dovedit încă păgubitoare, au rămas sterile.
De aceea, se joacă deasupra lor, fluturând satiric drapelul adevărului care, în fabulă, trebuie bine
prizat. Ceea ce unora dintre interpreți le-ar părea
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redondant, Sorescu le reține indirect atenția că originalitatea în fabulă se află la nivelul invenției epice, în combinațiile multiple de situații și în armonia
ciudată de stiluri. Veghează în cazul lui Marin Sorescu poetul, geniul limbajului autentic, care redimensionează receptarea în sensul dorit de prozator. Ursul suflă câțiva funigei, care se așezaseră pe
frazele cele mai frumoase ale cursului, funigeii se
întoarseră, se vede că erau obsedați de Urs și de
curs, îi suflă din nou, iar se întoarseră... Și așa treceau zilele, unele după altele; de când apăruse Bursucul, totul luase o întorsătură ciudată și nu mai
putea de ciudă.
Așa arată un text plin de capcane pentru lingviști (și nu numai), dornici de a descoperi o noimă
în domeniu. Textul sorescian din acest roman este
atât de alunecos și de secționat în crâmpeie de mesaje, de atitudini, de rostiri tari sau în șoapte, încât
orice refacere a lui într-un univers (chipurile coerent, tezist de fapt!) se soldează cu o zădărnicie clară.
O asemenea atitudine trebuie văzută și ca un
bruion față de proza clasică, ieșită după sec. al XIXlea, când balzaciană sau proustiană, fie de cea excesiv postmodernistă. Oricum, cei care au interpretat
insolitele aglutinări lexicale în alt fel au greșit profund, fiindcă neglijențele soresciene sunt lespezi
așezate voit pe gura fântânii, unde spânul toarce
răutăcios realitatea.
Sper că nu forțez interpretarea până la nivelul
speculației în sine, când afirm că Marin Sorescu este
obsedat în acest roman de idei, precum odinioară
Camil Petrescu. Sorescu se dezvăluie în conflict cu
toată lumea. De aceea are nevoie de un martor relativ obiectiv, ca un aparat de filmat în prezența unei scene fachiriste (preluând o notă zilnică a lui
Camil ‒ din 13 I 1987), martor care nu este altul
decât fabula scrisă. Numai așa, romancierul poate
rosti aparent zâmbind: Mare e grădina ta, Doamne!
Și încă o filipică la adresa tuturor acelora (mai
mari sau mai mici ai zilei) care voiau să orienteze
literatura pe alte făgașe, neținând cont de specificul
domeniului și de natura talentului autorilor. Cap.
XII ‒ Nevinovat ca o panseluță îl prezintă pe Ursu
devenit Dl. director Ursu! în biroul său.
Aflat pe aproape, autorul observă: Lui Ursu îi
plăceau romanele doldora de acțiuni, iar nu leșinădestineliterare@gmail.com
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turile prozei de azi, cu probleme de conștiință, chipurile, când conștiința omului a ajuns la os, chipurile!!
Așadar, în tot timpul serviciului, directorul citea romane polițiste, în loc să rezolve „problemele‖ întreprinderii. Și
totuși... titlul romanului Victimele exploatării localiza acțiunea
la Turnu-Măgurele. Personajele sunt prinse într-o rețea de
spionaj cu Canada, Anglia, S.U.A. Ursu, deh, om al timpurilor noi, se înfurie și desfășoară un monolog interior: Unde-i
figura luminoasă a țăranului ajuns la mahala, care
încearcă să ridice mahalaua la nivelul, ori al satului curat, ori al centrului (cum s-o fi numit centrul
în Turnu-Măgurele, Corso, ori cum?)... că vă iau
acum de guler pe toți și... Ursu ridică cu furie cartea și o azvârli în capul Vulpii, care tocmai intrase,
într-o problemă de serviciu, și aștepta de două minute...
O ocară scăpată de Urs printre dinți (străduindu-se a
pronunța... englezește dinthi!) îl duce la o concluzie șfichiuitoare: ... romanul polițist, după el, va reprezenta secolul al XXI-lea în proză.
Atunci nu vom fi decât ori toți polițiști în lecturi, ori toți victime ale prozei de analiză.
Sorescu sesizează și apoi operează chirurgical
toate (sau aproape toate) faliile societății din epoca
de aur. Pe unele le extirpă, pe altele le tratează, dar
spațiul literaturii îl traversează ca un spadasin. Nu
sunt uitați nici criticii literari de teapa lui Coșoroagă
(vecin de cartier cu Ursu!).
Aflați într-un spațiu montan, pentru o idilă gen
Conachi, Ursu și Vulpea aduc vorba de adevăr. Șiretenia proverbială a Vulpii capătă aura înțelepciunii
unui bufon, atunci când Ursu tot susținea
că oricând adevărul iese la suprafață ca untdelemnul: ‒ Ehe, mulți am văzut eu cu adevăr în ei și n-au
mai ieșit, ba, dimpotrivă, cu cât aveau mai mult
adevăr, cu atât s-au scufundat mai mult.
Subtextul politic este minunat, cu atât mai
mult, cu cât în obsedantul deceniu mulți intelectuali
de vază, care dețineau adevărul, (măcar științific sau
literar), au suferit grele privațiuni, soldate, din nefericire, pentru mulți cu dispariția din viață.
Dar asemenea subtexte (de toate naturile!)
stăruie în scrierea lui Marin Sorescu ca o pânză freatică, peste care se dă câte un mesaj numai în funcție
de adâncimea sondei critice sau analitice a interpreților. Până și împărțirea simetrică a romanului are
destineliterare@gmail.com

tăietura satirei. Ca și formularea pilduitoare a capitolelor care precizează în clar intenția de satiră a
scriitorului. Vezi Nu hibernați cu ochii deschiși,
Frumoasa mea ursoaică naturală, Acuma, adineaori, Până la glezne, Natură în lână, E vară și lumea
nu prea scrie, E frig și e electricitate etc., etc.
Trebuie adăugate neapărat zecile de mottouri
din opere și autori români sau străini chemate ca o
avangardă militară să reprezinte elementul de siguranță pentru forțele principale care vin prin țesătura
textului literar.
Ținând cont de perioada social-politică analizată sau survolată, de momentul apariției romanului (1982), Marin Sorescu și-a convocat toți „aliații‖
literari într-un pact clasic pentru a nu fi chemat la
ordin și să dea explicații (verbale sau scrise).
Pe un fond de strategie, bine instrumentată,
Marin Sorescu și-a desfășurat o tactică literară originală, care l-a dus la victorie, prin dezamorsarea ‒
cu ajutorul pastișei, alegoriei și parabolei ‒ unui
întreg câmp de mine. A folosit tot armamentul din
dotare, răspândit până atunci în poezie, eseistică,
teatru, cronică literară, publicistică.
Sper să nu fi supărat pe cititorul pretențios
dacă am folosit o terminologie cazonă, deoarece
sunt convins că am rostit și eu un adevăr despre
această carte unică (La vremea potrivită ‒ 1982 ‒ nu
a fost posibil un asemenea comentariu!). Și apoi un
asemenea cititor (pretențios) să nu uite că Marin
Sorescu este absolventul unui liceu militar (1954);
că nu în puține ocazii crede coșbucian că viața este
o luptă. Citească-se cu atenție un răspuns al său dat
cotidianului din Craiova, „Cuvântul libertății‖ (din 7
februarie 1991) în interviul cu Ion Jianu, intitulat Poezia mea are mulți prieteni în lume: Suntem în
acea perioadă de trecere care se arată, deocamdată, mai rea decât ajungerea. Nu știu unde o să ajungem! Sper să ajungem unde trebuie și cu tot efectivul. Cei care au mai trecut printr-o perioadă de
trecere au frisoane. Încă trei-patru din acestea și ne
dăm gata pentru trei sute de ani.
Limbajul militar nu l-a părăsit pe Marin Sorescu nici acum, după atâția ani de la absolvirea Liceului „D. Cantemir‖ din Predeal.
Tentația de a apropia romanul sorescian de
spiritul lui Eugen Ionescu este mare, ea solicitând
însă multă precauție. La Marin Sorescu, absurdul nu
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este creat, fiindcă el se află în realitatea imediată.
Deci, de la el se pornește. Și ceea ce înregistrăm
în Viziunea vizuinii este o farsă tragică, în care
dominanta bufă a textului nu este decât
un captatio desfășurat multicolor. Odată prins în
hora limbajului, cititorul leneș (de azi sau de mâine)
vede care sunt fețele poliedrale ale „fabulei‖. Iar
cititorul specializat (critic, istoric literar sau inteligent pur și simplu) decodează pe cont propriu un
asemenea „bestiar‖ modern. Aventura spiritului
pentru ultimul produce delicii, la toate nivelele de
receptare. Orizontul lui de așteptare are astfel satisfăcute toate întrebările.
S-ar mai putea angaja discuții despre:
•
natura impresionistă a inspirației și exprimarea sa expresionistă (prin filtrul livresc)
•
multiplicarea ironiei, în forme moderne,
nu derivă de la Socrate cel pe care l-a comentat atât
de inteligent Kierkegaard în 1841?
•
surâsul lui Sorescu se află între zâmbet și râs.
Maria Vodă Căpușan în eseul Marin Sorescu sau despre
tânjirea spre cerc, Ed. Scrisul Românesc, 1993, la p. 64 notează: Surâsul ‒ categorie estetică ar putea să însemne nu o
stare, ci un proces paradoxal al gravității, evoluând înspre
comedie, oprită însă la jumătatea drumului de conștiința
propriei imposibilități de a merge mai departe, căci nimic nu
e de fapt comic, ca să te facă să râzi cu adevărat, dar nici nu
te poți întoarce în tragedii, de vreme ce te-ai decis, conștient
sau poate dintr-un impuls lăuntric inexplicabil, să negi tragedia, prin surâsul surâzător, ca în portretul unde Sorescu nu
surâde, ci doar presimte acel surâs atotputernic în textul său.
Contaminată de jocul lingvistic sorescian,
profesoara din Cluj oscilează între a-și contura obiectul cercetării și reflectarea lui la nivelul Textului.
Așa că ne-ntoarcem la definirea noastră de mai sus
‒ farsă tragică!
•
sursele folclorice și livrești ale romanului
•
sociologia receptării la nivelul textului,
privit numai ca semn lingvistic de comunicare (deci
nu teme, idei, mesaj)
•
deschideri europene în farsa tragică prin
grila accentuată a unui balcanism literar.
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Incitante pentru o dezbatere completă sunt
avertismentul de pe contrapagina de gardă, ca
și Indicele alfabetic de la sfârșitul cărții („în ordinea
‒ analfabetică ‒ a intrării în vizuină‖).
Avertismentul
este o
explicație
peste
umăr privind motivația metamorfozelor din interiorul textului. Într-un secol, în care cam totul (om,
animale, plante, flori) este privit alternativ „la microscop și la telescop‖, ‒ Marin Sorescu pune cam
în dungă viața. Prin opinia lui Guiț, aflăm că „trăim
doar în secolul sacrificiilor pe spinare‖.
Pe scurt, când aspectul normal conviețuiește
cu anormalul și paranormalul, de ce n-ar fi posibile
pentru literatură și alte teme decât cele tradiționale
sau cele comandate de augurii politici?
Cât privește animalele, Marin Sorescu le
punctează biografii ca în piesele de teatru, cu explicații tot într-o doară (sau în doi peri uneori!).
Lângă urs, vulpe, bursuc, iepure, lup, apar și animale domestice: vițica, porcul, cocoșul. Ele coabitează
pe spații multiple ca și oamenii, iar uneori ‒ de plictiseală, ori din necesitate istorică, devin chiar oameni. Morala din fabula clasică se dilată prin implicarea directă a cititorului în fragmentele demersului
epic propriu-zis. Fiindcă trebuie precizat că romancierul nu lasă câmp liber cititorului de a înțelege o
acțiune fluentă, înghețată. Dimpotrivă, îi prezintă,
ca într-o piesă cu acte, tablouri și scene, țoiuri și
ventuze, de care se poate apropia sau pe care le poate folosi. Peste tot, prudența de epocă, dar și cerințele intrinseci ale speciei alegorice i-o cereau insistent.
O carte dominată de autor în toate articulațiile ei narative, Viziunea vizuinii depune mărturie despre un timp,
un spațiu și despre calitățile literare excepționale ale
lui Marin Sorescu ca homo ludens.
Dezvoltând o „morală a ambiguității‖ cu ajutorul fabulei, în care primează alegoria sau parabola,
Marin Sorescu a oferit o structură literară care dezvăluie posibilități (limitate) de ameliorare a lumii,
prin semnificații și asumare individuală a destinului.
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Mircea BĂDUȚ
(ROMÂNIA)

Traductibilitatea inefabilului

Translating the ineffable

O viforeală răscolind meridianele internet –
provocându-i pe concetăţenii virtuali ai reţelelor
sociale să-şi decarteze aşii din "topul celor mai
bune 10 cărţi citite" – mi-a reamintit o chestiune
ce mă mai preocupase în gânduri minore, dar
neajunsă odinioară la masa critică necesară exprimării.
Chestiunea
(in)traductibilităţii

A whirlwind that stirred the internet meridians –
causing the social networks‘s virtual fellow citizens to
discard their aces from "the top 10 best books read" –
reminded me of a certain question. An issue that recks
me through some minor thoughts, but not being then
reached that critical mass necessary to express it. The
belletristics‟ (in)translatability. The question being
beletristicii. Şi resuscitată acum de tocmai now resurrected right by the shortage of Romanian
titles through those lists.
penuria de titluri româneşti prin listele acelea.
Chestiunea mea (dilema pentru a cărei dezbatere My question (and for the dilemma‘s debate I leave
las de-o parte faptul că deseori îmi suspectez aside the fact that I often suspect my patriotism solely
patriotismul restrâns numai la afecţiunea ce o restricted to the affection that I care for the Romanian
port limbii române) e că – la modul teoretic şi language) is that – theoretically and abstractly (very
abstract (foarte abstract!) – nici o traducere în abstractly!) – no translation into Romanian could not
limba română n-ar putea fi, din perspectiva be, in terms of literary form, of the writing mastery, of
formei literare, a măiestriei scrisului, a ideilor the ideas subtleness, better than the best indigenous
subtile, superioară celor mai bune scrieri neaoşe. writings.
De mi s-ar cere să răspund tranşant (şi non- If I would be required to trenchantly (and nondilematic) de ce mă îndoiesc de posibilitatea dilemmatically) answer ‗why I doubt the possibility of
„traducerii perfecte‟, aş fi nevoit a spune că that ‗perfect translation‘‘, I would have to say that
„traducerea nu are cum să fie atât de "sucu- ‗translation could not be, in no wise, as much "juicy"
lentă" pe cât poate fi scrierea nativă‟.
as a native writting can be‘.
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Da, scriitorul de limba română (dar sub
rezerva că e posibil să existe în lumea asta mare
şi alte limbi la fel de expresive, iar atunci chestiunea în dezbatere se va abstractiza şi mai mult,
prin extrapolare), deci, cum spuneam, scriitorul
autohton recurge, atunci când creează, la o miriadă de ‗mecanisme/artificii‘ stilistice de jonglare
a micro-ideilor, care lui îi vin ‗aproape pe
negândite‘. Or, dacă asemenea ‗mecanisme‘ au
fost angrenate în scriitura străină, ele n-ar putea
fi accesibile decât unui traducător de aceeaşi
talie cu acel autor teoretic (ceea ce n-ar fi imposibil). Or, dacă ar avea un asemenea "calibru",
traducătorul nostru ar putea scrie propriile cărţi,
care – din nou abstractizând în extremis – ar
deveni superioare oricărei cărţi străine traduse
(apropo de puerila idee a "clasamentării", dintru
început), şi doar raţiuni grele – precum cea
comercială, ori vreun diferend cu Muza – l-ar
putea reţine de la angajarea în spirala perfecţiunii literare.

Yes, the Romanian language writer (but putting that
under the doubt of the possibility that however, in this
big world, one could find other languages as expressive; and then this debated matter will gain in its abstractness, by extrapolation), so, as I said, the autochton writer uses, when he creates, a myriad of style
‗mechanisms‘ and a heap of micro-ideas‘ juggling
‗tricks‘, and all of these come to him ‗almost thoughtless‘. Or, if such ‗mechanisms‘ were involved in foreign writing, they would be accessible only to a translator of the same stature with that theoretical author.
Or, if he had such a "caliber", the translator could
write his own books, which – again abstracting in extremis – would become superior to any translated foreign books (considering that childish "topping" idea
from the beginning), and only heavy reasons – such as
the commercial one, or some divorce to Muse – could
refrain him from engaging in that literary perfection
spiral.

Probabil că cititorul va admite că un silogism
similar (dar mai puţin diagnosticabil ca sofism)
poate fi construit şi în problema traducerii
inverse, din limba română în vreo altă limbă,
după cum se va vedea mai departe.
Suntem cu toţii de acord că există multe ‗artificii‘ discrete alcătuind acea formă literară deosebită. (Şi veţi fi observat că m-am separat de
chestiunea filonului epic, ori de cea a macroideilor, ignorându-o spre a o rezerva unui alt
timp/spaţiu/donquijote.) Şi încerc să exemplific
(deşi probabil că un lingvist, un om al literelor,
ar face-o mult mai convingător): împerecheri de
substantive cu adjective ori de verbe cu adverbe,
inefabile prin semantica juxtapunerii dar şi folosind "la sinapse" alăturări inspirate de silabe, ori
(cine ştie?) invocând ezoteric consoane rulante
şi diftongi orfici. Sau la nivelul ideilor de stil,
unde neaoşul poate angaja fluxuri de expresii cu
rezonanţă în mentalul oral al societăţii locale/naţionale (micro-idei sublimând prin inducerea de empatii selective), ori poate invoca
sugestii cu vibraţie în spiritul contemporan (exploatând legătura afectivă a contingenţei).

Maybe the reader is willing to admit that a similar
syllogism (but less diagnosable as sophism) could be
constructed also in the matter of the inverse translation, the translation from Romanian language into any
other language, as we shall see later.
We all agree that there are many discrete ‗artifices‘
constituting that distinguished literary form. (And you
will have noticed that I splited from the question of the
epic vein, of the macro-ideas, ignoring that lode in
order to book it for another time/space/donquijote.)
And I try to exemplify here (although perhaps a linguist, a man of letters, would make it more convincing): pairings of nouns with adjectives, or verbs with
adverbs, ineffable by juxtaposition‘s semantic but also
by using, "at synapses", inspired syllables joints, or
perhaps (who knows?) even by esoterically invoking
rolling consonants and orphic diphthongs. Or at the
styling-ideas layer, where the true-born can engage
flows of expressions bearing quick resonance in the
oral mental of local/national society (micro-ideas that
sublimate by inducing selective empathies), or he
could invoke suggestions vibrating in the contemporary spirit (exploiting the affective bonding of temporal contingency).
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Când traduce un text literar dintr-o limbă în
alta, traducătorul dispune de o libertate îngustă,
o toleranţă pe care o poate folosi (după propria
ştiinţă/intuiţie) pentru a se abate un piculeţ de la
traducerea mot-à-mot – realizând ceea ce se numeşte (atunci când îşi permite să fie numită)
‗adaptarea textului‘. Probabil că acelaşi mai-

When translating a literary text from one language
to another, the translator has a narrow freedom, a tolerance that he can use (according to his own
knowledge and insight) to deviate a wee bit from the
mot-à-mot translation – and thus realizing what is
called (when it allows itself to be called) ‗the text
adapting‘. We suppose that the same earlier-almostinvoked words and languages specalist, with some
effort, could identify and even describe those ‗mechanisms‘ defining/exploiting this ‗freedom‘ in translation. As perhaps, of these mechanisms, the most powerful (and the most suitable for exemplification) is that
of synonyms: a word from the ‗source‘ language may
have several equivalent words in the destination dictionary (to which we may add the synonymic subphrases – noun/nominal phrase (NP), verb phrase
(VP), adverbial phrase – each with the same syntactic
function but with distinct flavors). And only the literary context (the levels‘ context of phrase, opera, or of
the originating culture) may suggest translator which
should be the best synonymous choice...

devreme-aproape-invocat specialist în litere şi
limbi, cu oarece strădanie, ar putea identifica şi
chiar
descrie
‗mecanismele‘
ce
definesc/exploatează această ‗libertate‘ în traducere. Aşa cum probabil că, dintre aceste mecanisme, cel mai puternic (şi totodată cel mai
potrivit pentru exemplificare) este cel al sinonimelor: un cuvânt din limba ‗sursă‘ poate
avea mai multe cuvinte echivalente în dicţionarul destinaţie (plus eventuale locuţiuni sinonime
(substantivale, verbale, adverbiale), cu aceeaşi
funcţie sintactică dar cu arome distincte). Şi doar
contextul literar (al frazei, al operei, al culturii
originare) îi poate sugera traducătorului care ar
fi sinonimul cel mai potrivit de ales...
Hm! Dar dacă autorul nativ ar fi ales, delibHm! But what-if the native author would delibererat, un alt sinonim, unul care să inspire citi- ately choose another synonym, one that inspires the
torului altceva decât contextul? Întocmai ca o reader something else than the context? Just like a li(licenţă, de) provocare pentru noi?
censed challenge for us?
La extrema cealaltă
Uitându-ne la capătul opus al ‗chestiunii traductibilităţii inefabilului‘, respectiv la traducerile făcute de actualele translatoare automate (aplicaţii informatice independente, ori
servicii web gen ‗Google Translate‘), putem
prezice că peste doar câţiva ani performanţele
acestora vor fi decente. Mă ghidez (în al doilea
rând) după evoluţia anterioară: dacă la începuturi (acum un deceniu-două) rezultatele traducerilor automate erau hilare, astăzi ele sunt
măcar întrebuinţabile (în situaţiile fortuite de
criteriul vitezei), deşi încă le putem privi condescendent (fiind deocamdată nepotrivite pentru
beletristică).
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At the other extreme
By looking at the opposite end of ‗translating the
ineffable‘ issue, and respectively at the translations
made by current automatic translators (computer applications or web services like ‗Google Translate‘), we
could predict that, in a few years, their performance
will be decent. I am (secondly) guided by the past development: if at the beginnings (a decade or two ago)
the machine-translation‘s results were hilarious, today
they are, at least, usable (in those cases of constrained
efficiency), although we can still condescendingly look
on them (being inappropriate for belletristic writing).
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Însă premisa bazală pentru pozitivismul
But the prime assumption for this positive augury
acestui augur ne vine din potenţialul de a angre- lies in the real possibility of engaging enoughly nuna în curând suficient de multe reguli de frazeo- merous phraseology and semantics rules – respectively
logie şi de semantică – respectiv în acel proxim in that proximal future when the substrate (hardware‘s
viitor când substratul (performanţa hardware- speed/capacity, software algorithms‘ articulateness,
ului; articularitatea algoritmilor software; fo- people‘s motivation) will be fulfilled.
calizarea oamenilor) se va fi împlinit.
Şi încerc mai jos o serie de exemplificări
sintetice, de soiul celor ce ar putea fi implementate într-un sistem inteligent de traducere dintr-o
limbă în alta.
»Chestiunea alegerii cuvântului corespondent
din lista lexicală de sinonime: pentru a putea

And I try to illustrate with the following synthetic
examples, of a kind that could be implemented soon in
an intelligent system that translates from one language
to another.
»The issue of choosing the corresponding word
from the lexical list of synonyms: in order to pick the

alege cât mai evoluat ar trebui angajate simultan
atributele de cardinalitate şi de ordinalitate
însoţind (explicit, în viitor) semanticile. Adică
tocmai inefabilul pe care mintea noastră îl face
atunci când, fără efort considerabil, alege sinonimul cel mai bun pe baza unei clasificări derulate instinctiv pe două axe complementare:
sfera/domeniul şi rangul/relevanţa.
»Pentru a distinge între omonime (sau între

most evolved item, we should simultaneously engage
the cardinality and the ordinality attributes what will
(explicitly, in future) accompany the semantics. That is
rightly the ineffable what our mind makes when, without considerable effort, chooses the best synonym
based on an instinctive classification – a classification
deployed on two complementary axes: the sphere/area
and the grade/relevance.
»In order to distinguish between homonyms (or

omografe), automatul trebuie să considere adia- between homographs), the machine should also concenţa contextuală (cuvintele din jurul cuvântului
suspect de omonimie/omografie) şi să angajeze
reguli probabiliste – reguli desprinse nu din statistici brute (sintetizate prin OLAP ori datamining), ci din tipare frazeologice (de genul:
după o prepoziţie urmează de obicei un substantiv, iar după o conjuncţie sunt şanse mari să vină
un verb; aşa cum adjectivul are în preajmă un
substantiv, iar adverbul un verb).
»Detectarea subiectului subînţeles (chestiune
spinoasă la traducerile automate din limba
română) printr-o abordare de ‗inginerie-inversă‘:
identificarea şi delimitarea propoziţiilor; analizare sintactică pentru denominarea entităţilor esenţiale de scriere; ‗apelarea‘ candidaţilor la ‗subiectism‘; numirea substantivului/pronumelui prezumtiv-echivalent; reevaluarea frazei rezultate.
»Ş.a.m.d. (Şi mai toate implementabile prin
logici probabiliste, ci nu deterministe, aşa cum
se obişnuise informatica să opereze, în primele
ei decenii.)
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sider the contextual adjacency (words around the homonymy suspected word) and to employ probabilistic
rules – rules drawn not from raw statistics (synthesized
by OLAP or data mining), but from phraseology patterns (i.e.: the preposition is followed by a noun, and
after a conjunction are likely to come a verb; as the
adjective has a noun around it, and the adverb has a
verb).
»Detecting of the under-carried subject (the lapsing
nominative noun/pronoun, so romanian-specific) by a
‗reverse-engineering‘ approach: phrases/sentences
delimitation; syntactical analysis (in order to denominate the essential writing entities); ‗appealing‘ the candidates to ‗subjectism‘; assigning the presumptiveequivalent noun/pronoun; sentence reassessment results.
»And so forth. (With most of them implementable
by probabilistic logics, instead of deterministic ones,
how informatics used to operate within its first decades.)
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Da, ştim: constituirea colecţiilor de reguli,
precum şi construirea logicilor de extragere şi
respectiv de aplicare a acestora, toate necesită
timp, resurse materiale şi umane. Însă lucrurile
deja s-au urnit prea mult pentru a rata cumva
destinaţia. De fapt, încrederea mea se bazează pe
chiar faptul că putem de pe-acum, fie şi în modul acesta incipient-sistemic, să definim tratamente pentru neajunsurile manifestate astăzi în traducerea automată. Pentru că – aşa cum ne spuse
Jules Verne, copii fiind – ceea ce unii oameni
imaginează, alţii (sau aceeaşi) vor reuşi să
transpună în viaţă.
(Eseu din volumul „DonQuijotisme
AntropoLexice‟, Editura Europress, 2015)
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Yes, we know: to encompass such theoretical rules
collections, and also to build the logics to extract/enforce them – all of these take time, require material and human resources. But things have already
been too impelled to flunk that goal. In fact, my confidence is based on the very fact that we have from now
the ability, even in this inchoate but systemic way, to
define treatments to address the actual machinetranslation shortcomings. Because – as Jules Verne
told us, being children – what some people can imagine, others (or the same) will be able to translate into
life.
(An essay from the „DonQuijotisme AntropoLexice‟
book, Europress Publishing House, 2015)
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Cristian Petru BĂLAN
(ROMÂNIA)

TROIENE DE SPERANŢĂ (POEME)
Înfruntă-mă...

Acolo...

Înfruntă-mă cu trupul robit de puritate,
Pietros, fragil şi aprig, râvnit de-al meu păcat,
Căci sunt o spiţă-a roţii din carul încărcat
Din care curg rubine în fulgere-mbrăcate.
Provoacă-mă cu-n zâmbet, aruncă-mă-ntr-un pat
Unde să plâng cu tine c-am săvârşit păcate
Şi-apoi să pleci în lume cu buze ruinate
Şi să revii cu gândul de-un dulce răzbunat...
Cu şoapte şi cu ţipăt de pasăre pierind,
Renaşte-mi înstelarea furtunilor din sânge,
Îneacă-mă în lacrimi când stelele se-aprind,
Zideşte-mă în tine, la pieptul tău mă frânge
Sau leagă-mă-n fuioru-ţi de plete vălurind
Şi-atuncea chipul nostru pe cer se va răsfrânge.

Va fi iubire lungă cu valuri de furtună,
Va fi o auroră pe cerul de dureri,
Va fi un roi de doruri ce doar prin foc se-adună,
Vor fi cetăţi de stele crescând de nicăieri...
Vor fi amurguri roze răsfrânte-n mări de vise,
Vor fi cascade-n valuri de flori cu-adânc parfum,
Vor fi poteci de aur cu porţi spre nori deschise,
Vor fi coruri de îngeri solfegiind molcum.
Va fi un vis de glorii unde primeşti Cununa,
Deoarece acolo vom fi pe veci eroi...
E locul unde Clipa înseamnă Totdeauna
Şi-acolo vrem s-ajungem... Dar numai amândoi !...

Chemarea repetată în zadar...
Privirea ta de înger...
Privirea ta de înger e marea mea durere,
Crepusculul de flăcări şi zarea tremurând,
Şi roua de pe lujer, şi liniştea ce-mi piere
Un freamăt sunt, un cântec ce-mi intră-n piept, pe
rând...
Simţirea mea e-un viscol, voinţa mea se-nclină;
Fără să vrei, din mine începi să mă alungi,
Dar mă întorc la maluri în vechea mea tulpină,
Şi-n noi nuntirea albă aprinde raze lungi.
Acum, supus iubirii, mă dărui fără teamă,
Statornic ca un munte cu miez aurifer,
Te-aştept în mari altare de nori, care te cheamă
Să-mi juri că-mi eşti stăpână pe robu-ţi auster...
30

Eu răsfoiesc ‖Istoria poporului român‖:
Când o deschid, ţâşneşte-un roşu râu de sânge,
Ies tunete şi flăcări pe unde calc, stăpân,
Din veacuri până azi, aud cum Ţara plânge...
Văd şoimi şi vulturi sfâşiind năpârci,
Din vârfuri carpatine, ei au ţâşnit puhoaie;
Când noi am vrut, pieiră gepizi, avari şi turci,
Căci Dumnezeu ne-a fost Strategul din războaie !
Demult ştiam că suntem viteji şi neschimbaţi,
Doresc să fim şi azi precum odinioară;
De-aceea strig: Străinii ne vor iar divizaţi,
Deşteaptă-te, române, căci Ţara plânge iară !
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Urmează-mă, sunt laţul...
Urmează-mă, sunt laţul de foc care te-ncinge
Cu scânteieri de rouă din policrome flori!
De ce nu-i simţi dogoarea născută din candori?
Chiar dacă sunt departe, căldura mea te-atinge...
Nu simţi că sunt cu tine prezent prin dulci fiori
Care-ţi mângâie trupul, dar asta te convinge?
Căci visul tău e-n stele sau risipit prin nori
Iar eu te-ajut cu grabă himerele-aţi respinge...
Urmează-mă! Tu nu vezi că-mi umpli universul?
Că numai al tău nume e-n fiecare vers?
Că roi de filomele-mi repetă dulce versul?
Tu-mi eşti, de la o vreme, baladă şi eres...
Priveşte-mă din fugă sau încetează-ţi mersul,
Căci tu-mi decizi de-i viaţă, suire sau regres !

Troiene de speranţe...
(sonet)
Troiene de speranţe ne-au inundat simţirea,
Păcatele-s în clocot şi-n inimi se-ntronară –
Viforniţe de flăcări cu strălucire-amară
Fiinţei noastre pure îi drămuiesc iubirea.
La marginile clipei, pe-un ram de frumuseţe,
Pe rugurile jertfei presar umil speranţe,
Le-adun de nicăierea, le-nfăşur în prestanţe
Răsbinecuvântând iubirea cea plină de nobleţe.
Priveşte cum pulsează lumina-n roi de stele,
Cum boabele de rouă devin de-odată sori!
Cum galaxii de nuferi se-aprind înspre amurg,
Cum pufii păpădiei devin în vânt splendori
Şi-atunci vieţile noastre una spre alta curg
Deszăpeziţi de arderi, plutim pe munţi de nori!
----------------------------------------Glen Ellyn, Illinois, SUA
21 martie 2016
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Adrian BOTEZ
(ROMÂNIA)

Scurtă epopee basarabă
dinspre miazănoapte şi dinspre
răsărit nu ne-au venit aici – nici
Hristosul şi nici
răsăritul de Soare – ci numai
cazacii şi
dracii - zbierând – toţi deolaltă - a duhnindă
pustie
„...Ìo – Ştefan-Voievod – poruncă straşnică
dat-am – să se ridice - dintre vii - toţi
răzăşii din ţinuturilor Bugeacului şi
mai cu seamă – vitejii din
Cetatea Albă-Asprokastron - din ţinuturile
Sorocei - Orheiului şi
Lăpuşnei – toţi armaţi precum
arhanghelii...‖ – scrie la
cronica furtunilor moarte... - ...şi s-au ridicat toţi
martirii (din ţinuturile Bugeacului
Sorocei - Orheiului şi
Lăpuşnei - şi
mai cu seamă – neînfricaţi arhangheli din
Cetatea Albă-Asprokastron…) - care - pe dată - şiau şi
dăruit - acestui sfânt pământ basarab (adică
al Stăpânilor Soarelui!) - şi
strănepoţilor lor (modernizaţi - azi - pe
americăneşte şi pe
muscăleşte) – tot sângele – viaţa şi
o parte din moarte: dar de pe urma
jertfei - nu s-a mai trezit vie decât
viţa-de-vie – îndoită cu
lacrimi - de curată soră şi
luminată mamă...

'nainte de-a muri – murmură-eresuri...
picură mir de bocet din văzduhuri
se-alină răni în Crucea dintre duhuri...
...se aşteaptă – în aceste câmpìi şi pe
buciumândele dealuri – a doua
Înviere: poate că Hristosul acela de-atunci nu va
mai
purta căciulă fioroasă de
blană-amurgindă şi nu
va mai vandaliza – cu ucigaşe fulgerări de
scuipaţi – mormintele (casele de
noapte - adică...) - ale
martirilor şi
sfinţilor noştri
basarabi...
dar dacă tot aşa va
fi şi rămâne pe
lumea aceasta – apoi
facă-se Voia
Lui... - iar sfinţii şi martirii de-aici se vor
aşterne (toţi – dimpreună cu
Voievodul lor!) - vântului stepei – precum
grâul şi ierburile cele de
leac viitor şi merinde
târzie – despre care scrie
apocalipsisul unor bătrâni
orbi – găvozdiţi – unul peste altul - prin cotloanele
luminii ascunse-n pământ – precum
recoltele pururi
vii – în faţa tuturor năvălirilor născute
moarte – încă din
pustii

...strujenii putrezesc în glugi pe şesuri -
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Basarabia ne strigă...

Sybariţilor contemporani

Basarabia ne strigă... dar am ajuns de ni-e frică
s-auzim spre răsărit:
ne strică un râgâit!

voi – sybariţi – s-aveţi cu toţii-un singur cap
pe cari eu să-l retez dintr-o furtună
prunci voi - eu bonă – din poală să vă scap
să vă trosnesc în dinţi ca pe-o alună

am ajuns păsări de-ogradă
cu-àripi tăiate din sfadă
cu târtiţa îmbuibată
de se târâie-n privată...

trândàvii viermi la crimă se soresc
din umilinţa noastră-şi umflă maţul
puroi degustă cinic – clefăiesc
lacrima-o scuipă - ura-şi strânge laţul

Basarabia ne roagă
în şoaptă – căci este roabă
priponită-n lanţ cazac
...ce ne pasă! – tot un drac!

blestèm pe bogăţia fără milă
blestèm rânjetul sfidei desfrânate
oricând strivi-v-aş - chiar de-mi este silă

...plânge sora glonţi amari...
...toţi – la masă – sub stejari
cândva – bravi mămăligari:
tăiam stâncă de amnari!

de-aceste lepre sumbre – gulerate...
...nu privi – Criste – când pe ei îi judec:
voi şti cămaşa-mi de pe gât s-o suflec...

Autocrator
...acum – soro - 'geaba strigi:
noi ajuns-am...mămăligi!
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întreg pământu-ar asculta de mine
dac-aş dresa cer şi pământ în rimă
dar am de-a face doar cu ciori meschine
care-mi cobesc că voi făptuì crimă
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popor după popor scufund în mintea
dezacordată-ntr-una – vânt de ciumă
rostogolesc cuvinte-n gând ca lintea
eu însumi – craniu-s – brăcinari şi...glumă!
pe dumnezeul de la colţ de stradă
l-am pus cu soarta să se certe-n veacuri:
ieşit-au oarbe stele la paradă
arhanghelii se ţin numai de fleacuri
...e-un joc nebun – şi viaţa cât şi moartea:
s-au terminat – cerneala – dar şi cartea...
Adjud, martie 2016
Victorios e zarzărul în floare
victorios e zarzărul în floare
înfruntă nori coroana-i de zăpadă
când vezi Copac-Văpaie – nu se moare!
şomeri – Călăul cât şi a sa Pradă!
lumina lui răzbună umilinţe
oceane de dureri au fost uitate
e Clipa lui – supremă maiestate
şi s-a oprit tot ceasul de dorinţe

Ordalii
de unde vii să-ntuneci lumea iară
smolită-albină în potir smolit?
se scurge-n glii crăiasa primăvară
prohod îi cântă vântul cel smintit
orbit şi cerul de slăvite-ospicii
în zdrenţe-mprăştie coroane şi făclii
lăstari uscatu-s-au sub mistice furìi
iar păsări sugrumate cad în vicii
de dincolo de toate – Vagabondul
ne scuipă între ochi cosmica-i greaţă:
ce nu I-am dăruit de dimineaţă?!
amurguri - pretutindeni – îşi fac rondul...
...Divin Milos – setos de măreţie
a transformat o farsă-n tragedie...
Veşnică toamna artistului
ascultă cocorii din suflet cum pleacă
citeşte-le scrisul din cer şi arţari
nădejdea-n fântâni tot scade şi seacă
vezi umbra Lui Crist părăsind ochii mari

e Însuşi Crist în strai de sărbătoare
adeverind prin Sine moartea morţii şi de e vânt şi de va fi răcoare

de frunze se umplu pridvoarele lumii
şi pulberi de stele sufocă alunii
agale-inorogul sleieşte pădurea
din munţi şi din brazi a rămas doar săcurea

au împietrit în adorare sorţii...
...acum tăcerea-i fulminant discurs
cenuşile din trupul orb s-au scurs...

migrează sublimul spre alte fruntarii
tu du-te cu toate şi nu-ţi uita larii:
blestemu-mi l-ascult cum vuieşte în peşteri
cum cad de pe case – pe rând – nouă meşteri...
...pârjolit de iubire – Manole Artist
cu zâmbet şi taină veghez Ametist!
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Dana Botta
(ROMÂNIA)

Proeme Policolor Fiat Lux
de Primăvară
Vameșul și Fariseul
sau
Inversiune biblică
33 săptămâni înainte de Rusalii
la Patriarhie
fostul călugăr Daniel vorbește
despre
intrarea în postul Paștelui
33 de săptămâni
până la Rusaliile verzi
odăjdii aurite
marca fodoruț
iar cel ce se smerește
pe sine se va înălța
Mărire Ție Doamne
se deschide Timpul Triodului
a 7-a săptămână de sfântă Pătimire
sunt
3 Ode Triode
10 trepte pentru a ne întâlni
cu Christos Răstignitul
fostul Învățător
Necesitatea Milosteniei
pentru cei aflați în nevoi
Vameșul, un păcătos
cu straie roșii
la început
Matei negustorul
Evanghelia după Matei
Tizul lui Matei
are acum doar 8 luni
apoi Toma cel mic face anul
Fariseul virtuos
cu straie frumos
și milos cu Templul
Dumnezeu aude rugăciunea
fiecăruia
chiar dacă nu este pronunțată cu
destineliterare@gmail.com

Glas
Fericiți cei însetați de dreptate
Fericiți cei flămânzi
Fericiți cei săraci cu duhul
de la charité
sunt mai mulți cerșetori
pe potecile policolor ale Europei
sunt mai mulți cerșetori
de toate meseriile
de toate profesiile
mai colorați
decât te așteptai
sunt, poate, mai puțini creștini
printre creștini
A.A.A
Arhanghelul Mihail
ALB AURA AVENTURA
de a exista
sau
Ploaia de Aur
a lui Zeus
Ploaia de aur
a înmugurit
un Scorțișor
Matei și Toma Scorțișorul
Dar și Mihail de iarnă
17 ianuarie
Aura Ancuței
Primăvara leat 2016
Secol 21
Mateiu nu Caragiale
nu Craii de Curte Veche
ci Nouă
tizul fiului meu
fiul unui Alt Arhanghel Mihail
Ciplea
și al Suzanei

cu pruncul în pântece
copila mezină de-argint
a aurei blonde
fără vârstă
Arhanghelul scut al Luminii
Trinității
Triode de Pascal
NUMINOUS
clar obscur policolor
DELICAT
pe simeza de la Atelier
Str. Sfânta Vineri
La Schitul Măgureanu
ca o acuarelă din
Scorțișoară
Prin CONVERTIRE
Bienala din Polonia
Nu un Polish
ci un Tânăr Român
Convertit la revelație
33 de ani ca cine?
Grafica Ploii de Aur
de la Alb Negru
la vara indiană
L‟été indien
de arțar arămiu
Joe Dassin
ramura bate-n fereastra
deschisă
spre mirosul de primăvară
toamnă
un mic dragobete
Aventura și bucuria de a fi
Ce minune că sunt
Ce minune că ești
& Verdea Speranță
că suntem alături
oriunde am fi
Forever Young
Green Years
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Elena BUICĂ
(CANADA)

Muntele din vis al Domniţei Neaga
M-am aplecat să scriu câteva impresii despre
poeziile Domniţei Neaga adunate în volumul
„Muntele din vis‖ apărut la Editura Singur, Târgovişte, 2013, din mai multe motive: mai întâi,
pentru că lectura acestui volum creează o rară delectare spirituală, te cucereşte de la prima pagină
relevând o autentică înzestrare şi o pregnantă originalitate în arta de a-şi transpune sufletul în cuvinte.
Mai apoi, cunoscând-o personal pe autoare, m-a
atras firea sa delicată, omul cald care a crescut în
câmpia mea teleormăneană: „frumos şi drept şi tandru şi timid‖ (Ploaie caldă).
Nu pe ultimul plan, acest îndemn s-a datorat
şi faptului că a dat viaţă acestui volum alcătuit din
poezii publicate în revista de cultură „Observatorul"
din Toronto, revista cu care am multe legături de
suflet. Preferinţa poetei Domniţa Neaga, trăitoare în
Roșiorii de Vede ai Teleormanului, pentru a publica
constant la o astfel de revista aflată la o distanţă de
aproape 8.000 km, este remarcabilă.
Registrul tematic al poeziilor sale e alcătuit
din multiple şi eterne probleme şi întrebări ale universului nostru interior şi cel al lumii înconjurătoare,
dovadă a înzestrării sale cu vocaţia complexităţii.
Toată gama de stări afective se regăseşte în aceste
poeme, magistral surprinsă de starea eului poetic:
melancolia, spaima, ardoarea, solitudinea, patosul,
bucuria, durerea, căutarea, tristeţea, nemulţumirea...
Tema preferată este iubirea, dăruirea totală, căci
numai ea, iubirea, ―E prilej de preaplină/ Lumină…‖
(Numai credinţa)
Creaţia poetică este cea a esenţelor izvorâte
din întreaga fiinţă a poetei: ―Un nu ştiu ce s-a furişat
36

în leagăn/ Purtându-mă-ntre ceruri şi pământ/ Şi mia pecetluit vremelnicia/ Cu arderea-ntruparii în cuvânt‖ (Ca o povară) Poeziile sale sunt ca o înălţare a
fiinţei, sunt trăiri în frumuseţea şi în truda cuvântului
scris: ―Din ierburi sălbatice şi culori/ Am împletit
cununi de apă vie/ Punând pe frunte şi la cingători/
Cuvintelor parfum de iasomie.// Bolovănişul l-am
greblat în gând/ C-o mângâiere dusă la ispită,/ Am
pregătit ogorul cultivând/ Frânturi de dor din viaţa
netrăită.// Pe secetă cu lacrimi le-am sădit,/ Sudoarea
frunţii le-a udat pe toate,/ Suav buchet de flori mereu
călit/ Să-nfrunte vremurile, de se poate…‖ (Trudă)
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Poezia a devenit o armură trainică împotriva
vicisitudinilor vieţii: ―În traistă: un fluer, o piţa şi
vin…/ Eu deapăn fuiorul din raze de lună/ Şi trec
neatinsă de nicio furtună,/ Că prea mulţi sunt norii
ce varsă venin…‖ (Subţire trecere) Creaţia sa
poetică rezonează cu lumea înconjurătoare, simţi
pulsul Vieţii şi al Universului. Dezvăluie gânduri şi
tăceri care scapără întrebări rămase fără răspuns, ori
concluzii dureroase: ―Când nopţi de dor se duc
topite/ Luând văzduhul pe copite,/ Cu strălucirea lor
rotundă// Ca fulgerarea din secundă// Când sufletul
plecat în sus/ Cu însemnări luate-nseamă/ Din când
în când, cu-aceeaşi teamă,// Când soarele-n
nehotărâre/ Trece mereu ca o târâre/ Pe bolta cerului
ce are/ Şi coborâre şi-nălţare…// Atunci întreb:
―Cine m-anină,/ Firavă sfoară de lumină,/ La oiştea
din Carul Mare,/ Pereche Stelei Călătoare?‖ (Steaua
călătoare)
Iubirea intră și ea în rezonanţă cu întreg
Universul: ―Prin aerul de zgură, cu străluciri stelare,/
Doi îngeri duc pe aripi zăpada unui vis,/ Închisă cu
credinţă în amfore de aur/ Spre două constelaţii din
Marele Abis…‖ (Constelaţii) În poezia de dragoste
întâlnim toate trăirile pe care le poate atinge un
cuplu: dragoste, afectivitate, inocenţă, ardoare,
indiferenţă, singurătate, înstrăinare, dor, patimă,
căutare, chemări, tăceri, minciuni... ―Eram înflorire,
eram răsărit,/ Şi taină, şi muguri, şi vechi nestemate,/
Sculptură în sare, nadir şi zenit, /Fântâni de esenţe,
cu sete vânate‖ (O floare de măr)
Întreaga sfera afectivă a poetei se
concentrează liric în versuri dominate de
sensibilitate şi candoare în care poţi desluşi o fire
retrasă, învăluită în pudoare, cu o timiditate parcă
ascunsă sub valuri. ―Am ars discret, jăratec domolit,/
Ne-am spus minciuni şi ne-am ghicit în palmă,/
Tăceri ocrotitoare ne-au vegheat/ Din frescele de-o
măreţie calmă‖ (Hanul) Peste ani, poeta îşi trăieşte
viaţa sub semnul întâiului legământ de iubire, de o
feminitate şi candoare dezarmante. Deşi primii fiori
ai iubirii s-au petrecut cu ani în urmă, poezia respiră
prospeţime, căci focul inimii nu s-a stins şi cu glasui cald, poeta murmură: ―Tu vii spre mine-n luntre de
hermină,/ Misterios ca noaptea de apoi,/ Intrăm cu
teamă-n visul de lumină/ Ce ne-a hrănit cândva pe
amândoi‖.(Focul)
Poeta caută cu sufletul imaculat acel ceva în
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iubire care scapă oricărei raţiuni, caută absolutul.
Dar fermecătoarea lume a iubirii, văzută de poetă ca
un munte vrăjit, aşa cum numai în vis se arată, este
în acelaşi timp şi capricioasă. Pentru că nu e posibil
ca gândurile să se întrupeze exact aşa cum le
zămislim, Domniţa Neaga, ca oricare poet, simte că
uneori este învăluită în umbra tristeţii, în nelinişte,
teamă, dezamăgire. Apare ca dintr-un colţ de umbră
câte o durere surdă sau numai amorţită de prea multă
aşteptare, chiar şi atunci când lucrurile par că merg
bine. ―Când cerul cu gust de mătase/ Albastru ca-n
ziua dintâi/ În sufletul lui ne-aspirase,/ Tu n-ai mai
putut să rămâi…// De-atunci nu mai ştiu unde duce/
Cărarea pe care-am pornit…/ Povara iubirii e-o
cruce/ Din cel mai serafic granit‖ (Povara). Ca și
multe alte metafore, cea a poverii unei cruci
construită dintr-un granit serafic pune în lumină o
fină intuiţie artistică şi un gust sigur şi rafinat.
În poeziile sale, autoarea surprinde
contrastele din care este plămădită iubirea, adesea
amintind de un destin neîndurător. ―Iubirea noastră
s-a pierdut cândva/ Tot colindând limanuri
neumblate,/ I-aud bătaia ca o apă grea/ În turnul gros
cu ziduri de cetate‖ (Ramuri risipite) ―Ne vom
aşterne, pete de lumină,/ Pe tina neîncrederii în noi,/
Vom sta la masă singuri amândoi - / Căni de pământ
cu flacăra divină‖ (Căni de lut).
―Prea multe ierni/ Pentru o singură vară,/ Prea multe
minciuni/ Pentru o singură seară,/ Prea des intrăm în
iubire/ Mai mult singuri şi în neştire,/ Iar ceasul ca o
ironie,/ Pesemne,/ Sună întotdeauna/ Cu un sfert de
timp/ Mai devreme… (Ironie).
Alteori, poeta simte înfrigurarea umblând
prin labirintul singurătăţii. ―Vor trece primaveri şi
multe toamne/ Pe sub colindul meu din labirint/ În
aşteptarea prinţului Albastru/ Pe calu-i cu căpestre
de argint‖. (Prins în labirint) Poeta dă dovadă de
mult bun simt în logodirea cuvintelor în imagini
încărcate de prospeţime. În faţa duşmanilor ca niște
haite de lupi care vor s-o sfâşie, se roagă smerit:
―Dă-mi, Doamne, din puterea Ta divină/ Fărâmitura
ce mă va salva/ De foamea haitei! Nu sunt eu de
vină,/ Că ei sunt lupi, iar eu sunt alceva.‖ (Noaptea
din noi)
Dar poeta nu insistă asupra aspectelor aflate
în umbra vieţii, le priveşte cu înţelepciune, cu calm
şi speranţă, ia viaţa aşa cum este şi tot la poezie re37
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curge pentru a-i aduce tămăduirea sufletului, ca o
vindecare de sine: ‖Mai joc roata lumii, norocul să-l
întorc/ În cuibul între stele pustiu şi-atât de-nalt‖.
(La cumpăna de veacuri)
Adesea, versurile sale sunt o adevărată rostogolire de tandreţe, chiar şi atunci când umbra, neliniştea, tăcerea îi apasă sufletul: ―Că m-ai uitat sau
că îţi este bine…/ O veste vreau, iubire, de la tine‖
(Câmpia cu maci). Referitor la arta sa poetică, remarcăm că în urma unei experienţe intelectuale şi a
unei bogate creaţii artistice, poeta se află în perioada
de maturitate spirituală şi a expresiei poetice care şiau pus o puternică amprenta lirică pe creaţia sa.
Poeziile
sale sunt
confesiuni prin
rememorare. Chiar dacă se nasc din propriile trăiri,
ele depăşesc caracterul personal, căci în ele ne
regăsim fiecare din noi. În versurile în care Domniţa
Neaga rememorează clipele când a ars pe rugul
iubirii, asemenea ei, cuprinşi de fiorul celei dintâi
iubiri, fiecare am simţit că: ―Pământu-ntreg se
învârtea vrăjit,/ Un disc imens cu muzică stelară,/
Tot universul conspira tăcut/ La visul de iubire
planetară....‖ (Flori de câmp) E o lege a firii să ne fie
dor să poposim în trăirile frumoase ale unei iubiri
plenare pe care le ţinem ascunse în căuşul inimii şi
dorim să le ferim de cenuşa uitării.
Poezia ei se rosteşte în taină. Poeta intră în
templul aducerilor-aminte pe vârful picioarelor. În
tablourile-icoană dedicate părinţilor: ―Ursul alb‖ şi
―Ploaie caldă‖, le îmbracă chipurile în şoapte vii, la
care rezonezi cu profundă înduioşare. Sunt şoapte
care te ridică din amorţire. Mamei i se adresează cu
voce tremurând suav: ―Eşti ploaia caldă peste flori
suave,/ O adiere-n iarba din câmpii,/ Lumina verii
năvălind în luncă/ Prin cântecul de ciocârlii.// Eşti
anotimpul ce-a crescut în mine/ Frumos şi drept şi
tandu şi timid,/ Esenţă tare din păduri de dafini/ Şi
măreţia mândrului molid.// Îţi sărut tâmpla, zână
mea cea bună,/ Din cartea fermecată cu poveşti…/

Potir de crin e sufletul tău, mamă,/ Ivit în dimineţi
dumnezeieşti.‖ (Ploaie caldă)
In poezia sa, natura îmbracă haina frumuseţii
câmpiei de care se simte legată prin naştere, florile
sunt cele ale câmpului din care face parte însăşi
poeta, iar puritatea şi frumuseţea florilor de cais sau
cireș par că aduc miresme din adâncul fiiniţei sale.
Maniera clasică a versurilor conferă o prospeţime
aparte, farmec şi muzicalitate. Versurile devin un
cântec sublim, răsună ca o melodie caldă, suavă,
lină, care pătrunde în fiecare fibră a inimii. Poeta îşi
exersează condeiul uneori şi în versuri libere fără să
se îndepărteze de canoanele fiorului poetic. Expresii
originale, într-un stil elevat, concis, nuanţat, iau
forme în funcţie de propriile trăiri şi precepte.
Creaţia sa poetică, „Suav buchet de flori
mereu călit/ Să-nfrunte vremurile, de se poate…‖
(Trudă), desigur va înfrunta vremurile și toate
exigenţe critice, pentru că e mirifică. Se desfăşoară
ca un spectacol al inteligenţei, luminează, creează o
stare de liniştite, de calm, de odihnă stenică şi de
smerenie, e o rostire de tandreţe care nu suportă
bariere, e un fel de terapie de care pururea avem
nevoie şi o căutăm cu sete.
Domniţa Neaga, artizană a gândurilor
cioplite în versuri cu candoare şi decenţă, ţinând
candela aprinsă, se roagă pentru păstrarea purităţii
spirituale, gingăşie, delicateţe, iubire castă şi pentru
a se ţine departe de vulgaritatea multor poezii
actuale, dorinţe, adevărate comori adunate ca-ntr-o
livadă de caişi înfloriţi. ―E castă vremea care trece/
Pe rana ochilor închişi,/ Dar, Doamne, nu lasă pe
nimeni/ Să-mi ia livada de caişi‖ (Livada de caişi).
Poeziile sale, încărcate de candoare şi delicateţe,
adevărate scânteieri ce ne încălzesc viaţă, o aşează
pe poeta Domniţa Neaga în galeria feminităţii
poetelor Otilia Cazimir, Magda Isanos, sau Elena
Farago, de care ni se face atâta dor câteodată.
-----------------------------Pickering, Toronto, Canada
5 mai 2016
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Roni CĂCIULARU
(ISRAEL)

Șampanie în cupe de cristal
„Liviu Lazărescu - o aventură picturală” de Zoltan Terner
Zoltan Terner este, după cum se știe, un artist
pluridisciplinar, inclusiv și un excelent eseist. Asta,
pe de o parte. Pe de alta - Liviu Lăzărescu, „profesor
emeritus‖ la Institutul Nicolae Grigorescu din
București, este un pictor rarisim, de o teribil de mare
forță creatoare, un pictor esențial, subtil, dramatic și
exuberant, însumând tonalități, uneori, de o
altitudine apropiată vibrației beethoveniene. A scrie
un amplu eseu despre un astfel de pictor, așa cum
face Zoltan Terner în recentul album monografic,
intitulat „O aventură picturală‖, dezvăluindu-l și
supunându-l atenției întregului mapamond (așa cum
i se cuvine) este, desigur, un act de curaj, de
competență culturală, de rafinament și de profundă
intelectualitate.
Înaintând cu mintea și sufletul prin cele
peste o sută de fascinante pagini ale acestui eseu,
care include și numeroase reproduceri ale tablourilor
artistului, ți-e dat să întâlnești o mare bogăție de idei
și sentimente. La un anume moment dat, simți că ți
se taie respirația. De bucurie. De plăcere. De încântare în fața frumosului și a substanței umane esențiale și grave, de o excepțională profunzime - ceea ce
ridică sufletul nostru pe trepte nebănuite. Tablourile
lui Liviu Lăzărescu, după părerea mea, ating uneori
cerul genialităţii bine ascunse. Iar paginile interpretative, de comentariu și dezvăluire ale eseului ternerian, au strălucire literară, sunt vibrante, percutante,
te fac să te simți bine, lecturând și admirând. Și pictorul, și eseistul te iau lângă ei, cu ei, explicându-ți,
vorbind vrăjitorește, arătându-ți că omul poate fi,
mai presus de toate OM. Cu înnegurări dramatice, cu
sclipiri sugerate, cu puteri ascunse, cu copleșiri
inefabile... O gamă largă de imagini și nuanțări
imprevizibile dar adevărate, ne învăluie prin
zbuciumul filtrat și dedublat cu sinceritate, de către
pictorul Liviu Lăzărescu. Omul, în creația sa, în
viziunea sa – da !- are trăiri dincolo de cunoscut,
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uneori e copleșit de ce nu se vede, dar se deduce,
precum în „Joc secund‖ de Ion Barbu; alteori,
artistul, aflat și el în al său spațiu dintre zenit și
nadir, presimte ce nu vedem, parcă mângâind
metafizic neștiutul... Cert este că, așa cum ne atrage
atenția Zoltan Terner, artistul acesta, Liviu
Lăzărescu,transfigurează realitatea imediată, ca un
Dumnezeu, căci pornind de la ea, îi dă o altă
înfățișare, după chipul și asemănarea simțămintelor
și gândurilor sale.
Evident, este cazul să-mi temperez
entuziasmul determinat de cei doi artiști. Totuși, se
impune afirmația că avem de-aface cu un eseu de o
deosebită valoare, care-l propulsează pe pictor în
circulația universală a artei, subliniindu-i talentul și
grandoarea, argumentând și demonstrând, concret și
aplicat, dimensiuni și valențe neexprimate de nimeni
până acum. De altfel, locul lui Terner în exegeza
temeinică a acestei mari opere artistice, ne apare
drept unic. Iar pictorul ni se înfățișează, datorită și
demersului ternerian, ca fiind situat la altitudini în
care aerul banalității se rarefiază. Imi vine în minte,
și nu pot să nu fiu sincer și să scriu că, dacă aș avea
pe unul din pereții camerei mele, doar un tablou de
acest Liviu Lăzărescu, ar fi ca și cum m-aș scula
dimineața, și-aș asculta un fragment dintr-o simfonie
dragă inimii mele. Desigur, am exprimat acest vis,
spre a-mi justifica, oarecum, unele superlative, de
care eu sunt ferm convins.
Bogăția de idei din acest eseu, semnat de
Zoltan Terner - care, propunând, de fapt impune ! este legată nu numai de puterea magică a artistului,
ci, într-o măsură asemănătoare, de capacitatea
receptivă, marcată de sensibilitate, iscusință, bun
gust și intuiție, a unui intelectual de formație
renascentistă, care știe bine să interpreteze limbajul
mesajelor artistice. Bogăția de idei a eseului lui
Terner este și rodul unei culturi enciclopedice, care
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vine în sprijinul observațiilor sale. El ne oferă aici
concluziile unei munci sisifice de cercetare,
desfășurate ani de-a rândul, cu o voluptate de bun
degustător de vinuri rare. Cunoștințele și lecturile
întinse ale regizorului, romancierului, poetului și
criticului de artă, vin elegant să lumineze și să
nuanţeze.
In titlul eseului se spune că autorul a
întreprins o ‖Aventură picturală‖. Nu este corect.
Avem de-a face cu o adevărată „aventură‖ spirituală,
sentimentală, intelectuală, care ne relevă nu numai
pictorul, ci și interpretul său. Înţelegem mai bine,
mai exact unele picturi, discutând, prin bunăvoința
lui Terner, cu Nitsche, Blaga, Rouault, Țuculescu,
Bach, Leonardo da Vinci, Paul Klee, Nicolae
Grigorescu, Andreescu, Luchian, Petrașcu... Găsim
în eseul ternerian, totodată, și referiri la
expresioniștii germani sau nordici, la icoanele și la
ceramica din România, la hieratismul bizantin, la
suprarealism, expresionism, simbolism sau cubism...
Ceea ce trebuie subliniat este faptul că nu avem deaface cu o lucrare rece, „ex catedra‖, ci cu un
colocviu serios, dar amical, degajat și la obiect,
referirile de mai sus nefiind deloc ostentative, băgate
acolo ca să impresioneze, ci au un bine definit rol
comparativ, de argument, de nuanțare, de
interpretare subtilă și sugestivă. Fără-ndoială,
întregul eseu se citește cu plăcere și este ca o
prelegere universitară făcută de un adevărat
magistru, situat printre ascultătorii săi. Autorul își
propune, dintru început „de a dibui taina și de a
accede la miezul noimelor profunde ale acestei
opere ( a lui Liviu Lăzărescu – n.n.), de a ajunge la
sămânța ei originară, acolo unde se află adevărul
întemeiator și sufletul ei prim‖. Și, după serioase
ceasuri de contemplare și meditație, Terner găsește
una din cheile aurite ale picturii lui Liviu Lăzărescu.
El constată, pe drept cuvânt, că avem de-a face cu o
„veșnică năzuință de a transcede vizibilul și
pipăibilul (...). Prin magia artei (...)uneori vezi ceea
ce nu se vede, înțelegi ceea ce nu e de înțeles. Cam
pe aici se înscrie și arta practicată de Liviu
Lăzărescu‖. Terner caută, cum ne declară chiar el
„geometria ascunsă‖ și „vectorii energetici‖ ale
compozițiilor picturale. Caută și găsește! Cu ajutorul
eseistului ni se relevă,mai limpede, forța vitală a
unora dintre tablouri. In canavaua de interpretări și
descifrare a sufletului artistului, Terner face să
coexiste analiza punctuală, care merge până la
amănunt, în paralel cu concluzionarea liniilor
ideatice sintetizatoare. Ansamblul operei este
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împărțit tematic, stilistic, după genuri, cicluri etc.,
iar din contextul eseului ni se relevă mesajul umanist
al artistului plastic. Prin flori, prin peisaje, prin
oficieri religioase legate și de satul natal și copilăria
pictorului, ori prin portretele de o excepțională forță
de redare și interpretare, prin întreaga creație a lui
Liviu Lăzărescu, ni se constituie o lume cromatică,
filosofică, de inimă și superioritate spirituală,
interpretată original și novator, diversă în unicitatea
artistică creatoare a lui L. Lăzărescu. In permanență,
substanța sufletească și intelectuală a artistului ne
este relevată de Zoltan Terner dar, în paralel, ni se
relevă și consonanțele dintre artist și interpret (la
rândul său artist!). Nu o dată, amândoi vibrează la
unison, vorbindu-ne despre o lume frumoasă, care ar
putea fi mai frumoasă, mai bună, mai lume. O lume
cu dileme existențiale, o lume tragică, sau dramatică,
sau/și tandră și, nu o dată, și optimistă. In același
timp, din picturile lui Liviu Lăzărescu, dincolo de
real „se străvede o deschidere spre un spațiu
despațializat – dezmărginit și un timp atemporal‖ –
ne spune Z.T., observând „o extindere peste limite.‖
Iată, de pildă, „niște biete flori dobândind (...) o
grandoare cosmică‖. De altfel, Terner ne subliniază,
nu o dată, și „metafizica‖ acestei lumi picturale. Dar,
desigur, altfel vom înțelege toate acestea, dacă vom
privi și citi eseul-album la care ne referim.
Tablourile susțin cuvintele, textul luminează
tablourile. De altfel, interpretările lui Terner sunt nu
numai filosofice, ci și psihologice, sociologice, etice
și estetice, legate de istoria artei, de consonanțele
dintre pictură și muzică, sau de pictura geometrizată
vizavi de implicări sculpturale, aduse pe cartonul de
pe șevalet.
Închid ultima pagină a acestui „maraton‖ de
suflet și gândire, și-mi revin în minte cuvintele lui
Zoltan Terner – care i se potrivesc atât pictorului cât
și eseistului: „Dacă spirit nu e, dacă duhul bun nu-l
vizitează pe artist, creația sa, oricât de iscusită, poate
deveni otravă în loc de balsam. Minciună în loc de
adevăr. Care adevăr? Adevăr lăuntric și adevăr mai
presus de „realitatea aparențelor‖.
Asta a vrut Terner să demonstreze: că avem deaface cu un mare pictor, un spirit superior, vizitat
permanent „de duhul bun‖, pictor al cărui adevăr
lăuntric este unic și sublim, mai presus de realitatea
aparențelor. Din această licoare aparte, eseistul ne
lasă să sorbim o șampanie adevărată, pe care, pe
parcursul eseului său, ne-o toarnă în pahare de
cristal.
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Sorin CERIN
(ROMÂNIA)

God
3179. God is the only meaning from all the illusions in this world, being love. The difference between God and love is that God can be understood but love can never be understood although
they are one and the same, a whole.
3180. God cannot be absent from the soul of a man
that loves because love is God.
3181. To pray to God is the same as to pray to
love. The difference is in localization. God will
always be the one that watches to the love in us,
while love is the one that will have God as his
only landmark.
3182. God is Everything, but firstly it is an Everything on the incomprehensible in Man.
3183. God never justifies for anything in this detestable world, just because God himself is the
justification.
3184. God cannot talk with anybody because He is
a single word and that is: love.
3185. God can only be found in our self who
searches for Him.
3186. God is our self‘s biggest search who also
belongs to Him.
3187. God is when we find again our own Ego the
stranger inside us.
3188. God is the mountain whose summit loses
itself in the infinity. If it were ever seen it would
completely disappear.
3189. God is the big revelation that weights love‘s
enigma without ever knowing its weight.
3190. God is the sky whose clouds can never cover
His Divine Light.
3191. God is the boundless hold in the palms of the
soul.
3192. God is the word that says infinite more than
the entire known language.
3193. God is the great sight of this Existence who
can never be perfect as much as it tries.
3194. God is the perfection from the ocean of imperfection in which we swim from the birth of
destineliterare@gmail.com

death to the death of death.
3195. God is more than an infinite can be and less
than a finite can be.
3196. God exists everywhere but we can never find
Him because He is always what we desire most
from us and from existence.
3197. God is not a certain topic because He is over
all we can catalogue in this way. He is a matter
of fact.
3198. God is man‘s most important memory: that
of being!
3199. God is the eternal circumcised in a circle that
has infinite points. The finite and the infinite.
Through the point it is finite and through the infinity of points becomes finite again when the
circle closes in. Thus God is the finite that includes the infinite which becomes finite again
through the circle.
3200. God will always be the rain that will water
the existence with new stars of the infinite.
3201. God is the big revelation of the primordial
event that appears as a missing part of semantics,
semiotics and non semiotics.
3202. God is the love reflected in the mirror of
knowledge beside creation.
3203. God is the true face of Destiny, unique Random Happening, while Destiny is the image of
God, of this Random Happening.
3204. The biggest absurdity would be that even
God prayed.
3205. Without God, the entire existence would be
at sea.
3206. The Primordial God cannot be created, by
advancing the Matrix Word of Creation, through
His own primordial.
3207. God is the only accidental; He is the primordial event produced by the infinite found in the
finite, in order to become an infinite again.
3208. The Primordial Event –God, is the first becoming of the aura of the Whole which has
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found its entire infinity in the infinity of points
included in a circle which has become finite:
thus a point.
3209. God is the point that determines both the
finite and the infinite in a circle.
3210. God is word and we belong to his self.
3211. What was the Primordial Event – God? It
was the first remembrance of the eternity
through which finite was born. It was the Primordial Thought.
3212. Only the finite is born, not the infinite.
3213. How did the first remembrance of eternity
take place, the Primordial Event – God? What
closed the circle of infinite to define the point?
The answer is: Uniqueness. The infinite is
unique and thus the unique becomes remembered as such by the finite.
3214. God becomes closer to you only when the
liberty of your self is constrained, while His love
is only where you can truly feel free.
3215. God exists only depending on the liberty of
your self.
3216. When God opens the gate to your self He lets
you see Him with the eyes of feeling.
3217. You will never be able to see God if you will
not really feel free, no matter the test you are
subjected to.
3218. God‘s beauty is in the freedom you succeed
in finding in this world of pain.
3219. More often God‘s beauty is in pain rather
than happiness. This is why God helps you get
over trouble.
3220. God will never sleep the sleep you dream in
this life. So you should make a difference between you and God.
3221. We all search for the happiness of being
helped by God, not knowing that it is only in us
and not anywhere else.
3222. Do not search God in the emptiness inside
you because you will never find Him. Remember that God is the most precious part of you.
This is why you should always search for Him in
what is best in your life.
3223. Many want to listen to God in their own laws
and regulations, others in the singing of the wind
and others in their prayers or prostrations, but
God can be heard only in the deepest silence inside you, where He will answer with another
deeper silence.
3224. Why do you want to meet God? Happiness
has its origin in suffering and God in the pain inside you.
3225. Can God be better than what you consider to
be good? Yes! But protect yourself of what can
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be this way because it means that it can be worse
that any terrible you know.
3226. God needs man‘s prayer only if the man can
thus feel God closer.
3227. Joyful are the ones that feel so free from
their self that they can meet God.
3228. God is that eternal stranger from every man‘s
soul. You will find it only when you will cast
away the stranger inside you.
3229. God is the only one who was born defining
the finite from the infinite, through His own
uniqueness that has become Primordial Event
and self conscience because of the eternal lack
from the infinite.
3230. Nothing could have existed without God
because God is Everything.
3231. From the entire numerology, the smallest and
the biggest number is paradoxically One because
the infinite and God can be only One.
3232. God is the creator of the Everything‘s entire
legitimacy. Without the legitimacy to be finite‘s
eternal missing part of from the infinite, Everything would not have any meaning, and God
would disappear, being just the meaning of Everything.
3233. Even the ones without God are a part of God.
3234. There is no good or evil God, but a God in
which the self of man can or cannot be found.
3235. God is the eternity that has chosen the finite
in order to think.
3236. Being close to God means being closer to
you.
3237. By receiving God inside, you will befriend
with the stranger inside you.
3238. Do not forget, God never asks you to subject
yourself to a certain ritual, but only to the way in
which you understand your own freedom.
3239. You can feel freer and thus closer to God
even under the tightest chains of suffering or extremely strait-laced in the most luxurious of palates. It all depends on the way you understand
your own Ego when you speak to God.
3240. To hide from God is like if you hide from
yourself.
3241. Nobody can be happy without God because
he becomes the slave of the dust inside him.
3242. Staying close to God is like being close to
you.
3243. Flattering God is like lying to yourself. Do
not forget: God is first of all inside you.
3244. You will never be able to understand God‘s
face if you don‘t understand your own Destiny.
This is God‘s face for you.
3245. God will never run after you if you underdestineliterare@gmail.com
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stand that the meaning of life is death and the
world‘s entire suffering is a vanity.
3246. Can God be opposed to this world that he has
created? No, because it is His own image. Yes,
because this is an illusion.
3247. What is the meaning of this world given by
God? Death.
3248. Should God‘s face be a reality in death like
is an illusion in life? Yes! Only life is lost in the
tangling of illusion and not death that becomes
the only reality of this illusion.
3249. In lifetime you will never be able to be totally beside God because it would mean to uncover
the veil of the Illusion of Life and commit suicide.
3250. God left this dream of life to be able to wake
us in the eternity of death from where to memorize the existence next to God.

3251. The love for God comes from man‘s necessity of finding himself.
3252. It is a big difference between the God of man
and the Primordial God or the Primordial Event.
The first one can be found in and through man
and the second always transcends beyond man.
3253. As the human universe means knowing him,
the godlike universe means his love.
3254. What would the world look like without
love, without God? Simple, it would be a world
without souls.
3255. I am aware, thus I think through God!
3256. God is the eternity of every moment we pass
through.
3257. God was born from longing, from his own
lack of boundlessness.
3258. Our God can be defined as the logging from
love. Every time we long when we love we find
God inside us.

Din volumul WISDOM COLLECTION Complete Works of Aphorisms,
Reference Edition, 2014

Teodor Buzu - Procesiune
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Ilinca CIOBANU
(ROMÂNIA)

Fotografia unui sat
Cînd calc pe pietre,
parcă nu ar fi lumea mea.
Vasile Sârbov, pescar
Resuscitată de jurnalişti, sociologi, studenţi
sau activişti, România rurală e din nou la modă.
Anul acesta, un sat din Alba va deveni primul muzeu
viu din ţara noastră. În partea cealaltă a hărţii, există
o comunitate complet izolată de restul lumii: geografic, cultural, lingvistic, etnic. Dar pentru ruşii lipoveni din satul Sfiştofca, din Delta Dunării, este firesc
să fie aşa. O lume închisă, care vorbeşte altă limbă,
are alte obiceiuri şi trăieşte după alt calendar, ei
păstrează cu multă atenţie istoria venirii lor în România şi a stabilirii pe pămînt străin. Toţi lipovenii
sînt pregătiţi să-ţi explice cum au ajuns ei prin
părţile astea de lume din cauza schismei religioase
din Rusia, în timpul secolului al XVII-lea. Identitatea este drama pe care străbunicii lor au trăit-o. Credincioşii care s-au opus reformei niconiene, pentru
că au dorit să păstreze credinţa ortodoxă de rit vechi,
au fost prigoniţi şi nevoiţi să-şi părăsească locurile
natale. Dorinţa staroverilor de a-şi practica liberi
religia s-a împlinit odată cu stabilirea lor în alte ţări,
cum e şi România. Astăzi, ne întrebăm cum supravieţuieşte un sat unde nu s-a mai născut nici un copil
de mai bine de 20 de ani? Unde toţi bătrînii ştiu să
ghideze vizitatorul într-o colecţie de amintiri. La
Sfiştofca timpul nu s-a mai scurs decît pe chipurile
oamenilor, pe zidurile caselor şi în crucile din cimitir. Este un timp special, pe care îl simţi fizic cum
stă lîngă tine pe uliţele de nisip. Dar dacă intri în
Sfiştofca, nu pierzi timpul, ci rămîi o vreme suspendat ca într-o fotografie cu oameni bătrîni, dar senini,
cu ochi zîmbitori şi o linişte pe care ar putea să o
vîndă ca suvenir. Asta dacă ar veni vreun turist să-i
viziteze.

44

Era o vreme cînd aici se ajungea cu Rapida
din Tulcea, dar asta era demult, prin anii ‗70, ne
povesteşte un bătrîn lipovean din Sfiştofca. Acum
Rapida merge pînă la Sulina, de acolo trebuie să
traversezi Dunărea cu o barcă şi să aştepţi un autobuz care să te legene cu 30 de km la oră, fără măcar
să te lase să duci cu tine gînduri. Noroc că drumul
este tapetat cu peisaje pe care ai vrea să le păstrezi
cît mai mult. Cormorani, pelicani, cai, trec toate pe
lîngă noi prin geamurile pline de praf. Înainte de
intrarea în sat, o pădure misterioasă şi deasă de plopi
albi a fost lăsată ca graniţă pentru această altă lume.
Sfiştofca. Un loc pierdut undeva în Delta Dunării.
Ca orice sat de ruşi lipoveni din România, mai are
puţini locuitori. Sfiştofca îşi spune povestea
bătrîneţilor fără tinereţe.
Viaţa nu a încremenit, aşa cum ar putea
părea, doar că este pe altă frecvenţă. Se aud cocoşi la
orice oră, sunetele bisericii, vîntul printre trestii. În
rest, mult nisip şi vegetaţie arsă de soare. Sătenii
spun că aici era odată marea. Aşa s-ar explică apa
sărată pe care o găseşti pe alocuri. Unii se plîng,
spun că pămîntul nu este roditor. Dar cei mai mulţi
sînt împăcaţi cu viaţa de aici. Nici măcar nu ies din
sat dacă nu au vreo problemă. Nu au maşini, doar
cîţiva cai şi căruţe. Şi nici motive să plece. Lumea
lor este întreagă. Ei îşi cresc puţinele animale pe
care le au, se gospodăresc cum pot.
Oamenii din sat îmi spun rîzînd: „Noi vedem aici
răsăritul înainte să vedem dreptatea―. E drept, sîntem
în extremitatea estică a Deltei.
Dar nu se plîng, sînt veseli şi bucuroşi de
oaspeţi. Au lumea lor aşezată, pe care ne-o dezvăluie
destineliterare@gmail.com
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cu multă plăcere.
„Avantajul aici este că nu prea ai cum să mori de
foame. Prinzi un kil de babuşcă, culegi nişte ceapă.
Pîine e mai greu―, spune zîmbind, atotştiutor, Vasile
Sârbov, unul dintre cei mai tineri oameni de pe aici.
Tanti Jenica mă primeşte în curtea ei, unde tocmai se
pregătea să mulgă vaca. O rog să stau cu dumneaei
şi să-mi povestească despre una, despre alta din lumea satului. Se ruşinează că nu vorbeşte bine româneşte, pentru că ei acolo vorbesc numai limba
lipovenilor. Dar imediat începe să turuie, căci n-a
prea povestit de multă vreme cu cineva străin. „Nu
am vrut să învăţ, am aruncat cartea. Am zis că mă
duc la plantaţie, la prăşit, să iau banii. Şi aici am
rămas. De aia pe copiii mei i-am bătut la cap să se
ducă la şcoală. Aş fi vrut să îi trimit şi la facultate,
dar nici una dintre fete nu a vrut. Da‘ măcar au terminat liceul şi au plecat la oraş.― O fată e la Sulina şi
cealaltă în Spania, la căpşuni. Două berze încep să
clămpănească din ciocurile lor, într-un cuib, sus, pe
stîlp.
Din 1995, Tanti Jenica este gestionar,
lucrează la magazinul din Sfiştofca, în centrul satului. Este şi preşedinta Comunităţii ruşilor lipoveni de
aici. Mă duce peste drum de casa ei, să văd magazinul şi sediul comunităţii care sînt amenajate în clădirea fostei şcoli din sat. După cît de mare este clădirea, îţi poţi imagina cît de mulţi copii erau aici odată.
În magazin, nu găseşti mare lucru, bere Neumarkt, la
pet, sucuri Rio, la doi litri, o vedere cu Fuego şi
cizme de cauciuc, la 5 lei. Tanti Jenica spune ce
scumpe ajung alimentele la ei la Sfiştofca, din cauza
drumului lung şi a litrilor de motorină consumaţi. Pe
raft, o fotografie de nuntă, cu un cuplu de chinezi.
Zîmbesc ireal din rama de plastic roşie. „Cînd a fost
ultimul eveniment în sat?―. „În afară de hramul bisericii de Sfînta Parascheva, nu am mai avut de mult
vreo nuntă sau vreun botez. Ultimul botez cred că a
fost în `95. Nu, nu sînt copii. Nuntă nici atîta. Cred
că, înainte de Rrevoluţie, a fost ultima nuntă…―,
rîde descumpănită Tanti Jenica amintindu-şi.
Biserica din mijlocul satului este total disproporţionată. O clădire uriaşă, cu o cruce aurie de
rit vechi, copleşeşte întregul peisaj. Este încuiată şi
lor le este frică de hoţii care ar putea să vină să fure
icoanele şi spiritualitatea locului. Înţeleg că doar la
sărbătorile mari, la hramul bisericii, vin aici ruşii
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lipoveni de prin satele vecine, Periprava, Letea, şi
părintele deschide biserica. Căci, pentru lipoveni,
parcă nu este sărbătoare, dacă nu au slujbă la biserică. Aşa că nu am cum să vizitez biserica şi mai ales
nici o şansă să fac vreo fotografie.
În sediul comunităţii ruşilor lipoveni,
proaspăt reamenajat, este Octav Postolache – pictorul sighetean. Este prins într-o partidă de şah cu un
localnic. Îmi spune că este o întîmplare că este la
Sfiştofca. „Am venit într-o plimbare şi mi-a plăcut
peisajul enorm de mult şi m-am integrat în marea
familie de ruşi lipoveni.― Domnul Postolache arată
altfel decît oricare alt locuitor al satului. Barba de
artist, părul alb, pieptănat pe spate, şi o postură
foarte dreaptă şi mîndră îl trădează. Pare încîntat că
este descoperitorul acestei lumi ascunse şi că poate
povesti cum a decis să rămînă aici. „Iată că mă consider un om de-al locului―, spune el apăsat. Privirea
îmi fuge pe peretele din spate, unde descopăr un
desen imens foarte viu colorat, cu o scenă de pescuit
cu vintir, într-o apă albastră plină de nuferi. Pe marginea zidului, un alt desen: pescăruşul priveşte lipoveanul cu cizme de cauciuc, aplecat peste marginea
bărcuţei sale. Semnat Octav Postolache. Îi las pe cei
doi să termine partida de şah cu promisiunea să ne
vedem la o cafea, a doua zi de dimineaţă.
Afară mă reîntîlnesc cu Vasile Sârbov. Se
duce la baltă să pescuiască. Dacă priveşti nu prea
departe, se zăresc malurile pline de vegetaţie ale
Magistratului – canalul care leagă cele două porturi:
Periprava şi Sulina. Mergem în tăcere împreună, să
îmi arate satul lui. O cîmpie îngălbenită de soarele
puternic, cîţiva cai, un cer pe care trebuie să-l
priveşti, chiar dacă nu vezi nici un îndemn scris pe
vreun zid. Şi un bărbat blond, cu ochii albaştri, la
vreo 40 de ani, care ar vrea să salveze cumva
Sfiştofca.
Vasile Sârbov este pescar şi iubeşte satul din
toată inima. Îi spun că seamănă cu Van Gogh.
Zîmbeşte. Acum văd urmele alcoolului din viaţa lui.
„A, pictorul acela cu urechea…―. Nu a terminat liceul, a făcut doar zece clase şi s-a îmbarcat marinar.
A văzut multe locuri, a stat la Istanbul şi la Belgrad.
Dar spune că nu ar da liniştea din Sfiştofca pe nimic
altceva. El speră ca satul să aibă totuşi un viitor. Nu
seamănă cu acei lipoveni care par coborîţi din
pildele biblice. Este mai degrabă un personaj dintr45
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un roman dostoievskian. Doar că e scăpat din filele
cărţii şi a început să trăiască aşa cum a visat întotdeauna. Vasile îmi arată, mîndru, porcul lui şi rubaşca lipovenească. Îl rog să pună pe el cămaşa fără
guler, să o strîngă la mijloc cu cingătoarea şi îi fac o
fotografie care-l bucură, chiar lîngă o căpiţă de fîn
din curte. Se asorteză cu părul lui gălbui şi cu rîsul
nervos, de om timid. „Cînd calc pe pietre, parcă nu
ar fi lumea mea. Îmi place să merg pe nisip. Dacă nu
sînt un pic prăfuit parcă nu sunt eu. »
Ziduri albastre pline de crăpături sînt hărţi
ale timpului care a trecut peste Sfiştofca. Trec pe
lîngă ele şi le privesc ca pe relicve decoperite ale
unor epoci îndepărtate. Ferestre cu geamuri murdare,
sparte, cu margini scorojite, se uită cu tristeţe către
uliţele care zumzăie de insecte şi păsări şi foşnesc a
vînt.
Sfiştofca de astăzi are prea multe case
părăsite. Şi prea puţini oameni.
În cimitir, se aude vîntul printre crucile cu
opt capete. Sînt vechi, mai toate aplecate peste
pămînt, aproape culcate alături de morţi. Unele sînt
albe, altele albastre, altele gri sau verzi.
Vasile mi-a zis să mă duc musai să-l cunosc
pe Nea Nechişca, cel care îi face vintirele de peşte.
A lucrat ca preşedinte al cooperativei şi acum este
frizerul comunităţii. Născut la Sfiştofca, este unul
dintre cei care nu au plecat. Are părul alb, un fes tras
peste urechi şi o barbă albă rară. Ochii sînt copilăroşi şi plini de linişte. Îşi aminteşte cu tristeţe
cum au dispărut oamenii din sat. Spune că erau 570
de suflete la Sfiştofca. „De şase ori s-a micşorat populaţia. Numai pescari erau. Eu am 72 de ani şi sînt
pensionar de la 57 de ani―, povesteşte el, în timp ce
plimbă fără ezitare un pieptene de plastic albastru şi
o foarfecă, ale cărei mînere sînt roz, prin părul altui
sătean, cam de aceeaşi vîrstă cu el. Mîinile lui sînt
destul de butucănoase şi de murdare. Are o căsuţă
plină de lucruri pe care le-a adunat toată viaţa. Inclusiv o fotografie cu două pisici jucăuşe. La ferestre,
lemnăria este vopsită verde şi perdeluţele albe acoperă geamul. O sticlă de whisky terminată pe
jumătate şi două păpuşi fără haine şi nici prea mult
păr tronează pe un raft, lîngă o cutie veche de margarină Linco. Şi o tăietură dintr-un almanah cu Joan
Collins. „M-am obişnuit cu satul şi nu am mai plecat―, chicoteşte Nea Nechişca.
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Se aude muzică de pe uliţă. O mînă de
bătrîne cu broboade cîntă şi plivesc viţa-de-vie. Sînt
vesele şi pline de elan. Mă opresc lîngă ele să le ascult. Cînd mă zăresc, se fac că nu mă observă şi trec
dintr-un cîntec în altul cu o voioşie nemaipomenită.
„Cîte cîntece ştiţi?― „O, noi ştim peste 100 de cîntece, da‘ nu mai avem pentru cine cînta şi unde. »
Mă retrag pe ritm de cîntec rusesc, căci la
prînz mă aşteaptă Tanti Zenovia, la o ciorbă de
peşte. O găsesc curăţînd cu mişcări precise şi grăbite
peştele prins de Vasile. Cu ochii albaştri înconjuraţi
de un chip ridat, dar senin, micuţă şi foarte hotărîtă,
tanti Zenovia îşi potriveşte basmaua, care îi acoperă
tot părul, şi îmi povesteşte cum era satul în 1981,
atunci cînd ea, o tînără văduvă, s-a măritat cu un
lipovean de aici: „Era frumos, multă lume, vecinii
erau veseli. Da‘ acuma… pustietate tare. Şi nici lumină nu avem pe străzi aici.― Este singură, bărbatul
a murit. Copiii sînt plecaţi la Tulcea şi la Sulina. A
stat şase ani fără pensie, dar a muncit din greu, are
vie şi animale în ogradă. Spune că oamenii mai vin
s-o ajute pentru un pahar de răchie. Între timp, peştii
sînt deja în tuci şi sparge cîţiva căţei de usturoi, căci
e cel mai bun medicament dintre toate. Îşi face cruce
cu două degete şi ne aşezăm la masă.
Cînd am întrebat-o dacă mai există fotografii cu satul de altădată, mi-a zis să vorbesc cu nea Nechişca
şi cu tanti Arin. Ei au găsit o singură fotografie din
1903. Era tot satul, vreo 300 de oameni, numără ei.
Strînşi în jurul fotografiei, încep să vorbească în
rusă, recunoscînd ba un om, ba altul din grupul acela
alb-negru. Îmi spun că 90% dintre oamenii din sat au
plecat spre Sulina, Tulcea, Constanţa, Mila 23 şi
chiar Bucureşti.
Satul îmi pare mai pustiu ca oricînd. Un
schelet de Dacie zace într-o rînă, lîngă gardul cimitirului. Verdeaţa acoperă case părăsite. Cerul le acoperă pe toate şi rămîne neschimbat. Este cerul care la atras şi pe cel de-al 71-lea locuitor al Sfiştofcii:
Octav Postolache.
„Mi-au plăcut foarte mult împrejurimile. Eu
fac kilometri prin pădure.―
Octav Postolache, pictorul din Sighet care sa mutat la Sfiştofca, acum 12 ani, şi-a făcut o casă
luminoasă, muncind mult să aibă un cămin. Ne mărturiseşte că se simte cel mai bine cînd îi vin prietenii
în vizită. Pentru cafea s-a îmbrăcat cu un sacou
destineliterare@gmail.com
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vişiniu şi cu fularul à la Toto Cutugno. Oamenii El a lucrat ca profesor de desen la şcoala din C.A.
vorbesc cu mare respect despre artistul pripăşit la ei Rosetti şi ne-a povestit că, la un moment dat, a înîn sat şi îi caută prezenţa cu oarecare timiditate şi cercat să facă şi un festival de teatru de păpuşi la
curiozitate.
Sulina. Dar nu a reuşit.
Ce l-a făcut să rămînă în acest sat uitat de Şi rămîneţi în satul cu o singură fotografie?
lume? Sînt vreo 20-30 de zile pe an, care sînt minu- Eu zic că da. O perioadă. Aş vrea să merg şi în Arnate, şi doar în Deltă a văzut curcubeul dublu după gentina, să cunosc şi alte zone mai îndepărtate,
ploaie.
unde să am mai mult timp pentru lucru.
„Rînd pe rînd, m-am gospodărit, am intrat
Satul cu o singură fotografie – Sfiştofca –
puternic în relaţiile cu oamenii şi acum sîntem cu este locul unde nu ajungi uşor, dar de care te destoţii prieteni. Primitori, vorbăreţi, curioşi. Ştiau cînd parţi greu. Este ca un obiect pierdut pe care l-ai găsit
plec de acasă, cînd mergeam în satul vecin ca să-mi şi te bucuri să-l dai înapoi celor care îl caută. Aici te
beau cafeaua. O vreme, luam pentru bătrîni cîte o simţi imediat primit şi acceptat, puţin răsfăţat, fiind
pîine, două.―
unicul public al unei lumi care are nevoie să se simtă
Octav Postolache este pata de culoare a satu- privită.
lui.
__________________
Ilinca Ciobanu este licenţiată în Jurnalism, Comunicare, Cinematografie şi Regie de Film şi Televiziune.
Cu o experiență de peste 13 ani în media și televiziune, a lucrat la diverse producții culturale, sociale sau de
turism ale Televiziunii Române. A colaborat la proiecte culturale, la campanii sociale ale unor ONG-uri
precum Hope and Homes for Chidren România, FARA, Genesis Collegiate, fiind parte din echipa Quartz
Media Production, cît şi în campanii ale Fundației Pact. Din 2015, este masterandă la Antropologie şi Dezvoltare Comunitară și Regională, în cadrul Facultății de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea din
Bucureşti.

Satul Sfiştofca
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Livia CIUPERCĂ
(ROMÂNIA)

Dobrogea, Ţara Soarelui Răsare...
Încadrată geografic între Dunăre şi Marea
Neagră şi cunoscută din vechime drept Sciţia Minor,
Dobrogea este un sfânt pământ românesc, descris şi
preamărit nu doar de localnici, ci de toţi acei care iau cunoscut istoria, oamenii şi frumuseţile ei.
Cunoscându-i geneza, Dobrogea, această
„ţara dintre ape‖, cum atât de poetic o dezmiardă
întru veneraţie Emanoil Bucuţa (1887-1946) în ale
sale Pietre de vad, rămâne încrustare îndelung zbuciumată, izvorând din afund de mare, cu „vârstări de
pături marine‖, cu „cioturi de munţi (stră)vechi‖, dar
şi „văi înguste şi adânci‖ (dr. Ion Simionescu).
Acest pământ bătătorit de străbunii noştri, geţii şi
dacii, înnobilat, mai apoi, de salba de cetăţi greceşti
şi romane, nu va cunoaşte liniştea şi pacea nici peste
veacuri, pentru că minţi bolnave îi vor decide hotarele. Şi-n ciuda atâtor frământări, îngenuncheri şi
fărâmiţări, ţinutul dobrogean cunoaşte alinare în
dansul perpetuu al fuioarelor de apă ce-o brăzdează,
dar mai cu sârg, Dunărea şi Marea, care-i alină suferinţele trecute (şi cele prezente), plăcută făcându-o
marilor artişti.
Versuri meşteşugite se vor, negreşit, omagiu
acestui străvechi pământ românesc, de la Dunăre
înspre Marea cea Mare, prin vocea poetului dobrogean Alexandru Gherghel – Dobroge... : „Şi tristă şi
pustie, Dunăre la Mare / Îşi strecura, tăcerea, câmpia dobrogeană. / Comorile străbune, ea leascundea vicleană / Când năvăleau, lihnite, şuvoaiele barbare‖. // „Sub nesfârşite lupte s-a frământat
pământul / Sărac şi fără vlagă din stepele ei moarte
/ Şi mulţi din cei ce către Apus aveau să poarte /
Solia morţii, - aicea şi-au regăsit mormântul‖. //
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„De mii de ani Callatis îşi tânguieşte-orgia / De
marmoră şi aur. Şi-Adam-Clisi-cetate / Romană,
„ncearcă încă, din vremuri neuitate, / În ciuda bătrâneţii să-şi facă datoria‖. // „Şi Histria păgână –
ce doarme – acum în dune / Şi Tomisul în care şi-a
plâns a lui durere / Ovidiu, toate, toate vorbesc cu-a
lor tăcere / De artă... de cultură şi de virtuţi străbune‖. // „În nopţi pustii de Toamnă când luna luminează, / Ca‟ ntr‟ un decor de teatru, sinistră şi bolnavă, / Un Scit îşi moaie vârful săgeţii în otravă / Şio glotă de trireme pe Pont înaintează...‖ // „... Dar
astăzi când trecutul e-atâta de departe, / Când peste
sarcofage trag boii brazda caldă / Şi‟ n locul pietrei,
grâul, în soare trupu-şi scaldă, / Când lumea lasă
praful să cadă peste carte,‖ // „Tu, Dobroge, păstrează comoara ta uitată / În glia ta săracă, în glia
ta bătrână, / Şi peste cimitirul de taine, fii stăpână! /
– Vor fi chemaţi şi morţii să mai vorbească-odată!‖
(„Dunăre şi Mare‖, Constanţa, 1933)
Din noianul de pagini nemuritoare dedicate
spaţiului dobrogean, merită a spicui câteva, cu blândă şi duioasă aducere aminte despre locurile naşterii
lui Oreste Tafrali (1876-1937), „tihnitul şi frumosul
oraş‖, Tulcea, aşa cum este vizualizat de scriitorul
Alexandru Lascarov-Moldovanu (1885-1971). Aşezat pe platforma unui vapor, oraşul îi transpare precum „o jucărie pe dealurile de pe ţărmul Dunării –
încovoiate ca un cot, care îmbrăţişează în îmbucătura lui apele sclipitoare ale fluviului. Şi cu cât te
apropii, se lămureşte amfiteatrul în care e aşezat
oraşul, – amfiteatru în potcoavă, ca un imens circ
antic, având drept incintă cotul apelor dunărene.
Când soarele poleieşte această aşezare, – de depardestineliterare@gmail.com
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te ţi se pare că-i o jucărie aurită, ciudată, ieşită din
orbitorul joc de aur al apelor mari. Iar dacă te sui
pe culmea dinspre răsărit, poţi vedea nesfârşitele
ochiuri de apă ale ghiolurilor, până departe, spre
dealurile pietroase sau spre întinsoarea cenuşie a
stufărişului din deltă... De acolo, de pe colnic, apa
lată a Dunării se vede ca o râmă gigantică de argint, unduindu-se şi pierzându-se în ceaţa depărtărilor... Şi, dacă stai până sub seară pe această culme,
vei putea vedea cum încet-încet, depărtările se pierd
vederii, – soarele se apropie de linia zării, înroşindu-se treptat până când atinge zarea, împurpurând
cenuşiul din preajma lui şi lăsând mai tare în ceaţă
zările deopotrivă apusului, – şi repede, ca într-o
snoavă de grabă, întunericul începe a înghiţi zările,
ca şi cum o fiinţă nevăzută, lacomă, absoarbe lumina... ‖ (Recunoştinţa)
Neîntrecut călător şi subtil observator, I. Simionescu (1873-1944), asemenea cuvântă: „De cum
te-ai suit pe vapor, la Galaţi, uiţi tot ceea ce poate
să-ţi tulbure viaţa. Dunărea te linişteşte. Seninul
cerului te cheamă spre gânduri ceva mai înalte...‖
„Dealurile Dobrogei încep, înverzite, să se arate.
Pintenul Bugeacului ajunge până în lunca numai
apă. Pe urmă se înalţă în lungul malului, domoale,
blânde, surâs blajin de moşneag cuminte...‖ „La o
cotitură apare Tulcea‖, cu ale sale mori, „o
caracteristică a Dobrogei. Ele arată domnia
vântului care spulberă praful, înălţându-l în
vârtejuri de trombe, duşmanul neîmpăcat al
arborilor resliţi, sgribuliţi spre pământ...‖(Oraşe
din România, 1937)
În cadrul Fundaţiei Culturale Regale
„Principele Carol I‖ (creată în 1921), multe acţiuni
şi teme de dezbatere au rămas înscrise cu litere de
aur în istoria neamului. La 1938, o temă de mare
actualitate, istorică şi sociologică, deopotrivă, va fi
„Dobrogea, Ţara Soarelui Răsare...‖ Cu acel prilej
s-au auzit rostindu-se multe puncte de vedere, „cu
vădită competinţă şi autoritate‖, formulări pe care
apoi, soţii Elsa şi G. Dimitriu-Serea le-au adunat
într-un volum, mărturie peste veacuri, Dobrogea
românească, ediţie care multe decenii, cu regret, va
fi stigmatizată cu acel simbolic „S‖ (fond secret).
Scarlat Lambrino descrie acest teritoriu care
„corespunde în mare parte pământului pe care s-a
dezvoltat poporul Dacilor şi al Geţilor, strămoşii
destineliterare@gmail.com

Românilor de astăzi. Dintre toate regiunile care-l
compun, Dobrogea are o valoare deosebită pentru
istoria poporului român. Acest colţ de ţară care are
forma aproximativă a unui dreptunghi, este mărginit
la Apus şi la Nord de largul curs al Dunării şi de
întinsele sale mlaştini, iar la Răsărit de Marea
Neagră. El era locuit de Geţi care ocupau cu satele
lor de ţărani agricultori amândouă malurile
Dunării, de la poalele Carpaţilor pană la Balcani şi
la Marea Neagră, pe când fraţii lor, Dacii, trăiau pe
platoul Carpaţilor...‖ (Dobrogea românească,
1938) Apropiindu-se de interbelic G. Dimitriu-Serea
va analiza acest ţinut din punct de vedere juridic,
privindu-l în structura lui administrativă, împărţit în
judeţele : Tulcea, Constanţa, Durostor şi Caliacra,
ţinuturi cu o istorie atât de zbuciumată.
Deopotrivă, un spaţiu generos se acordă
minorităţilor care au populat acest străvechi pământ
românesc, din „vremuri deosebit de sbuciumate şi de
tulburi‖. Cuvinte pline de simţire patriotică rosteşte
profesorul Constantin Brătescu, nu doar ca fiu
tulcean, ci în numele tuturor fiilor „autentici,
autohtoni şi devotaţi ai Dobrogei‖. Din nefericire,
Oreste Tafrali nu a apucat acea clipă măreaţă, de a
se alătura în redactarea şi semnarea acelui
însufleţitor „Cuvânt al Dobrogenilor‖, reţinând
mobilizatoarea frază: „... ne adresăm tuturor celor
care ţin să ne cunoască cuvântul, încredinţându-i că
la graniţa maritimă a României, trăieşte un singur
gând în ritmul inimilor noastre: CREDINŢĂ,
MUNCĂ şi JERTFĂ, pentru NEAM, ŢARĂ şi
REGE!‖ „Dobrogea Jună, 8 iunie 1940‖. Urmează
semnăturile.
Dobrogei cea cu inimă vibrând ca stufărişul
Deltei, Dobrogei cea de la Dunărea de Jos, un alt
poet al locurilor aceste, George Atanasiu, se-nchinăn vers duios, Dobrogei! „Pământ scăldat de
Dunărea albastră / Şi dezmierdat în cântece de
valuri... / Spre tine se îndreaptă – inima noastră / Şi
gândul nostru plin de idealuri! // Tu, care cel dintâi
odinioară / Văzuşi lucind legionare scuturi, / Spre
sânul tău – ca înspre o comoară / Veneau corăbii ca
să‟ ncarce-avuturi. // Şi tuturor le-ai dat cu dărnicie
/ Pământ şi aur, hrană şi lumină... / Streinii au
râvnit la bogăţie / Şi au pătat viaţa ta senină. //
Răpit de vijeliile barbare, / Copil prea scump al
ţării mele / Setos de-a mamei sacră sfinte
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îmbrăţişare, / Ai suferit amar şi-ai plâns fierbinte! //
Dar lacrămile tale făr‟ de număr / Le-a şters
dreptatea‟ n veci învingătoare; / Ţi-a prăvălit robia
de pe umăr / Şi te-a‟ mbrăcat în strai de sărbătoare!
// ... Pământ, care ne-ai dat lumina vieţii, / Zadarnic
astăzi te cerşesc vrăşmaşii... / Noi, cei din mândra
vârstă-a tinereţii / Uniţi de-a pururi... îţi vom fi
ostaşii!‖
Timpul îşi aşterne, mereu, mereu, mantie
fulguind în vânt. Însă merită să facem şi câte-un
gest, precum rosteşte poetul Alex. Gherghel: „încarc
într-o căruţă dobrogeană / Toţi anii mei, toţi anii
bătrâneţii / Şi plec voios, în faptul dimineţii, / Cu cai
aleşi din ciurdă, pe sprânceană‖. Cu vreun scop,
anume? O, da! Şi chiar mai mult. Dar pentru că
iubim istoria, şi pentru că ne place să ne-amintim de
figuri înălţătoare ale neamului acesta românesc, şi
pentru că simţim nevoia să amintim despre marile
realizări (pe care, astăzi, nu mai vrem a le respecta,
decât la gradul exclamativ, şi doar de paradă), vă
invit, ca împreună cu poetul Alexandru Gherghel
(1879-1951), să evocăm o altă urbe, Cernavoda
(străvechiul Αξιούπολις ), evocat în ritm de sonet:
„În noaptea plină de poveşti păgâne / Îşi poartă
Dunărea, spre‟ ntinsa mare, / Pe lângă-aceleaşi
semne de hotare, / Mereu aceleaşi cântece bătrâne.
// Sub Lună- „ n desluşita depărtare, / Se strâng, la
joc, cortegiile de zâne, / Şi parcă apa, – o clipă, – „
n loc, rămâne / Vrăjită, să ia parte la serbare... // O
salcie, schimbată, ca‟ n magie, / În veselul şi
blândul Pan, cu naiu / Încearcă-Olimpu‟ ntreg să-l
reînvie... // Şi umbrele „ n ruine „ şi reiau graiu, / Iar
fantomale mâini de lună pline / Aprind, în Axiopolis,
lumină...‖
Dobrogea, „pridvor al veşniciei‖, după cum
defineşte Dumitru Plariu (1910-1942) acest spaţiu
bătrân românesc, cu zvârcoliri istorice, nemângâiate
încă, îşi împlântă condeiul cu-aceleaşi emoţii,
precum toţi confraţii săi. Pentru a ne convinge, să
lecturăm împreună poemul Dobrogea: „Ţară de foc,
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amvon de cocori... / Pescarii scot soare-n plasă din
mare, / Cu hohote roşii în zori izbucneşte lumina; /
Pe câmpuri azi macii se-mbată cu sângele vechilor
zei. // Unde încep descuiate-ţi raiuri şi cine / Ar
putea spune? Doar rugii cu crengi de tămâie. /
Singurătatea în vaste oglinzi bântuieşte, / Nechează
cucuta în inimă. // Jar crud biciuindu-i rotunde
movili / Şi-aprinşii luceferi adeseori cad în ispită, /
În nopţile plastice ca nişte amfore. // Albe cătune şiadună bordeiele-n poală / Şi nemărginit apoi
sângerează în stepă un fluier nomad. // Lângă
putrede ghioluri, bătrâne miresme / Îşi blestemă
luntrile-n care au călătorit. // Iată, geamia ciuleşte
urechea la cer: / Pornesc, oare, norii la braţ cu
furtuna / Sau numai salcâmii oftează privind
îngroziţi / În sterpe fântâni semne aspre de secetă?//
Fâlfâie galbene şaluri de rapiţi pe umărul tău, /
Iarna prelung înfloresc mânioasele holde de vifor, /
Ţară de foc, ţară de taină, / Pe care-o sărut pătimaş
ca pe-o dragoste vie‖.
Şi pentru a ne convinge cât de trainică a fost
comuniunea dintre toate seminţiile, pe care Domnul
le-a încrustat pe răbojul nemuririi, s-ascultăm şi-un
Basm dobrogean, autor fiind Liuben Dumitru
(1916-1983): „Toc... Toc... Hei, undeva arar / Îşi
toacă-n toacă o rugă de pescar... / Să prindă mâine
peşte în năvod / Toc... Toc... Şi bate toaca lângă
pod... // Răspunde-arar din alte părţi: Toc... Toc /
Un sfânt uitat c-o traistă lângă foc. / Un fiu de vânt
c-o zână lângă el. / Toc... Toc. Şi bate toacancetinel… // Ce basm să-ţi spun; Pe toate le-am
uitat / În ţara toamnei iarăşi a tocat / Când o
Domniţă a clipit din gene, / Toca un Mag pe ţărmuri
dobrogene... // Toc... Toc... Hei, ştiu eu cine a tocat?
/ Un fiu de zână sau de împărat / O fi zărit luceferi
în livadă / Şi d-aia toacă noaptea, pe
zăpadă...//Toc... Toc... Hei, toacă undeva arar / Un
fiu de împărat pentru-un pescar / Să prindă mâine
peste un năvod / Toc... Toc... Şi bate toaca lângă
pod...‖
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Monica Ligia CORLEANCA
(USA)

Competiţia
În urmă cu câtva timp m-a împins curiozitatea să privesc la TV un concurs de ucenicie şi inventivitate în afaceri, organizat de Donald Trump din
New York, pentru a decide omul potrivit în a-i conduce multiplele lui proiecte, pretinzând că cere onestitate, creativitate, viteză de gândire şi acţiune
plus…… relaţii impecabile cu colaboratorii şi
clienţii pentru a atinge succesul deplin.
Vroiam să pricep şi eu cum reuşesc
americanii să stoarcă bani din nimic, cum înfăşoară
evenimentele într-o uluitoare aură de superioritate ,
cum te leagă la ochi ameţindu-te cu vorbe
gâlgâitoare, de crezi că sunt umanoizi veniţi din alte
planete mult mai avansate decât noi şi sunt capabili
să rezolve totul doar ridicând o baghetă magică; în
acelaș timp noi, veniți cu educație și experiență
solidă, am muncit din greu la proiecte complicate, pe
bani puțini pe când nu știam cum merge piața aici.
La acel concurs de ―talente‖ au participat
vreo douăzeci de femei şi bărbaţi de profesii, educaţii și culori diferite, toţi sperând să prindă lozul ce
mare fiindcă salariile promiteau a fi exorbitante.
Cum locuim pe continentul unde numai banul contează, se vedea pe feţele tuturor încordarea , determinarea, dar mai ales răutatea cu care sunt gata să
se devoreze unii pe alţii, ascunsă sub nelipsitul rânjet
fals impus de circumstanţe.
A tot întins domnul Trump tot felul de capcane la aşa numitele teste, a eliminat pe cei mai
mulți , iar în cele din urmă a decis să păstreze numai
două femei pentru marea şi ultima încercare, acea
stachetă ridicată foarte sus peste care cine trecea era
câştigătorul. Era gardat pe stânga şi pe dreapta de
fiul său Donald jr. şi fiica Ivanca Trump, care păreau
să fi fost bine pregătiţi la şcoala tatălui pentru a
aprecia şi decide în asemenea crude competiţii, pe
care eu……. ..nu le înţeleg.
Cele două persoane alese în final au fost :
Annie, o fată foarte plăcută , sub patruzeci de ani,
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inteligentă şi versată în ale vieţii de cazinou, fiind o
imbatabilă jucătoare de pocker la Las Vegas
şi……Joan Rivers, bine cunoscută ―stea de talk
show‖, agresivă (ca să nu spun obraznică ), cu un
debit verbal obositor, gata să calce pe oricine pentru
a sta numai ea în faţă, destul de trecută şi cârpită
prin prea multe operaţii estetice; ar fi putut sta acasă
să-şi numere milioanele făcute din luat interview-uri
la Hollywood, trănacăneală penibilă, bârfă cât cuprinde şi vândut orice fel de zise bijuterii kitch la
emisiuni TV, numai pentru a face bani!
Fiecărei doamne i s-a dat posibilitatea să
aleagă alţi trei sau patru parteneri dintre cei prezenţi
pentru a-şi face echipa de acţiune.
Celor două participante li s-a dat apoi un plan
de lucru prin care trebuiau să facă rost de cât mai
mulţi bani (cum altfel?) pentru nişte proiecte caritabile încercând toate căile de a contacta mari companii, organizaţii , oameni foarte bogaţi şi folosind
orice relaţii personale, cunoştinţe, prieteni, rude, etc.
În acest mod era testată capacitatea lor de a intra în
orice fel de business şi dovedi că pot reuşi.
S-au împărţit în cele două echipe şi au trecut
la acţiune: din echipa Anniei a plecat un cunoscut
cântăreţ de muzică extravagantă să distribuie bilete
de intrare la un mare match de baseball, care a reuşit
să le vândă pe toate bizuindu-se pe priza lui la public, în timp ce o fată frumoasă de la Bunny Club a
încercat să deschidă alte uşi. Fiecare din acest grup
al Annei a realizat importante conecţii acţionând cu
tact, eleganţă şi discernământ şi primind promisiuni
de multe donaţii, pentru a ajuta copiii din Africa.
Madam Joan Rivers a început distribuirea
sarcinilor celor din grupul său în mod foarte agresiv,
tremurând precipitată şi acuzând în permanenţă pe
fiecare din membrii grupului că nu face destul, că nu
acţionează corect, etc. La un moment dat a trebuit să
caute o asociaţie profesionistă de oameni care să
aranjeze spectaculos o sală de ―cocktail party ―unde
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să fie invitaţi diferiţi oameni şi organizaţii pentru a-i
convinge să doneze bani pentru o altă cauză caritabilă: să ajute oamenii care sunt muritori de foame. In
aceste căutări febrile Joan Rivers a găsit nişte specialişti în aranjări de petreceri simandicoase cu care a
început negocierile pentru a decora sala ce o aveau la
dispoziţie , dar în conversaţii a fost extrem de agresivă insultând şi acuzând pe cei de la care aştepta
servicii bune, acţionând ca o stăpână care dă numai
ordine fără a lua în seamă părerea specialiştilor,
drept care cei răniţi au refuzat imediat orice colaborare cu ea. Evident că dumneaei a găsit pe alţii cu
care a făcut pregătirea unei săli de primire a invitaţilor care promiseseră donaţii, dar păstrându-şi
acelaş stil.
Annie cu grupul ei a acţionat aşa cum îi era
firea: delicată, hotărâtă, judecând fiecare pas, primind oferte generoase de la cei la care a apelat şi
fiind preţuită de mebrii grupului ei format ad-hoc.
Când a ajuns la decorarea unei săli unde să se
desfăşoare donaţiile de către participanţii care acceptaseră să contribuie cu bani pentru a ajuta copiii
dintr-o ţară africană , a dat peste aceaşi companie
care refuzase pe Joan Rivers, specializată în pregătiri
şi ornări de săli pentru banchete sau alte evenimente
speciale; oamenii speriaţi i-au relatat ce păţiseră cu
Joan Rivers, foarte jicniţi şi furioşi. În acest mod
Annie, împreună cu cei din grupul ei, a reuşit să
adune în final peste $400, 000 , în timp ce Joan Rivers numai vreo $145, 000.
Când a venit momentul deciziei finale, iar
domnul Tramp a trebuit să spună pe cine aleage
drept colaborator, era evident ca numai Annie avea
toate şansele să fie căştigătoare competiţiei:
strânsese mult mai mulţi bani, se bucurase de simpatia tuturor prin modul cum acţionase foarte inteligent
şi elegant, apoi fiind o prezenţă proaspătă şi promiţătoare în acest contest cucerise și publicul.
Trump a ascultat părerea celor doi judecători,
fiica şi fiul său, apoi a oamenilor din sală, cerându-le
şi explicaţii pentru susţinerea lui Annie, moment în
care fiind întrebată cum a reuşit să primească serviciile celor care au decorat sala de cocktail a relatat
istoria despre Joan Rivers, care era de fapt ceace
aflase de la compania care o refuzase pe dumneaei.
In acea clipă a izbucnit Joan Rivers oribil şi fără bun
simţ acuzând-o pe Annie că minte, a mai sărit şi fiica
ei Melissa să urle fără ruşine, o mahala cum nu te-ai

aştepta să vezi la asemenea întâlniri cu oameni care
să servească scopuri caritabile, mai ales că erau priviţi de milioane de oameni la TV.
In timpul operaţiilor de căutat sponsori pentru proiectul ei de caritate Joan Rivers a spus de
câteva ori că ea vrea să căştige ―cu orice preţ‖ acest
contest şi se vedea pe ea cum acţiona ca o hienă gata
să sfâșie pe toţi din jur numai să învingă. Minciunile
, acuzatiile şi insultele adresate de Joan Rivers bietei
Annie puteau revolta şi pe cel mai cumsecade om
din lume, iar eu aşteptam cu respiraţia tăiată să văd
rezultatul, care era clar că va da Anniei locul bine
meritat de câştigător.
După consultări cu diverşi indivizi din jurul
său, ascultat pe toţi cei din sală, Donald Trump a dat
verdictul: Joan Rivers căştigătoare!?
Toată sala amuţise timp în care numai ea,
obraznică şi isterică , împreună cu fiica ei Melisa,
urâtă şi prost crescută, jubilau.
Nu mi-a venit a crede , am fost furioasă câteva minute după care mi-am amintit despre un test,
dat mie cu ani în urmă, pentru ocuparea unei funcţii
la o mare companie, unde răspunsesem perfect la
întrebările legate de meserie, dar nu aşa cum doreau
dumnealor pentru a deveni și leader. Trebuia să fi
fost crudă, lipsită de scrupule, să urmăresc şi raportez oamenii fără a le atrage atenţia mai întâi, să nu
fiu prietenoasă cu nimeni, pe scurt să fiu inumană ,
ca un robot servind strict numai interesele companiei, dar lovind nemilos în cei care ar fi făcut treaba.
Intorcându-mă la ceea ce vizionasem la circul domnului Trump, de ales oameni de afaceri pentru prosperitatea dumnealui , am înțeles că pentru a
fi apreciat în business nu contează nici educaţie, nici
cultură, nici experienţă, nici maniere, ci numai banii; în cazul acestui dezolant contest nu numai atât,
dar și atacul brutal, răutatea, minciuna, să răspândeşti în jur numai otrava şi frica cu care să-i intimidezi și imobilizezi pe toţi pentru a rămâne tu în
picioare, călcând mulţumit pe cadavrele celorlalţi.
Se pare că aşa s-a ticăloșit lumea că nu ne
mai înţelegem unii cu alţii decât prin puterea banilor
şi atacul în haite, distrugându-ne semenii pentru a ne
ridica noi.
M-a obsedat o vreme acel spectacol de
junglă, când am înțeles că eu nu mă potrivesc acestor
timpuri în niciun fel și nici n-aș dori să obțin prin
contest un job în ginta afaceriștilor foarte bogați.
Florar, 2009
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Victor CRĂCIUN
(ROMÂNIA)

Din nou despre cărți
Mi s-au adunat din nou, de la Congresul Spiritualității Românești, din preajma lui 1 Decembrie
trecut și până astăzi, mai bine de o sută de cărți,
aproape toate cu dedicație, și publicații pe care leam răsfoit sau citit, fără a avea răgazul să le consemnez. Multe dintre ele sunt studii de istorie
națională sau de istoria culturii, alte titluri tratează
probleme sociale, de artă, dar și creații literare. Le
adună pe toate o caracteristică: spiritul nostru etnic
viu, cutezător, plin de idei și mai ales de speranță.
Făceam și în alt loc această observație, o reiau cu
riscul asumat de a fi taxat drept fixist: cultura,
indiferent ce ar spune unii sceptici, nu se poate afla
în criză, spre deosebire de ramurile economiei, de
societate sau de morală, pentru că ea, CULTURA, se
hrănește din seva acestui neam, din bogăția lui de
gânduri și trăiri. Poate că singura legătură între
cultură și criză să o reprezinte lipsa posibilităților de
tipărire, de expunere, de punere în scenă etc. dar,
mai devreme sau mai târziu, cărțile, operele de artă
înving piedicile de moment și își află drumul către
cei cărora le sunt destinate.
La fel de prețioase, creațiile în general și cu
precădere cărțile scrise în țară, ca și acelea apărute în
comunitățile românești istorice sau din diaspora sunt
o dovadă fără de tăgadă că, oriunde s-ar afla în lume,
autorul cu obârșii românești duce mai departe
particularitățile aceluiași neam, contribuind la
dimensiunea universală a spiritului românității.
Lucrările atât de diverse ca temă și stil ne
demonstrează și că nu există centru și periferie în
cultură, valoarea apare deopotrivă în Capitală sau
într-un colț de țară uitat ori pe un meridian foarte
îndepărtat. Local sau mondial, în manieră
tradițională sau cât se poate de modern și inovator în
creația sa, autorul nu mai aparține unui anume areal,
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cu atât mai puțin acum, în era globalizării și a
circulației informațiilor cu viteza și ușurința
asigurată de internet. Ne-am convins de-a lungul
timpului de adevărul celor afirmate aici: Eminescu a
fost același, indiferent dacă a scris la Iași, la
București, la Cernăuți, Viena sau Berlin; Mircea
Eliade a simțit românește și America; Panait Istrati,
Cioran ori Eugen Ionesco au rămas ai acestui neam
și la Paris, George Uscătescu e un român în spațiul
spaniol, Grigore Vieru a fost foarte român în
Basarabia. Și exemplele ar putea continua. Cultura
noastră este unică și indivizibilă, spiritul nostru etnic
afirmându-se în creații de orice gen și oriunde sunt
înfăptuite.
Este și concluzia pe care o desprindem din
lecturarea cărților românești pe care le primim de
pretutindeni din lume, din comunitățile istorice din
jurul țării ori din SUA, și Canada, din Italia, Franța,
Marea Britanie și Spania, din Rusia, Suedia sau
Albania,
Astăzi am ales să prezint câteva titluri
apărute în ultimele luni, dedicate unor evenimente și
figuri de primă mărime ale culturii noastre și vom
începe cu un album care ilustrează calea unei
personalități complexe și remarcabile – ION BRAD.
Volumul Ion Brad - 86 și... O cronică în imagini și
versuri, a apărut odată cu cel de-al doilea volum de
convorbiri cu Ilie Rad (Ion Brad; Ilie Rad, Dialoguri
epistolare săptămânale (din iarnă până-n vară –
ianuarie-iunie 2014)), având astfel o contribuție
memorialistică binevenită, menită să adâncească, să
expliciteze și în imagini drumul printr-o existență
plină de evenimentele unor vremuri mai bune sau
mai rele, frânturi din fericita sa viață de familie,
relațiile cu oamenii de cultură pe care Ion Brad i-a
cunoscut, prețuit și adesea sprijinit, personalități care
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merită o mai mare atenție. Să amintim doar câteva
nume ale celor pe care scriitorul i-a cunoscut încă
din vremea studenției; desigur, în primul rând
ardelenii: Ion Agârbiceanu, Emil Isac, Mihai
Beniuc, Nagy Istvan, Ion Vlasiu, apoi cei din
București și din alte părți ale țării, de la Tudor
Arghezi, Zaharia Stancu, Eugen Jebeleanu, George
Lesnea și, desigur, colegii săi de generație, deveniți
importanți scriitori ai ultimelor decenii, artiști
plastici, muzicieni, actori, adunați în jurul său și prin
funcția pe care a deținut-o multă vreme în
conducerea culturii, dar și pentru calitățile umane
atât de rare în aceste timpuri – omenia și calmul,
tactul de diplomat adevărat, o anume „boierie‖ de
țăran mereu demn și neînfricat în fața provocărilor
vieții.
Vizionăm parcă un film documentar, în peste
o mie de secvențe, reconstituind rădăcinile
ardelenești ale lui Ion Brad, din localitatea Pănade,
de lângă Blaj, de unde avea să pornească, în urmă cu
multă vreme, și Timotei Cipariu, spre a-și urma
destinul, apoi anii de studii și împlini în țară,
călătoriile în străinătate, aproape toate oficiale,
împlinite în spirit național, anii în care a reprezentat
țara ca ambasador, aproape un deceniu, în Grecia,
refăcând punți culturale și promovând valorile
românești pe pământul zeilor.
Este o lecție a înțelegerii sensului vieții
asumate cu seriozitate, cu acribie, ca poet,
romancier, om de teatru, eseist, traducător, diplomat
și mentor cultural, o viziune caleidoscopică a unei
existențe ajunse la 86 de ani, pentru că atâția numără
prietenul nostru Ion Brad, chiar dacă ne vine greu să
credem, pentru că memoria noastră afectivă l-a
păstrat așa cum l-a văzut întâia oară, un tânăr domn
înalt, blonziu, cu chipul prelung, uscățiv, și nici azi
nu ne pare mult diferit de acea imagine. Poate și
pentru că oamenii care trăiesc cu folos și frumos au
înțelepciunea să înainteze prin ani fără să se
gârbovească, să treacă fără să „se treacă‖.
*
Cu prilejul participării la manifestările
organizate la Craiova și Târgu Jiu, dedicate
aniversării a 140 de ani de la nașterea lui Constantin
Brâncuși, am intrat în posesia câtorva publicații
închinate sculptorului, între care și o revistă,
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intitulată chiar Brâncuși, tipărită în condiții de
excepție, cu atât mai demne de laudă azi, când presa
scrisă pe suport clasic pierde teren în fața celei
online. Această revistă nu doar arată elegant, dar și
conține o serie de articole care contribuie la
adâncirea documentării, interpretării biografiei și
artei sale, din păcate fără să conțină și opiniile
importanților brâncușologi care mai trăiesc azi în
Europa. (Am remarcat regretabila absență a acestora
și la colocviile și sesiunile de comunicări. Mă
încăpățânez să cred că e minunat să antrenăm
generația tânără în astfel de manifestări, dar e
necesar să nu dăm la o parte exegeții de marcă, pe
cei cu expertiză în domeniu, mai ales dacă nu vrem
să facem deservicii imaginii marelui artist și să
credem că diletantismul are ce să caute în această
ecuație.) Remarcăm cu bucurie apariția unui volum
dedicat lui ION MOCIOI, unul dintre brâncușologii
importanți din ultima jumătate de veac, cu prilejul
împlinirii a 75 de ani. În România Ion Mocioi este
primul analist total al personalității și creației lui
Brâncuși, sinteza trudei sale fiind publicată într-o
masivă trilogie: Viața, Opera, Estetica (2003), după
ce încă din 1971 publicase cea dintâi cercetare
despre Ansamblul sculptural de la Târgu Jiu.
Contribuțiile sale în brâncușologie sunt cuprinse în
peste zece cărți și sute de articole, ceea ce îl așează
între deschizătorii și pilonii acestui domeniu în
istoria artei românești. Volumul la care ne referim,
cu cercetări de Nicolae Dragoș, Iordan Datcu, Ion
Predoșanu, Ion Popescu – Brădiceni, Grigore Smeu,
Victor Crăciun, Pavel Petroman, confirmă o
activitate culturală, didactică, socială, politică și de
susținător al memoriei lui Brâncuși, ca un excelent
cunoscător al Gorjului, Ion Mocioi fiind originar de
pe aceleași meleaguri cu părintele artei moderne.
*
O altă întrunire științifică de valoare a acestui
început de an a fost Congresul Universității
Apollonia, despre care am scris în paginile revistei
Flacăra lui Adrian Păunescu. Au fost lansate cu
acel prilej câteva cărți ale cadrelor didactice ale
prestigioasei instituții de învățământ superior, dar și
altele, numeroase, semnate de membrii valoroasei
delegații venite din Basarabia. Dintre titlurile care
ne-au atras atenția menționăm astăzi volumul
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Contribuții ale acad. Const. Gh. Marinescu la
afirmarea valorilor spirituale ale Republicii
Moldova, o necesară punere în lumină a susținerii
acestor legături, cu atât mai necesare a fi întreținute
la Iași, prin relații directe și permanente, puse în
lumină cu prilejul împlinirii a 98 de ani de la Unirea
Basarabiei cu Patria Mamă (27 martie 1918) și nu în
ultimul rând cu ocazia aniversării distinsului
academician Marinescu, Președintele Filialei
Moldova și vicepreședinte al Ligii Culturale,
distinsă personalitate a mediului universitar, care a
împlinit 88 de primăveri, iar asta nu este doar o
metaforă, cu limpezi referiri la tinerețea spiritului
său, ci un fapt de viață, aniversarea domniei sale
fiind pe 8 martie. Volumul, a cărui prefață am avut
onoarea să fim invitați să o semnăm, este elaborat de
doi specialiști și susținători ai idealului de unitate drd. IONEL PINTILII de la Iași și conf. univ. dr.
ANDREI DUMBRAVEANU de la Chișinău, fiind și
aceasta o manieră de colaborare pe care o încurajăm
cu tot sufletul și care dorim să se manifeste și în
cazul cărților ce vor apărea în cinstea Centenarului
Marii Uniri din 2018, aflate acum în pregătire.
Unitatea se înfăptuiește prin cultură în primul rând,
prin trezirea conștiințelor românești de pe ambele
maluri ale Prutului, pentru ca acestea să impună
politicului o realitate: suntem un singur neam, risipit
pe hartă în două state.
*
Din Canada, acolo unde un număr
impresionant de români au ales să trăiască, printre
aceștia aflându-se numeroși și valoroși oameni de
cultură, am primit revista Destine Literare. Ne-a
fost adusă de către directorul publicației, distinsul
ALEXANDRU
CETĂȚEANU,
Președintele
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Asociației Canadiene a Scriitorilor Români, un
intelectual și un patriot de rară esență, care, fără să
fie unul dintre românii bogați din lume, a venit la
Congresul Spiritualității Românești pe cheltuială
proprie, doar pentru a fi la Alba Iulia, în orașul Marii
Uniri, alături de românii din lume. Multe le face prin
eforturi personale, materiale sau de suflet, iar faptul
că editura cu același nume, Destine Literare, a avut
un stand propriu cu peste douăzeci de titluri la
Salonul de Carte de la Montreal e un motiv de
mândrie. Dincolo de meritele și talentele în plan
scriitoricesc, Alexandru Cetățeanu are uriașul har,
tenacitatea de a coagula creatorii români din Canada,
dar și din țară și de pe alte meridiane ale lumii, de la
Soare Răsare în Australia, Anglia ori Rusia, unii de
alte seminții, dar prieteni mărturisiți ai culturii
noastre, rezultatul fiind o publicație unitară, în
pofida stilurilor și generațiilor diferite cărora aparțin
autorii. Când ținem în mână astfel de publicații de
calitate, trăim un sentiment de împlinire, chiar și
când apariția lor nu este direct legată de noi. E un
semn că munca noastră, și implicit a Ligii Culturale,
de a sădi în comunitățile românești sentimente firești
pentru țara de origine, de a încuraja eforturile pentru
păstrarea identității naționale, a limbii, tradițiilor și
cultivarea valorilor românității, a avut rost.
*
Vom continua și în numărul viitor să scriem
despre prietenii noști tăcuți și răbdători – cărțile și
revistele, cu convingerea că vom stârni curiozitatea
cititorilor acestor pagini, și cu speranța că vor fi
atrași de vreunul dintre titluri, bucurându-se astfel de
lectura unor pagini bine scrise și cu folos pentru
cultura noastră.
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Aura CHRISTI
(ROMÂNIA)

Intelectualii „recenţi” şi prăpastia libertăţii (III)
(Continuare din numărul trecut)
■ Motivul acestor atacuri, diversiuni, manipulări
grosolane? Nici unul dintre intelectualii de curte
ai fostului preşedinte nu are bărbăţia de a
recunoaşte faptul că a greşit pe parcursul
ultimului deceniu şi că s-a compromis, girând un
regim abuziv. Cunoscând psihologia românilor,
aceşti intelectuali publici recurg la diversiuni
pentru a ocoli fondul situaţiei lor jenante, se
victimizează şi continuă altfel, din alt unghi, cu
aceeaşi virulenţă, cu aceeaşi înverşunare şi
abilitate drăcească vânătoarea de oameni mari,
pusă în scena realităţii acum câţiva ani
■ E limpede că anticomunismul virulent, de
sorginte bolşevică, din perioada postcomunistă –
după cum s-a văzut şi în toamna anului 2014, dar
şi relativ recent, în timpul spectacolului de
lapidare publică a romancierului N. Breban – ia
formele unui iacobinism revanşard, irumpt dintrun fond primitiv, resentimentar. Prejudiciile
aduse, în acest context, ţării şi culturii noastre
devin, practic, incalculabile. Politica nu e decât o
prejudecată pe terenul gingaş care este cultura
scrisă. Acest tip de prejudecată nu are ce căuta în
arealul culturii, în judecata de valoare, care nu
are nimic comun, fireşte, cu verdictele date la
tribunal
■ Cert e că istoria literaturii române nu va ocoli o
realitate amară: războiul postdecembrist din
cultura
română,
mineriadele
mediatice,
lapidările publice, tăcerile şi boicotul ca formă de
excludere a scriitorilor incomozi, revizionismele
pe criterii etice şi politice, care au luat locul
revizuirii aşezate (asemuite de Eugen Lovinescu
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cu un act de îndelungată asceză spirituală),
epurările simbolice făcute în funcţie de
apartenenţa la dreapta politică, clătinarea
rădăcinilor identitare, fratricidul instaurat ca
regulă de conduită politic corectă, cvasiunanim
acceptată

Campania de presă din ultima săptămână a
acestui început de iunie 2015 seamănă izbitor cu o
execuţie publică, cu o mineriadă mediatică, a cărei
ţintă este unul dintre cei mai importanţi romancieri
români şi – nu ezit să spun – europeni din ultima
jumătate de veac. Ţinta acestei tentative de linşaj
mediatic este, fără îndoială, şi Academia Română.
Gabriel Andreescu face un inventar succint al
personalităţilor, instituţiilor, media şi new media,
implicate în punerea în scenă a tentativei de lapidare
publică a romancierului N. Breban, menţionând,
între altele, faptul că „pentru cineva care privește din
afară, intrarea atâtor oameni în povestea iluzionistă a
«incitării la crimă» are ceva straniu. Ea sugerează o
regresie tribală, cu efecte devastatoare asupra
perceperii etice‖. Între posturile de televiziune, în
frunte cu televiziunea publică, B 1 TV, Realitatea
destineliterare@gmail.com
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TV, ziarele România liberă, Evenimentul zilei,
România literară ş.a., „există și un actor colectiv‖ al
tentativei de linşaj: Grupul pentru Dialog Social.

Deşi Nicolae Breban explicase detaliat că nu e
vorba de nici un fel de incitare la crimă, iar
afirmaţiile dlui G. Liiceanu sunt o invenţie
calomnioasă, „GDS concepe o scrisoare de protest
intitulată Incitările la crimă ale d-lui Nicolae
Breban, inacceptabile. Până la 8 iunie, aceasta va fi
susținută prin semnătura lor de 100 de personalități.
Formularea din titlu este repetată cu insistență în
text, o dată, când se vorbește despre o «retorică
agresivă [a lui Breban], incitatoare la crimă», și a
doua oară, căci Breban ar fi vorbit «despre
necesitatea împușcării colegilor noștri». GDS asumă
punerea pe spatele unui om a unor acuzații grave,
fără ca acesta să fie responsabil de ele – și în modul
cel mai evident, Breban nu a fost‖. Dintr-o voce a
societăţii civile, GDS, prezidat de dna Magda
Cârneci – preşedintă şi a PEN Club România – s-a
transformat în instrument de manipulare şi
dezinformare publică: „Dacă la începutul anilor
1990, GDS proteja prin astfel de acțiuni interesele
publice, în ultimii ani, protestele survin în susținerea
membrilor săi. Iar de această dată, Grupul i-a târât
pe semnatari într-o situație moral inconfortabilă. De
multe ori, oamenii solicitați la telefon în numele
unei solidarități civice spun un «da» fără să ajungă
la detaliile cazului. Cum între timp adevărul despre
«ce spusese de fapt Breban» a ieșit la lumină, devine
pentru fiecare o chestiune de onoare să se dezică de
acuzația falsificatoare pe care a semnat-o. Doar că
ieșirea din pluton nu va fi uitată. Precum istoria a
dovedit-o, pentru un creator de cultură consecințele
pot fi usturătoare‖. (Gabriel Andreescu, Falsele și
adevăratele execuții publice, în Observator cultural
nr.776/12 iunie 2015) Mă întreb dacă prin pedepsele
aplicate de conducătorii GDS celor „ieşiţi din
pluton‖ nu se calcă principiile cartei PEN
destineliterare@gmail.com

International la capitolul libertatea de opinie a
scriitorilor şi libertatea de circulație a ideilor? Nu
exclud faptul că preşedinta PEN Club România, dna
M. Cârneci, precum şi preşedinta de onoare a
aceleiaşi instituţii, dna Blandiana, se află în posesia
răspunsului la această întrebare.

Motivul
acestor
atacuri,
diversiuni,
manipulări grosolane? Nici unul dintre intelectualii
de curte ai fostului preşedinte nu are bărbăţia de a
recunoaşte faptul că a greşit pe parcursul ultimului
deceniu şi că s-a compromis, girând un regim
abuziv. Cunoscând psihologia românilor, aceşti
intelectuali publici recurg la diversiuni pentru a
ocoli fondul situaţiei lor jenante, se victimizează şi
continuă altfel, din alt unghi, cu aceeaşi virulenţă, cu
aceeaşi înverşunare şi abilitate drăcească vânătoarea
de oameni mari, pusă în scena realităţii acum câţiva
ani. De epoca Băsescu e legat un fenomen sinistru,
care a luat proporţii îngrijorătoare: lapidarea în piaţa
publică a marilor personalităţi ale culturii române –
autori ai unor opere, care fac parte din patrimoniul
ţării, unii dintre aceştia plecaţi în lumea celor drepţi;
deci, inapţi de a se apăra. I-am numit nu o dată pe
aceşti mari bărbaţi ai neamului românesc,
amestecând viii şi morţii laolaltă, pentru că valoarea
nu e familiarizată cu noţiunile de moarte şi viaţă:
Constantin Noica, Ştefan Aug. Doinaş, Adrian
Marino, Cezar Ivănescu, Nicolae Breban, Augustin
Buzura, Eugen Uricaru, Mircea Iorgulescu ş.a.
Augustin Buzura scrisese, cu amărăciune, un
editorial antologic, inventând trista sintagmă dosare
care ucid; dosarele cenesasice i-a îmbrâncit în
mormânt, la propriu, pe Cezar Ivănescu – marele
poet, căruia îi datorez numele meu literar – şi pe
Mircea Iorgulescu. În perioada băsistă, în retortele
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor
Securităţii (CNSAS) se fabricau dosare pe bandă.
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Decimarea elitelor creatoare ale ţării atinsese una
dintre culmile ororii. Motivul? Un templu, oricât de
vechi şi solid, poate fi spulberat în doi timpi şi trei
mişcări, dacă i se dărâmă stâlpii de rezistenţă.
Protagoniştii, regizorii şi actorii dosariadei
postcomuniste? Printre membrii de vârf ai CNSAS
au figurat, ani de-a rândul, Horia Roman Patapievici,
Andrei Pleşu, Mircea Dinescu, ultimii doi ajungând
la cârma acestei – ortografiez substantivul cu o mare
rezervă – instituţii, călcând legea; fiind, în trecut,
membri ai Partidului Comunist, nu aveau ce căuta la
conducerea CNSAS. Probabil, dosariada pusă în
scena realităţii de amintitele personaje nu ar fi avut
efectul scontat, dacă nu ar fi fost, de câteva ori –
cazuri înscrise, fireşte, în istoria culturii române –
girate şi promovate de Nicolae Manolescu. Nu
puţine declaraţii denigratoare ale respectivilor
indivizi intrau sub incidenţa Codului Penal –
realitate despre care a scris nu o dată Gabriel
Andreescu, inclusiv în una dintre cele mai comentate
cărţi incendiare, Cărturari, opozanţi şi documente.
Manipularea Arhivelor Securităţii – opus, care
salvează bruma de demnitate şi onoare – dacă se mai
poate vorbi despre aşa ceva! – a multora dintre
membrii USR, fanariotizaţi în proporţii alarmante.
Tăcerea majorităţii membrilor USR a făcut posibilă
necrofagia, care luase, atunci – nota alarmat Gabriel
Andreescu – proporţii, probabil, nemaiîntâlnite în
istoria românilor.

În timp ce italienii publicau traducerea
romanului În absenţa stăpânilor, iar unul dintre cei
mai importanţi critici din patria lui Dante şi
Michelangelo scria despre Breban ca despre un
Proust al României, câţiva colegi ai autorului
capodoperei Bunavestire se întreceau în a-i bricola
file, fragmente, extrase din dosarele CNSAS, citând
tendenţios pasaje din convorbirile romancierului cu
generalului Pleşiţă, convorbiri susţinute în timp ce
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acest scriitor incomod – tratat în rapoartele
angajaţilor Securităţii drept un element ostil
regimului – era anchetat. Înalta Curte de casaţie şi
Justiţie a declarat că N. Breban nu a colaborat cu
Securitatea, iar acuzaţiile CNSAS sunt neîntemeiate.
Deci, bricolorii de dosare au pierdut. Dar nu s-au
resemnat cu înfrângerea. Pentru că intelectualii de
curte ai lui T. Băsescu nu ştiu să piardă. De aici,
isteria extinsă la scară naţională, lansată pe mai toate
canalele, alimentată de scribi plătiţi şi postaci
agramaţi. Şi pentru că intelectualii de curte din
epoca Băsescu ştiu că N. Breban este iubit, citit,
urmărit şi admirat de lectori, scriitori şi traducători
din ţară şi din străinătate, şi pentru că ştiu că Breban
are o operă, are prestigiu, o audienţă de invidiat, un
nume care, fără îndoială, contează şi peste care nu se
mai poate trece în oricare dintre istoriile literaturii
române, deci, reprezintă un real pericol, au atacat în
forţă: au regizat o mineriadă mediatică, pentru a-l
compromite. N-o să trec în revistă toate enormităţile,
calomniile şi dejecţiile, care l-au avut ca ţintă pe
acest om, autor a circa douăzeci de mii de pagini. În
treacăt fie spus, s-a lansat zvonul că ar suferi de
demenţă senilă, iar C.T. Popescu – un strănepot al
lui Goebbels, care a îndemnat la arderea operei lui
Nichita Stănescu – l-a făcut, pur şi simplu, nebun.
După ce şi-a anunţat demisia în 1971, la Paris, în
semn de protest faţă de Tezele din iulie 1971, şi,
spre stupoarea organelor, a revenit în ţară, acum mai
bine de patru decenii, Securitatea a lansat acelaşi
zvon: Nicolae Breban este nebun. Zvonul a rezistat
până a fost publicat romanul Îngerul de gips şi,
laolaltă cu alte calomnii, s-a dus pe aripele vântului,
ca să nu zic în neant. La această oră, stă să apară
romanul Jocul şi fuga, scriere în care sunt aduse faţă
în faţă două realităţi: cea stalinistă şi cea legionară.
Un alt zvon – N. Breban este colonel de Securitate –
lansat pe urmele proaspete ale celui tocmai amintit a
ţinut până acum doi ani, mai exact, până la verdictul
definitiv dat de instanţa supremă.
„Cine are caracter, are o trăire-tip care se repetă
mereu‖ scrie Friedrich Nietzsche. Se pare că acest
neamţ, catapultat în această „Grădină a Maicii
Domnului‖ – care este, în opinia lui Papa Ioan Paul
al II-lea, România – are caracter. Pe cale de
consecinţă, nu are decât să suporte propriile calităţi,
inclusiv propriul caracter. Nu are decât să suporte
destineliterare@gmail.com
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propria operă; d-sa nu e decât instrumentul prin care
Dumnezeu i-a dăruit-o României. Nu are decât să
facă ceea ce a făcut dintotdeauna: să scrie, să
citească, să asculte muzică, să călătorească, să apere,
să propage şi să sprijine valorile fondatoare ale
naţiunii române, în capul listei stând identitatea
românească – miza majoră a războaielor din cultura
română a ultimelor mai bine de două decenii; nota
bene, acest lucru trebuie spus răspicat, să audă cine
are urechi să audă: nu e vorba de o ceartă măruntă
între artişti vanitoşi, dificili etc.! Lui Nicolae Breban
nu-i rămâne decât să se bucure de norocul de a avea
printre prieteni câţiva mari scriitori, mari oameni de
ştiinţă şi de vecinătatea colegilor din Academia
Română, care îi sunt alături şi care nu permit, nici nu
cred să permită vreodată terfelirea blazonului
Academiei Române – înfiinţate de câţiva mari boieri
şi mari scriitori – terfelirea neamului românesc,
laolaltă cu valorile acestuia, valori care vor dăinui
dincolo de mineriade mediatice, diversiuni, scorii,
scabrozităţi, gunoaie şi murdării ce vor ajunge acolo
unde le este locul. Loc desemnat de judecătorul
necruţător care este timpul.
Nu pot încheia aceste însemnări polemice incorecte
politic înainte de a
menţiona faptul că am
crescut şi m-am format
în Republica Moldova,
la Chişinău, cu cărţile
unor
scriitori
ca
Nicolae
Manolescu,
Ana Blandiana, Andrei
Pleşu,
Gabriel
Liiceanu. Cărţi citite în
condiţiile în care riscul
de a fi exclus din facultate era mereu la pândă. Cărţi
citite la etajul unu al Bibliotecii „N.C. Krupskaia‖,
într-o sală, pe a cărei uşă atârna următoarea tăbliţă:
Literatură străină. Am admirat aceşti scriitori cu
forţa cu care e apt de a admira un postadolescent,
pentru care literatura naţională, identitatea, limba,
istoria română erau nişte fructe interzise. Ceea ce s-a
întâmplat, însă, pe parcursul ultimului deceniu, mă
face să constat nu fără amărăciune că admiraţia mea
de odinioară este grav avariată. E limpede că
anticomunismul virulent, de sorginte bolşevică, din
perioada postcomunistă – după cum s-a văzut şi în
destineliterare@gmail.com

toamna anului 2014, dar şi relativ recent, în timpul
spectacolului de lapidare publică a romancierului N.
Breban – ia formele unui iacobinism revanşard,
irumpt dintr-un fond primitiv, resentimentar.
Prejudiciile aduse, în acest context, ţării şi culturii
noastre devin, practic, incalculabile. Politica nu e
decât o prejudecată pe terenul gingaş care este
cultura scrisă. Acest tip de prejudecată nu are ce
căuta în arealul culturii, în judecata de valoare, care
nu are nimic comun, fireşte, cu verdictele date la
tribunal. În loc să se ocupe de problemele reale ale
ţării, aceşti intelectuali „recenţi‖ se arată
ultrainteresaţi, în continuare, de vânători de
comunişti, de diabolizarea mistificatoare a stângii la
douăzeci şi cinci de ani după căderea regimului
ceauşist, de reprimenirea dosarelor proprii în funcţie
de schimbările iscate în arena socială şi politică,
unde se distribuie periodic funcţii, privilegii,
onoruri. Intelectualii „recenţi‖ nu sunt străini nici de
mistificarea trecutului imediat. Problema României
de azi nu este lupta cu comunismul şi cu urmaşii
politrucilor totalitarismului, cum afirmă Ana
Blandiana într-o interesantă discuţie cu Dennis
Deletant: „Ceea ce mi se pare straniu şi tulburător şi
deprimant acum, la 25 de ani din
acel moment, este nu faptul că
între timp lustraţia nu s-a
legiferat, ci că între timp clasa
politică
este
formată
din
generaţia
următoare,
care,
evident, nu mai poate fi
lustrabilă, pentru că membrii ei
erau nişte copii în timpul
comunismului, dar care au azi
aceeaşi
perspectivă
asupra
lucrurilor ca şi cei care erau atunci lustrabili şi
împotriva cărora încercam noi să luptăm printr-o
lege a lustraţiei. Ei sunt acum fiii, cum spuneaţi, sau
finii lustrabililor. V-aţi întrebat vreodată cât de
important a devenit în România cuvântul «fin»?
Acum, în fiecare proces, în fiecare arestare de la
DNA, apar cel puţin doi-trei «fini» sau «naşi»,
dovadă că într-un mod de-a dreptul savant s-au
contopit regulile solidarităţii nomenclaturiste cu
regulile solidarităţii de tip mafiot, prin familii.
Problema noastră acum nu mai este că nu avem o
lege a lustraţiei, ci că trebuie să luptăm împotriva
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unor oameni care nu mai pot fi lustrabili, dar au
toate defectele şi păcatele pe care le aveau
lustrabilii‖. (Un englez în istoria României, dialog
între Dennis Deletant şi Ana Blandiana, în
Convorbiri literare, ianuarie 2015) O cruciadă
împotriva lustrabililor şi a oamenilor care nu mai pot
fi lustrabili? Aceasta să fie problema vitală a
României, aduse în context iudeo-european?
Defazarea acestei declarate elite devine tot mai
evidentă, ca şi răul făcut României şi culturii
române, pe al cărei teren se cere grabnic reinstaurată
autonomia esteticului, aflat departe de luptele pentru
afirmarea prestigiului în cultură, ce rămân a fi o
formă subtilă a luptei pentru putere. Citându-l pe
Gabriel Andreescu, Nicoleta Sălcudeanu nutrea
speranţa că peste nu multă vreme vom afla „în ce
categorie intră oamenii din reţeaua culturală care au
interiorizat logica aparatului de represiune şi fac
eforturi să-i preia rolul‖, „constituindu-se în noua
poliţie politică‖. Cert e că istoria literaturii române
nu va ocoli o realitate amară: războiul
postdecembrist din cultura română, mineriadele
mediatice, lapidările publice, tăcerile şi boicotul ca
formă de excludere a scriitorilor incomozi,
revizionismele pe criterii etice şi politice, care au
luat locul revizuirii aşezate (asemuite de Eugen
Lovinescu cu un act de îndelungată asceză
spirituală), epurările simbolice făcute în funcţie de
apartenenţa la dreapta politică, clătinarea rădăcinilor
identitare, fratricidul instaurat ca regulă de conduită
politic corectă, cvasiunanim acceptată. Gabriel
Andreescu are, iarăşi, dreptate, când susţine că în
postcomunism,
în
chip
straniu,
„lumina
reflectoarelor a fost îndreptată asupra unor foste
victime. Va rămâne subiect de meditaţie istorică
cum a fost posibil ca o parte din intelectualitate să-şi
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hărţuiască simbolic cu atâta cruzime colegii, în loc
să-şi îndrepte degetul acuzator către oameni care le
striviseră pe vremuri aspiraţiile‖.
„Primejdia unei sterilizări spirituale prin distrugerea
sistematică a elitelor şi ruperea legăturilor organice
cu tradiţiile culturale autentic naţionale‖, despre care
vorbea Mircea Eliade în conferinţa din 1953,
Destinul culturii româneşti, e mai vie ca niciodată.
Ca şi riscul ca neamul românesc „să devină,
culturaliceşte, un popor de hibrizi‖. E adevărat că
marele savant şi erudit se referea la Soviete. Locul
ideologiei Sovietelor, însă, l-au luat, încet, treptat,
sub ochii noştri, câţiva adversari extrem de
puternici: era confortului şi globalizarea.
P.S.: Cineva îmi sugera că atât dosarul CNSAS,
tentativa de linşaj adiacentă a domnului acad.
Nicolae Breban de acum câţiva ani, cât şi recenta
mineriadă mediatică, în care s-a încercat terfelirea
numelui autorului romanului Animale bolnave şi a
blazonului celui mai înalt for cultural şi ştiinţific al
ţării, Academia Română, ar fi opera unor instituţii
oculte, mai exact, a serviciilor. Nu ştiu. Nu pricep.
Ezit să mă pronunţ. Mă îndoiesc însă că serviciile
româneşti ar face sau ar păstra alianţe – în cazul în
care acestea există – cu o seamă de intelectuali
iremediabil
compromişi,
adepţi
ai
unui
neoliberalism brutal, cu faţă globalistă. Mă îndoiesc
că serviciile autohtone ar lucra asiduu la distrugerea
„obiectului muncii lor‖: România.
Aura Christi, poet, romancier, eseist și traducător
român. S-a născut la Chişinău (Republica Moldova),
la 12 ianuarie 1967. Este absolventă a Liceului
teoretic român-francez „Gh. Asachi‖ din Chişinău
(1984) şi a Facultăţii de Jurnalism a Universităţii de
Stat (1990).
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Octavian D. CURPAȘ
(USA)

Pictura în cuvinte din poemele Corinei Lupu
Poezia Corinei Lupu este ornamentală,
liniştită, expresivă. Poeta priveşte cu interes
constructiv viaţa, cu imaginile şi experienţele ei,
astfel că versurile seamănă cu un mozaic. Cu o
desfăşurare de registre tematice şi de exprimări
cuminţi, emoţionate şi emoţionante, lumea din
poemele Corinei Lupu este diversă şi atrăgătoare
prin varietate, ca o despletire a sufletului ce atrage şi
stimulează imaginaţia.
Corina Diamanta Lupu s-a născut pe 7 aprilie
1967, la Bucureşti. În iulie 1989, îşi ia licenţa la
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul
Universităţii Bucureşti, iar în octombrie acelaşi an,
se căsătoreşte cu Octavian Lupu. După terminarea
studiilor, este profesoară de limba şi literatura
română şi apoi traducător. Pasiunile sale rămân
neschimbate, aceleaşi ca şi în anii studenţiei.
Autoarea este atrasă de artă, în general, şi în special
de literatură, preferându-i pe Pierre Lotti, Jane
Austen, Daphne du Maurier, Aghata Christie şi
Georges Simenon. În ceea ce priveşte poezia, are o
adevărată pasiune pentru Sara Teasdale, Emily
Dickinson şi Ezra Pound, iar în pictură pentru
tablourile lui Karl Briulov, Ingres, Emil Munier şi
Elisabeth Louise Vigee Le Brun.
Pe lângă artă, una dintre preocupările de
căpătâi ale Corinei Lupu sunt lucrurile spirituale.
Dragostea pentru Dumnezeu, studiul Bibliei şi
închinarea fac parte din viaţa ei obişnuită de
credinţă. Apartenenţa la o biserică creştină îi aduce
linişte şi pace interioară şi o susţine pe calea vieţii.
În afară de Cartea Cărţilor, din lecturile Corinei
Lupu fac parte scrierile unor autori creştini ca John
Bunyan şi Charles Spurgeon. De altfel, din literatura
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religioasă, ea a preluat în poeziile sale nota de
verticalitate, standardul moral, exprimarea „cu
suflet‖ a ideilor.
„Literatura nu e, în genere, o vocaţie
feminină, ci bărbătească‖, spunea Eugen Lovinescu.
Minusurile atribuite în general, literaturii feminine
(considerată lirică, subiectivă, imatură etc.) nu se
regăsesc în poezia Corinei Lupu, care foloseşte un
stil cultivat, dar în acelaşi timp lejer, degajat,
dinamic. Apelând la unelte literare cum ar fi epitetul,
comparaţia, metafora, pentru a crea imagini estetice
de valoare, poeziile Corinei Lupu dau impresia de
tablouri, de pânze atent lucrate, de pictură în
cuvinte, în culori vii, pastelate, însă în acelaşi timp
diafane. Versurile ei se remarcă prin abilitatea de a
surprinde în mod clar, fără ezitări şi cu detalii
preţioase, un anumit aspect din realitate. Corina
Lupu are puterea de a transfigura, de a declanşa fără
ostentaţie, emoţia generală, sintetizând imagini
autentice, care pornesc de la evenimentul trăit.
Poemele sale sunt rezultatul unei sensibilităţi
dispuse la comunicare.
Corina Lupu descrie ceea ce vede şi ceea ce
aude, întorcând totuşi privirea asupra propriului
conţinut sufletesc. Ea ştie să ne atragă atenţia, cu
tact, într-o demonstraţie elegantă şi convingătoare,
asupra atributului „feminin‖. Compoziţia sa este
autentică, uniliniară, fără alunecări de prisos şi fără
crispări morale. Fără să se abată de la obiectivul
iniţial – să fii sincer la modul absolut, aceasta ne
convinge că dincolo de cuvinte se află un om viu, în
permanentă mişcare. Iar opţiunea sa rămâne
orientarea spre nuanţe filologice limpezi, cu semne,
deprinderi şi expresii caracteristice. Iată de ce
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meritul poeziilor Corinei Lupu este acela al
simplităţii şi spontaneităţii unor rostiri elementare.
Autoarea dovedeşte o fantezie inteligentă, alegând
categorii limpezi în domeniul spiritului şi având
vocaţia liniei drepte şi gustul pentru propoziţiile
concise. Chiar dacă nu ajunge la concepte, adică la
filosofie, poezia sa nu este cu nimic inferioară,
întrucât poeta preferă scenariul clasic. Formularea
frazelor este, în versurile Corinei Lupu, nuanţată şi
riguroasă, iar stilul este controlat, elegant, sobru,
fără
efuziuni
retorice
şi
clişee
leneşe.
Caracterizându-se prin coerenţă şi expresivitate,
analizele sale sunt atente, migăloase, de o logică
impecabilă.

Poezia Corinei Lupu se remarcă prin
capacitatea de a nu anihila intimitatea, inefabilul,
visarea, frumosul şi alte sentimente, stări şi ipostaze
care ţin de complexitatea persoanei poetice şi de
autonomia esteticului. Aristotel spunea că „speranţa
este visul omului treaz‖, iar poezia Corinei Lupu
depăşeşte limitele iluziei, îmbrăţişând într-un mod
miraculos o realitate interesantă.
Nu există monotonie, ambiguitate, lipsă de
perspectivă în poemele ei. Stihurile sale vorbesc
despre semnificaţia vieţuirii într-un univers unic,
real, însă, în acelaşi timp, estetic prin sine însuşi.

Câmp cu maci (Sursa: Internet)
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Theodor DAMIAN
(USA)

Görenoptik
Ankara este calmă
la miezul nopţii
credeam că-i mai cald
la început de august
dar e perfect
la ora asta un domn bine
îmbrăcat tot în alb
mătură în faţa porţii
magazinului său ce se cheamă
Görenoptik
multă lume pe stradă
şi multe femei cu batik
legat sub barbă
aşa cum am văzut şi la noi
în copilărie
când visul se-mpletea cu cerul
poate încă şi-acum
cine ştie
cine ştie şi ghiceşte
pân la anu‘ de trăieşte
vorba Părintelui Gică Vieru
Apocalipsa a venit peste noi
orişicum
drumurile se-nfundă
se blochează
cel mare şi larg pe zi ce trece
se-mpuţinează
însăşi Apocalipsa
e pe ultimul drum
vrea să treacă şi ea
şi se-nghesuie
până la urmă
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va trebui să dea un peşcheş
mulţi chemaţi puţini aleşi
dar ea e şi-n mine
s-a cuibărit crezând
că n-o văd
s-o trec de partea cealaltă
să scape şi ea
de prăpăd
Domnul în alb încă mai mătură
se vede că e conştiincios
lui nici nu-i pasă
de semnele timpului
şi că lumea e întoarsă pe dos
Görenoptik
este important
acolo trebuie să se oprească
oamenii
să vadă de ce nu văd
să se prindă pe ei înşişi
în delict flagrant
Apocalipsa a scăpat
n-a prins-o nimeni
iar eu n-am trădat-o
nu se ştie când am nevoie de ea
ce bine însă
că pustia n-a fulgerat-o
Turcii sunt drăguţi
îţi explică tot ce vrei
şi merg cu tine un extra-kilometru
dar de Apocalipsă
nu ştiu
acum s-a făcut târziu

domnul în alb a plecat
mâine clienţii vor veni să vadă
şi vor vedea
ce curat a lăsat tot
în urma sa
dar despre Apocalipsă
cine le va povesti
nici măcar eu
care i-am aşteptat
în pustiul nopţii târzii
o singură noapte
ca niciuna alta
doar ca aceea în care Adam se
uita
cum cădeau din pomul oprit
fructele coapte
dar coapte nu de el
şi încă nenumite
cu seminţele în întunericul luminii dintâi
primenite
Când a căzut
de la faţa lui Dumnezeu
Adam încă nu numise
totul
lucrurile nenumite
mai multe decât celelalte
au început să protesteze
şi să plângă
unele au înnebunit
– Give me a name!
strigau râzând.
Bietul Adam
cel mai înzestrat om
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de pe pământ
care vedea esenţele
înainte ca ele să-l vadă pe el
– Adame, unde eşti?
lucrurile strigau
– Sunt după Eva,
le zicea
din hăul căderii
şi azi este tot după ea
nu contează că eşti la New York
sau Ankara
singurul lucru pe care el nu l-a
cunoscut
a fost ea
pentru că nu el a numit-o
şi nici pe sine
ci numele era ascuns în sâmbure
de acolo ni se trage dorul
de ziua a opta
şi visul din noaptea subţire
– Give me a name!
– What name?
nici Apocalipsa nu are unul
doar Calipso are
frumoasa călugăriţă
venită la Neamţ
în miezul nopţii
travestită
fără să spună că e femeie
aşa cum focul în faţa peşterii
nu pare că-i foc
ci scânteie
după aceea se vede
după ce a intrat
când arde
explodează
şi umblă prin trup ca prin casă
nevoind de-acolo să mai iasă
peştera însă-i mai tare ca focul
mai tare
şi ca Apocalipsa
peştera cu destin de mireasă
– Adame, unde eşti?
– Sunt aici,
mă lupt cu Apocalipsa.
aici în Ankara
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nu mai recunoşti nimic din ea
în Ankara
nici măcar
locul unde s-au adunat episcopii
să-i pună la punct pe eretici
şi să dea canoane Bisericii
Între timp
Adam a cunoscut-o
pe Eva
şi de atunci umblă amândoi
prin Apocalipsă bezmetici
ceea ce numeşti
cunoşti
dar cum a cunoscut-o Adam
pe Eva
dacă n-a numit-o el
numele ferecat în sâmbure
probabil toată confuzia
vine din marea cădere
el căzând după ea
în viaţă şi-n moarte
fidel
dar aşteptând răspunsul
şi dezlegarea
în Înviere
Ankara este calmă
la miezul nopţii
minaretele fulgeră
chemări la rugăciune
mirele stă neclintit
la peşteră
în faţa porţii
Görenoptik
Ankara is calm
at midnight
I thought it was warmer
at the beginning of August
but it is perfect like that
at this time a man
properly dressed
in white
is sweeping in front of the door
of his shop which is called

Görenoptik
there are a lot of people in the
street
and a lot of women wearing on
their heads a batik
knotted under their chins
like I saw in my country
in my boyhood
when dreams used to mix with the
sky
maybe this happens even now
who knows
‘‘he who knows and riddle solves
will survive till end of dawns‘‘
like Father Gică Vieru used to say
The Apocalypse has tumbled
down on us
anyway
roads come to a dead end
they block up,
every day which passes the broad
and large path way
becomes smaller
the Apocalypse itself
is on its last way
it wants to go in front at all costs
and crams in
finally
it will have to pay a peșkeș
many were called but few picked
up
but it stays in me too
and nestled up into me thinking
that I cannot see it
so I thought, take it to the other
side
in order to help it escape
disaster
The Gentleman in white is still
sweeping
one can see he is conscientious
he does not care
about the signs of time
and that this world is turned upside down
Görenoptik
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is important
it‘s there where people have to
stop
to see why they can‘t see
to catch themselves
in the fact
The Apocalypse has broken free
nobody has caught it
and I haven‘t betrayed it
one can never know when I need
it
how nice
that wilderness hasn‘t dashed it to
the ground
Turks are nice
anything you need they‘ll explain
to you
walking with you even for more
than one kilometer
but knowing nothing
about the Apocalypse
now it‘s getting late
the gentleman dressed in white is
gone
tomorrow customers will come
and see
and they will see
what a cleaning he did
before leaving
but who will tell them about the
Apocalypse
not even me
who has been waiting for them
in the wilderness of this late night
just one night
unlike any other
only like that one when Adam
was looking
how from the forbidden tree mellow fruit
were falling
but they were not ripe to him
and yet unnamed
with their seeds in the darkness of
the first light
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adjusted
When he fell in disgrace
from God‘s face
Adam had not yet named
everything
the unnamed things
more than the others
began to protest and cry
some became crazy
‘‘Give me a name!‘‘
they were screaming and laughing
poor Adam
the most blessed man
in this world
who could perceive essences
even before they could see him
‘‘Adam, where are you‘‘?
were things crying out
‘‘I‘m after Eve‘‘,
he was telling them
and from the abyss of falling
even now-a-days he runs after her
it doesn‘t matter whether you are
in New York
or in Ankara
the only thing he did not know
was she
because he did not name her
nor did he name himself
yet the name was hidden in the
kernel
hence our nostalgia
for the eighth day
and our dream from the thin night
‘‘Give me a name!‘‘
‘‘What name?‘‘
not even the Apocalypse has one
only Calypso has
the beautiful nun
who came to Neamț
by midnight
disguised
without mentioning that she was a
woman
just like fire in front of the cave
does not seem to be a fire
but a spark

only after that can one see
after it has come in
when it burns
it blows up
and walks through the body as if
in the house
refusing to get out from there
however the cave is stronger than
fire
stronger
even than the Apocalypse
the cave with a bride‘s destiny
‘‘Adam, where are you?‘‘
‘‘I‘m here,
I‘m fighting the Apocalypse.‘‘
here in Ankara
there‘s nothing you can recognize
out of it
in Ankara
not even
the place where bishops gathered
together
to put heretics in their place
and give canons to the Church
In the meantime
Adam met
Eve
and since then they have been
walking through
the Apocalypse like two scatterbrained people
whatever you put a name to
you know
but how could Adam know
Eve
if he did not name her
the name locked up in the kernel
maybe all the confusion
comes from the big falling
he falling down after her
in life and in death
faithfully
but waiting for the answer
and absolution
in Resurrection
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Ankara is calm
at midnight
minarets flash
calls for prayers
the bridegroom stands still
at the cave
in front of the gate
Translated from Romanian by
Muguraș Maria Petrescu
and David Paul Vnuck

Gören Optik
Ankara geceleri
sakin
Ağustos‘un başında
daha sıcak olur sanmıştım
ama bu hali daha iyi
böyle bir zamanda düzgün giyimli
beyaz giysiler içinde
bir adam
Gören optik denen dükkânın
kapısının
önünü süpürüyor
pek çok insan var sokakta
pek çok kadın örtmüş başını bir
batikle
düğümleyerek çenelerinin altında
kendi memleketimdeki gibi
delikanlılığımda
düşlerin gökyüzüne karıştığı
zamanlarda
aynı şey oluyordur yine belki
kim bilir
Peder Gica Vieru derdi ki
―bilmeceleri kim çözmeyi
biliyorsa
o kişi pek çok günün doğuşunu
görecektir
Felaket yığıldı üzerimize
bir şekilde
çıkmaz sokak oldu yolların bitimi
engel olup çıktılar,
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uzun ve genişleyerek geçen her
gün
daha küçülmekte
felaketin kendisi
geldi gelecek işte
hesapsız kitapsız ilerliyor
ve
sıkışarak kendisine yer buluyor
sonunda
bir bahşiş ödemek zorunda
birçoğu geldi ama pek azı yerleşti
kalıverdi içimde
yuvasını bulduğunu sandı bende
onu göremeyeceğim
bu durumda
felakette uğramamasına yardımcı
olmak için
onu diğer tarafa almayı düşündüm
Hala süpürüyor beyazlar giymiş
beyefendi
işine bağlı birisi olduğu besbelli
aldırmıyor
zamanın işaretlerine
ve bu dünya dönmüş tersine
Gören optik
önemli
burası niye göremediklerini
ve de aslında
kendilerini anlamak için
insanların uğradığı bir yer
Felaket patlak verdi
kimse onu fark etmedi
ve ben ona ihanet etmedim
belli değil ne zaman ona ihtiyaç
duyacağım
boşa çıkarmaması umutları
boşluğun
ne güzel değil mi
Türkler harika insanlar
bir şeye ihtiyacınız varsa hemen
açıklama yapıyorlar
felaket konusunda
hiç bir şey bilmeden
kilometrelerce bile sizinle birlikte
yürüyorlar

şimdi vakit geç oluyor
yerinde yok artık beyaz giysili
beyefendi
yarın müşteriler gelecek ve
görecekler
etrafı nasıl temizlediğini onun
ayrılmadan önce
ama felaket konusunda kim haber
verecek onlara
gecenin geç vaktinin boşluğunda
onlar için bekleyen
ben mi
yalnızca öyle bir gecede ki
başka hiçbir geceye benzemeyen
Ademin yaşadığına
yasak ağaçtan olgun meyvenin
düştüğüne benzer bir şekilde
Adem değildi onları olgunlaştıran
odaklanmış ilk ışığın
karanlığında henüz ad
verilmemişti
çekirdekli meyveye
Tanrının gözünden
düştüğünde
Adem daha ad vermemişti
Her şeye
adsız şeyler
başka her şeyden daha fazla
başladılar karşı çıkmaya protesto
etmeye
bazıları çılgınlaştılar
bağırıyorlardı çığlık çığlığa
bana ad verin diye
Zavallı Adem
bu dünyadaki
en bahtlı adam
kendisine daha ulaşmadan önce
algılayabilirdi o özleri
nerelerdesin Adem
diye bağrışıyordu onlar
Havva‘yı arıyorum ben
Söylüyordu onlara
ve cehenneme düşerken
bugün bile koşuyor Havva‘nın
peşinden
nerede olduğun fark etmez, New
York‘ta
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
ya da Ankara‘da
onun bilmediği tek şey ise
Adem‘in Havva‘ya
ad vermemesiydi
ve koymamıştı bir ad kendisine de
ama yine de o adlar o özün içinde
gizliydi
özlemimiz var bu nedenle
sekizinci gün
ve düşümüz kısa bir gece için
Bana bir ad bildirin
hangi addan söz ediyorsun
bir ad verilmemiş felakete bile
yalnızca kadın olduğundan söz
edilmeden
gizlice
Neamt‘a gelen
güzel bir rahibesi var
şimdi Kalipso‘nun
mağaranın önündeki ateş gibi
gerçi bir ateşe de benzemiyor ya
ama bir kıvılcımdan
ancak o kıvılcımdan sonra
görülebilir
tutuşturduktan sonra
yandığında

patlıyor
ve bedeni gezdiriyor evin
içindeymiş gibi
dışarı çıkmayı reddediyor oradan
ancak mağara daha güçlü ateşten
daha güçlü işte
felaketten bile
gelinin talihinin mağarasında
Neredesin Adem
ben buradayım
felaketle savaşıyorum
burada Ankara‘da
Ankara‘da
bir şey yok bunu fark
edebileceğin
tanrıtanımazları koymak için
yerine
ve dini kuralları düzenlemek
amacıyla
bir araya gelen piskoposların
toplandığı yerde
Bu arada
buluştu Adem
Havva ile

ve o andan itibaren yürüyorlar
birlikte
bir felaket ki iki sersem insan gibi
hangi adı verirseniz verin
biliyorsunuz işte
ama Adem
Havva‘yı nasıl tanıyabilir
eğer ona bir ad vermemişse
ad kilitlenmiş özde
belki de bütün kargaşa
büyük düşüşten geliyor
Havva‘nın arkasından düşüyor
cevabı bekliyor
yaşamda ve ölümde
inançla
ve yeniden doğuşta
bağışlanmada
Ankara sakin
gece yarısında
ışıl ışıl parlıyor minareler
ezanlar okunuyor
mağaranın
kapısının önünde
damat kımıldamadan duruyor

Romenceden İngilizceye Çeviren: Muguraș Maria Petrescu
Türkçeye Çeviren: Mesut Şenol

Ankara noaptea
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Madeleine DAVIDSOHN
(ISRAEL)

Feerie nocturnă
Copilul era îndrăgostit de lună. Astrul nopţii
îl vrăjea. În fiecare seară înainte de culcare, alerga la
fereastră, îşi ridica ochii spre cer, ca să-i spună lunii
bun venit. Părea că cei doi mereu au ceva să-şi
spună. Sub privirea băieţaşului astrul strălucea mai
tare, de parcă-i transmitea un mesaj anume pentru
el. Dacă era înnourat copilul se întrista, fixa cerul
îndelung, poate totuşi printr-o fantă de nori luna se
va ivi să-i primească salutul. Într-o astfel de seară,
când luminile oraşului se topeau în desimea ploii şi
nu se vedea nici la doi paşi, băiatul a încercat
zadarnic să o ghicească pe sub pătura de nori. În cele
din urmă, s-a dus culcare. Mama l-a învelit şi la fel
ca în fiecare seară l-a sărutat pe frunte. Când a ieşit
din cameră i-a vorbit despre anunţul de la televizor
„Cerul se va însenina la noapte. Mâine, o să-i poţi
spune lunii, noapte bună‖
*
Pendula bătea miezul nopţii. Copilul o auzi
ca prin vis. Deschise ochii şi privi în jur. Ploaia
încetase, cerul era senin, iar camera lui strălucea în
razele astrului rotund ca o minge de aur. O scară de
lumină cobora din înaltul cerului până la geam. Fără
să stea pe gânduri copilul sui pervazul ferestrei, se
agăţă de fuiorul luminos al razelor, treaptă cu
treaptă, sus tot mai sus, până ce atinse globul lunar.
Imediat o uşă se deschise în faţa lui şi băieţelul trecu
dincolo de prag.
- Bine ai venit în împărăţia mea, auzi un glas
subţirel. Eu sunt prinţul lunii, Luncerino. Te
aşteptam Sunt nespus de bucuros că-ai înţeles
mesajul meu şi ai venit!
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Prinţul lunii era şi el un băieţel cam de
aceeaşi vârstă. Chipul său părea o tipsie de argint pe
care erau pictaţi ochii şi gura, cam tot la fel cum îl
vedea de pe pământ, când îşi ridica privirea spre
bolta întunecată. Dar părul lui, pe care niciodată nu
l-a putut zări de la asemenea distanţă, îi strălucea ca
o cascadă aurie.
- De-ai şti cât te-am aşteptat, a spus Luncerino cu glas de clopoţel. Sunt tare singur în
împărăţia mea, nu am cu cine să schimba o vorbă şi,
nici cu cine, să mă joc. Tu eşti singurul care mi-ai
înţeles chemarea. În sfârşit, acum voi avea şi eu un
prieten. Priveşte numai în jurul tău ce mulţime de
jucării. Ne vom distra grozav.
Într-adevăr camera era ticsită, iar jucăriile
aflate acolo erau toate făcute din argint şi aur curat.
Maşini şi trenuleţe, avioane, helicoptere, animale şi
păsări, tot ce ţi-ai fi putut dori. Erau acolo jucării
pentru întreg pământul de copii.
- Vino să ne jucăm, l-a invitat Luncerino şi
băieţelul n-a pregetat nici-o clipă...
Orele treceau, dar copilul nu simţea nici oboseală,
nici plictis.
- Şi toate jucăriile acestea sunt chiar de argint
sau aur? a întrebat băieţelul curios.
Prinţul lunii încuviinţă din cap.
- Ce-ar fi să le aruncăm pe pământ să le
găsească mâine dimineaţă prietenii mei de joacă?
Nici n-ai idee cât s-ar bucura!
- Aşa ceva nu se poate, răspunse Luncerino
- De ce nu? Ai aşa de multe…
- Fiindcă jucăriile sunt ale mele. Nu vreau să
le dau nimănui.
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- Şi-atunci, mie, cum de mi le-ai dat?
- Nu ţi le-am dat, ţi le-am împrumutat doar.
Ca să ne putem juca împreună.
- Dar când o să plec eu, cu cine ai să te mai
joci atunci?
- N-ai să pleci. N-am să-ţi dau voie. Aici ai
tot ce-ţi trebuie şi, o cameră cu atâtea jucării, câte nu
poţi dori sau căpăta o viaţă întreagă.
- Bine, dar eu mă joc şi cu prietenii mei, când
nu avem nevoie de nici-o jucărie. Jocul de-a v-aţi
ascunselea de pildă. Şi încă multe altele!
- Învaţă-mă şi pe mine!
- Te-aş învăţa cu plăcere dar e nevoie de
mulţi copii. Un grup. Vrei să-i chemăm aici?
- Ha! Doar nu-ţi închipui că voi face din
palatul meu numai din argint şi aur, o grădiniţă! Iam observat de multe ori de-aici de sus. Când sunt
împreună fac o gălăgie grozavă. Aici, la mine, toate
lucrurile au ordinea lor şi strălucesc de curăţenie.
Dintr-odată, băieţelul a simţit că i se face
frig. Şi-a strâns mai bine pijamaua, şi-a încheiat toţi
nasturii de la bluză.
- Deschide caloriferul te rog. Mi-au îngheţat
mâinile.
- Prinţul lunii începu să râdă. Aşa ceva nu
există pe lună. Căldura mi-ar topi jucăriile,
m-ar topi şi pe mine. Tocmai, de aceea, luna apare
numai după ce soarele asfinţeşte.
- Înţeleg, răspunse băieţelul. Dar mie mi-e
frig. Vreau să mă-ncălzesc.
- După câteva zile petrecute aici, cu mine, nu
vei mai simţi nici tu frigul...
- Dar eu nu pot şi, nici vreau, să rămân aici.
Trebuie să plec la mine acasă. Mă aşteaptă mama şi
colegii de grădiniţă. Abia aştept să le povestesc
despre tine şi împărăţia ta.
- Luncerino îi răspunse supărat:
- N-am să te las să pleci. N-ai observat că
aici nu sunt ferestre? Singura ieşire este uşa? E încuiată. N-am să te las să pleci!
- Dar eu vreau acasă la mine, strigă băieţelul.
La jucăriile mele, la prieteni… şi la mama!
- Nu înţeleg ce-ţi lipseşte aici, încercă prinţul
să-l îmbuneze. O să ne jucăm de-a pururi împreună.
O să fim fericiţi. Îţi promit că vei avea orice vei dori.
- Cum să fiu fericit când toţi ai mei mă
aşteaptă? Motanul Miţ şi câinele Piratu şi iepurele
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Reno, chiar şi cobaiul meu cel mititel, care încă nare nume, abia s-a născut. Jucăriile tale sunt
minunate, cu totul şi cu totul de argint şi aur, dar ele
sunt numai jucării. N-ai idee ce moale şi caldă la
mângâiat e blana motanului meu. Când doarme
lângă mine nici nu am nevoie de plapumă, sau când
mă sărută mama la culcare. Atunci, nu mă mai tem
de nimic. N-am să rămân nici pentru toate jucăriile
din lume. La noi e mult mai bine.
- Cum pot să ştiu dacă niciodată n-am
coborât din înaltul cerului, răspunse Luncerino
supărat.
- Vino cu mine. Sigur că ai putea coborî pe
acelaşi drum pe care am urcat eu. Uite scara. Eu o să
te conduc, am să-ţi arăt calea. Numai să vrei...
- Vreau! A răspuns prinţişorul! Coboară tu
întâi, iar eu te voi urma...
Scara de lumină era la locul ei şi băieţelul începu să coboare, treaptă după treaptă, rază cu rază.
Din când în când se tot uita înapoi, dacă Luncerino îl
urmează. Fuiorul de raze se tot subţia sub paşii lui,
iar când în sfârşit atinse pervazul ferestrei din cameră, era ziuă. Soarele se ivise, iar luna nu se mai
zărea pe nicăieri. Luncerino dispăruse şi el!
- Dacă ar fi coborât mai repede îşi spuse în
gând băieţelul, ar fi reuşit să ajungă înainte de
răsăritul soarelui. Aşa, desigur, a trebuit să se
ascundă de soare. Poate o să încercăm altă dată.
Numaidecât trebuie să vadă ce minunat e şi la noi,
pe pământ.
- Repede îmbrăcarea, se auzi glasul mamei şi
imediat îi simţi sărutarea pe frunte. Repede! Altfel
ai să întârzii la grădiniţă. Somnorosule!
Băieţelul sări din pat cu grabă. Era bucuros
că o vede. Privi la Miţ, motanul care-şi lingea
tacticos blana, Piratu care-şi rodea fericit osul de
plastic.
- Ah mamă, dac-ai şti… În noaptea asta am
fost pe lună.
Mama se opri în mijlocul odăii, îşi ridică
sprâncenele-a mirare, dar... îşi văzu mai departe de
treabă.
- Nu mă crezi? Am fost chiar pe Lună, repetă
emoţionat. Pot să-şi povestesc o mulţime de lucruri.
Acolo locuieşte un prinţ şi toate jucăriile lui sunt de
argint şi aur. Măcar şi mobila, da, da chiar mobila şi
pereţii camerelor sunt tot de aur. Toată noaptea ne69

Destine Literare
am jucat împreună. A fost minunat!
- Ei dragul mamei, că năzdrăvan mai eşti! Îţi
promit că o să mergem la muzeul Lunii.
- Există un asemenea muzeu de adevăratelea?
- Există. Acolo o să vezi fotografii, ba chiar
şi pietre pe care le-au adus oamenii din zborurile lor.
Primul om care a aterizat pe Lună se numea Armstrong.
- Tu vrei să spui că oamenii chiar au ajuns pe
lună? întrebă neîncrezător băieţelul. Şi eu care credeam că am fost primul Atunci cu siguranţă l-au
întâlnit pe prinţul lunii. E un băieţel ca şi mine, doar
că e foarte singur şi n-are cu cine să se joace. Din

cauza asta este necăjit, cu toate jucăriile lui aşa de
scumpe
Mama îl strânse în braţe cu duioşie.
- Aşa să fie, dacă spui tu. Dar s-a făcut
târziu Îmi vei povesti când ai să te întorci acasă de la
şcoală!
Copilul îşi luă geanta sub braţ şi, se opri în
prag, zâmbindu-i.
- La revedere mamă. La revedere Miţ, Piratu,
la revedere Chiţcăilă!
Şi lucru de mirare, ba chiar cu totul de
neînţeles, părul băieţaşului până atunci închis la
culoare, strălucea acum în lumina soarelui… ca
aurul curat.
Haifa, Israel
24 martie 2016

Feerie nocturnă
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Ștefan Doru DĂNCUȘ
(ROMÂNIA)

Manual de gesturi inutile
(fragment din volumul în lucru cu acelaşi titlu)
Azi, o cerşetoare împărţea pâine la câini, îi
mângâia, le vorbea cu dragoste maternă, îi răsfăţa.
Uimitoarea secvenţă s-a topit odată cu plecarea ei,
cu dispariţia ei printre maşinile oprite la semafor.
Cocoşată sub genţile şi plasele în care-şi ţinea
mizera agoniseală, a părăsit senină câmpul vizual al
consumatorilor de cafea ce eram noi, neputincioşii.
M-am simţit umilit de graţioasa lecţie de viaţă.
Iată: stau în mijlocul vostru, trec pe lângă
mine necunoscuţi binevoitori care-mi spun că
―societatea‖ nu este aşa cum o înţelege mintea mea.
Necunoscuţii aceştia se nasc, trăiesc şi mor.
Acum vreo lună de zile, fiind ―în bani‖, i-am
cumpărat fetiţei mele un papagal verde. De cum l-a
văzut, M. B. Marian l-a poreclit ―legionarul‖. Mă
munceşte de-un timp gândul că ar trebui să-i iau o
pereche dar nu ştiu dacă cel cumpărat de mine este
un ―el‖ sau o ―ea‖. De când cu Articolul 200 sau 201
(era Recomandare?!) mă feresc de astfel de confuzii
ca de dracu. Atât mi-ar mai lipsi, cum stau pe fotoliul de lângă sobă şi în plus, ştiind că de ce ţi-e frică
nu scapi: nici azi n-a venit poştaşul cu banii.
Traficul cu înşelăciune – fratele înşeală pe
frate, necunoscutul pe necunoscut, oraşul pe oraş,
judeţul pe judeţ, ţara pe ţară, nana Jana pe mister
Mircea. Uneori, când ticăloşia devine prea vizibilă,
se fac donaţii televizate pentru popoarele lumii a
treia, pentru oraşe, judeţe, necunoscuţi în mizerie şi
fraţi neajutoraţi.
Eram două cupluri la masa aceea. Atunci
când tensiunea a devenit insuportabilă, unul dintre
bărbaţi a cumpărat trei pungi de seminţe. Înafara
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acelui mesianic protagonist, comesenii(-ele) s-au
aruncat pe reperul neaşteptat cu ură, ca şi cum
bietele coji ar fi fost responsabile de abjecţia trăirilor
lor.
Încă n-am pierdut din minte cuvintele prin
care încerca să mă convingă că înşelăciunea este un
atribut al omenirii, o coordonată a normalităţii. În
acest caz, eu sunt inuman: mi-e peste putinţă să cred
că răstignirea lui Isus a fost doar un act de bravură.
Pentru prima dată, în viaţa mea au apărut doi
tineri şterşi, urâţei, discordanţi: el – înalt, lung, ea –
pitică şi cu nasul mare. Ţinându-se de mână, au intrat în sala unde tot felul de domni şi doamne de artă
asistau la deschiderea acelei expoziţii de pictură.
Lovită în moalele capului de neaşteptata apariţie,
asistenţa s-a retras siderată, se simţea peste tot sindromul ocrotirii, au devenit cu toţii de o duioşie curioasă, bolnăvicioasă.
Am ieşit din sală şi am cerut, la primul local,
o cafea.
Sunt trimis după vopsea, lucrările în construcţii te învaţă să fii ascultător şi operativ.
Hârleţ, târnăcop, lopată – cuvinte speciale pe
care le înveţi o dată pentru totdeauna, care, odată învăţate, stau mereu într-un colţ al vieţii tale,
aşteptând clipa când vei avea nevoie de ele, când
vei fi nevoit să o iei de la început cu dezgustul şi
dezamăgirea.
Ca un făcut, abia de-mi creez un cadru
potrivit de supravieţuire că se şi impune părăsirea lui, plec mereu imediat ce am terminat de
construit multdoritul univers. Scot cuvintele
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acelea practice din ungher şi încep să lucrez la
noul edificiu dar pentru a-i asigura durabilitatea, îngrop la temelie câte un an, doi sau mai
mulţi, cu speranţa secretă că aşa voi termina
mai repede cu lumea, cu sporovăiala, percepţiile
şi obrăzniciile ei. Nu-i chip: de fiecare dată lipseşte ceva, sunt chemat să muncesc în altă parte,
sunt un meseriaş de excepţie, peste tot e nevoie
de mine, construcţiile mele nu cad niciodată, la
nici un cutremur.
Luaţi-vă ţara înapoi, nenorociţilor!, îmi venea să strig. Asta nu-i România mea, asta-i patria
voastră depusă la bănci oculte, ăsta-i un ţinut ce
duhneşte a “lucru slab”, a tranzacţie “curat
murdară”! Fac ceva pe orgoliile şi vicleniile
voastre, pe sistemele voastre care nu vor înceta
niciodată să găsească ceva de pus la zid! Nu dau
doi bani pe afacerea asta, aşa că luaţi-vă
conglomeratul de legi şi hotărâri şi bateţi la alte uşi,
mai naive. N-am nevoie de toleranţa voastră, de
argumentele, autoritatea şi controalele voastre, îmi
venea să le arunc în faţă.
Lângă poliţai, primar şi reprezentantul
guvernului s-a iţit sutana unui popă (adus special
pentru a sfinţi momentul) care, despărţit de
proverbialul sobor avea, între vrăbiuţele oficiale,
aerul unui corb gras şi plictisit. Nu-i chip să te pui
de acord cu astfel de grupări neo-naziste, musai
trebuie să intri în hora lor. Să-i mituieşti. Să iei
mitul de coadă, să le crăpi capetele pătrate de atâta
înţelepciune, apoi să aştepţi liniştit o altă grupare şi
mai neo-nazistă care să te înveţe cu lux de amănunte
ce înseamnă să fii cetăţean român. Să nu poţi scăpa
de porecla asta până la moarte, s-o porţi cum şi-a
purtat Isus crucea. Iar ei, zi de zi să-ţi urle-n urechi:
“Nu ţi-ai plătit taxele comunale! Îţi tăiem gazul şi
curentul electric! Te amendăm că n-ai bilet de
tramvai! Te amendăm că n-ai viză de flotant! Te
dăm afară că nu ţi-ai plătit chiria! Chemăm sectoriştii că nu vrei să plantezi flori în faţa blocului! Te
băgăm la puşcărie că nu dai impozit statului!” şi
alte astfel de lucruri sfinte înghesuite de-a valma
sub chipie şi uniforme de partid şi de stat.
Hotărât, asta nu-i România mea, România cu
ochii încercănaţi şi trupul metodic atins de paşii celor ce n-au nici pâinea zilnică şi al căror număr
creşte continuu. O pădure de părăsiţi despre care
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numai îngerii păzitori pot da detalii, despre care se
va spune încă un secol că sunt ―generaţia de
sacrificiu‖. Asta-i patria mea şi în numele ei voi da o
masă festivă. Un banchet la care să participe cu toţii
ca la o ultimă Cină de Taină. Aşa să fie prins Iuda,
aşa să dispară de pe hartă România lor portabilă,
transportată de ici-colo în genţi diplomat cu cifru. Să
rămână în urmă doar potopul unei superbe
zburătăciri de acte caritabile cum ar fi ―păstrarea
identităţii naţionale‖.
- Se ia apa! Se ia apa mâine, între doişpe şi
cinşpe! Poate se ia mai repede! Poate se dă mai
târziu!
Trezit din somnul istoriei europene, cartierul
se agită; de prin blocuri ies mustăcioşi şi gospodine
înfuriate, se urcă în maşini, se duc la market şi revin
cu 5-8 bidoane, a 5 l fiecare, cu apă plată. Plus tot
felul de pungi, punguliţe şi cutii. Dacă tot s-au dus la
market, nu?
Peste cam o jumătate de oră mirosurile de
carne prăjită se împletesc într-o serafică beatitudine
cu cele emanate de micii şi gătarele ce se fac în faţa
garajelor. Sărbătoare naţională!
Copiii ţipă ridicând cu mingile lor un colb de
zile mari, gospodinele urlă de la geamuri:
―Maşinaaaa!‖, când trece vreo maşină şi plozii lor
mici şi crăcănaţi nu-s atenţi, 2-3 locatari ―gospodari‖
au luat bere şi şi-au chemat prietenii să-i ajute să dea
bolţuri prin pereţii apartamentelor, rotopercutoarele
ţiuie ca bombele din Al Doilea Război Mondial,
pensionare atotştiutoare se adună ciopor în faţa
scărilor de bloc şi-şi demonstrează ştiinţa în sistemele hidrotehnice ale ţării, ăia care fac mici/ grătare
rânjesc triumfal spre vecinii ce n-au avut bani pentru
aşa ceva, muncitorii de la ―spaţii verzi‖ apar şi ei la
acest festin şi nivelează cu motocoasele lor
zornăitoare, îndârjiţi, gardurile vii ce-au mai rămas
după ultima asfaltare – un iz de carne, benzină,
asfalt încins, praf şi deodorant dat în exces cucereşte
biata atmosferă zonală, când:
- A venit apaaaa! Curge apaaaaaa! se aude un
strigăt inuman de undeva iar grătarele-s lăsate baltă,
copiii fug ca potârnichile, pensionarele o iau la trap,
cei de la ―spaţii verzi‖ galopează cu ustensilele-n
spate…
Câinii tomberoanelor se înfruptă din
frigăruile uitate fără pază, mâţele vagaboande se
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ceartă disputându-şi cârnaţii aruncaţi de copiii
obraznici care nu ştiu cât muncesc părinţii lor pentru
a-i procura, peste puţin timp încep înjurăturile
mustăcioşilor şi imputările ascuţite ale nevestelor
lor, scheunatul copiilor şi scrâşnetul maşinilor ce nau loc să treacă pe şosea (locatarii, fugind după apă,
şi le-au parcat alandala când s-au întors de la market).
Până la urmă se face miezul nopţii; pe la
două, gospodarii ce şi-au dat bolţuri dar au mai

dărâmat şi câte-un zid interior de la vreo cămară,
încarcă molozul şi mizeriile găsite prin debarale în
maşinile unor prieteni ce mai fac un ciubuc nocturn
folosind combustibilul firmelor la care lucrează. Nu
le reuşeşte din prima, aşa că zgomotul se repetă şi la
orele patru.
Pe la cinci trece stolul de ciori.
Urmează vrăbiile şi porumbeii şi-abia apoi se
trezeşte scriitorul.

Teodor Buzu - Drum
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Ion DRĂGHICI
(ROMÂNIA)

Fabule și altceva…
(din volumul Barza neagră – Redefiniri)
In vino veritas
Buldogul și chihuahua
Buldogul și chihuahua s-au întâlnit pe stradă
Așa, din întâmplare, fără aranjament…
Iar maidanezii care credeau că iese sfadă
S-au înșelat… și iată-i cuprinși de-amuzament.

Din mărul lui Adam s-au ghiftuit
Și alți bărbați, căci raiul fu deschis,
Iar Bahus, pare-se, era tocmit
Să țină socoteala doar in vis.

Buldogul se oprește, pufnește și privește
Ca un patron de firmă, bolnav de importanță
Chihuahua saltă coada și din urechi ciulește;
Se pare că nu-i pasă de domnul cu prestanță.

Și fu o toamnă lungă și-nsorită
Şi mărul făcu roadă aurie
Doar era măr domnesc şi, prin ursită,
El trebuia al Domnului să fie.

Buldogul se retrage și beat de îndrăzneala
Făpturii fără minte, vestită prin tupeu,
Se hotărî cu zgomot să-i ceară socoteală
Cum se cam învățase să facă mai mereu.

Dar Bahus chefuia, că-n toamna-ceea
Dăduse rod bogat şi podgoria;
Cântau ţiganii-n crâşmă la Isaia
Şi se slăvea în ditirambi femeia.

Chihuahua se întoarse, privi la el pieziș,
Se crăcănă la coapse și-i dărui…un piș
Buldogul amiroase… și daru-nmiresmat
Îl face să cedeze și… cum s-a terminat?
***
Să creadă orișicine că poate rezista
Să-nalțe tonul, vocea, când are lângă sine
Făptură cu privire și glas de catifea
Ce poate să-l prefacă în lacrimi și suspine.

Aşadar, raiul a plecat din rai
Şi a ajuns cu Eva pe pământ;
Se bucurau de omenescul trai
Şi muritorul, dar şi duhul sfânt.
Până-ntr-o zi ţinu povestea asta
Căci toamna lungă avu şi ea sfârşit;
Căzu din ceruri iarna ca năpasta
Şi mărul zăcea trist şi desfrunzit.
Un altul zise: ―In vino veritas‖;
Când Bahus fu aici, de ce femeia
Nu a ştiut cu-n şpriţ de ananas
Să-i fure de la poarta fericirii cheia?
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Acum să tremurați cu toții dar;
Mere nu sunt și vinu-i terminat;
Bahus e sus, de voi n-are habar;
V-ați fript, la revedere! V-am pupat!

Le-nghite Gyury și, privind pe geam,
Îi fulgeră prin cap o întrebare.
‖- Ăăă… domnul meu, dară…un kilogram
Cam cât să coste… hamzie sau… mai mare?!‖

Morala
Legea rămâne lege-n strășnicie!
O calcă toți dar scapă doar aceia
Care posedă cu mare viclenie
Nu chiar scăparea, de ajuns e cheia!

‖- Vreo doi-trei lei… dacă te târguiești
La piață-l iei aproape pe degeaba.‖
‖- Păi tu mi-ai dat… și văd că nu glumești
Vreo trei sfârtoace… așa se face treaba?!‖

Are balta pește…
Pe ruta C.F.R. Vâlcea-Sibiu
Călătorește Mărin spre Copșa Mică
Alături doarme Gyury, și-i târziu
E ora mesei, deci… la o adică…

‖- Eh, ai văzut că nici n-ai apucat
Să le mănânci prea bine, că, deodată,
Uită-te, vere, cum te-ai deșteptat.
Dacă mai vrei – am marfă, ți-o vând toată.‖
Băile Govora, 08.01.2015
Dreapta judecată

Mărin, dintr-un ziar soios și vechi
Scoate un pumn de baboiași sărați
Și-ncepe, câte doi, perechi-perechi
Să-i clefete cu chef, decapitați.

În zorii zilei vede a lu' Tănase
Că nu mai este vaca în coșare
Și strigă tare: mă, feciori, e groasă
Cine-o fi hoțul? - să spună fiecare!

Sfârși; se șterge cu mâneca la gură
Și râgâie odată oltenește.
Trezit, privește Gyury, plin de ură…
Pește mănânci - acum miroase-a pește!

Este un hoț de la Caranaveț
Cei mai tâlhari acolo și-au sălașul
Îl știți, le zise Radu, cel isteț
Bag mâna-n foc! E Fane a lu' Pungașu!

Mărin își strânge masa tacticos,
Adună căpățânile-n ziar,
Suge cu zgomot dintre dinți un os
Și se întinde ca un mercenar.

-Ce mai la deal la vale, hai la el
Bătaia și pe dracu l-a speriat!
Hai, tată, și să-l tăvălim nițel
Să-ți fure vaca, e treabă de lăsat?!

Gândește Gyury – ‖Ișten, ce mișel!…
Nu tu – poftim, servește o hamzie!‖
Și-l roade și-o-ntrebare-așa, nițel
‖Ce face cu ce-a strâns în cea hârtie?!‖

După trânteală, Fane le arată
Un semn din degetele mâinii drepte
Acum o să vă dau în judecată
Și pușcăria o să vă aștepte!

- Cum? Chiar nu știi de fosforul din pește
Și cum că ăsta se găsește-n cap?
Este știut că te înțelepțește!...
Dacă mănânci, mintea ți-o ia la trap‖.

La judecată-și spuseră părerea.
Judecătorul îl știa pe Fane.
Dar nu putea să treacă cu vederea
Că n-au dovezi, că poate sunt șicane.

‖Păi… rogu-mă frumos, de câțiva lei
Să-mi dai și mie nițcaiva căpșoare‖.
Mărin ia banii și: unu, doi… hai, trei…
Îi pune-n palmă… căpățâni cu sare.

Așa că zise scurt: băieți, sub robă
Eu am ceva ascuns, de-o să ghiciți
Aceasta este cea mai bună probă
Că nu sunteți de Fane păcăliți.
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Cel mic le zise că este o cutie
În care e-un rotund portocaliu
Bătrânul spuse zâmbind cu bucurie
E-o portocală, pe asta pun pariu.
Judecătorul scoase portocala
Dintr-o cutie. – Fane, schimbă placa.
Uită-te vere, am martor toată sala;
Dă-i drumu-acasă și să vii cu vaca.
Morala
Vorbește lumea de paranormal
Și cum că sunt persoane înzestrate.
Nea Gheorghe a știut din ancestral
Că, dacă plouă-n mai, vor fi bucate.

Dreptul la un pahar cu vin
Moisil Grigore, OM și gânditor,
Ia apărarea omului corect
Că nu e cu nimic dăunător
De bei doar un pahar – este perfect!
Că bei paharul și devii alt om,
Este din nou adevărat: așa-i!
Și omul nou creat, gentil, bonom,
E-ndreptățit la un pahar, dar stai!
Are tot omul drept la un pahar
Și să devină un alt om mereu.
Până atunci când omul e măgar
Și a uitat de legi și Dumnezeu.

Păcală păcălit
S-a întors Păcală din oraş la sat
Hotărât să facă ce făceau ai lui;
Era june dânsul pe când a plecat
Să colinde lumea singur şi hai-hui.
Avea mari speranţe când plecase-atunci
Şi visa s-ajungă mare activist;
Chiar făcu seralu‘ învăţând pe brânci
Însă... vezi ce-nseamnă ghinionul trist?
Când să intre şi el la ―Ştefan Gheorghiu‖
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– Doar avea dosarul alb, neprihănit –
Au văzut confraţii că el, ageamiu‘–
Nu e bun la ―treburi‖ ci la păcălit.
După ‘89 treburi încurcate;
Hai, cu ăi de-acuma, că e cum a fost.
Păcăli în lege, mai dădu din coate
Şi-şi găsi şi dânsul, tot pe sus, un post.
A-ntrecut măsura, a furat prea mult?!
Nici azi nu se ştie dar l-au mazilit;
Care fu motivul, n-am stat să-l ascult
Şi din nou Păcală fuse păcălit.
Se gândi că traiul e scump la oraş,
Că-l aşteaptă satul, casa părintească,
Că va fi şi dânsul, în sfârşit, fruntaş
Şi-o va duce bine dac-o să muncească.
A găsit ograda plină de ciulini;
În grădină dracu‘ semănase pir;
Câţiva pruni, săracii, de omidă plini
Îl făceau să creadă că e-n cimitir.
Sta năuc Păcală ca un par de gard;
Care-i începutul şi-unde să sfârşeşti?
Mâinile-i atârnă, creierii îi ard.
Să vedem, Păcală, ne mai păcăleşti?
Porcul și măgarul
Un țăran de-aproape, chiar de pe la noi
Se zbătea, săracul, numai în nevoi.
Toți îl învățară ce-nseamnă-a munci;
Sărăcia însă nu o lecui.
Dacă n-ai pe nimeni c-un mic ajutor
Toate-ți merg aiurea și n-ai nici un spor...
Că muncești tu astăzi, însa mâine toci
Pe un cor ,,de casă‖ zis pe șapte voci
...
Iată că țăranul azi primi în dar
De la tata-socru un porc și-un măgar.
Cam spetit măgarul și ieșit din minți
Însă ce-i de dar nu cauți de dinți
Iară ,,porc,, în glumă se numea așa;
Era ca o mâța. Slab ca o nuia.
Dar decât nimic ... merge cât de cât;
destineliterare@gmail.com
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Ce să-ți deie omul? Bine-i și atât!
...
,,Primăvara, uite, bate la fereastră
Și-i atât de muncă în ograda noastră;
Vie-apoi Crăciunul – porcul face-un an
Și-ai să vezi ce bine-i să tai un grăsan‖
Își zicea țăranul de nădejdi plinit
Și vedea cum treaba s-ar mai fi urnit.
Începu din iarnă mai cu chibzuială –
Că așa se-ajunge la agoniseală;
Băgă porcu-n casă când era mai ger
,,Sta măgaru-afară – că e ca de fier!
Dădu firul ierbii – porcul se-ntrema
Măgarul, săracul, nu mai prididea:
Trei găleți de apă și-o mână de paie;
Muncă – toată ziua,
Supliment – bătaie!
Își zice măgarul: Doamne, ce blestem!
Eu – cu chinul muncii și-ăsta dintr-un ghem
Se făcu acuma aproape cât mine;
Uite, trece vara și iarna iar vine...
El a stat la umbră și ce-a mai crescut,
Eu muncesc și-acasă și dat cu-mprumut...
Ăsta nu e trai – zică cine-o vrea;
Trag de-o viață-ntreagă – asta-i viața mea?
Cugeta măgaru-n ploile târzii
Sta în paie porcul și visa-n pustii;
...
Însă pe aproape, parcă de Ignat,
Să spună măgarul ce s-a întâmplat:
,,Au venit vreo șapte cu cuțitu-n mână
Da, era Crăciunul peste-o săptămână
Și priveam cu groază cum ținteau spre mine
Am rupt-o la fugă – mai știi de rușine?Însă observat-am că n-au interes
Să-mi despoaie pielea, dânșii au ales
Calea spre grăsanul în paie băgat;
Fără multă vorbă: l-au înjunghiat!
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Stau acum și cuget, deși nu-s deștept,
Tot la bătrânețe omu-i înțelept;
Îmi spunea bunicul – nu voiam s-ascult:
Traiul bun, nepoate, nu prea ține mult.
Șoarecele, mâța și vaca
Șoarecele-odată intră speriat
Lângă ieslea Vacii și-ncepe a-i spune
Cum că vine Mâța și, neapărat,
Trebuie să-l scape de-o așa minune.
Vaca stă, se uită, rumegă-n tăcere
- Dânsa n-a fost gazdă hoților fugari Însă simte-n glasu-i plâns și grea durere
Știe că Pisica-i neam de măcelari.
Zice: ‖treci la spate-mi și să nu zici ‖pâș!‖
Și-i trânti în cârcă o balegă moale.
Intră-n grabă Mâța, se uită chiorâș
Și-i șopti Joianei: ‖mă rog la matale
N-ai văzut fugarul mic, nerușinat
Ce intră aici, acum o secundă?‖
‖N-am văzut, dă-mi pace, sunt la rumegat;
Caută în voie, n-are und' s-ascundă‖.
‖A…ghiduș-ghiduș, aici te-ai băgat?!‖
Îl văzuse; coada-i rămăsese-afară.
‖Te-aș mânca acum…dar ești nespălat,
Hai întâi la baie!‖ și l-a luat în gheară.
Morale:
Nu toți ce te bagă în rahat vreodată
Sigur îți vor răul; sunt și din acei
Care, de te scot, îți iau pielea toată.
Ei îți vor pieirea, ei sunt cei mișei.
Iară dacă totuși te bagi în rahat,
Intră-apoi cu totul, dacă te-ai băgat.
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Rodica DRAGOMIR
(ROMÂNIA)

Poeme
Zidul de ceară şi fum
Atunci cocoşii cântară cu spaimă
din pliscuri de foc.
Văzduhurile răscolite purtau
în albe depărtări chemările lor.
Cine caută firimiturile
Cinei de Taină când trădarea,
cu aripi de noapte,
pluteşte în jur?
Ziua se naşte oarbă,te-nvăluie
în nelumina ei.
Cum să găseşti uşa aceea
fără să vezi?
Pâinea şi vinul stau neatinse
pe masă - mâna îţi tremură
întinsă spre ele şi,-o clipă,
crez că vezi prin zidul
de ceară şi fum.

O nouă itacă
Tot mai lungi popasurile
între colinele ce-ascund
limpezimea orelor.
În urmă,porţile
închise şi cheile pierdute
în apele uitării.
Nimeni pe uliţa dorului,
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doar umbra mea dormind
în colbul amintirilor.
În ierburi se culcă,tăcut,
şi şarpele cu clopoţei,
ascultând Căţelul Pământului
cum latră,chemând,sub ţărână.
Fără nuntaşi noaptea de
pomină.Singură urc în
corabia ce va rătăci
spre o nouă Itacă.

Pontul Euxin
Un soare ca o imensă
portocală
pe-un cer ruginit.
Vâlvătaie de culori
la cumpăna apusului.
Şi-acum,ca de atâtea ori,
aici,la malul mării
ce vuieşte lin,
mă simt
la porţile-nceputului.
Tăceri de piramide sporesc
misterul nopţii născută
din abis.
Parcă străbat în caleaşca
de aur ,ce bolta o ară,
drumul spre Steaua Polară,
pierdutul ochi al vreunui
zeu străbun.

Foşniri nisipoase mă-ntoarnă
cu gândul spre-o antică iarnă
şi, înfiorată,de răsuflarea
zeului marin,
cu-Ovidiu stau de vorbă
la Pontul Euxin.

Haiku-uri
Oră târzie,
înfrântă de linişte timp ce renaşte
*
Decembrie-n toi lumini fugare pe drum,
sclipind,ochi de lup.
*
Păsări negre-n zbor
dansând pe albe file scrieri nipone.
*
Ţipăt de păsări
între cercuri de ape vulpe la pândă.
*
Răstignite-n zări,
ţin pe umeri cerul greu cumpeni de fântâni.
*
Timp ce se scurge
în foşniri nisipoase trup de clepsidre.

destineliterare@gmail.com

Destine Literare

Eugen EVU
(ROMÂNIA)

Balada celor două Sarmizegetuze
Pe trăitorii urbei ce-nfrânt ALIotmanul
Poeți cu duhul, hărnicind cu Harul
Ne-au numărat notarii și tâlharul
Invers pe roata Horii, în stiharul
Melodiind Româna și din cuvânt amarul
Nu ne-am lăsat uciși cum dimprejur barbarul
În numele străine, cu iasca și amnarul

Ai hulei și-ai minciunii i-au resorbit tăciunii
Cerescul Neam Zalmoxe, nu dumnezei străini
Ne-au resfințit nepoții, armindeni rugăciunii
Stejarii, brazii, barzii, cocorii și gorunii
Ardealul Ființei Noastre, necum prin veac nebunii
Nici strămutanții gnomi ai spurcăciunii
Noi suntem prin aceea că-n Arhetip Peunii
Împreunați cu vulturi, cu mierle și petunii
Aud Priveghetorii Columnei de Lumină,
Splendoarea Ființei Lumii!
10 Martie, 2016

Trădarea niciodată aurelor de glorii
Nu le-a spurcat sorgintea din gintea de lumină
Semințe oarbe unii au semănat ai Ciorii
Dar n-au smintit Alburnul din sfânta-ne Grădină

Restitutio
Născut 28.04.1980, Hunedoara.
Educaţie : Facultatea de Filozofie, Facultatea de
Cinematografie – Imagine, Bucureşti. Familie.
Necăsătorit, un frate mai mic, Iulian. Alexandru
Ranta fotograful starurilor din România Alexandru Ranta Pasionat de filozofie, literatură, film,
de cultură, specialist în portrete …
Tocmai absolvise clasa a XI-a când a publicat primul volum cu dublu titlu: „Antologia jazz‖ şi
„Metaforă şi resentimente‖, editura vSigma plus
Deva, 1998, carte jumătate poezie, jumătate proză,
cu o postafață de Eugen Evu…
“.,,Debordant de spontan, Al Ranta intuiește cu
finețe și voluptatea de a “se juca”
pe orga frazelor ample sau, deopotrivă, parabolice,
cu tâlcuri și trimiteri subtextualiste, optzeciste, spirit de frondă...” eden dinamitat”, „ afin cuMarquez, Borges, Cărtărescu”. .,, O tensiune psiholirică dominantă, sublimează în asimetrii stupedestineliterare@gmail.com

fiante,
irumpînd
din interior, demitologizant, în binomul coincidentia
oppozitorum, apolinici – dionisiac...
Sintagma –cheie: Ceea ce este cuvânt, jertfește
carne. ( Antiplsalm).
El despre el
― Scrisul a fost „o chestie de tinereţe‖ ….,Facultatea
de filozofie mi s-au potrivit perfect. I-am avut ca
mentori pe Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, dar şi pe
esteticianul Ion Ianoşi. Când era în ultimul an, în loc
să mă înscriu la un masterat pe tema filozofiei culturii, a vrut cinematografie. Aşa că am încheiat anul cu
o lucrare pe tema sacrului la Mircea Eliade şi René
Girard şi a continuat cu a doua facultate, unde m-am
specializat în imagine.
79

Destine Literare
.,,. Iniţial am lucrat ca fotograf de presă, însă ulterior
a renunţat şi a ales să devină freelancer, având acum
în derulare proiecte cu diferite reviste de prestigiu.
Printre vedetele pe care le-am pozat cu diferite
ocazii se numără Aurora Liiceanu, Medeea Marinescu, Maia Morgenstern, Florin Piersic Jjr., dar şi Andrei Gheorghe.
.,,,Pe lângă fotografie, îşi realizează singur şi decorurile apelând la acril, carton şi mult polistiren. Pasionat de filmul independent, am scris şi câteva scenarii, printre care un road-movie de dialog absurd,
inspirat de nuvela „Falsul autostop‖, a lui Milan
Kundera. Întrebări şi răspunsuri Cât durează o
şedinţă foto? De la o oră la opt ore. Depinde ce sau

pe cine pozezi. Dacă e vorba de fotografii ale unui
personaj, pentru un interviu, poate dura mai puţin,
dar dacă e vorba de un shooting de grup sau de
modă, unde trebuie să aştepţi după machiaj, atunci
poate dura o zi întreagă
.., ―Dacă ajung acasă, la Hunedoara, hoinăresc cu
prietenii în Retezat sau Şureanu…
Citat din Adevarul de Hunedoara
Reconsiderări: Alexandru Ranta este dintre deja
pleiadicii poeți care sfințesc liric sufletul nonsuprarealist
al
Hunedoarei:
Ovidiu
Băjan,Magdalena Kuhn, Raluca Elena Weber,
Olga Ștefan, Miky |Szekelly, |Erika Erdoș…
1 Martie, 2016

Repatrierea prin cuvânt

Al Francisc Brampton, lângă Toronto -Canada
franciscpal21@gmail.com

M-am nascut în Sibiu iar scoala am urmat-o
în Brasov unde am absolvit ca inginer universitatea
Transilvania.Membru al cenaclului Astra de pe
lângă filiala Brasov a Uniunii Scriitorilor.Premiul
special pentru critica.In anul 1998 am emigrat în
Canada.
Am publicat în mai multe reviste literare din
US, Canada, Irlanda si UK, ca The Aurorean, Poetry
Review, The Brobdignaggian Times, The Lilliput
Review, Aha Poetry, Poems, The Grain, Poets Podium etc. In 2011 mi-a aparut volumul de versuri
Shorties la editura Universe din US.Premiul special
al juriului la concursul cu volum de poezie al editurii
Rafet pe anul 2012.In anul 1986 am aparut în volu80

mul colectiv de poezie Insemnari Literare din Brasov. Am publicat Pomelnic de lemn la editura Art
Media din Sibiu în 2012. Am aparut si în volumul
colectiv de poezie Strigatul Ingerului scos de editura
Rafet în anul 2012.In plus am fost publicat si în revistele literare de mai jos.
Arca, apr 2013, Vasile Dan, redactor sef.
Astma, 14 apr. 2013, redactor sef Julieta Pendefunda, astmacontactinternational@gmail.com, on line.
Astra, 1976, redactor Nicolae Stoe, desfiintată, apare
doar online
Ateneu, apr. 2013.
Atheneum, apr. 2013, Vancouver, Marga Albushel,
on line.
Bârladul literar, 2012 si 2013, red. sef Gruia Novac.
Cetatea literara, 2012, red. sef Dan Brudascu.
Citadela, 2012, red. sef Aurel Pop.
Convorbiri literare, apr 2013, red. sef Cassian Maria
Spiridon.
Euphorion,11 iunie 2013, red. Dumitru Chioaru.
Galateea, 2003, red. sef Sorin Anca, Germania.
Glume, 1996, red. Ioan Moldovan, Bucuresti
Helis, 2012, red. sef Dobre Gheorghe.
Hyperion, 2012, red. sef Gellu Dorian.
Itaca, 2013, Irlanda, red. sef Viorel Ploiesteanu.
Moldova literara, 2012, red. Mihai Pastragus.
Mozaicul, 2013, red. Petrisor Militaru.
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Norii, 2003, red. sef Stefan Balan.
Observatorul, 2003, 2012 si 2013, red. sef Dumitru
Popescu.
Oglinda, 2013.
Onix, Irlanda, 2013, red. sef Ioan Mititelu.
Orizont, 2013, Cornel Ungureanu.
Poesis, 2003, red. sef George Vulturescu.
Poezia, 2003, red. sef Cassian Maria Spiridon.
Ramuri, 2013, red. Paul Aretzu.
Respiro, 2003 si 2013, red. sef Paul Doru Mugur.
România Literara, 2012 si 2013.

Spatii culturale, 2012, red. sef Valeria Manta
Taicutu.
Vatra, 2013, red. sef V. Podoaba.
Transilvania, 2004, red. Radu Voncu.
Destine literare, repetat
Noua Provincia Corvina, repetat
Almanahul Noua Provincia Corvina, 2015
Versuri cu chirie, ed. Cluj Napoca-Star, referințe:
Alex Cetățeanu, Eugen Evu, Ion Cristofor Filipaș,
Ani Sărac…
Martie 2016

Amenințarea
Este cea mai rafinată teroare
Între real și tumoare.

Prin îndepărtați prin unii critici
ai scrierilor mele literare
prin rude, prin unii dintre membri familiei,
prin vecini, prin foști vecini
prin turnători, prin șantajabili
prin interceptări
prin pătrunderi la domiciliu
în absența mea.

Amenințarea cu divorțul dacă,
Amenințarea cu ghilotina opacă
A sinelui și a sinei
A facerii binelui...
Am fost de sute de ori amenințat
De securitate, de informatori, de activiști
De necunoscuți
Telefonic, poștal, prin apropiați

Amenințarea și trădarea fac arta
Între Shambala și Agartha.

Istorie
Eminescu despre Ioan Corvinul
Uniad Ioan, vestit om despre care legenda spune
multe, s-a născut la Uniad( Uniedoara- Hunedoara)
la 1837. Tatăl său a fost om însemnat. Ioan s-a
dsitins deja sub Sigismund de Luxemburg. Împăratul
Albrecht l-a numit la 1438 Ban de Severin, unde are
ocazie a-și câștiga glorie împotriva turcilor.
După moartea lui Albrecht, Uniad se declară se
declară pentru Vladislav I în contra văduvei
Elisabeta. În 1442, împreună cu Nicolae Uliac (
Nicolaus Olahus Valahul, n) deveni voievod al
Ardealului și câștigă o biruință strălucită asupra
turcilor.
Ca toți românii adevărați...
Ca toți românii adevărați, Ștefan Vodă era
originar de origine și anume mureșean. Dar ce e
destineliterare@gmail.com

Maramureș decât o combinație de cuvinte între
Marmura( numită Poarta de Fier) și Mureș, râul care
trece prin ea.
Întrebare
Birui-vom domnii sodomiei bizantine și ai
cezaro-papismului cu capul de popă și trupul de
priap ?
Disprețuiește orice fel de speculă !
Disprețuiește orice fel de speculă, fie specula
de idei a politicianului, a gazetarului venal, fie
specula de bani a cămătarului, și a negustorului
uzurar, fir specula de tine însuți, alingăriei și a
cocoteriei. Munca, iubit popor românesc, iată
sufletul și creataorea tuturor lucrurilor mari .
Din M. Eminescu, Opere XIII, Publicistică, ediție
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critică întemeiată de Perpessicius,
Academiei, muzeul Literaturii Române.
Error…cumanum est !

editura

TARA
ROMANEASCA.
1310-1352.
STUDII GENETICE: BASARAB I, intemeietorul
Tarii Romanesti, a fost român fără nici o
legătură genetică cu cumanii. Neagu Djuvara a
mințit cu nerușinare.
Câţiva ani la rând cărţile lui Neagu Djuvara despre originea cumană a primilor Basarabi, publicate la prestigioasa Editură Humanitas au fost
succese de casă. Teoria originii cumane a dinastiei Basarabilor i-a adus mulţi bani în conturi
bătrânului istoric nonagenar, înşelând buna credinţă a cititorilor români şi sfidând logica istorică. Teoria cumană a Basarabilor promovată de
Neagu Djuvara, nu are nici o legătură cu realitatea
istorică. Şi ca minciunile proferate de Neagu Djuvara să fie complete l-a mai făcut pe Basarab I şi catolic, deşi bisericile ridicate de el erau zidite în cel mai
pur stil bizantin ortodox. Istoricii diletanţi şi o parte
a presei stipendiate de Soroş au dat curs promovării
acestei teorii absurde, tocmai pentru a lovi în fondatorii statului medieval românesc şi în Biserica ortodoxă. Trebuie să fi lipsit de elementare studii de
artă bisericească ca să susţii că Biserica Sf. Nicoale
din Curtea de Argeş era ridicată de un catolic.
Dar, iată, că recent cercetătorii clujeni patronaţi de Academia Română şi Centru de Studii Transilvane au analizat genetic mormântul unui membru
întemeietor al familiei Basarabilor: renumitul Vlaicu
Vodă. În 28 octombrie 2014, la Academia Română din București, a avut loc comunicarea
,,Mormântul 10 din Biserica Sf. Nicolae din Curtea de Argeş. Despre geneza Ţării Româneşti‖,
susţinută de către şef de lucrări dr. Beatrice Kelemen
(Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Biologie
şi Geologie – Institutul de Cercetări Interdisciplinare
în Bio-Nano Ştiinţe, Cluj-Napoca), CS I dr. Adrian
Ioniţă (Academia Română, Institutul de Arheologie
Vasile Pârvan, Bucureşti) şi CS I dr. habil. Alexan-

dru Simon (Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de
Studiere a Populaţiei – Academia Română, Centrul
de Studii Transilvane, Cluj-Napoca).
Evenimentul, găzduit de Sala de Consiliu a Academiei, a fost moderat de Acad. Alexandru Vulpe
(preşedintele Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie
a Academiei Române) și s-a bucurat de o participare
deosebită din partea comunității academice și universitare. În urma discuțiilor și comentariilor, cele
mai importante concluzii au fost următoarele: Defunctul din Mormântul 10 („Vlaicu Vodă‖) a
decedat cu puţin timp înainte de ridicarea Bisericii
Argeş II (biserica de astăzi), ridicată cel devreme pe
la 1350, fiind înmormântat în Biserica Argeş I (datând din anii 1230-1260), fiind vorba, cel mai probabil, de unul dintre fiii nenumiţi ai lui Basarab I
amintiţi într-un document din 1335; Nu au apărut
elemente care să îl lege în plan genetic pe defunct
de comunităţi sau indivizi de origine cumană;
istoria defunctului din mormântul 10 se înscrie în
coordonatele cruciate (anti-tătare la acea vreme)
ale afirmării monarhice, cunoscute atât de Ţara
Românească, cât şi de Moldova;Din cercetările
genetice reiese că Basarabii erau etnici români,
înrudiţi cu voievozii ortodocşi din Maramureş,
care au pregătit revolta împotriva Coroanei
maghiare şi „descălecatul” în Moldova, ce a dus
la întemeierea noului stat medieval românesc de
la est de Carpaţii Orientali. În concluzie „teoria
cumană‖ a lui Neagu Djuvara se înscrie ca şi cărţile
demitizante ale lui Lucian Boia în direcţia
„europeană‖ de falsificare a Istoriei României. În
opinia acestor “falsificatori ai istoriei” strămoşii
noştri originari trebuie să fi avut origini cumane
şi catolice, numai români ortodocşi să nu fie.
Ştiinţa geneticii a reabilitat însă adevărul istoric:
Basarabii erau români de religie ortodoxă.
Surse clujene. Universitatea Babeş-Bolyai,
Facultatea de Biologie şi Geologie – Institutul de
Cercetări Interdisciplinare în Bio-Nano Ştiinţe, ClujNapoca.

Conspect de Eugen Evu și Ștefan Doru Dancus
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Maria FILIPOIU
(ROMÂNIA)

CĂLĂTOR PE DRUM DE STELE
(In memoriam, Mircea Albulescu)
Din ultimul rol pe scena vieții,
Aplaudați la scenă deschisă,
Monștri sacri ai eternității
Ies, când viața de moarte-i învinsă.
Din ochi curge roua neputinței,
Cu ploaia din suflet prețuitor,
Să spele patima suferinței,
Pentru artist pe calea stelelor.
Artistul, de neam dezrădăcinat,
Călătorind pe drum de stele,
La al eternității Împărat,
Cu sufletul duce doruri grele.
Dar binecuvântat este popor,
Când duce comori prin val de vreme.
Că-n conștiințe e nemuritor,
Monstru Sacru al artei eterne.
*Artiștii nu mor, doar schimbă locul misiunii ancestrale!
10.04.2016
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Zeno FODOR
(ROMÂNIA)

Shakespeare – 400
Bogată și valoroasă manifestare festivalieră la Craiova

La 23 aprilie 2016, în ziua în care se
împlineau exact patru secole de la trecerea în
eternitate a celui mai mare poet dramatic al omenirii,
la Craiova lua sfârșit cea de-a X-a ediție a
Festivalului Internațional Shakespeare. Manifestarea
jubiliară - desfășurată sub genericul „Shakespeare
pentru eternitate‖ și având drept moto versurile:
„Nu-i marmură, nu-s lespezi de morminte / Regești,
mai mult ca versul meu să țină.‖ / „Când tot ce-i azi
va fi pierit cu-ncetul / Voci nenăscute încă-l vor citi‖
- a adus în capitala Băniei 22 de spectacole (eu am
reușit să vizionez 17, nepierzând nici unul
important) care, prin modul în care au fost gândite
de realizatorii lor, desfășurându-se în epoci și în țări
diferite, au întărit ideea că Shakespeare e al tuturor
timpurilor și al tuturor culturilor.
Pentru mine, patru dintre montări au fost de
excepție.

Primul dintre ele, cel care a și deschis festivalul în forță, a fost Richard al II-lea, interpretat de
59 de actori ai Teatrului Artistic Saitama din Tokio,
în regia celui mai celebru director de scenă din Ja84

ponia, Yukio Ninagawa (Foto 1). În originala viziune a acestui mare artist, acțiunea se petrece în
Japonia zilelor noastre, într-un azil de bătrâni ai
cărui pensionari, dornici să se distreze, după ce
pălăvrăgesc gălăgios, cântă și dansează tangou,
intră, împreună cu tinerii și simpaticii lor îngrijitori,
într-un joc de-a teatrul și încep să interpreteze istoria
lui Richard al II-lea, o istorie japoneză despre credința că dreptul divin îți permite să faci orice, despre
trufie și înțelegerea târzie a greșelilor pe care le-ai
făcut, despre loialitate și trădare, despre conflictul
dintre cei înțelepți și cei nesăbuiți. Alături de câțiva
excelenți interpreți vârstnici (mai ales Hiromu Kassai – Gaunt, Shinya Matsuda – York), tânărul Kenshi Uchida, cu înfățișarea sa efeminată, arborează o
ținută demnă, aproape fără gesturi, cu vorba calmă,
reținută, reușind să impună figura unui rege puternic
și hotărât, aparent înțelegător și binevoitor, dar care
nu admite contrazicerea și se dovedește, nu o dată,
de o cruzime feroce. Pare un stăpân absolut, dar…
revolta mocnește. Cei care hotărăsc până la urmă
sunt bătrânii nobili, cei care știu totul și urzesc din
umbră, pentru că nu sunt dispuși să-și piardă privilegiile. Un moment de profundă semnificație și deosebită frumusețe vizuală a fost cel în care Richard se
află în mijlocul unei pânze imense, care acoperă
întreg spațiul de joc și se mișcă precum valurile învolburate ale mării. În această postură, care simbolizează situația plină de primejdii și neprevăzut în care
se află regele, acesta, cel care credea, până nu de
mult, că nimic nu-l poate atinge pentru că a fost uns
pe tron de ceruri și e proteguit de divinitate, se
mișcă șovăielnic, are gesturi pripite și vocea ezidestineliterare@gmail.com
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tantă, actorul evidențiind cu finețe, fără exagerări,
mai mult prin nuanțe, cum trece personajul de la
încredere la deznădejde, de la siguranță la neputință.
Un alt moment de mare impact emoțional, dar fărăndoială și foarte discutabil, este cel din momentul în
care Richard, ajuns la adevărata înțelepciune, renunță la trufie și, implicit, la viață, se dezbracă, se
întinde pe o cruce și moare ca un martir. Povestea sa terminat, bătrânii pensionari ai azilului își părăsesc
brusc personajele și reiau tangoul lor de la început.
Dar apare brusc Bolingbroke, căruia coroana, venind
de undeva de sus, i se așează singură pe cap. Poate
că totul se va relua de la capăt?

Finalul festivalului a prilejuit și el, prin
spectacolul al III-lea al Teatrului Schaubühne din
Berlin (Foto 2), în regia unuia dintre cei mai prețuiți
directori de scenă contemporani, Thomas
Ostermeier, o demonstrație de înaltă artă scenică.
Lucrând pe o adaptare la actualitate a textului,
realizată de reputatul dramaturg Marius von
Mayerburg, regizorul a cizelat cu minuție fiecare
moment, fiecare replică, astfel că adevărurile
cumplite dezvăluite de Shakespeare, și care par a fi
ale zilelor noastre, erau susținute foarte convingător
de toți actorii din distribuție, dar mai ales prin
magistrala interpretare a rolului titular de către Lars
Eidinger. Actor de forță dar și de subtilitate, cu
disponibilități multiple pe care le stăpânește perfect,
acesta îmbină cu rafinament calitățile și tarele
celebrului său personaj, unul dintre cele mai
complexe din întreaga creație a lui Shakespeare,
prezentându-ni-l când simpatic, atrăgător, aparent
sincer și plin de bunăvoință, când odios prin
gândurile sale monstruoase și necruțarea față de toți
cei care-i stau în cale, când inteligent și neînfricat,
demn chiar de admirație, când disimulat, un ipocrit
destineliterare@gmail.com

perfect, extrem de abil în urzeli feroce a căror
realizare știe să o urmărească cu o perseverență de-a
dreptul diabolică. Și toate aceste treceri le realizează
ușor, firesc, parcă fără nici un efort, dar cu o
concentrare artistică totală.
Între aceste două repere se înscriu alte două
realizări scenice remarcabile.
Prima – în ordinea în care au fost prezentate
– este Romeo și Julieta, montată de Irad Rubinstein
la
Teatrul
Municipal
din
Beer-Sheva (Foto
3). Într-un decor
unic (o pasarelă
semicirculară, care
dă posibilitatea să
se joace pe ea, sub
ea și în interiorul
semicercului) se
derulează
o
poveste adusă și de
această dată în
actualitate, băieții
fiind niște hippyoți
din care nu se întrec în dueluri, ci în curse de
motociclete. Julieta e și ea o fată modernă, hotărâtă,
care știe ce vrea și se bucură de viață, de dragoste, la
modul sincer, firesc, fără vise și dulcegării, ca o fată
de azi, practică, directă. Într-un spectacol bine gândit
și interpretat la cote înalte în întregimea lui, câteva
scene sunt rezolvate într-o ingenioasă viziune
novatoare. De pildă, în momentele în care Julieta și
Doica pe de o parte, Romeo și Părintele Lorenzo pe
de altă parte vorbesc despre surghiunul lui Romeo,
acțiunile se desfășoară simultan, una pe pasarelă,
alta jos, replicile întretăindu-se. Tot simultan, în
timp ce pe pasarelă (în dormitorul Julietei) se
consumă noaptea nunții celor doi îndrăgostiți, jos
(într-o altă încăpere a Palatului Capuleților) Capulet,
Lady Capulet și Contele Paris beau vin și pun la cale
viitoarea nuntă a lui Paris cu Julieta. Efectul acestor
momente, văzute și auzite în paralel, este puternic și
răscolitor. Sau scena în care Julieta își face curaj să
bea licoarea dată de Părintele Lorenzo. In acest moment de cumpănă, Julieta are o viziune cu Tybalt și
Mercutio care o ajută să soarbă poțiunea dătătoare
de moarte aparentă. Dar momentul cel mai reușit, cel
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mai frumos, cel mai emoționant este finalul: în
piesă, Romeo se sinucide lângă presupusul cadavru
al Julietei, iar când Julieta se trezește din moartea
aparentă Romeo e deja fără viață. În acest spectacol
însă, Julieta se trezește înainte ca otrava băută de
Romeo să-și fi făcut efectul. Și urmează o superbă
scenă de dragoste, în care, alături de îmbrățișări și
sărutări pline de pasiune dar și de delicatețe, asistăm
și la un extraordinar de sugestiv joc al mâinilor și
degetelor, sugerînd dragostea imensă care-i unește
pe cei doi eroi, pentru ca atunci când, sub efectul
otrăvii, Romeo cade mort, Julieta să-și ia și ea viața.
Și nu mai urmează nici o replică din cele existente în
piesă, după această scenă minunată ne mai fiind nevoie de nimic, orice ar fi urmat ar fi stricat vraja.
Așa că, după cum se spune în Hamlet, „restul e
tăcere‖.
A urmat, la o zi distanță, un foarte ciudat, dar
incitant Macbeth, semnat de Luk Perceval (regizor
belgian stabilit în Germania) la Baltic House Theatre
Festival din Sankt Petersburg. Pe un text epurat,
redus la esența sa, avem tot o poveste modernă
despre crime și răzbunări care nu rămân niciodată
nepedepsite. Totul se petrece noaptea, într-o
ambianță stranie, cu șase vrăjitoare care sunt tot
timpul prezente fără să scoată însă nici o vorbă,
pentru că doar mintea lui Macbeth le percepe, doar
el le aude și de la el aflăm și noi ce au prezis. Avem
lungi tăceri, iar vorbele, atunci când vin, sunt rostite
în șoaptă. Macbeth, care bănuiește că Duncan i-a
violat soția, chinuit de acuzele de lașitate pe care i le
face Lady Macbeth pentru că ezită să o răzbune și
obsedat de spusele vrăjitoarelor care i-au prezis că
va deveni rege, se ambalează tot mai mult în ideea
de a-l ucide pe suveran, apoi în săvârșirea de noi și
noi crime, care atrag după ele mereu alte crime. Și-n
tot acest timp se tot spală neîncetat cu apă pentru că
se simte necurmat plin de sânge pe mâini, dar și pe
conștiință. Spectacolul e mai mult o dezbatere
filosofică decât o derulare de evenimente, realizată
cu mijloace artistice rafinate care te cuceresc.
Să trecem însă în revistă și celelalte
spectacole, pentru că mai multe dintre ele, chiar dacă
nu s-au ridicat la nivelul acestor patru înscenări
deosebite, au fost, totuși, niște reușite. Măcar
parțiale.
Abrahamse & Meyer Productions din Africa
86

de Sud, companie care a câștigat o reputație
internațională prin interpretarea novatoare a pieselor
lui Shakespeare, a prezentat Hamlet. Concepția
spectacolului pornește de la un fapt istoric real: cea
mai veche reprezentare a piesei Hamlet în afara
granițelor Angliei, încă în timpul vieții lui
Shakespeare, a avut loc în 1608, pe Coasta de Est a
Africii de Sud, când echipajul navei Red Dragon,
aparținând Companiei Indiilor Orientale, a jucat
piesa la bordul navei. Spectacolul de azi reproduce
acest eveniment sub forma teatrului în teatru: 6
marinari, după pregătirile pe care le fac chiar în fața
noastră, interpretează – într-un decor minimalist ce
sugerează o porțiune din puntea navei – tragedia
marelui Will. Adaptarea e reușită, marinarii-actori
(care joacă fiecare mai multe roluri, inclusiv pe cele
feminine) sunt buni și reușesc să-și individualizeze
personajele, textul e spus inteligent, cu adresă, dar
spectacolul nu are o miză majoră, un gând regizoral
care să-l individualizeze. Este, parcă, doar
reproducerea corectă a acelui spectacol din 1608,
jucat atunci de niște amatori. Și totuși, spectacolul
place, poate tocmai fiindcă învie o pagină de istorie
culturală despre care nu prea știam mare lucru până
acum.
Un alt Hamlet ne-a fost prezentat, în regia
lui Andrew Hilton, de un ansamblu din Bristol intitulat Shakespeare at the Tobacco Factory. E o trupă
care montează multe spectacole, majoritatea din
opera shakespeariană, cu care întreprinde și numeroase turnee, atât în Anglia cât și în străinătate. A fost
singurul spectacol din festival care s-a jucat în costume de epocă, dar asta nu i-a ridicat deloc cota valorică. Am asistat, parcă, la un spectacol-școală lipsit
de un evident gând regizoral, creat doar pentru ca
spectatorii tineri să ia un prim contact cu capodopera
shakespeariană și cu epoca în care a fost scrisă. A
fost, adică, un spectacol cuminte, în care puteai admira rostirea foarte frumoasă a textului, grija principală a majorității actorilor fiind aceea ca versul să
sune bine, cât mai clar și mai muzical, neglijând însă
evidențierea și nuanțarea ideilor. Doar interpretul lui
Polonius (Ian Barritt) a dat personajului relief și
complexitate. Alan Mahon, interpretul lui Hamlet
este, fără-ndoială, un actor talentat, care știe să
transmită idei și care m-ar fi convins total într-un
spectacol radiofonic. Dar zâmbetul pe care-l arbora
destineliterare@gmail.com
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permanent contrazicea, în aproape toate momentele,
starea personajului, anulând valoarea rostirii
adecvate a textului.
Prințul Danemarcei apare și într-un al treilea
spectacol, montat la Teatrul Flaut din Stratford de
Kelly Hunter, regizoare, actriță și scriitoare foarte
apreciată pentru modul în care regândește piesele lui
Shakespeare. În acest caz, textul, intitulat Hamlet,
cine-i acolo?, mult scurtat, comprimat la esența lui,
a devenit o tragedie casnică ce se derulează în
noaptea nunții Gertrudei cu Claudius. Într-o mică
sală Studio, având ca decor doar o canapea, șase
actori foarte buni (dintre care nu pot să nu-l
evidențiez, totuși, pe Mark Quartley, strălucitul
interpret al eroului titular), pasionați, implicați,
jucând dăruit și nuanțat, reușesc să ne transmită cu
claritate și, aș zice, într-o formă colocvială, atât
ideile majore ale textului, cât și frumusețea lui. A
fost un spectacol electrizant, care i-a cucerit pe
spectatori.
Iulius Caesar, opera shakespeariană cu cea
mai puternică rezonanță în actualitate, a fost
montată, special pentru acest festival, de Teatrul
Național din Craiova. Piesă politică despre putere,
despre seducția ei și pericolul să degenereze în
dictatură, mai ales când la conducere se află un
personaj carismatic (un dictator luminat – ca să
folosesc o sintagmă mult uzitată azi), despre
răsturnarea cu forța a unor regimuri politice și
justificarea perfidă a crimelor comise în asemenea
cazuri, despre importanța ca cetățenii să fie
responsabili pentru soarta patriei și să acționeze
pentru binele ei (dar nu oricum), despre greșeli și
răspunderea celor care le săvârșesc, de fapt despre
omul aflat în vâltoarea istoriei, o istorie care, cu mici
variațiuni, se tot repetă și ne îndeamnă la vigilență.
Regizorul american Peter Schneider plasează
acțiunea în zilele noastre, amintindu-ne, prin
proiecții uriașe pe fundal, de înfruntările sângeroase
la care am fost martori și de personalitățile (pozitive
sau negative) pe care le cunoaștem și ale căror
acțiuni seamănă izbitor cu cele ale eroilor din Roma
antică despre care scrie autorul. Pentru că ceea ce se
întâmplă apoi pe scenă, în interpretarea de bună
calitate a actorilor craioveni, par momente din
actualitățile transmise de televiziuni la Breaking
News. Numai că prestația actorilor (concentrată,
destineliterare@gmail.com

nuanțată, convingătoare) este sufocată de
permanentele proiecții abstracte de pe fundal, aflate
într-o continuă schimbare. Uneori (dar de prea
puține ori) poți distinge în unele și câte un simbol,
dar de cele mai multe ori ele nu fac decât să-ți
distragă atenția de la ideile pe care spectacolul se
străduiește să le transmită. Păcat, pentru că mesajul
piesei este foarte important și în zilele noastre.
Tot de la Iulius Caesar pleacă și
experimentul regizorului italian Romeo Castellucci,
artist foarte cunoscut și apreciat, dar care de data
aceasta a dezamăgit. Am asistat la trei monologuri.
Mai întâi, un actor a redat, de unul singur, la un
microfon, ca la un spectacol radiofonic, discuția
dintre cei care complotează împotriva lui Caesar.
După plecarea acestuia apare un bătrânel, care e
Caesar, și care, urcat pe un piedestal, nemișcat ca o
statuie, ne transmite un lung mesaj, dar numai din
gesturi și mimică, fără să scoată nici un cuvânt. Apoi
pleacă și el și vine Marc Antoniu, tot bătrânel, care
ține și el un discurs în care laudă meritele lui
Caesar. Și cu asta spectacolul se termină. Desigur,
poți descifra niște idei, niște simboluri, dar e mult
prea puțin față de bogăția ideatică a piesei lui
Shakespeare.
Teatrul Laborator Sfumato din Sofia, creat
de regizorii Margarita Mladenova și Ivan Dobcev ca
un spațiu al inovației permanente, al căutărilor
continue, a adus la festival Poveste de iarnă în regia
Margaritei Mladenova. Piesa este ciudată, în unele
aspecte ale ei neverosimilă și foarte greu de montat.
Nici trupei bulgare nu i-a reușit prea bine, doar
decorul și costumele, toate de un alb imaculat,
semnificând puritatea eroinei principale acuzată pe
nedrept de adulter, a reușit să impresioneze.
Regizoarea nu a găsit nimic nou, nimic incitant care
să ne stârnească interesul, așa că spectacolul s-a
derulat destul de monoton, iar actorii, care n-au
crezut în personajele lor și în povestea pe care
trebuiau să ne-o prezinte, și-au cam turuit textul
aproape fără nuanțe.
In Piața William Shakespeare din fața
Naționalului craiovean, The Worchester Repertory
Company ne-a delectat cu Comedia erorilor. S-a
jucat puțin mai „gros‖ - cum se spune în limbaj
teatral –, ceea ce e normal pentru o comedie de mare
vervă prezentată în aer liber, într-un ritm drăcesc,
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dar expresiv, nuanțat, cu multă veselie și voie bună.
Interpreții au fost inventivi, plini de fantezie în găsirea de noi și noi poante de bun gust, dar, când a fost
nevoie, au știut să fie și romantici.
Un experiment interesant și reușit a fost cel
al Teatrului „Regina Maria‖ din Oradea. Regizorul
Gavriil Pinte, cunoscut și apreciat pentru montările
sale neconvenționale, a realizat aici spectacolul În
inima nopții – Episodul Lear, scenariu propriu
adaptat după tragedia lui Shakespeare, cu inserții din
George Banu și Monique Borie. Într-o lume
integrată lumii noastre, de fapt lumii din toate
timpurile, în care războiul e permanent prezent, Lear
își caută un nou loc în care să trăiască, dar drumul
lui, fuga lui neîncetată, de alții și de sine însuși, se
dovedește o fugă pe loc, un drum care nu duce
nicăieri. Deși realizat cu mijloace foarte concrete („e
un teatru frust‖ – spunea regizorul), spectacolul este
o parabolă filosofică despre omul care își caută
neîncetat locul în lume.
Teatrul „Tony Bulandra‖ din Târgoviște a
recurs la păpuși pentru un reușit spectacol cu Romeo
și Julieta, semnat de regizoarea Irina Niculescu.
Sunt marionete deosebit de expresive, sculptate cu
mare artă, mânuite la vedere de actori talentați, care
știu să coordoneze cu precizie fiecare mișcare a
personajului, să-i imprime mici gesturi și mișcări
fine și semnificative și, în același timp, să rostească
nuanțat și cu adresă exactă replica adecvată. Cel mai
frumoa și emoționant moment al spectacoilului este
finalul, când Romeo și Julieta pornesc împreună spre
stele și, desigur, spre eternitate.
Regele Lear, realizat de studenții
Departamentului de Arte al Universității din Craiova
sub îndrumarea prof. univ. dr. Alexandru Boureanu,
este un spectacol ce îmbină actori cu măști și păpuși
mari, care sunt, fiecare, prelungirea corpului
actorului mânuitor. Experimentul, gândit interesant
și promițător, din păcate nu are ritm, curge lent și
monoton, rămânând, din punct de vedere artistic, la
stadiul unei încercări școlărești.
O altă producție studențească a fost A
douăsprezecea noapte a absolvenților de la
U.N.A.T.C. București, clasa conf. univ. dr. Paul
Chiribuță, pusă în scenă de Mihai Constantin, un
bun cunoscător al universului shakespearian. Într-un
spectacol novator ca expresie scenică, dar care
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respectă intențiile și atmosfera autorului, tinerii
interpreți au demonstrat talent autentic, capacitatea
de a crea tipuri complex definite (cel mai bun
exemplu fiind Malvolio, gândit și realizat perfect
unitar prin ținută, gesturi, mers, voce, intonații), de a
transmite gânduri și sentimente (foarte frumos și
delicat a fost redată, de pildă, evoluția relației dintre
Viola și Orsino), vervă îndrăcită, veselie debordantă,
plăcere de a juca și a se juca, rezultatul fiind un
spectacol încântător, care transmite o adevărată
bucurie a vieții.
În cadrul secțiunii „Educație prin
Shakespeare în școli‖, Compania de Teatru OKaua,
înființată la Liceul teoretic „Al. I. Cuza‖ din
București sub conducerea actorilor Gabriela Bobeș
și Ionuț Popescu, a reconstituit sugestiv – sub titlul
Ultimele douăsprezece respirații – atmosfera unei
taverne din Londra începutului de secol XVI. Pe un
scenariu inteligent, în care au fost înserate și câteva
scene din opera marelui dramaturg, un grup de tineri
talentați, unii având aproape nivel de profesioniști,
sinceri, firești, reușesc să-i aducă un frumos omagiu
la Shakespeare „al cărui nume nu trebuie să rămână
închis între patru scânduri, ci trebuie aplaudat‖.
Am urmărit și trei originale recitaluri
inspirate din opera marelui Will.
În 7 bufoni și Piotr Kondrat, actorul polonez
a trecut, rând pe rând, prin șapte cunoscute personaje
shakespeariene, fiecare fiind un bufon de alt tip (al
poruncii, al tinereții, al puterii, al lăcomiei, al
adulterului, al iubirii fericite, al viselor). Deși a
depus un efort considerabil, interpretul nu a reușit –
nici prin rostirea textului, nici prin mișcare, gesturi
și mimică – să diferențieze suficient personajele
întruchipate, rămânând la un stadiu explicativ,
didacticist.
Artistul indian Raju Bera (coordonat de
regizorul Manish Mitra, creatorul unui nou limbaj
teatral bazat pe înnoirea mijloacelor de expresie ale
teatrului indian tradițional) a redat în Macbeth
Badya, prin dans și atitudini corporale, dar și mici
momente de pantomimă, frământările sufletești ale
celebrului personaj evocat. Actorul s-a dovedit
foarte expresiv, stările sufletești au fost bine
reflectate prin mișcări, gesturi și ritm.
WILLIAM – spectacol muzical, cu un
singur om și un cvartet de coarde, despre William
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Shakespeare – a fost creat în Suedia, la
SthlmsMusik Teater. Scenariul (o speculație bazată
pe realități istorice, evenimente din viața și
activitatea creatoare a lui Shakespeare și pe teorii
inspirate de sonetele sale) și muzica (în maniera
operei rock) sunt semnate de Jan-Erik Sääf, regia îi
apaține lui Andreas Boonstra, interpret fiind Jonas
Nerbe, un actor multilateral, expresiv și convingător.
Acești trei artiști, susținuți și de cele patru talentate
instrumentiste ale cvartetului, au creat un spectacol
încântător, a cărui idee majoră este că oamenii au
nevoie să fie liberi, să poată visa și cuteza.
*
În paralel cu Festivalul au avut loc trei
sesiuni științifice cu participarea unor reputați
shakespearologi din numeroase țări, lansări de cărți
de și despre Shakespeare, vernisaje de expoziții
inspirate din opera sa, concerte de muzică
renascentistă și simfonică modernă, ateliere de
creație pentru tineri critici de teatru, reuniunea
reprezentanților Rețelei Europene de Festivaluri
Shakespeare, ședința Comitetului Executiv al
Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru
(AICT), întâlnirea Comitetului redacțional al revistei
Critical Stages/Scènes Critiques, decernarea titlului
de Doctor Honoris Causa al Universității din
Craiova reputatului critic George Banu, prof. univ.
la Sorbona, președinte de onoare al AICT,
decernarea Premiului Internațional Shakespeare,
ediția a V-a, acordat de Festivalul Internațional
Shakespeare și British Council România regizorului
Thoms Ostermeier, decernarea Premiilor AICTSecția Română (Teatrologie) „unor personalități care
au marcat și marchează prezența lui Shakespeare în
spațiul cultural românesc, doi adevărați ambasadori
ai excelenței, sub semnul lui Shakespeare‖. Este
vorba de de Ion Caramitru, „un actor shakespearian
emblematic‖ și de Emil Boroghină, creatorul și
directorul Festivalului Shakespeare de la Craiova,

destineliterare@gmail.com

cel care, prin gândirea sa vizionară și munca sa
inteligentă și neobosită „a pus Craiova pe harta
marilor Festivaluri Shakespeare din lume‖.
*
În cele trei zile care au urmat Festivalului
Shakespeare, la Craiova au avut loc, în prezența
unor mari personalități ale mișcării teatrale europene
și a numeroși ziariști veniți de pe tot continentul,
manifestările celei de-a XV-a ediții a Premiului
Europa pentru Teatru. Evenimentul a fost organizat
de Teatrul Național „Marin Sorescu‖ și Fundația
Shakespeare, sub Inaltul Patronaj al Parlamentului
European și al Consiliului Europei. Premiul Europa
pentru Teatru i–a fost decernat coregrafului și
regizorului suedez Mats Ek, „ale cărui rădăcini și
creații artistice și-au pus amprenta în mod decisiv
asupra evoluției dansului contemporan‖. Premiul
Special i-a revenit regizorului român Silviu
Purcărete, „un reprezentant al artei dramatice
extrem de prețuit atât în țara sa, cât și în străinătate‖.
Premiul Europa-Realități Teatrale, ediția a XIII-a, a
fost acordat regizorului maghiar Viktor Bodó, ale
cărui spectacole, mereu novatoare, transmit nevoia
de teatru;
regizorului german Andreas
Kriegenburg, un fantast realist, un perfecționist,
care reușește să îmbine fericit luciditatea cu o
fantezie extraordinară; regizorului spaniol Juan
Mayorga, al cărui teatru, plin de încărcătură
filosofică și poetică, ne invită mereu să gândim;
Teatrului Național din Scoția, pentru contribuția sa
la promovarea istoriei și culturii scoțiene; și lui Joël
Pommerat, scriitor și regizor francez, care
consideră teatrul un loc al experimentelor, al
interogărilor, al amestecului realismului cu
imaginația, al intimității cu socialul și politicul.
În zilele dedicate evenimentului au avut loc
spectacole ale laureaților și ample discuții despre
creațiile acestora.
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Al FRANCISC
(CANADA)

Maria
Și vreți să încep direct cu Maria? Păi nu mai
îmi aduc aminte persoana nici măcar cât de o halviță
la cofetăria din colț . Dar am să vă vorbesc despre
mine, personajul cu cel mult zece kilograme peste
greutatea ideală pentru încasat castane fierbinți , fără
riduri prea multe și o calviție inițială acceptabilă prin
care lumea aia care cicălește mereu își poate strecura
mâna pentru o tentativă de înlăturare a ființelor alea
care sar vesele, acolo . Pe onoarea mea de lefegiu .
Și aveți parte și de un răsuflet de hipopotam care
apăre după primele trei trepte făcute în sus pe orice
scară, Richter sau Celsius, ca să ajung la un etaj următor care să fie cuprins neapărat în prezicerile ursitoarelor mele care stau acuma cu mâna întinsă pe
unde apucă loc liber din cauza concurenței , sărăcuțele .
Maria era chiar și bunica mea din partea tatălui , căsătorită biblic tot cu un Iosif care avea să mă
îndemne mai târziu să mănânc repede, repede, de
parcă stăteau să dea tătarii.
Și colega mea de clasă din Apața aia unde se mai
trăgea cu arbaleta la fel, cea care mă privea cu un
zâmbet trist ce prevestea eșecul. Eșecul a ce? Pe
atunci nu puteam să îmi imaginez astfel de potriveli
futuriste și sentimentale ca de exemplu tentativa
colegei de a-mi strecura în palmă un leu desprins
direct din sufletul ei, fără să fi știut că avea așa ceva
. Mai ales că nu mă învățase nimeni despre astfel de
fițe.
În legătură cu fetele, aveau să apară oarecari
zvonuri abia pe la treisprezece ani, moment în care
urma să mi se șoptească ușor că trebuiau pupate. Păi
la ce putea să folosească o astfel de nerozie?
Și dezbrăcate, să nu uiți, neapărat dezbrăcate,
netotule . Ei uite că aici lucrurile începeau să se
complice vertiginos . Cum aveam să mă descurc eu
cu două rânduri de haine, Dumnezeule mare , mai
ales că cele de fată erau puțin diferite, puțin ciudate?
Am răsuflat adânc și am luat autobuzul opt din stația
de la complexul mare către una sau două din
intrările intreprinderii Tractorul, locul unde trebuia
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să îmi fac luna de practică după terminarea clasei a
zecea de liceu sau mai știu eu ce. N-am aruncat către
clădirea plină de sine a școlii nici măcar o privire în
timp ce îmi aduceam aminte că oamenii din Apața
dădeau școala cu slănină fiartă dar cred că nu erau
tocmai zdraveni la cap.
Am părăsit mijlocul transpirat de transport și
portarul îmi făcu semn să trec fără să îmi ceară nici
măcar o legitimație cu termen depășit , cu o
superioritate regească culeasă de pe drumul
neasfaltat dintre Lună și Soare.
Și asta după ce fratele lui Gelu ne chemase în
câmpul de grâu din spatele blocurilor, își dăduse jos
pantalonașii nevinovați și începuse să se masturbeze
energic, sub privirile noastre, în timp ce fratele lui
striga către noi și ne spunea că IA UITAȚI AICI CE
POATE FRATELE MEU, vreme în care eu îl
măsuram fără să pot să înțeleg nimic.
Nici măcar lichidul alb care avea să îi
țâșnească la urmă nu aduse vreo explicație
plauzibilă.
Clădirea secției în care eram repartizat fusese
desenată de o mână mai puțin inspirată.
Avea să mi se dea ca sarcină ca nu cumva să
mă apropii prea tare de mașinile unelte care dădeau
periculos și din mâini și din picioare și păreau să nu
aibă absolut nimic mecanic în ele.
Iar fetele trebuiau pupate, admirate, distrate
și legate bine de sine. Chestia asta cu legatul avea să
mă chinuie luni de zile de vreme ce nu știam nici
măcar dacă era indicat să folosesc sfoară de cânepă
sau din material sintetic.
Pauza mă elibera ca pe o dejecție în spatele
secției, pe niște tuburi de beton folosite la canalizare
care treceau pe sub toate weceurile de secție ale
fabricii .
Poate că mai târziu aveam să fiu cărat și eu
printr-o astfel de tubulatură, cât mai departe de
binele meu personal .
Îmi puneam fundul pe ciment și desfăceam feliile
neglijente de pâine puse de mama, cea mai bună
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
ființă din lume. Cea care mai tot timpul se gândea la
nemurirea sufletului.
Copacii îmi făceau uneori semn cu mâna și
veneau și se puneau de-a stânga și de-a dreapta
subsemnatului, fără să scoată o vorbă și fără să îmi
deslușească nimic din tainele vieții prezente sau
viitoare.
O singură dată aveam să fiu invitat la o
vecină care urmă să mă pună la masă înaintea unei
plăcinte imense de mere și să mă întrebe de viața
mea sentimentală ca mai apoi, după primele mele
răspunsuri cusute cu ață albă, să înceapă să râdă fără
oprire.
Nu prea știam eu bine ce erau alea fetele dar
trebuia să povestesc, nu?
Uneori mai bătea și vântul, neuitând să aducă
aproape fiorii întrebărilor lăsate fără un răspuns
concret.
Dar de la o vreme avea să intre în scenă o
fată care să se așeze pe tuburi cu aerul că i-ar fi
aparținut de o mie de ani.
Un timp urmă să păstreze distanța și să mă studieze
în tăcere, printre mușcăturile ei de șoricel suferind
de piept dar mai încolo veni ea singură la un braț
distanță de mine.
Aș fi putut să o împing jos de pe rotundurile
turnate sau să o trag mai aproape de pieptul meu,
parcă. Oare ar fi protestat energic la așa manevre
ticăloase?
La două zile distanță începu să mă salute și
să îmi vorbească asemenea unei cunoștințe făcute pe
întuneric. Pe întunericul cui?
Nu știam prea bine cum dar am încercat să
fac mereu ca discuțiile noastre să pară firești și să ne
apropie, pe cât posibil.
-Gabi, i-am spus eu întinzându-i mâna la care
ea mi-o strânse cu un zâmbet revărsat peste față și
îmi răspunse că pe ea o chema Maria.
Mi-ar fi plăcut să îi rețin mâna mai multă
vreme dar îmi era frică să nu fac vreo greșeală de
tactică.
Dar distanța dintre noi părea să se micșoreze
tot mai mult și așteptam cu multă nerăbdare clipele
în care ea avea să îmi zâmbească și să își lase
expresia feței în sufletul meu alb ca un omăt
proaspăt.
Și tot atunci am început să îmi împart
pachetele de hrană cu Maria.
Maria făcea practică în secția din spatele
nostru, deci eram practic vecini și constatarea asta
m-a lăsat să îi dau o jumătate gratuită de îmbrățișare
la care ea avea să nu protesteze.
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Începeam să visez cu ochii deschiși filme
colorate în roz. Și tot mai des aveam să îi simt trupul
și sufletul aproape de mine, chiar dacă gurile rele ar
fi zis că aproape de poarta pe care se părăsea fabrica
în fugă la terminarea programului, oameni buni.
Pământul devenise moale iar Luna de-a dreptul
visătoare, atârnată deasupra capului meu ca o
farfurie plină cu sărmăluțe de dulce. Nu mai aveam
nevoie de încălțăminte de vreme ce începusem să
plutesc. Aș fi vrut s-o invit la un vals dar cuvintele
mi se sfârșeau de oboseală înainte să fi ajuns la
difuzor.
Dar așa nu mai mergea, adică trebuia să o
chem la mine acasă ca să ne fi apropiat și mai tare
unul de altul.
Cel puțin așa sunau legile băieților din
cartier, adică O INVIȚI ACASĂ, O DEZBRACI ȘI
DUPĂ AIA AI SEX CU EA CÂT TE ȚIN
CURELELE.
O teamă nelămurită începea să îmi umple
fiecare fibră din trup. Păi ce avea Maria să creadă
despre mine dacă o chemam de-a dreptul la mine?
Că vroiam doar să fac dragoste cu ea? Dar eram de
părere că povestea noastră devenise mult mai
profundă decât în mod obișnuit așa că zile în șir
aveam să evit subiectul cu invitația. Care urmă să
revină la mine ca o pisică flămândă și încăpățânată.
CHEAMĂ FATA, CHEAMĂ FATA...
Îmi venea tot mai greu să arunc de fiecare
dată gândul la gunoi și să îi mai pun și capacul
deasupra. ASTĂZI E ZIUA, ASTĂZI E ZIUA, miam zis eu ca să îmi fac curaj să o chem dar nu urmă
să am loc fiindcă ea legă de la un capăt la altul o
istorie nesărată despre un văr mai de departe care nu
se pricepea să iasă cu bine din situațiile limită în
care îl târa soarta.
Am ascultat-o cu multă răbdare și în ultimul
minut de pauză i-am spus că o invitam la mine
acasă.
Ea avea să mă privească lung, intens, să tacă
un minut , ca mai apoi să îmi spună că vine, cum să
nu, strângându-mi ușor mâna.
O, mă făcuse fericit cât pentru o viață
următoare.
-Dar te superi dacă vin cu Lumbangoe,
prietenul meu din Coasta de Fildeș?
Da‘ mai încăpea vorbă? De vreme ce nu stabilisem
nici măcar ora și ziua întâlnirii...
Sau locul de unde aveam să o iau,
îmbrățișată gata cu ăla ?
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Karina GALVEZ
(ECUADOR/ USA)

My best poems shall be for you

My best poems shall be for you,
Because you have taught me how to live again,
Because you have awaken that dormant love of mine,
Right when I had started to believe I didn‘t know,
Anymore, what to feel was.
My best poems shall be for you,
And my best kisses, and my body, and my soul.
When the days are rainy and the nights are calm,
I‘ll relive your memories and I‘ll be very glad.
Your best wishes shall be for me,
And, thus, poetry and wishes will become one,
And this world, in jealousy,
Shall stare at our glee.
Only us two in the world. Only you, only me.
Only you and me in this world and in this eternal passion.
When you open your eyes, even if my voice is not there,
Keep in mind that I shall be there, always there.
© Karina Galvez
www.karinagalvez.com
(―My Best Poems Shall Be For You‖ was written, originally, in Spanish).
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Aureliu GOCI
(ROMÂNIA)

Un salon literar şi un festival al cărţii cu deschidere europeană

„ROTONDA PLOPILOR APRINŞI”
ediţia a VI-a, Râmnicu Vâlcea, 14-20 mai 2016

Organizatori, locaţii, participanţi
Salonul Naţional de Literatură şi Arta
„Rotonda Plopilor Aprinşi”, ediţia a VI-a şi
Festivalul Cărţii de la Râmnic, ediţia a III-a, s-au
desfășurat,
anul
acesta,
sub
patronajul
Arhiepiscopiei Râmnicului, al Consiliului Local şi
Primăriei Râmnicu Vâlcea, al Filialei Sibiu a
Uniunii Scriitorilor, Asociaţiei Culturale „Curierul
de Vâlcea‖, Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul‖
Vâlcea, al Ateneului Sătesc Zăvideni din comună
Prundeni - Vâlcea şi al Editurii Antim Ivireanul din
Râmnicu Vâlcea. Ciclul de manifestări a fost pus
sub semnul aniversării a 300 de ani de la moartea
martirică a mitropolitului şi marelui cărturar Antim
Ivireanul, de numele căruia se leagă o serie întreagă
de înfăptuiri culturale vâlcene şi naţionale.
Amplele manifestări culturale de la Râmnicu
Vâlcea au fost salutate, în ședința inaugurală, de
ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, de
Eduard
Rovira
Gual,
primarul
orașului
Terredembarra, din Spania, precum și de acad. Gh.
Păun, ambasadorii Lilian Zamfiroiu și George Călin,
de scriitorii Ioan Radu Văcărescu, Florentin
Popescu, de artistul spaniol Juan Panisello Chavarria
ș.a.
La Biblioteca judeţeană „Antim Ivireanul‖,
la Muzeul judeţean „Aurelian Sacerdoțeanu‖ şi la
cel al Satului vâlcean din Bujoreni, au avut loc
lansări de carte, expoziţii editoriale şi de artă,
întâlniri cu cititorii, prezentarea în premieră a unor
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noi publicaţii culturale, decernarea de trofee,
diplome şi medalii unor personalităţi locale, din ţară
şi de peste hotare, care s-au remarcat prin prestaţiile
lor, de-a lungul ultimilor ani, în literatură, artă
plastică și muzică. La toate acestea şi-au dat
concursul
academicieni,
scriitori,
profesori
universitari, artişti plastici, muzicieni, editori.
Și în acest an, Salonul Național de Literatură
și Artă, care şi-a luat numele de la una dintre cele
mai frumoase cărţi ale lui Valeriu Anania, născut în
Vâlcea, şi-a demonstrat deschiderea sa către Europa
– prin participarea unui grup de scriitori şi artişti
spanioli de prestigiu, între care Jesus Avila
Granados şi Joan Panisello Chavarria. Cel dintâi şi-a
lansat aici primul volum al romanului Ultimul eretic,
tipărit de Editura Antim Ivireanul, iar cel de al
doilea a venit în calitate de ilustrator al volumelor
Zăpada şi ochii lupilor, de Coman Şova (ediţie
bilingvă română-spaniolă, apărut recent la Editura
Artemis din Capitală) și Regimentul Alb, de Ioan
Barbu (apărut în 2015, în lb. spaniolă, la editura
canadiană Destine Literare din Montreal; ambele
cărți fiind traduse în spaniolă de Gabriela Banu),
cărora li s-au alăturat alți invitaţi de seamă, din
Spania: Eduard Rovira Gual, primarul orașului
Terredembarra, Judit Figueras Bové, Josefa Artero
Fernández, Joana Casanova Torta, Iury Dutza, din
Franţa: Jean-Yves Conrad - și din Canada: Alex
Cetățeanu, scriitor de origine vâlceană.
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Cartea – tezaur de gândire şi de suflet
Aşa s-ar putea numi – de ce nu? – Salonul de
Literatură și Festivalul Cărții de la Râmnicu Vâlcea,
o manifestare care a făcut din acest oraş, timp de
șapte zile, o adevărată capitală a cărţii, în care şi-au
dat întâlnire edituri din localitate şi din ţară: Praxis a
Arhiepiscopiei Râmnicului, Antim Ivireanul din Rm.
Vâlcea, Betta Bucureşti, Rawex Coms Bucureşti,
Inspirescu Satu Mare, Zodia Fecioarei Piteşti, Fortuna Rm. Vâlcea, Singur Târgovişte, Ştef Drobeta
Turnu Severin, ARTEMIS București, Tracus Arte
București ș.a. Conducătorii lor, unii dintre ei însoţiţi
şi de autorii pe care i-au tipărit, au prezentat standuri
şi volume de ţinută, care au demonstrat, fără putinţă
de tăgadă, că în localităţile din care au venit există o
mişcare literară diversă şi interesantă, capabilă să
dea o idee despre nivelul şi locul pe care aceste instituţii îl ocupă la ora actuală în contextul culturii
naţionale. Între cărțile prezentate și foarte apreciate
în cadrul Festivalului de la Râmnic le amintim pe
următoarele: „Ultimul eretic‖, de Jesus Avila Granados, „Zăpada şi ochii lupilor‖, de Coman Şova,
„Memoria trestiei‖ de Mihai Antonescu, „Regimentul Alb‖ și „Răpirea sângerândă‖, de Ioan Barbu,
„Pravila de la Govora‖, din 1640, reeditare de Editura Fortuna, „Patimile lui Dracula‖, de C. Zărnescu,

„Odihna pietrei‖ de Emilia Dănescu, „La Machu
Picchu, pe treptele zeilor‖, de Radu Alexandrescu,
„O căsătorie infernală‖ de Nicolae Sârbu (Reșița). În
cadrul acestui Maraton al Cărții, și-au mai prezentat
ultimele apariții editoriale scriitorii Aureliu Goci,
Gabriela Banu, Ștefan Dumitrescu (Tulcea), George
Terziu (Satu Mare), George Călin (Urziceni) ș.a.
Cu acest prilej, a fost lansat şi nr. 1 al revistei
de înaltă ţinută „Rotonda Valahă” (director, Ioan
Barbu; redactor șef, Ion Andreiță), publicaţie trimestrială de literatură, artă și civilizație, care apare sub
egida Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din
România și a Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea‖. Apariția noii reviste în peisajul publicisticii
literare din România a fost salutată de acad.
Gheorghe Păun, reputat om de știință și de cultură,
poet și cu o operă remarcabilă, de poetul, prozatorul
și traducătorul Ioan Radu Văcărescu, președinte
interimar al USR – Filiala Sibiu, de Alex Cetățeanu,
președintele Asociației Scriitorilor Români din
Canada, de Florentin Popescu, redactor șef al
revistei „Bucureștiul literar și artistic‖, Iury Dutza
(Spania), Constantin Zărnescu, Emil Catrinoiu,
Ștefan Dumitrescu etc.

Poezie şi muzică
Adjuvanţi nu numai plăcuţi, ci şi necesari ai
cărţii, poezia şi muzica şi-au dat întâlnire cu
participanţii la manifestări în aula Bibliotecii
judeţene. Duminică, 15 mai, pianista și
compozitoarea Carmen Daniela, din Germania, a
susţinut un concert extraordinar de „Clasică
vieneză‖, iar a doua zi a concertat Fanfara „Gabriel
Chaborschi" a Palatului Copiilor și Liceului de Artă
Rm. Vâlcea, coordonată de prof. Constantin
Andrei, în vreme ce barzii invitaţi ai Festivalului –
Passionaria Stoicescu și Vasile Szolga – i-au
delectat pe cei mai tineri cititori cu creații proprii,
versuri şi povestiri adecvate vârstei lor.
Muzica de calitate a fost prezentă și în cadrul
altor manifestări organizate de-a lungul săptămânii
culturale de la Râmnicu Vâlcea. Bunăoară,
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cunoscutul solist de muzică populară Ion Lupu a fost
capul de afiș la recepția oferită oaspeților la
restaurantul „Cupidon‖, iar „regele romanței‖, cum a
fost numit Gh. Cărbunescu de poeta Passionaria
Stoicescu, i-a încântat pe cei prezenți la recepția
amintită și la manifestările organizate la Muzeul
Satului Bujoreni cu un potpuriu de cântece
românești și de romanțe din albumele sale „Mama ‖
și „Tata‖. Tot la Muzeul Satului din Bujoreni, situat
într-un splendid cadru natural, a încântat pe
participanți și vioara maestrului Ionel Puia
(Rapsodia vâlceană), ca și recitalul de poezie – un
adevărat concert de metafore – susținut de Florentin
Popescu, Ion Andreiță, Alex Cetățeanu, Eliza Roha,
Nicolae Sava, Coman Șova, Iuliana Paloda-Popescu.
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Când simezele îşi spun cuvântul
Ediţia din acest an a Salonului a găzduit nu
mai puţin de trei expoziţii: una de pictură, sticlă şi
metaloplastie, la Biblioteca Județeană (autori:
Eugenia Enescu şi Adrian Radu) şi două de pictură:
Tina Popa şi Gheorghe Dican (la Muzeul de Artă Casa Simian) şi Tudor Meiloiu (la Muzeul Satului
Vâlcean din Bujoreni), unde a fost prezentat, în
premieră națională, excelentul album de grafică și
poezie „Din ocnițe‖, autor profesorul-pictor Nicolae
Sava (volum apărut în excelente condiții grafice la
Editura Tracus Arte din București). Despre pictori și
creațiile lor au vorbit Marian Nencescu, Florentin
Popescu, Adrian Radu, Ioan Barbu.
Este aproape de prisos să mai spunem că la
toate manifestările din programul acestui prestigios

festival sălile au fost pline, iar aplauzele prelungite
au demonstrat încă o dată că fenomenul,
evenimentul cultural se simt la Vâlcea ca la ele
acasă. Nu încape îndoială că am rămâne cu un
sentiment de vinovăţie şi cu sufletul încărcat dacă la
capătul acestui foarte sumar film al Festivalului nu
ne-am aminti că meritele cele mai multe şi cele mai
mari în organizare şi reuşită îi revin scriitorului Ioan
Barbu, supranumit de prieteni „Nenea‖, om dăruit de
Dumnezeu nu numai cu harul condeiului, ci şi cu cel
al vocaţiei de animator cultural de excepţie, aşa cum
ne-a dovedit-o/ne-o dovedeşte de mulţi ani încoace.
Fie ca exemplul lui să fie urmat şi de alţii! Cât de
mare nevoie avem, mai ales astăzi, de asemenea
oameni, ambasadori ai culturii!

Joan Panisello Chavarría (Spania):
„Arta poate schimba destine”
Joan Panisello Chavarría este un foarte
cunoscut ceramist catalan (născut în 1944), profesor
universitar, membru al Academiei Internaţionale de
Ceramică de la Geneva. Opera sa, formată din peste
900 de piese de ceramică, este cunoscută şi apreciată
pe toate continentele, pentru ea primind 24 de premii
internaţionale. Cărţile ―Regimentul alb‖ de Ioan
Barbu – ―El regimiento blanco‖ (traducere în limba
spaniolă de Gabriela Banu, şi volumul lui Coman
Şova, ―Zăpada şi ochii lupilor/ ―La nieve y los ojos
de los lobos‖ (ediţie bilingvă tradusă de Gabriela
Banu) au fost ilustrate cu fotografii ale operelor lui
Joan Panisello.

Joan Panisello Chavarría

***
Aureliu Goci: Domnule Panisello, cum aţi atât de bine încât am venit şi în 2011, 2012, 2013,
cunoscut România?
2014 și 2015. A fost o mare plăcere să trăiesc aceste
Joan Panisello Chavarría: În 2008, am fost experienţe în România. Debordez de inspiraţie când
invitat de UNESCO să particip la tabăra văd pădurile, munţii, râurile şi locuitorii, dar şi
internațională ART CAMP din Andorra, mica ţară artiştii români, colegii mei. De neuitat, atât pentru
situată în Pirinei. Acolo am cunoscut artişti din mine cât şi pentru soţia mea.
multe ţări, inclusiv din România. D-na Fenia Driva,
A.G.: D-le Panisello, arta ceramicii este
consilier pentru cultură din Primăria Călimăneşti, foarte complexă, implică desenul, lutul, culoarea,
care coordona grupul de artişti români, mi-a propus tehnicile de fabricare, coacerea... Cum aţi ajuns
să particip la Tabăra internaţională de pictură din ceramist?
Călimăneşti. Am început în 2009, şi ne-am înţeles
J.P.C.: Când m-am născut, mama lucra ca
destineliterare@gmail.com
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patisier la parterul casei noastre. Aveam un cuptor
normal, de vreo 3 metri cubi capacitate. Mama făcea
produse tradiţionale, iar tata era agricultor, lucra în
grădina noastră. Pe la 4-5 ani am început să mă joc
cu lutul din grădină, când uda tata plantele. Din
fericire, mama mi-a dat voie să ard în cuptor piesele
pe care le făceam, în nişte recipiente metalice. Erau
figurine de animale, de oameni, podoabe pentru
Crăciun, jucării, mingi... Pentru mine a fost un
adevărat dar înțelegerea ei. Au trecut aproape 70 de
ani, şi încă mai sunt oameni din sat care-mi amintesc
de asta.
Copil cu bani puţini, îmi făceam cu mare
plăcere propriile jucării, spre admiraţia prietenilor.
Arta şi îndemânarea îmi curgeau prin vine şi prin
imaginaţie. La liceu şi bacalaureat, materiile favorite
au fost desenul, matematica şi ştiinţele naturii. Am
studiat, am devenit profesor, m-am înscris la şcoala
de artă şi timp de 6 ani am asistat la cursuri seară de
seară. Am terminat cu note excelente. În ultimii 8
ani de activitate laborală am fost profesor de
ceramică, de mozaic roman şi expresie artistică la
Institutul din oraşul natal, Tortosa. Culmea fericirii,
când am ieşit la pensie. Dar nu am încetat să ţin
conferinţe, discuţii, ateliere de artă în colegii,
institute, şcoli de artă.
În tinereţe, după ce am absolvit studiile de
ceramică, am participat la multe cursuri de vară
pentru a-mi perfecţiona tehnicile de smălţuit, de ars,
de lut. Apoi, mi-am făcut propriul atelier în garajul
casei noastre. Am construit altul pe parcela noastră,
mai mare, cu două săli de expoziţie, una pentru
smalţuri şi alta pentru lut şi lut ars. Am cumpărat
două cuptoare, unul electric şi altul pe gaz natural.
Apoi, am mai construit unul pentru a organiza
cursuri cu profesorii care voiau să predea ceramica
în şcoli.
Am vândut vreo 20 de piese în şcolile unde
eu eram profesor pentru alţi profesori, trimis de
Universitatea din Barcelona. Începând cu 2002 şi
până în 2007, am renunţat la postul de profesor pentru a mă dedica lucrului în atelier, într-o DEPLINÃ
SCUFUNDARE ARTISTICÃ, ceea ce a durat 5 ani.
A fost un dar minunat pe care mi l-a permis viaţa.
Mi-am construit singur un cuptor pe gaz cu capacitate de 1000 de litri, special pentru a coace opere de
mari dimensiuni, la 1300 °C. De-a lungul vieţii, am
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pregătit peste 10.000 de culori diferite. A fost marea
mea pasiune, deşi este una din muncile cele mai
complicate ale unui ceramist. Trebuie să gândeşti
fiecare formulă chimică, s-o notezi, să cântăreşti
greutatea, să pisezi, să aplici nuanţa pe placheta
care va fi mostra, s-o coci orizontal şi vertical...
Adevărată muncă de alchimist!
„Dorinţa mea de a învăţa m-a condus să lucrez atât
la temperaturi joase, cât şi la cele înalte, raku, adică
sculptura, neriage, adică operele mixte care
incorporează şi alte materiale în ceramică,
giuvaergeria, confecţionarea de murale. Totul sub
prisma inovaţiei, a experimentului, a căutării de noi
linii, tehnici, culori. Asta mi-a deschis porţile artei şi
a dat un sens aventurii mele artistice.
Am avut peste 250 de expoziţii individuale
sau colective, am strâns peste 1000 de comentarii pe
care presa scrisă mi le-a dedicat pe toate
continentele, am circa 40 de lucrări în muzee,
fundaţii, universităţi şi centre publice. Puteţi vedea
mult mai multe pe site-ul şi pe blogul meu,
www.panisello.netien www.panisello.net/blog.
A.G.: În România, încă mai există
meşteşugul olarilor, există chiar un grup de creatori
la Horezu. Dar în Spania, şi în Europa occidentală,
supravieţuieşte această ocupaţie, această artă
milenară?
J.P.C.: Îi cunosc, îi apreciez şi-i admir pe
numeroşii olari de la Horezu pe care i-am cunoscut
încă de la prima vizită în România, acum 8 ani. Nam văzut niciodată un popor atât de pasionat de ceramică. De şapte ori le-am vizitat atelierele, cuptoarele, magazinele, şase ani am folosit lutul lor la lucrările din Tabăra de creaţie din Călimăneşti. Acestea au fost arse în cuptoarele lor şi acum fac parte
din patrimoniul artistic al Primăriei Călimăneşti.
Cunosc Muzeul de ceramică al oraşului şi pe directoarea lui, d-na Loriana Todea, cu care am vorbit de
multe ori. Vorbeşte perfect spaniola. Când am venit
prima oară, d-na Loriana ne-a explicat totul, ne-a dat
cărţi, DVD-uri, materiale. Le-am dus la Museo
Terracota din La Galera, oraş care organizează, în
fiecare an, cel mai important târg de ceramică din
Catalonia, FIRA DE LA TERRISSA I
CERÁMICA DE LA GALERA. Ideea a fost aşa
de bine primită, încât de atunci, România a fost
invitată permanent şi dispune de cel mai mare spaţiu
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
de expunere. Vara trecută, când am fost iar la
Muzeul din Horezu, directoarea ne-a arătat spaţiul
pe care l-au dedicat obiectelor dăruite de cei din La
Galera.
Dar, vorbind în general, munca olarilor în
Spania pierde teren. Zona mea natală, Tierras del
Ebro, unde meseria a avut mare importanţă în trecut,
a pierdut mai multe centre de ceramică, iar la fel se
întâmplă în toată Spania.
A.G.: Cunoaşteţi opera lui Constantin
Brâncuşi? În ce măsură este ceramica o formă de
sculptură?
J.P.C.: Sigur că-i cunosc şi-i apreciez opera
marelui artist internaţional din România, Constantin
Brâncuşi. Din fericire, în TIMPUL Taberei din 2009
am vizitat orașul Târgu Jiu şi parcul care-i poartă
numele. Am cerut voie organizatorilor să pregătesc
nişte plăci de lut la Călimăneşti şi să le iau în parcul
Brâncuşi, să caut un copac mare şi să încep chiar
acolo una dintre sculpturile pe care urma să le
termin în Tabără. (Plăcile urmau să ia forma scoarţei
unui copac, şi apoi să fie prelucrate). Această operă
are titlul ―Omagiu lui Constantin Brâncuşi‖.
În general, la lucrările de sculptură se scoate
materialul dintr-un bloc (lemn, marmură, piatră..)
pentru a rămâne opera pe care vrei s-o realizezi. În
ceramică există un avantaj – poţi să scoţi şi lut, dar
poţi să şi adaugi, dacă materialul este umed.
Posibilităţile sunt foarte mari. Ideea ceramistului va

defini în final opera ca sculptură sau ceramică, dar
limitele nu sunt matematice.
A.G.: Domnule Panisello, credeţi că arta
poate transforma lumea? Cum, dacă răspunsul este
afirmativ?
J.P.C.: Pot să afirm, din propria experienţă,
că arta poate transforma viaţa. Pot afirma că
expresia artistică poate schimba comportamente
problematice, poate trezi interesul elevilor care se
simt dispreţuiţi de colegi sau de oamenii mari, poate
creşte sentimentul de încredere în propriile forţe la
tineri şi mai puţin tineri. Poate fi o fereastră deschisă
spre creativitate, spre experiment, spre dezvoltarea
imaginaţiei. Eu, ca profesor, am lucrat cu elevii mei
―jucându-mă‖ de-a munca sau muncind în joacă...
Nu poţi pretinde acelaşi randament pentru toţi.
Psihologia şi pedagogia diferenţială se adaptează
circumstanţelor reale, evitând traumele. Colegii mei,
profesori ceramişti, dau lecţii în câteva închisori
spaniole, deţinuţilor, ceea ce confirmă că arta poate
transforma o viaţă.
Este o certitudine faptul că la nivel global educaţia
este investiţia cea mai bună pe care ar trebui s-o facă
guvernele. A subaprecia educaţia înseamnă să
condamni o ţară la eşec, şi în zilele noastre, deşi
există atâtea posibilităţi, există şi unele guverne care
nu înţeleg acest lucru. Există circumstanţe politice şi
sociale în Europa de azi care lasă mult de dorit.

Jesús Ávila Granados, scriitor spaniol:
„Să cunoaştem istoria, mai ales pe aceea neoficială”
Jurnalist şi scriitor de profesie şi vocaţie,
având 43 de ani de activitate în comunicare, de la
practica jurnalismului liber şi independent, a
investigat punctele cheie ale istoriei oculte şi a
parcurs ca un adevărat călător în timp peste 50 de
ţări, specializându-se în culturile marginale uitate.
De două ori decorat de Consiliul Europei cu
distincţia de cel mai bun jurnalist al continentului,
Jesús Ávila Granados deţine peste o sută de premii,
atât naţionale, cât şi internaţionale pentru munca sa
în proiectarea valorilor popoarelor şi oamenilor. Ca
scriitor, este autor a 106 cărţi, dintre care cităm:

―Firimituri care au făcut istorie‖, ―Mitologia
templieră‖, ―Mitologia catară‖, Mitologie celtică‖,
―Itinerarii în Spania‖ (enciclopedie în 8 volume),
―Cartea neagră a istoriei Spaniei‖, ―Prin Spania
ocultă‖, ―Umbra cardinalului‖, ―Templierii în
regiunea Maestrazgo‖.
Cartea sa, Ultimul eretic (traducere de
Gabriela Banu) al cărei prim volum a apărut de
curând, cel de-al doilea fiind programat să apară în
această toamnă, consemnează mărturia catarului
Guilhelm Belibaste, ultimul reprezentant al cultului,
prins, torturat şi ucis din ordinul papalităţii.

***
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Aureliu Goci (A. G.): Sunteţi un pasionat
cercetător al istoriei şi un scriitor de succes. În ce
măsură se reflectă istoria în romanele dv., cât
este realitate şi cât imaginaţie?
Jesús Ávila Granados (J. A. G.): Din cele 106 cărţi
scrise şi editate până acum, numai trei sunt romane
istorice; celelalte, cu excepţia a trei povestiri
didactice, sunt eseuri. Deci, înţelegeţi importanţa pe
care a avut-o pentru mine baza reală a evenimentelor
istorice. Dar există multe forme de a transmite
istoria. Scriitorul are obligaţia să ajungă la cititor cu
fluiditate, să-l facă să fie motivat pentru a citi, să-l
facă să participe la aventura din carte. Recunosc că
eseul are multe limite în acest sens; când am
descoperit romanul istoric am înţeles frumuseţea
artei literare libere care face să vibreze spiritul
cititorului, cu atât mai mult când este un roman
istoric povestit la persoana întâi. Dar există şi un
angajament atunci când transmiţi un adevăr istoric,
fiindcă – în coordonatele timpului şi spaţiului,
istoria trebuie să se desfăşoare coerent, respectând
principiile momentului istoric relatat, până într-acolo
încât cititorul să aibă îndoieli dacă e vorba de un fapt
istoric real sau este libertatea asumată de autor. În
cărţile mele e greu să separi cele două elemente,
fiindcă se completează, atât în descrierile
ambientale. cât şi în cele ale protagoniştilor care
trebuie să poarte greutatea unui argument de
anvergură.
A.G.: Care a fost cartea dv. de debut literar şi ce
ecou a avut?
J. A. G.: Deşi scrisesem şi publicasem câteva cărţi,
cred că lansarea operei ―Temniţe care au făcut
istorie‖ (ed. Planeta) în 1992 a însemnat începutul
carierei mele literare, activitate pe care o împletisem
începând din 1972, cu aceea de jurnalist de pagini
culturale. Cartea amintită era un eseu în care relatam
episoadele cele mai îngrozitoare din istorie, suferite
de deţinuţi din diferite părţi ale lumii şi care au scris
povestea vieţii lor cu lacrimi şi sânge; majoritatea au
fost condamnaţi pe nedrept. Aşadar, nu era vorba să
descriu doar aceste scenarii oripilante, în care
lumina soarelui era un lux, iar lipsa hranei, a apei, a
aerului reprezenta norma; a trebuit să-l introduc pe
cititor în mintea acelor nefericiţi care au suferit
lucruri indescriptibile, şi care, în majoritatea lor au
trecut neobservate de către istorici. Cu această carte
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am intrat pe uşa din faţă a literaturii ca gen creativ şi
am câştigat respectul criticii în adevăratul înţeles al
cuvântului.

Jesús Ávila Granados

A.G.: De ce v-aţi oprit asupra catarismului – din
pasiune istorică sau pentru a ilustra importanţa
libertăţii de conştiinţă? Sau poate amândouă?...
J. A. G): Catarismul, mai bine-zis această perioadă
istorică a evului mediu, a apărut chiar dintr-o parte a
primei mele opere, dar mai apare tangenţial şi în
altele şi, pe măsură ce analizasm acest episod
dantesc din epoca medievală, înţelegeam câtă lipsă
de informaţie există în societate în privinţa
catarismului, chiar şi în Franţa, deşi este vorba de un
episod din propria istorie. De aceea, trebuia să scriu
o operă deosebită care, sub forma unui eseu, să
scoată la lumină detaliile catarismului de la început
şi până la sfârşit şi să fie o carte uşor de consultat, la
îndemână; aşa a apărut ―Mitologia catară‖ (Ed.
Martinez Roca), în 2005. Apoi, după ce cartea a
câştigat un loc deplin în societate şi multe
universităţi au trecut-o pe lista lecturilor obligatorii,
m-am hotărât să creez un roman istoric care să
descrie agonia catarismului narată de unul dintre
principalii protagonişti ai acestui curent sociocultural şi religios. M-am documentat privitor la
Guilhelm Belibaste, ultimul perfect al catarismului
occitan. Pentru aceasta, i-am studiat cu atenţie toată
viaţa, m-am deplasat în sudul Franţei de multe ori şi
am analizat istoria care a învăluit cumplitul episod
medieval, dând la iveală cartea ―Ultimul eretic‖.
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A.G.: Credeţi că tânăra generaţie are de învăţat
din istorie? Detaliaţi, vă rog, acest aspect.
J. A. G.: Fără îndoială că tinerii secolului XXI au
datoria şi obligaţia de a cunoaşte istoria; dar nu istoria pe care o impun cărţile oficiale, ci aceea marginalizată de anumite circumstanţe temporale. Eu, în
calitate de conferenţiar, am descoperit un mare interes la mulţi dintre tinerii care asistă la prelegerile
mele, mai ales când descriu momente care nu apar în
cărţile oficiale, şi mulţi iau notiţe, iar interesul este
şi mai mare atunci când conferinţa este însoţită de
imagini digitale proiectate pe ecran.
A.G.: Omenirea a avut o dezvoltare ciclică şi de
multe ori anumite aspecte ale istoriei aproape că
s-au repetat: cauzele războaielor, înflorirea şi
decăderea imperiilor, curentele artistice... Se
poate face vreo paralelă între problemele
Europei contemporane şi elemente ale epocilor
trecute?
J. A. G.: Într-adevăr, istoria marchează unele cicluri
de dezvoltare, în care noi mişcări culturale
înlocuiesc formele anterioare; tot aşa se întâmplă şi
cu războaiele dintre puteri, ţări, naţiuni, popoare care
se distrug în mare parte şi care aduc suferinţe mai cu

seamă sectoarelor celor mai vulnerabile, cum sunt
femeile, copiii sau bătrânii. Lumea occidentală
europeană, de la Carpaţi la Atlantic şi de la
Mediterana la Marea Baltică nu a fost o excepţie –
multe războaie au avut ca scenariu bătrânul
continent. În prezent, avem o problemă comună,
aceea a primirii de refugiaţi care, din Siria, vin la
frontierele noastre să creară ajutor pentru
supravieţuirea unor familii întregi.
A.G.: Ce planuri aveţi pentru viitorul apropiat?
(J. A. G): Acum mă aflu în plină campanie de
promovare a ultimei mele cărţi, tot un roman istoric,
care relatează, la persoana întâi, viaţa unui medic
care s-a făcut cavaler templier şi, deci, din aşezarea
templierilor, numită ―encomienda‖, din Barcelona,
este trimis în Ţara Sfântă; aici, de la căderea oraşului
Accra, a trăit momentele cele mai cumplite în anul
1291. Cartea, ―Confesiunea. Medicul templier‖,
(ed. Octaedro), a avut parte de o critică mai mult
decât favorabilă. Şi, în ceea ce priveşte viitorul, mai
am planuri pentru alte cărţi, atât istorice, cât şi
eseuri sau romane istorice.
A.G.: Vă mulţumesc.

(Interviurile au fost realizate de Aureliu Goci;
traducere – Gabriela Banu)

În vizită la Mănăstirea Antim, Rm. Vâlcea
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Daniela GÎFU
(ROMÂNIA)

Doru Dinu Glăvan
– o călătorie pe unde sonore –

Sunt, cred, puţini dintre cei trecuţi de 40 de
ani care să nu fi auzit de sloganul „Radio Reşiţa, Dragostea Mea!‖. Un post public
regional de radio, dintre cele mai ascultate şi
cunoscute nu doar prin aria de acoperire, cât mai
ales prin diversitatea programelor, care a reuşit să se
remarce prin vocea inconfundabilă a lui Doru Dinu
Glăvan. Mărturie rămâne spunerea, adresată în
pragul pensionării colegilor săi reşiţeni, după 44 de
ani de activitate la Postul regional Radio Reşiţa, al
cărui fondator rămâne: „Este greu să te desparţi de
această meserie extraordinar de frumoasă pe care
am purtat-o cu onestitate şi decenţă şi am primit
înapoi, prin intermediului radioului public, o
binemeritată recunoştinţă din partea ascultătorilor.
Deşi mă pensionez, voi rămâne o persoană activă,
permanent cu sufletul şi gândul la radio”.
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Aveam să-l cunosc în urmă cu trei ani la
Bucureşti, când m-a invitat să particip la prima (10
decembrie 2013, la teatrul Mignon din Bucureşti)
dintre acum tradiţionalele serate „Eminescu,
jurnalistul‖ pe care Uniunea Ziariştilor Profesionişti
din România (UZPR) le organizează lunar. S-a jucat
atunci piesa de teatru „Interviu cu Mihai Eminescu‖
aparţinând scriitorului şi jurnalistului Miron
Manega. Era startul unor întâlniri şi dezbateri
publice în care articolele eminesciene din ziarul
„Timpul‖ şi opera sa per ansamblu continuă să
suscite polemici şi astăzi.
Cu o ţinută atletică, extrem de implicat în
organizare, politicos, decent în spaţiul public, aş
spune fermecător, preşedintele UZPR m-a
impresionat din prima clipă. Începusem să
comunicăm de parcă ne cunoşteam de când lumea.
Firesc, UZPR avea să devină curând şi familia mea,
iar Doru Dinu Glăvan un minunat prieten. De atunci,
avem un dialog constant, iar proiectele comune nu
au întârziat să apară. Regretul meu, în acest moment,
este faptul că nu am reuşit să-i pun în braţe darul pe
care-l merita: un volum aniversar. Fiindcă există
oameni care merită să fie omagiaţi. Un act de
cinstire, un gest simbolic, un buchet de garofiţe în
pragul lunii Cireşar…
Minunat Om, reputat jurnalist, îndrăzneţ
lider, spirit întreprinzător, manager abil, Doru Dinu
Glăvan fascinează la fel şi la cei 70 de ani pe care-i
împlineşte pe 7 iunie (n. 7 iunie 1946 la Timişoara).
Un excelent prilej de a ne bucura de prezenţa unui
om de radio cu o carieră impresionantă. Peste 50 de
ani, fiindcă nu uităm şi cei 6 ani de activitate la
Radio Timişoara. Original prin cutezanţa viziunii,
reuşeşte să îmbine cu uşurinţă şi profesionalism
pasiunea pentru radio cu cea pentru sport. S-a
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dedicat prioritar disciplinelor olimpice - atletism,
gimnastică, nataţie -, comentând pentru români de la
campionatele naţionale (copii, juniori şi seniori),
Jocurile Balcanice, Campionatele Europene şi
Mondiale, până la Jocurile Olimpice. A servit, cu
aceeaşi dăruire şi pricepere, presa scrisă şi cea
audiovizuală, fiind recunoscut ca un frenetic şi
entuziast jurnalist, preţuind viaţa şi oamenii.
Într-un apogeu al carierei a fost ales
preşedinte al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din

România, dovedindu-şi cu prisosinţă atașamentul și
grija față de colegii de breaslă. După patru ani de
mandat reușește, în sfârşit, să aducă jurnalismului
recunoaşterea, de către autorităţi, a calităţii de
creaţie. Un lucru fundamental pentru întreaga
breaslă, apreciată ca atare. De-a lungul
impresionantei sale activități a fost distins cu zeci de
premii şi diplome individuale și colective, rămânând
o voce distinctă în jurnalismul românesc.
La mulţi ani, maestre!
La mulţi ani, drag prieten!
Iaşi, sfârşit de mai 2016

Roxana Istudor
– o dovadă de maturitate, sensibilitate și profesionalism –
Câți dintre noi nu au trăit sentimentul de a
schimba fie și câteva vorbe cu o persoană pe care o
văd prima oară? Ei bine, acest sentiment mi l-a trezit
Roxana Istudor, când am văzut-o pentru întâiaşi dată
la Râmnicu Vâlcea. Era 4 martie 2016, cu o zi
înainte de Adunarea Generală a Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România. Ziariști veniți din toată
țara. Organizarea noilor alegeri. La un moment dat
aveam să zăresc o siluetă delicată de femeie, retrasă
strategic. A fost clipa când mi-am dorit să aflu ce se
ascunde în spatele acelei priviri senine, discrete, aș
spune, de o nobilă blândețe.
Curiozitatea mea avea să fie pe deplin
mulțumită abia a doua zi, după ce toate aveau să
intre într-o firească normalitate. Aveam în fața mea
o femeie care visa, suferea și trăia din scris. De când
era copil. Un copil fascinat de munca unchiului lui,
nimeni altul decât Mircea Micu. Acel Mircea Micu
pe care mulți dintre actualii publiciști l-au avut drept
mentor.
Celebrata noastră îmbină condeiul jurnalistic
cu cel liric înmuiat în călimara plină de tainice
emoții. De la articole de presă, cronici plastice,
cronici de teatru la versuri subtile, delicate așa cum
îi este și surâsul. Versurile melodiei „Cerceii tăi‖,
cântată de fosta trupă de muzică rock Krypton,
aveau să fie o încununare a peniței sale poetice.
Scrie de două decenii. A scris la publicațiile
„Timpul‖ și „Dimineața‖. Și, de ani buni, la „Ultima
oră‖ şi la „Balcanii şi Europa‖.
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Mai
mult,
„salutul de confrate‖
al
lui
Lucian
Avramescu
în
Cuvântul înainte la
cel
de-al
doilea
volum de versuri,
Miercuri fără zei,
confirmă
menirea
Roxanei Istudor de a
scrie: „Cazna de a
trăi, ca mulţi dintre noi, din scrisul jurnalistic nu este
o piatră de moară atârnată de peniţa
poetului/poetesei‖. Caldă, cu un condei jurnalistic
matur și îndrăzneț, Roxana Istudor are un magnetism
aparte la cei 50 de ani pe care-i împlineşte chiar pe 9
iunie (n. 9 iunie 1966 la București), Ziua Eroilor.
Anul acesta, și Ziua Înălțării. Un minunat prilej de ai dărui, fie și virtual, o floare unei Doamne care
prețuiește adevărul și bunul simț.
Și, ca un semn al recunoașterii
profesionalismului ei, Roxana Istudor a fost numită,
în Adunarea Generală de la Râmnicu Vâlcea, din 5
martie 2016, șefa Departamentului de comunicarepromovare al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din
România, dovedindu-se un necesar liant între
generațiile acestei bresle. Este o ascensiune care a
luat-o total prin surprindere. Cert rămâne un lucru:
dacă e de scris, atunci acolo este locul potrivit pentru
ea.
La mulţi ani, minunată Doamnă!
La mulţi ani, dragă prietenă!
Iaşi, început de iunie 2016
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Nadejda GODOROJA
(ROMÂNIA)

Saga familiei oncologului
(Amintiri din Uniunea Sovietică)
(Continuare din numarul trecut)

În sfârşit, din oraş a venit un ostaş şi a spus
că, peste trei ore, vor veni în sat colonelul cu suita sa
şi oamenii din sat să iasă să-i întâlnească cu flori,
pâine şi sare. Nici flori, nici pâine şi nici sare n-au
fost. Sătenii s-au tăinuit prin casele lor, în beciuri,
unde socoteau că sunt la adăpost, şi numai cei cu
casele la drum priveau din adăposturile lor ce se
petrece în sat. După amiază, s-a prezentat colonelul
cu câţiva ofiţeri, ostaşi, foarte supăraţi că nu i-au
întâlnit conform etichetei stabilite de ei, s-au apropiat de clădirea conducerii colhozului. În ea stătea la
postul de serviciu noul preşedinte al colhozului, un
tânăr din Transnistria, absolvent al Academiei Agricole „Timireazev‖ din Moscova, care primise ordin
de la comitetul de partid din Râbniţa să rămână pe
loc, să organizeze strânsul recoltei, să dea o parte
din roadă la săteni, pe cealaltă s-o depoziteze până
când se va întoarce Armata Roşie. Nimeni încă nu
înţelegea că războiul v-a dura ani în şir. La ordonanţa colonelului, preşedintele a ieşit din clădire, colonelul l-a întrebat cine este. Preşedintele s-a prezentat. Colonelul l-a doborât, a trecut de câteva ori peste
el cu calul, apoi l-a împuşcat în cap. După aceasta,
colonelul cu suita s-au întors şi au plecat în goană
mare spre oraş…
Şi atunci au ieşit din adăposturile lor sătenii. Femeile l-au spălat de sânge pe preşedintele ucis, l-au
îmbrăcat în ce avea mai bun, au mai adăugat ce mai
aveau şi ei, bărbaţii au găsit scânduri, au meşterit un
sicriu, l-au aranjat în sicriu şi s-a început procesiunea de înmormântare. Sătenii se dezmorţiseră, pierduseră vigilenţa şi frica. Că aşa bocete nu mai auzise
Ghidirimul. Atunci s-a văzut că la noi în sat e cultul
creşterii florilor. Din flori s-au împletit coroane, flori
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nemaipomenite în sicriu, în jurul mortului, copiii
mergeau înainte şi aruncau flori pe drum înaintea
sicriului; după ce l-au înmormântat nu se vedea
mormântul, nici ţărâna proaspătă, totul era acoperit
de flori… Sătenii au înţeles ce-i aşteaptă mai departe… Peste patru zile, au venit mulţi militari nemţi şi
români; nemţii şi o parte din ostaşii români a doua zi
au plecat cu unităţile lor militare spre Răsărit. Cei
care au rămas pe toţi sătenii, pe care îi întâlneau pe
drum, îi pipăiau în cap, controlau dacă nu cumva
aceaştia au coarne, doar au trăit cu bolşevicii.
…Pe Macar l-a ajutat tatăl lui, Evgraf Nicolaevici, sau cum îi spuneau cei mai apropiaţi Graf (în
traducere din rusă - conte). Se bucura de mare stimă
la săteni. A vorbit cu câţiva vecini, le-a spus că toate
războaiele se termină, se va termina şi acesta şi
atunci cum s-or simţi copiii neşcoliţi, care vor fi
nevoiţi s-o ia de la început, frecventând şcoala cu cei
mai mici ca ei cu câţiva ani. După cum se ştie, în sat
n-ai nevoie să vorbeşti cu tot satul. Deşi satul nostru
era specific, era alcătuit din 4 comunităţi – moldoveni, ucraineni, polonezi, nemţi – toate noutăţile,
ideile, necesităţile se răspândeau imediat. Sătenii au
înţeles că e corect ceea ce spune Graf, copiii trebuie
să facă carte. Când au mai aflat că leafa lunară a lui
Macar e de 80 de mărci, pe care poţi procura o pereche de ciorapi de celofibră, au apreciat munca lui
ca o binefacere în folosul copiilor.
…În acest anturaj social, la 23 septembrie
1943, Sonea a născut o fiică – pe mine. Aştepta
anume fiică, căci voia ca Larisa - Lora - să aibă o
surioară şi i-a pregătit dinainte numele. Socrul ei,
Graf, s-a dus la preot la biserică (căci, de obicei, el îi
înregistra pe toţi nepoţii şi nepoatele sale) şi preotul,
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
conform dorinţei mamei, m-a înregistrat în cartea
bisericească cu numele Vera (traducerea din rusă credinţa). Toţi membrii familiei s-au bucurat de apariţia nou-născutei, s-a bucurat nespus de mult şi
Rivca. Noaptea se cobora de pe cuptor, se ducea
lângă Sonea şi lua fetiţa în braţe. Ceasuri întregi
până în zori o legăna, o lipea de sânul ei, o încălzea
şi fetiţa se liniştea, ceea ce-i permitea Sonei să se
odihnească. Toată iubirea, pe care Rivca nu reuşise
să i-o dedice fecioraşului ei, o dăruia mie, fetiţei
Sonei. La începutul războiului, Rivca era fericită în
căsătorie, avea un fecioraş de cinci luni. Când au
întrat nemţii şi românii în Râbniţa, Rivca era acasă.
Au anunţat peste tot că evreii să se adune în centrul
oraşului. Soţul Rivcăi a plecat la comendatură să le
lămurească că soţia lui nu poate veni, deoarece are
copil mic de tot, care se poate îmbolnăvi, stând în
mulţime, în centru. Spera că îl vor înţelege, deoarece, ca şi mulţi alţi localnici, vorbea bine germana.
Un neamţ i-a răspuns că îi adună în centru nu pentru
a le păstra sănătatea. Marc trăgea nădejde că îi va
putea convinge, însă neamţul s-a plictisit să-l asculte
şi l-a împuşcat mortal.
Rivca nici n-a avut timp să afle despre moartea
lui Marc (i-au spus martorii oculari mult mai târziu),
că în casă a întrat un neamţ şi i-a ordonat să iasă
afară. Ea a ieşit cu copilul în braţe; în stradă mai
erau câţiva vecini evrei, au stat până când nemţii au
mai adunat şi alţi evrei din vecinătate. Fecioraşul
Rivcăi probabil era flămând, ea a încercat să-l alăpteze, însă, se vede că, din cauza stresului, nu avea
lapte. Plânsul copilului l-a enervat rău pe neamţ,
acesta i-a zmuls fecioraşul din braţe şi, ţinându-l de
un singur picior, l-a trăsnit cu capul de trotuar. Sângele şi creierul copilului i-au murdărit cizmele
neamţului… Rivca se prăbuşea. Vecinii au stăpânito să nu cadă, să n-o împuşte şi pe ea. Doamne,
Dumnezeule! Tare şi puternică ai mai zămislit-o pe
femeie, dacă a supravieţuit unui asemena barbarism.
...Mulţi ani au trecut de atunci, însă am sentimentul că până în prezent păstrez undeva în adâncul sufletului nu numai căldura părinţilor, buneilor, ci şi a
Rivcăi. (După război, Rivca s-a căsătorit, a născut
două fetiţe, în anii 60 lucra la atelierul de confecţionat haine din Râbniţa.)
La ţară, lumea se trezeşte devreme. În ziua de 2
octombrie, la ora cinci dimineaţă, în curtea casei
destineliterare@gmail.com

noastre a întrat vecinul ,,de sus‖ – de peste gard, din
partea de sus a satului. A dat bineţele, a întrebat dacă
poate întra la Sonea. Catinca i-a permis. A întrat şi ia spus:
Ai născut o fetiţă. Te rog s-o numeşti Nadejda, Nadea, în cinstea soţiei mele, care a decedat.
Acum câteva minute, i-am închis ochii.
Ştiind cât de mult îşi iubea Mişa soţia, Sonea nu
a putut să nu-i îndeplinească rugămintea. Erau vecinii tineri, frumoşi, gospodari, dar, din nefericire,
Nadea lui Mişa se îmbolnăvise de cancer de sân; în
calvarul războiului, fără posibilităţi de tratament.
Aşa s-a şi stins din viaţă. Mişa a plecat să se ocupe
de rânduielile creştineşti – să pregătească funerariile
celei care i-a fost soţie.
Sonea l-a chemat pe socrul ei, i-a lămurit problema şi l-a rugat să meargă din nou la preot, să-i
schimbe numele fetiţei din Vera în Nadejda (din rusă
- speranţa). Căci nu se va schimba ceva radical, ambele nume se atribuie la aceeaşi zi a îngerilor - la 30
septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte cele patru sfinte – surorile Vera, Nadejda, Liubovi (din
rusă - iubirea) şi mama lor, Sofia (din greacă - deşteapta).
Preotul, un român de prin părţile Transilvaniei,
sub 60 de ani, se străduia cu toată stima să asculte
doleanţele populaţiei, deoarece, când a sosit în sat, a
fost mirat că, iată, într-o ţară comunistă, oamenii
sunt cu credinţa în suflet, au păstrat biserica, fac
toate sărbătorile şi orânduiala creştinească. Şi apoi,
ca la un adevărat credincios, nu-i plăcea comportamentul militarilor români faţă de localnici. El l-a
ascultat pe Graf, i-a spus că-i satisface doleanţa familiei, însă schimbarea numelui este o greşeală.
Prin aceasta, schimbaţi soarta copilei, - a
spus preotul nemulţumit.
Aşa am devenit eu Vera – Nadejda, fiica Sofiei; conform documentelor – Nadejda, în familie
Nadiuşa. Prin urmare, Macar şi Sofia, Sonecica în
expunerea ulterioară nu îi voi numi pe nume, ci părinţii mei, Graf şi Catinca – buneii mei. Mai aveam
şi doi bunei – părinţii mamei, babuşca Henea (babuşca, deoarece era ruscă, cazacă de pe Don, deşi
vorbea liber moldoveneşte ) şi bunelul Danilă. La
ultimii mă duceam în ospeţie, dar am crescut în braţele buneilor Catinca şi Graf.
Viaţa familiei mergea înainte. Toţi trăiau cu spe103
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ranţa că se va termina războiul, treburile vor reveni
la normalitate, chiar dacă localnicii nu mai ştiau
când în ultimele decenii a fost normalitate şi prin ce
criterii s-ar aprecia această noţiune. Deocamdată,
oamenii erau impuşi să urmeze, cel puţin vizibil,
orânduirea nouă.
Şi bunica mea Catinca se liniştise, parcă toate le
organizase corect în familie, se bucura de noi şi de
nepoţii de la cele doua fiice ale ei. Însă mai avea o
grijă: ştia că fiica Ana împreună cu vecinii adăposteşte familia evreilor Ladâjenskii, pe care înainte de
a întra inamicii în sat i-a adus feciorul ei, Andrei,
deoarece era prieten cu feciorii acestei familii şi ştia
că acuma ei pot fi omorâţi. O să redău pe scurt istoria acestor evenimente aşa cum e descrisă în ziarul ,,Eврейское местечко», nr. 17 din 4 mai 2012,
în articolul ,,В то короткое лето‖ (,,În acea scurtă
vară‖): ,,Andrei, feciorul Anei, avea doi prieteni la
cătăramă: David şi Motica Ladâjenschii. În sat încă
nu întrase armata germano-română, însă prin Ghidirim, ca fumul incendiilor se răspândeau zvonurile,
unul mai teribil decât altul. Cum că în jurul Râbniţei
şi în satele din împrejurimi în şanţuri şi râpi, pe
margini de drum zac cadavrele evreilor – femeilor şi
copiilor, bătrânilor, ucişi de ocupanţi… Copiii primii au aflat despre apropierea de sat a coloanei militarilor. Andrei a zburat în casă strigând din
prag: ,,Mamă, ascunde-i pe David şi Motică, vin
nemţii‖. David şi Motica aveau părinţi. Înţelegînd că
în căsuţa ei nu poate ascunde patru oameni, Ana a
fugit cu unul din fraţi şi mama lor la vecin, veterinarul satului Kozima Maksimovici Nani. Pe David şi
pe tata acestuia Andrei i-a ascuns în pod. Mulţi locuitori ai satului ştiau unde se află familia Ladâjenskii,
însă nimeni n-a trădat familia evreilor. Primarul satului, numit de puterea nouă, sau nu ştia unde au
dispărut Ladâjenskii, sau nu voia să ştie…‖. După
război, Andrei a continuat studiile, a absolvit Institutul Pedagogic din Tiraspol, a activat în calitate de
pedagog şi director de şcoală. Mult timp istoria salvării familiei Ladâjenskii rămânea un fragment din
cronica familiei Nicolaev. Până când soţia lui Andrei
a trimis scrisoarea fraţilor David şi Motica
Ladâgenskii (în acea perioadă, fraţii trăiau în SUA)
la Memorialul Iad-va-Şem. Din această instituţie, la
27 august anul 2000, i-au informat că Anei
Nicolaeva şi feciorului ei Andrei li s-a conferit titlul
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de „Праведник народов мира‖ pentru ajutorul
acordat reprezentanţilor poporului evreu în anii celui
de-al Doilea Război Mondial, numele lor sunt
inscrise pe Peretele de onoare de pe Aleea
Праведников.
Organizaţia evreiască SOHNUT l-a ajutat pe
Andrei să emigreze în Germania. Prin hotărârea
Municipalităţii or. Wuppertali, în care se stabilise cu
traiul Andrei Nicolaev, i s-a conferit titlul de locuitor onorific al acestui oraş. A decedat în anul 2010
şi este înmormântat în or. Wuppertali.
…Aici aş vrea să fac o paranteză. Părinţii şi rudele
noastre nu considerau că au făcut ceva extraordinar,
salvându-i pe aceşti evrei de la moarte. Ei au procedat aşa, deoarece educaţia, credinţa, sufletul lor,
spiritul societăţii în care traiau nu le permiteau să
procedeze altfel. Dar nici pe departe nu au fost unicii. Aşa au procedat mulţi localnici din Transnistria.
Studiind datele arhivelor, profesorul universitar
Nazaria a evidenţiat că Transnistria în acea perioadă
a fost transformată de către ocupanţi într-o zonă teribilă: pe acest teritoriu au fost amplasate 198 de
ghetouri în care erau transferaţi evreii din Basarabia
şi din alte regiuni adiacente, pe când în Basarabia
erau numai 49 de ghetouri. Şi dacă o parte dintre cei
sortiţi la moarte au supravieţuit, au reuşit să scape cu
viaţă numai datorită localnicilor din acest teritoriu.
Peste câteva săptămâni de la naşterea mea, tata a
fost delegat să plece la Congresul intelectualităţii
române la Iaşi. Administraţia şcolii din Râbniţa l-a
însărcinat să ia cuvântul. Ca să nu se implice în politică, în discursul său, tata a vorbit despre ceea ce
cunoştea, ceea ce era obiectul lui de activitate pedagogică – despre beneficiile trecerii la grafia latină în
însuşirea gramaticii şi literaturii române. N-a prevăzut ce urmări catastrofale va avea acest discurs pentru el şi familia noastră. Dar despre aceasta – mai
târziu…
Între timp, se petreceau evenimente care manifestau schimbări ale situaţiei. În sat a sosit un număr
mare de ostaşi români şi nemţi, pe care i-au repartizat pe la casele localnicilor. Mulţi dintre ei urmau
tratament la medicul regimentului, care locuia şi
activa în clădirea fostului punct medical al satului.
Şi la noi erau în gazdă patru ostaşi. Unul dintre ei,
cel mai tânăr – de 26 de ani, grav bolnav, pe care îl
chinuia o tusă permanentă, noaptea ieşea şi se plimdestineliterare@gmail.com
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ba ceasuri întregi prin curte. Dimineaţa îi spunea
bunicii:
Mătuşă, nu ne aşteaptă nimic bun, noaptea se
aude cum bate ,,Katiuşa‖ (una din variantele de artilerie de eficacitate maximă). Eu am participat la
luptele de la Stalingrad şi-i recunosc sunetul.
Nu te amărî, abia o să pleci acasă să te tratezi, - îl liniştea bunica.
Hainele ponosite şi neîngrijite ale ostaşilor, capetele
lor plecate – în toate se simţea disperarea, neglijenţa.
S-a schimbat şi repertoriul cântecelor. Acum, românii cântau:
Foaie verde baraboi
Vor veni ruşii înapoi
Şi-or umple râpele cu noi…
Odată cu venirea ostaşilor români la noi în
casă, grijile bunicii crescuseră. Ostaşii se scărpinau
încontinuu – sufereau de pediculoză. Ca să nu ne
umple casa de păduchi, bunica i-a dus în bucătăria
de vară – o căsuţa aparte în curte, le-a încălzit apă,
le-a dat haine vechi, dar curate, i-a lăsat să se scalde,
albiturile lor le-a fiert, iar hainele groase le-a ţinut în
cuptorul fierbinte. Celui bolnav îi mai da şi câte un
pahar de lapte, căci au fost şi mai sunt ei duşmani,
dar acum - nişte oameni chinuiţi, bolnavi şi e creştineşte să-i şi ajuţi cu ceva, că acasă îi aşteaptă părinţii. Cel bolnav îi spunea:
Sunt de aproape de aicea, de pe lângă Buzău,
dar presimt că n-o s-ajung acasă, o să mor.
Bunica şi-a şters ochii, apoi i-a mai dat o cană de
lapte, căci vedea că ostaşii sunt alimentaţi foarte
prost. I se frângea inima în două. Uite, ăştia puteau
să-i împuşte copiii, au omorât atâta lume nevinovată,
iar ea acum îi curăţă de păduchi, le mai dă şi lapte.
Şi numai un singur gând o liniştea – Domnul o încearcă dacă i-a mai rămas ceva creştinesc în ea chiar
şi după ce a văzut ce au făcut ăştia.
,,Katiuşa‖, într-adevăr, se auzea, nu doar
noaptea, ci şi ziua. Bubuituri necontenite de tun şi
alte armamente confirmau că frontul se apropie de
Nistru, se duceau lupte crâncene. A venit ziua când
ostaşii români, nemţii, care veniseră în sat în ultimele zile, au început să se retragă. I-au dat foc închisorii de la Râbniţa, în care se aflau sute de deţinuţi, a
căror vină era că ,,au vorbit sau au cântat în rusă,
suspectaţi de legături cu partizanii ş.a.‖. Oamenii
ardeau de vii, unii se aruncau de la etaje…
destineliterare@gmail.com

În sfârşit, Râbniţa şi alte raioane ale Transnistriei
au fost eliberate. Imediat se organizau organele de
conducere ale localităţilor. Bărbaţii cu vârsta de până la 50 de ani au fost recrutaţi în Armata Roşie, iau dus la 30 km depărtare de la sat, unde îi familiarizau cu armamentul nou. A plecat şi tata, luând cu el
Biblia cea mică de buzunar. Se pregăteau minuţios
de următoarea rundă de lupte grele pentru eliberarea
Basarabiei.
Aceasta a fost prima mea despărţire de tata, deşi
încă nu împlinisem 1 an, îl căutam pe tata cu privirea de fiecare dată când cineva deschidea uşa. Însă
pe parcursul a tot războiul ţineam legătură virtuală
cu tata: în fiecare scrisoare mama punea palma mea
pe hârtie şi o contura cu creionul. Aşa că tata vedea
cu cât am crescut după mărimea palmei mele.
La 9 mai 1945, Andrei Nicolaev era la şcoală la
Râbniţa, când directorul şcolii a adunat copiii şi le-a
spus că la radio au anunţat sfârşitul războiului. Andrei a ţinut o fugă până la casa buneilor în sat şi i-a
spus lui bunelu că iată tovarăşul Stalin a biruit. Bunelul i-a zis calm:
Dragul meu, au biruit ostaşii, armata. Eu n-o
să ajung până în acea zi, dar tu o să trăieşti până
atunci când se va recunoaşte că Stalin a fost, de fapt,
un bandit ca şi Lenin.
…Bunelul avea o autoritate incontestabilă în
faţa nepoţilor, dar cele auzite de la dânsul l-au derutat pe Andrei. Pedagogii la şcoală le spuneau contrariul. A înţeles un lucru: ceea ce a spus bunelul acolo
să rămână.
…Tata s-a întors de la război nu în luna mai,
când s-a sfârşit războiul, ci în decembrie. Nu l-au
demobilizat, deoarece avea studii superioare (puţini
mai rămăseseră în viaţă dintre aceştia) şi l-au trimis
la Sofia, capitala Bulgariei, în funcţie de director al
Casei Armatei Roşii. Sofia era în ruini, aşa-numita
casă a armatei roşii funcţiona într-un subsol fără
sticle la ferestre. Tata îl tot ruga pe comandantul
oraşului să-l elibereze, căci are familie, să numească
în acea funcţie pe cineva dintre tineri. În sfârşit, însuşi tata a găsit un ostaş tânăr, cu studii, l-a prezentat
la comandamentul militar şi, astfel, a fost demobilizat.
Până când tata, revenit în Moldova, se înregistra la comandamentul militar din Râbniţa, oamenii din sat au şi adus vestea că se întoarce Macar
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Nanii. Mama i-a ieşit în întâmpinare. Eu înţelegeam
că se petrece ceva important şi tot priveam prin
geam. Surioara mea, în cojocică şi cizme, meşterite
de bunelul, sărea prin curte într-un picior şi striga: ,,Vine tata!‖. A sosit tata, însa eu nicicum nu mă
puteam obişnui cu el, îmi era frică de hainele lui
militare. Până la urmă, l-am îndrăgit ca şi pe mama,
buneii şi sora.
Peste câteva săptămâni, tata a plecat iarăşi – la
locul nou de serviciu. Fusese numit în funcţie de
director de scoală în satul Olişcani (atunci, raionul
Răspopeni, acum, raionul Soldăneşti). La scurt timp,
ne-a luat şi pe noi, toată familia. Clădirea şcolii era
mare, cu două etaje, construită la începutul anilor
1900 în cinstea a 300 de ani de la încoronarea la ţar
al Rusiei reprezentanţilor familiei Romanov. În incinta şcolii era prevăzută o locuinţă pentru directorul
şcolii, aşa că ne-am stabilit acolo. Bunelul ne-a adus
vaca, şi tata mai cumpărase una, ca primăvara să-i
întoarcă vaca bunelului. N-a fost să fie. În 1946 s-a
început foametea. Timp de doi ani, în Moldova n-a
căzut picătură de ploaie. Părea că geme pământul; în
crăpăturile formate în urma uscăciunii, puteam băga
călcâiul. Toţi sufereau de foame, inclusiv pedagogii
şcolii. Deoarece aveam două vaci, mama împărţea la
pedagogi surplusul produselor lactate, chiar şi zerul.
Oamenii umblau ca nişte umbre, sleiţi de puteri din
cauza foamei. În fiecare zi murea cineva, la biserica
băteau clopotele – înmormântau morţii. Pe unii foamea îi lipsise de raţiune umană. Un băieţel de la casa
de copii (case de copii erau multe, precum erau şi
mulţi copii orfani – îşi pierduseră părinţii în vâltoarea războiului) a rămas să doarmă la prietenul său
din sat, iar noaptea mama prietenului l-a strangulat,
l-a dezmembrat şi când a venit miliţia (aşa se numea
pe atunci poliţia), cocea bucate din corpul copilului
în cuptor. (Au condamnat-o la 15 ani de puşcărie. În
anii 1960 s-a întors în sat. Cum şi-a trăit zilele, ştiind ce păcate a săvârşit?). În faţa şcolii trăiau doi
bătrâni, care se socoteau gospodari în sat. Unicul lor
fecior a venit noaptea la ei, i-a omorât cu toporul,
apoi a luat toporul murdar de sânge şi trei ciocălăe
de păpuşoi şi a plecat acasă. Miliţianul l-a găsit
mâncând păpuşoi, toporul era după uşă, nici măcar
nu-l spălase de sânge. Pe fondul calvarului foametei
se mai suprapuneau şi altele. Dispăreau oameni. Îi
arestau noaptea (ba că a fost primar, ba că a fost
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prietenul sau ruda unui funcţionar român), când înfometata şi chinuita lume dormea. Şi sătenii spuneau ,,a dispărut cutare‖…
Deşi familia noastră se descurca cu alimentaţia
datorită văcuţelor, nu poţi să nu suferi în aşa calvar.
Însă tragedia cea mare a familiei noastre avea să
urmeze…
În noiembrie 1946, tata a fost chemat la raion.
Nu s-a mai întors. Mama a înţeles totul. Noaptea în
casa noastră au intrat patru militari, au deschis toate
uşile la camere, i-au spus mamei să se aşeze pe scaun lângă uşa dintre odăi, ca s-o supravegheze permanent şi au început percheziţia. Scuturau fiecare
carte, fiecare obiect. De la un timp s-au plictisit şi au
pus muzica la patefon, au selectat un disc cu cântece
ruseşti. Prea tare au dat sunetul la patefon, când din
el a răsunat fraza: ,,Степь да степь кругом…‖ (traducerea ar fi: stepă doar stepă în jur...), eu m-am
speriat şi de frică am făcut pipi în pat. Stăteam pe
umed, însă mă temeam s-o chem pe mama. Spre
dimineaţă, după ce au răscolit şi prin aşternutul nostru, al copiilor, indivizii, negăsind nimic ce i-ar fi
interesat, au luat câteva cărţi, fotografiile familiei,
scrisorile expediate de tata de la front şi au plecat. Ei
i-au confirmat mamei că tata e arestat. Eu am îmbătrânit nu atunci când m-au ajuns anii, am îmbătrânit
în noaptea de pomină. După acel eveniment, şi părinţii, şi buneii vorbeau cu noi ca şi cu nişte oameni
maturi; părinţii, după ce s-a întors tata, ne preveniseră că arestări mai pot avea loc, dar să nu ne speriem,
chiar dacă vom fi luaţi cu toţii; în aşa caz, să ne ţinem de părinţi, ca să nu ne despartă (de parcă ar fi
depins de voia noastră).
Mama a plecat în raion la organele respective şi
a aflat că tata e învinuit că în timpul ocupaţiei
Transnistriei de către români, a predat ,,limba duşmanului‖, adică limba română, deşi, de fapt, era
vorba despre limba populaţiei băştinaşe – limba
moldovenească - un dialect al limbii române.
Această ,,crimă‖ se atesta drept trădare de ţară, prin
urmare, şi pedeapsa urma a fi respectivă. Pe tata îl
transferaseră la închisoarea din Râbniţa, mama se
ducea la fiecare două zile să-i transmită colete în
penitenciar. Pe noi ne lăsa în casă; din cauza iernii
geroase de nu mai ţineau minte bătrânii, nu putea se
ne ducă la bunei. Într-o zi n-au mai primit coletul, iau spus mamei că pe tata l-au transferat la închisoadestineliterare@gmail.com

Destine Literare
rea Securităţii de Stat din Chişinău. N-am mai avut
nicio veste de la el.
…Într-o zi de aprilie, tata a revenit acasă. Reacţia
mamei, buneilor, colectivului pedagogic a fost precum ar fi fost dacă îl vedeau pe Iisus, întors pe pământ. Tata a fost restabilit in funcţie, însă mergea
greu, nicidecum nu i se vindecau rănile de la degetele de la picioare, degerate în subsolurile închisorilor.
Pe urmă, tata ne-a povestit cum s-a întâmplat
„minunea‖. A fost judecata. Tata şi încă doi pedagogi, care stăteau cu el într-o celulă mică de tot, de
abia puteau întinde picioarele, primiseră sentinţa ,,10
ani de puşcărie fără drept de corespondenţă‖. Tata
ştia că aceasta însemna una – împuşcare - şi se pregătea sufleteşte să întâlnească demn tot ce-i va trimite Domnul. Într-o zi i-au scos afară, după ei venise
automobilul negru să-i transfere pentru a îndeplini
sentinţa. Pe peretele clădirii era un ceasornic, însă,
ieşit din întunericul celulei la soarele de aprilie, lui
tata îi lăcrămau ochii şi nu vedea acele ceasornicului. De aceea a întrebat santinela: ,,Который час?‖
(cât e ora?). Un glas cunoscut l-a întrebat ce caută
aici, apoi i-a ordonat santinelei să-l întoarcă în celulă. În aceeaşi zi, mai precis a doua zi, la vreo unul de
noapte l-au chemat la seful închisorii. Glasul cel
cunoscut era al generalului Filonenco, pe care tata îl
ştia încă de pe front, din armata a treia ucraineană.
Generalul Filonenco fusese numit şef al închisorii
Securităţii de Stat cu câteva zile înainte de cele întâmplate. Pe masă, în biroul lui era dosarul tatei. El
l-a întrebat pe tata cu ce se deosebeşte limba moldovenească de cea română. Tata i-a răspuns că cu nimica, sunt numai unele dialecte, deosebiri locale,
inclusiv de pronunţie, cum se deosebeşte aceeaşi
limbă rusă vorbită în Moscova de cea vorbită în ţinuturile de pe Volga. Atunci, generalul i-a spus că
mâine ministrul securităţii de stat a republicii pleacă
la Moscova, rămâne adjunctul acestuia, generalul
Dubrovin, şi la el Filonenco va semna actul de eliberare din închisoare a tatei. După aceea, i-a arătat
tatei scrisoarea celui care l-a pârât şi i-a spus:
E necesar să înţelegi că de aici iese unul
dintr-un milion. Dacă nimereşti a doua oară – nimeni nu te mai ajută, că atunci şi el pică alături de
tine. De aceea, în satul tău în deceniul apropiat să nu
mergi.
În vara anului 1947, m-au dus la bunica. În
destineliterare@gmail.com

familia noastră mereu se vorbea despre marea minune – eliberarea tatei din închisoarea Securităţii de
Stat. Bunica a spus că nimic nu-i întâmplător, că asta
a fost voia Bunului Dumnezeu să-l întâlnească tata
pe acel Om de Omenie, care l-a scăpat de la moarte.
Din momentutul în care bunica a spus vorba aceasta,
eu cu tot sufletul meu de copil, care încă nu împlinisem patru ani, l-am îndrăgit pe Bunul Dumnezeu. Şi
o tot rugam pe bunica să-mi povestească totul despre
Domnul. Cum numai bunica a spus că şi ea îl iubeşte
pe Domnul, că ea s-a rugat şi se roagă la El pentru
familia noastră, imediat i-am spus că vreau să mă
rog şi eu. Mă duceam în ospeţie la bunica Henea şi
tot cu această rugăminte. De aceea am învăţat de la
bunica Catinca în română: ,,Tatăl nostru, care eşti în
ceruri, sfinţească-se numele tău....‖, iar de la bunica
Henea în staroslavonă: ,,Отче наш, иже иси на
небиси….‖. Au trecut mulţi ani – un veac de om,
însă seara, înainte de culcare, îngenunchiată în faţa
icoanei, eu le spun pe ambele variante de rugăciune.
Viaţa se normaliza cu încetul. În primăvara
anului 1948 au început a repartiza produse alimentare, mai întâi la slujbaşi, apoi la toată populaţia –
faină, şrot, ulei – câte puţin, câte 2-3 kg, însă acesta
era un mare ajutor pentru oamenii istoviţi...
În s. Olişcani biserica e peste drum de şcoală. Iubirea mea faţă de Bunul Dumnezeu mai avea o manifestare: cum numai vedeam poarta şcolii deschisă,
fugem la biserică. Mă aşezam undeva în colţ, priveam în ochii sfinţilor şi îngerilor zugrăviţi pe pereţii bisericii şi duceam un discurs tăcit cu ei. Am încercat să intru şi în altar, însă părintele Caracicovski
mi-a spus că fetiţele nu au voie să între acolo. Într-o
zi l-am găsit pe părintele Caracicovski asezat pe
pragul bisericii şi plîngea cu lacrimi şi în hohote.
Tata, care venise după mine (se ştia că dacă nu-s
acasă, sunt la biserică) mirat de ceia ce vedea, l-a
întrebat pe părinte ce s.a întîmplat.
- Astăzi pentru prima dată în ultimii ani la
înmormîntare au adus o farfurică de colivă. Înseamnă că au apărut produse, că n-o să mai moară oamenii. Eu vreau să botez copii, să cunun tinerii, să sfinţesc casele sătenilor. Ne-a auzit Domnul
rugăciunele, se v-a termina foametea, - a spus părintele şi el palid şi istovit de foame ca şi toată lumea.
În anul 1978, Lucheria Evstafievna Repida, fostă
prin acei ani ministru fără portofoliu în Guvernul
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Republicii Moldova, mi-a povestit cum a plecat la
Moscova, a insistat să fie primită în audienţă la Kosîghin, i-a povestit că în Chişinău, ca şi în toată republica, pe străzi în fiecare seară se adună cadavrele
celor care ziua au căzut şi au murit de foame. Kosîghin a înţeles situaţia. Repida s-a întors de la Moscova cu două eşaloane cu grâu, secară, şroturi, făină.
Republica Moldova a început să primească ajutor
alimentar în fiecare săptămână. Aceasta a fost sursa
din care se repartizau ajutoarele la oameni. Eu am
întrebat-o de ce nu s-a adresat la Guvernul US mai
înainte de a pieri mii de oameni de foame. Mi-a răspuns că nu-i permitea Comitetul Central al Partidului Comunist din Moldova, că ea a plecat fără ştirea
acestora, cu riscul pe cont propriu. În sfârşit, în anul
1948 au fost ploi şi roadă bună, deşi oamenii mai
continuau să moară – din cauza disfuncţiei organelor
în urma distrofiei, hrana nu se mai asimila. Părinţii
mei au procurat o casă proprie, în care am sărbătorit
Învierea Domnului. Deoarece părinţii nu puteau să
meargă la biserică din cauza serviciului tatei (în US,
toţi pedagogii şi alţi funcţionari de stat trebuiau să
fie ateişti, de altfel erau concediaţi), au cântat pe
două voci toată Slujba de Paşti, ambii aveau glasuri
plăcute şi, cântând în copilărie în corul bisericesc,
ştiau toată slujba. Toţi speram că cele grele au trecut. Tata se bucura că au ieşit din sezonul rece cu
bine, comitetul raional de învăţământ i-a îndestulat
şcoala cu cărbuni, în clase a fost cald, şcolarii nu au
răcit; comitetul raional financiar a procurat încălţăminte şi îmbrăcăminte pentru copiii fără părinţi sau
pentru cei ai căror părinţi nu aveau posibilitate să le
procure cele necesare pentru a merge la lecţii. Aşa
că toţi copiii din sat frecventau şcoala. Mai mult
decât atât, s-a deschis şcoala de seară, pe care aveau
posibilitate s-o frecventeze cei vârstnici, care doreau
să-şi prelungească studiile, însă şi cei agramaţi – să
înveţe a citi şi a scrie. Pe materialele metodice, primite de şcoală pentru acei vârstnici analfabeţi, eu la
patru ani am învăţat alfabetul, a citi liber şi tăbliţa
înmulţirii. Pentru însuşirea alfabetului primisem un
set de carduri cu desene: era desenat un ac şi aţă –
era alături litera A; era desenat un balon – litera B
ş.a.m.d. Atât tata, cât şi mama în fiecare zi se ocupau cu noi. Ne învăţaseră cum să determinăm ora la
ceasornic, ne citeau foarte mult. La 4-5 ani ştiam
povestirile din copilărie ale lui Ion Creangă, multe
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poiezii, printre care şi ,,Limba noastră‖ a lui A. Mateevici (pe atunci această poezie întra în programul
şcolar, acuma e textul imnului R. Moldova). Tata ne
lămurea că, dacă autorul ar fi scris numai această
poezie, deja ar fi fost geniu. Sâmbăta şi duminica ne
plimbam cu părinţii. Nu departe de sat era o pădure.
Plecam cu toţii la pădure, ne opream într-o poiană şi
tata începea:
,,În poiana tăinuită, unde zbor luciri de lună
Floarea oaspeţilor luncii cu grăbire se adună...”
Apoi ne lămurea cine a fost autorul – V.
Alecsandri, care-i sensul fiecărei fraze din poezie cu
cuvinte, pe care noi la vârsta ceea le prea înţelegeam. Învăţam practic paralel şi româna, şi rusa. Ne
citea poveştile lui A. Puşkin, povestirile pentru copii
ale lui L. Tolstoi, poeziile lui M. Lermontov. Mama
ne învăţa să dansăm. Totdeauna ne era interesant cu
părinţii. Dar principalul – ei ne iubeau foarte mult.
Nu-mi amintesc niciun caz când tata sau mama ar fi
ridicat glasul, vorbind cu noi. Dimpotrivă, uneori
întrebau părerile noastre, se sfătuiau cu noi... Şi pe
mine, şi pe surioara Lora căldura casei noastre ne
încălzeşte până la bătrâneţe.
În sat a fost trimisă mai întâi asistenta medicală,
apoi un doctor – doctorul Ostapciuc, absolvent al
Institutului de Medicină din Leningrad (Sankt Petersburg). Deoarece în sat erau multi orbi şi bolnavi
de trahomă (din cauza căreia şi orbeau), în funcţia
asistentei medicale, pe lângă toate celelalte, întra şi
vizita zilnică la domiciliu a bolnavilor de trahomă,
cărora ea le prelucra ochii cu remedii corespunzătoare. Doctorul Ostapciuc s-a dovedit a fi un mare entuziast al medicinei profilactice şi curative: pe lângă
primirea bolnavilor în ambulatoriul satului, vizita
şcoala, controla starea de sănătate a elevilor. Făcând
vizite la domiciliu, a stabilit că în multe gospodării
păduchii se simţeau ca la ei acasă. Atunci, doctorul
Ostapciuc a cerut să vină în sat o itubă, să prelucreze
hainele, lenjeria celor cu pricina, dar şi orişicăruia,
care dorea s-o facă. A efectuat investigaţii la toţi
copiii, i-a depistat pe cei care sufereau de
ascaridoză, le repartiza pastile, ba insista ca acestea
să fie băute chiar în prezenţa lui.
Tata a fost trimis în deplasare la o conferinţă
la Chişinău. Spre seară, mama a venit de la o vecină
foarte agitată, a spus că, probabil, se pregăteşte ceva
rău, fiindcă ciobanul satului a spus că toată pădurea
destineliterare@gmail.com
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e împânzită de camioane încărcate cu militari.
A doua zi ne-am trezit la ora cinci dimineaţă
din cauza gălăgiei, plânsete, bocete, de vuia satul. În
toate mahalalele erau camioane cu militari, care
scoteau oameni din casele lor, îi urcau în aceste
camioane; când camioanele erau pline, plecau. Curtea noastră se întindea până la un pârăiaş, peste care
era casa morarului. Nu i-am memorizat numele. Toţi
în Olişcani îl numeau simplu – morarul. Au venit şi
după el. Noi, de pe malul opus al pârăiaşului, priveam speriaţi, s-au adunat şi alţi vecini. Cineva i-a
strigat să-şi ia ceva produse alimentare cu el. A întrat morarul în casă. Peste câteva minute a ieşit îmbrăcat într-un costum de culoarea ciocolatei, cu
lanţ de aur la buzunarul de sus, de nu-l mai văzuse
lumea aşa gătit. De obicei, umbla în cămaşă şi pantaloni de pânză de casă, caci lucra singur la moară şi
tare era fericit când avea de lucru, înseamnă că au
oamenii ce mânca, înseamnă că s-a terminat foametea. Morarul, cu mâinile goale, s-a urcat în camion,
şi-a făcut cruce în patru părţi, şi-a luat rămas- bun de
la săteni, s-a închinat la toţi şi a spus:
- Dacă am obijduit pe cineva, cu cuvântul, cu voie
sau fără voie, mă rog de mă iertaţi. Dacă este Dumnezeu, să mă ajute să nu ies viu din satul meu, să mă
înmormântaţi aici, în pământul meu.
Camionul s-a pornit, era prea multă lume în el,
podul de lemn spre ieşirea din mahala nu a fost construit pentru astfel de camioane şi, fiind cam vechi şi
putred, n-a rezistat, s-a prăbuşit cu tot cu camion.
Toţi au dovedit să sară din camion, numai morarul a
rămas sub el. Până în seară, vecinii l-au şi înmormântat...

Pe stradă fugea un bărbat cu două farfurii în
mâini; din cauza şocului, nu-şi dădea seama ce face,
pentru ce-i trebuie cele două farfurii. Când militarul,
care fugea din urma lui, i-a strigat: ,,Стой, стрелять
буду!‖ (dacă nu te opreşti, te împuşc!) , omul a scăpat farfuriile, s-a oprit în loc, apoi s-a îndreptat spre
camionul în care se îmbarcau oamenii.
Ploile din vara aceea promiteau iarăşi o roadă
bogată, căci foarte multe tufe înalte de cartofi în
floare mai erau la noi în curte în ziua aceea de 29
iunie a anului 1949. Spre seară, mama s-a dus să
mulgă vaca, iar noi ne uitam cum se mişcă tufele de
cartofi. Mama ne-a interzis să ne apropiem de ele,
ştia că sub tufe se ascund oamenii care reuşiseră să
fugă în ultimul moment din case. A doua zi dimineaţă, tufele nu se mai mişcau, oamenii s-au retras
noaptea prin păduri, pe la rude în alte sate – cine şi
cum a reuşit.
Poţi să fii şi de 6 ani, dar, după ce ai văzut cu ochii
tăi toate acestea, după ce ai văzut cum oamenii (deşi
sunt militari) vânează oameni, mai rămâne în tine
ceva copilăresc? Eu mulţi ani după aceea visam cum
fug, mă prind militarii, vor să mă împuşte...
Peste mulţi ani, am aflat că de la Moscova venise o
directivă în toate republicile şi regiunile URSS să fie
deportaţi în Siberia ,,duşmanii partidului comunist‖.
Unii conducători au informat Moscova că la ei în
teritoriu nu sunt „duşmani‖. Însă, conducerea comunistă din Republica Moldova a dorit să fie menţionată şi i-a întrodus în listele pentru deportare şi pe
oamenii care aveau în proprietate câteva oi. Listele
finale ale oamenilor care se preconiza să fie deportaţi crescuseră cu 50-70% faţă de listele iniţiale.
(va urma)

P,S. Traducerea frazei:
,,Праведник народов Мира"(rusă) e ,,Drept între Popoare" (în ebraică - Chasidei Umot HaOlam)
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Flavia-Maria GOGA
–11 ani–
(CANADA)

Liberté, égalité, solidarité
Criez pour la liberté!
Tenez-vous la main pour l‘égalité!
Soutenez la solidarité!
Mais prenez gare à la méchanceté…
Ceci est un poème
Pour la paix.
Car quand on s‘aime,
On peut vivre en tranquillité.
Aimons-nous comme des frères
Pour arrêter les guerres.
Car l‘amour
Triomphera toujours.
Et la haine
Ne donnera que de la peine.

Chaque femme est une princesse
D‘une manière ou d‘une autre,
Chaque femme est une princesse.
Pas besoin que je le démontre.
Si tu es pleine de gentillesse,
De tendresse
Et d‘allégresse
Et que tu possèdes un peu de sagesse,
Tu es une princesse.
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Si tu es belle
Et que tu voles de tes propres ailes
Et qu‘en plus tu aimes aider les autres,
Pas besoin que je le démontre,
Tu es une princesse
Forte comme une tigresse.

Amour avec un grand A
Amour avec un grand A.
C‘est comme ça.
C‘est simple : je t‘aime.
En fait, tu es l‘amour même.
Tu es mon cœur
Et mon bonheur.
Je ne ressens que de l‘amour.
Tu chauffes mon cœur comme un four.
Tes yeux charmants
Sont d‘un bleu étincelant.
Ah! J‘ai tellement besoin de toi!
Comme un castor a besoin de bois.
Tu me fais rêver.
Sans toi, mon cœur commence à broyer.
Il continuera à chanceler.
Je parle à un amoureux imaginaire
Car hélas, l‘amour n‘est qu‘éphémère.
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Ioan HOLBAN
(ROMÂNIA)

Visul arheologului
Despre romanul „SARCOFAGUL DRAGOSTEI”
de Paul Leibovici
„Atunci când se va stabili o pace în
popoarele din Orientul Mijlociu, unde au domnit
romanii timp de secole, desigur că şi arheologii de
acolo vor avea prilejul de a da la iveală palate,
centre culturale, băi, amfiteatre şi picturi celebre(...)
În glasul lui se simţea acea dragoste, mai mult decât
nostalgie pentru toate relicvele, statuile, stâlpii de
marmoră, cănile de lut, monedele pe care el le
ascunse pe undeva şi care-i erau dragi, în care
recunoştea pe strămoşii strămoşilor săi(...)
Comorile nu aparţin numai celor care le-au
descoperit, ele sunt în posesia lumii”. Aceasta e
visul arheologului Ali, un arab din Ashkelon,
emigrat în Gaza, care, dincolo de pasiunea sa,
identifică idealuri şi mentalităţi care, iată,
unesc/despart încă oamenii din Orient.
Ashkelon (Migdal, Askalon) reprezintă un loc, dar şi
un simbol, un topos pentru diverse popoare (iudei,
creştini, sumerieni, musulmani), dar şi o „simplă
bucată de pământ‖ pe ţărmul Mediteranei; pentru
oamenii între care a crescut, între cele două
războaie, Ali, fiul lui Muhmed şi al Giuliei.
Ashkelon e un peisaj dezolant, unde existenţa e la
limita suportabilităţii: „Un petec de pământ din
apropierea Mării Mediterane, la miazăzi de o
aşezare antică, prin care de-a lungul vremurilor sau abătut tot felul de neamuri: greci, cruciaţi, turci,
romani. O mocirlă de cu oameni necăjiţi, uitaţi de
Cel de Sus. Fiinţe omeneşti care-şi câştigă bucata
de pâine prin muncă grea. Bărbaţii îşi petreceau
timpul în largul mării, pe bărci din nuiele. Erau
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într-o veşnică luptă cu valurile, în nopţi fără de
sfârşit şi zile cu soare fierbinte (...) La miazăzi de
antica aşezare Ashkelon, la o distanţă cât e de la
înfăţişarea lunii la răsăritul soarelui, bucata aceasta de pământ pe care erau aşezate bordeiele de
chirpici în care se aflau, lăsate la voia sorţii, zeci de
familii, îşi purta numele precum îi era arătarea,
Giora. Bordeie clădite din pământ lutos amestecat
cu paie şi apă. Unele scofâlcite, altele aplecate pe o
parte (...) Cătunul Giora sau cum i se mai spunea,
„Groapa” sau „Bălăria”, adăpostea cam o sută
cincizeci de chichineţe aşezate pe o depresiune”.
Acesta e locul de desfăşurare a acţiunii
romanului „Sarcofagul dragostei‖ de Paul Leibovici.
În literatura română a secolului trecut şi în anii din
urmă, romanul cu subiect istoric - exclus din istoria
naţională - e destul de firav; în fond, până la
romanele lui Mihail Sadoveanu, doar nuvela
„Alexandru Lăpuşneanu‖, a lui Costache Negruzzi a
contat din punctul de vedere al valorii estetice, iar
după celebrele cărţi ale „Ceahlăului prozei noastre‖,
titluri de reţinut sunt destul de puţine; „Prinţul
Ghica‖ al Danei Dumitriu, „Cei o sută‖, cel mai
întins ciclu eroic din proza noastră, al lui Gheorghe
Schwartz, „Vornicul Ţării de Sus‖ al lui Dumitru
Vacariu, romanele cu masoni şi templieri ale lui
Cristian Tiberiu Popescu, un roman remarcabil al lui
Gabriel Chiriac despre vremea lui Vasile Lupu,
„Fanar‖ al lui Horia Stancu şi textele de o factură
mai specială ale lui Ştefan Agopian, „Tobil, Tache
de catifea şi Sam‖.
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În rest, multele romane scrise în „cheie‖
sadoveniană sunt măcinate, pe dinlăuntru, de tezism
şi stângăcii evidente de construcţie narativă. În acest
context, apariţia unui roman precum „Sarcofagul
dragostei‖ al lui Paul Leibovici nu e doar o plăcută
surpriză, cum se spune, ci un semn că specia îşi
poate (re) dobândi vitalitate într-o vreme când
poveştile horror dacă nu ar fi de tot caraghioase, cu
Dracula, domină cărţi de gen. Paul Leibovici
semnează, ca prozator, un pact al verosimilităţii,
lasă, adică, adevărul istoric în seama celui care îl
caută prin colbul arhivelor şi al cronicelor bătrâne,
încercând să afle, în trecutul îndepărtat al
Ashkelonului, omul în tot adevărul firii lui, cum îi
zicea J.J. Rousseau. Apoi, prozatorul învaţă că
sângele şi carnea istoriei sunt în poveste, acolo e
întâmplarea, sunt locurile şi oamenii, iar cititorul de
azi, o spunea, altădată, Mircea Eliade - are nevoie de
poveste. O sarabandă halucinantă de chipuri şi
întâmplări, de azi înspre ieri, orchestrată foarte subtil
de un prozator cu harul povestirii şi cu patima
cercetării trecutului descoperim în „Sarcofagul
dragostei!‖, un roman imposibil de rezumat, care se
citeşte pe nerăsuflate, atât de amatorii de romane „de
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aventuri‖, „istorice‖, cât şi de cei interesaţi de
modul cum azi, în postmodernitate, istoria
„pierdută‖ din hrisoave sau pământul locurilor
încărcate de istorie poate fi prezentificată fără
accentele false ale retoricii goale de conţinut; altfel
spus, „atitudinea‖ naratorului e impecabil
echilibrată, dincolo de orice teză, dar şi dincoace de
seninătatea glacială a istoricului pentru care doar
adevărul contează, cât mai departe de legendă ori de
structurile imaginarului sau chiar ale basmului.
Astfel, lângă personajele dintr-o istorie agitată,
documentată cu toate urmele pe care le va fi lăsat,
Paul Leibovici (re)compune o lume în ceea ce are
semnificativ în ordinea trăirii şi a sensului dat
existenţei, de la Roma antică la Caesareea, de la
Insula Creta la cătunul de lângă vechiul Ashkelon şi
pământurile Gazei.
Toată această lume, care stă în ultimul timp,
ia viaţă din viaţa prozatorului; Ashkelon e o
comunitate multiculturală. Denumirea de Askalon, a
cărei rădăcină e şekel..., am citit că numele acesta a
fost scris undeva, în trecutul îndepărtat, pe pereţii
unei peşteri, „...aska...‖, ba chiar stau ca mărturii
unele table de lut pe care le-a scris guvernatorul
oraşului către regele Egiptului faraon. Aici sunt
romani, evrei, sumerieni, apoi, arabi. Paul Leibovici
face incursiuni în istoria îndepărtată, păstrând,
mereu, pactul verosimilităţii; Iehuda rabinul, prin
Alexandros şi mai adânc, în trecut, în vreme
Patriarhilor, reconstituind o lume şi o sumă de
mentalităţi care pot contraria pe omul de azi, agresat
de tot felul de idei extremiste; cum să se citească, de
pildă „Psalmii lui David‖ în casa romanului
Alexandros? Sau vocea naratorului să puncteze
„amestecul de sânge‖ de acolo? Sau, altfel, prezenţa
azaticilor (hoţi, tâlhari, azi, „terorişti‖), în
Ashkelonul de altădată, dând foc acareturilor lui
Alexandru şi azi, asuprind un tânăr care vrea să
înveţe arheologia, iată, în Roma strămoşului său?
Sunt întrebări la care romanul lui Paul
Leibovici răspunde perfect coerent, cu o logică
impecabilă a naraţiunii şi în dimensiunile
profilurilor unor personaje memorabile. Prozatorul
lucrează cu perechi de personaje care ilustrează
ideea de a scrie istoria din prezent spre trecut,
prezentul lui Ali din Ashkelon, dintr-o familie
amărâtă, ducându-şi traiul între cele două războaie,
destineliterare@gmail.com
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sub ocupaţia britanică, apoi, sub egipteni şi, în
sfârşit, cu israelienii „pe prag‖, emigrant din Gaza,
cu o mistuitoare pasiune pentru arheologie! Trecutul
e a lui Alexandros, un roman cultivat, ştiutor de
filosofie şi istorie, aşezat la Ashkelon între cei doi e
o întreagă istorie, un număr de ani, ne învaţă Paul
Leibovici, nu, însă, şi calităţi în ordinea
omenescului.
Alexandros din Roma şi Ali din Gaza de azi
constituie perechea care structurează primul nivel
narativ al cărţii, în vreme ce cuplurile erotice Alexandros şi Iulia din Caesarea, Ali din Gaza şi
Lucia din Roma - organizează etajul emoţional al
textului. Romane precum „Sarcofagul dragostei‖, au
ceea ce teoria literaturii numeşte funcţia de atestare
şi funcţia emotivă. Funcţia de atestare priveşte
istoria cuprinsă aici, în datele ei concrete, de la
Roma lui Marcus Aurelius până la Eretz Israel de
azi, de când britanicii „conduceau treburile
Palestinei‖ care asigura spatele frontului cu germanii
lui Rommel până la Caesareea şi Ashkelonul care
„bătea monedă proprie‖, proclamarea Statului Israel,
luptele cu egiptenii până la Roma de altădată, cu
vilele luxoase, cu portul Ostia... Reconstituirile sunt

fără cusur, dând măsură exactă a minuţiei
documentării, de la felul cum învăţau şi iubeau
tinerii din Roma şi de la obştea evreiască din
capitala Imperiului, cu figură proeminentă a lui Elia
Fabricius până la sărbătoarea Hadriane, băile
romane din Caesarea ori culesul podgoriilor de la
Ashkelon. Vaste cunoştiinţe de istorie se topesc în
materia romanului lui Paul Leibovici, organizată de
condeiul unui prozator stăpân pe mijloacele sale, de
la arta portretului până la descrierile fastuoase ale
unui Orient al tuturor poveştilor şi întâmplărilor nu
odată sângeroase.
Acolo se împlineşte visul arheologului care
găseşte pe locul vechiului Ashkelon sarcofagul
dragostei lui Alexandros pentru Iulia, ca simbol al
omenescului într-o lume aflată mereu la răscruce;
ceea ce salvează locul şi oamenii sunt dragostea şi
toleranţa, cunoaşterea ( şantierul de arheologie) şi
adevărul care se ascunde într-o propoziţie ca
aceasta: „Nimeni nu poate număra darurile
Domnului!‖. Un prozator spune că scrie „vieţi, nu
istorie‖; Paul Leibovici scrie „Sarcofagul dragostei‖
vieţii, dar şi istorie, într-o sinteză epică remarcabilă.
Iaşi 2016
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Mircea M. IONESCU
(ROMÂNIA)

Poeme
Ninge cu trădare

Nu sunt sărac!

În dimineața
când zăpezile
se închid la culoare
sub soare
miroase a trădare.
Puhoaie
de vise înecate
în aval sunt purtate.
Mă rog să tot ningă
focul din mine să se stingă
rătăcind pe alei
printre atei.

N-am ce să mănânc,
Nu plâng ca un țânc,
Nu sunt însă sărac
Am ce să îmbrac
Îmi trag Primăvara peste cap.
Nu contează că afară ninge
Viscolul obrajii-mi frige
Eu urc pe catalige
Cineva să-mi strige
Cum stau cu răsăriturile de amintiri
Hrană pentru noi povestiri.

16 ianuarie 2016,
între Călugăreni și Giurgiu

Dacă povestesc
Nu postesc
Sufletul mi-l alimentez,
Viață,
Nu te abandonez!
8 februarie 2016,
În microbuzul de Giurgiu

22/11
Twenty two/Eleven
22
Este
Dublul
Lui
11!
Martie
Nu
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Este
Septembrie!
Bruxelles
Este
Ultimul
Schimb
De
Ștafetă

Însângerată
Adusă
Pe culoarul
New YorkLondraParis,
Europa
Vis

Compromis.
Pe
Nine/Eleven
2001
Două
Avioane
Au intrat
Sub
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Semn
De
Blestem
În Gemeni
Să nu mai zboare
Păsările!

Pe
Martie/22
2016
Doi
Neoameni
Au aruncat

În aer
Avioane
Să nu mai zboare
Omul!
Prea
Criminali

Încât
Să știe
Că
Zborul
Nu va pieri
Vreodată!
23 martie 2016
pe aeroportul Gharles De Gaule Paris,
așteptând verificarea la sânge a cursei de L.A.

Repetabila Povară
Când
Istoria,
cât ar fi
de frumoasă,
Se uzează
Încep războaiele.
Când
Războaiele,
Cât ar fi

de profitabile,
Se termină
Istoria
E uzată
Până
La Moarte!
Și începe
Repetabila povară!
Mileniul III

Duce povara Mileniului II
Mileniul II
A plătit și el pentru Mileniul I.
Sigur, nu mai vorbim
Despre ce a fostâ
Înaintea
Erei noastre.
Care Eră?!

31 martie 2016, Santa Monica,
în restaurantul Javal, privind fotografii
din vechea Persie
*Din volumul Apără, Duckadam!, în curs de pregătire
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Gabriela JANIK
(GERMANIA)

Primăvara iubirii (poeme)
Ți-am dăruit cuvinte de ofrandă
Am vrut să mă iubeşti
aşa cum sunt,
cu bune şi cu rele.
Între înger şi demon,
păcat şi sfinţenie.
Am vrut să mă iubeşti
aşa cum sunt,
cu sufletu-mi aninat
între cer şi pământ.
Doar să mă iubeşti,
nimic mai mult.
Ţi-am dăruit cuvintele ofrandă,
aşternute pe-nvelişul inimii
să mă îmbraci în pulberea de stele.
*
Dar m-ai iubit fără să ştiu.
Femeie înălţată până la marginile cerului.
M-ai preschimbat în înger pe-altarul vieţii tale
să mă sfinţeşti prin tot ce eşti,
icoană-n absolut.
Dacă...
Daca aş şti că devenind înger,
mă vei iubi mai mult,
aş implora Divinitatea
să mă transpună-n Absolut.
Să te iubesc o veşnicie.
Dacă aş şti că devenind o stea,
mă vei privi cu dor de pe pământ,
aş implora Creatorul
să mă înalţe deasupra stelelor,
să te privesc cu duioşie.
Dacă printre nori locul meu ar fi,
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o clipă, mi-ar fi de ajuns să mă priveşti.
M-as preface-n mii de sori
şi-atunci când ştiu că mă iubeşti,
nu-mi pasă de vremelnicie.
Dacă aş şti că păşind în nefiinţă
te vei gândi mai mult la mine,
un moment n-aş pregeta,
croindu-mi drum spre nemurire,
eu voi rămâne steaua ta.
Iubire tainică
Te juri prin versul tău, se poate?
Copila pe care o iubeşti,
De trup s-a despărţit şi poate
În altă viaţă o întâlneşti.
I-e sufletul amar şi geme
Sub neagra sorţii apăsare.
Doar glasul tău, trecut prin vreme,
Îi mai aduce alinare.
Visează şi e printre stele,
Cu Carul Mic şi Carul Mare.
Cu luna mandră dintre ele
Ascunsă de raze solare.
*
E tainică iubirea sacră
Ce-n versul tău se regăseşte.
Tu, viaţa-ntreagă ţi-o consacră
Cuvântului care zideşte!
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Răsărit
(unei prietene)
Când grea povară te apasă
Şi rana-ţi este tot mai mare,
Ia scutul Meu în astă lume,
Copila Mea din depărtare.
Tu crezi că seara e un sfârşit,
Durerea nopţii-ncet se lasă.
Copilă dragă, spre asfinţit
Se-arată-o nouă dimineaţă.
***
Ne vom vedea odată-n cer
Pe aripi sfinte de iubire.
Durere, lacrimi, jale, pier
Acolo sus, în nemurire.
Ne vom vedea odată-n cer!
Tu în inimă mi-ai scris
N-am cuvinte să pot scrie,
Lacrimile-ţi dăruiesc,
Pentru că-n aceste lacrimi
Vei simţi cât te iubesc.
Minunat iţi este scrisul,
Minunat eşti dragul meu,
Tu mă-nalţi pe stânca unde
Duce înspre Dumnezeu
Binecuvântat să-ţi fie
Mersul, pasul când păşeşti.
Toată viaţa cu iubire,
Prin vers mi te dăruieşti.
Gândul, fapta şi chiar dorul
Tu il pui în manuscris,
Însă, nu uita, poete,
Tu în inima mi-ai scris.
Nebunie de cuvinte
Nebuni am fost, nebuni vom fi.
Nebuni suntem spre a iubi.
Nebuni în nebunia lor
Iubind vom spune: te amor!

Devii aleasa viselor,
Să fii iubită de nebuni
Care se simt în aici stăpâni.
Pe mări şi peşteri şi uscat
Cu dragoste ne-am îmbătat.
*
E-o fericire din străbuni,
Să fii iubită de nebuni?
Despre iubire...
Când iubeşti, nu îţi mai aparţii,
pentru că inima...
acest generator de dor,
de sentiment sublim
ce nu se poate exprima
decât în limba pământeană şi…
simţit numai de cei cu inimă curată,
cei ce ştiu a iubi necondiţionat,
fără teamă, în general,
iar la particular,
fără teamă de… sufocare!!!
ne îndeamnă să urcăm
înălţimile dragostei.
De aceea inima
este punctul central
în toată povestea vieţii noastre
strângând neobosită doruri,
iubiri, secrete... sentimente....
*
Pe zi ce trece uităm tot mai mult cine suntem
înstrăinându-ne de noi înşine.
Pornim în viaţă pe un drum,
iar abia la margini de mormânt realizăm că,
de cele mai multe ori, l-am greşit.
Ne-am născut pentru a iubi, a răspândi lumină,
dar din păcate, purtăm în viaţă
tot mai multe măşti
şi mulţi sfârşim lipsiţi de iubire.
*
Iubirea este unica vecie dată nouă,
oamenilor
şi dacă îmi lipseşte... nu sunt nimic.

Iubindu-te cu mai mult dor,
Aldingen, Germania
21 martie 2016

destineliterare@gmail.com

117

Destine Literare

Liviu-Florian JIANU
(ROMÂNIA)

Bună V-stire
Ascultând cu cât s-au vândut – la licitaţie –
Relicvele vidului lui Cioran –
Un carneţel cu notiţe,
O icoană veche, din casa părinţilor –
Adică, cam cât câştigă un azilant
Într-o lună –
Într-unul din statele care fac din fericirea lumii,
dictat –
Comparând
Opulenta acestui derizoriu,
Cu o singură maşină –
Cu faţă umană –
Care videază în masă
În cocoţarea spre un nivel de trăi cât mai înalt
Pe seama altor iradiaţi
Într-un marş – spre nimicul visat,
Cum să nu mă gândesc
De ce la pleasca gratuită a creştinătăţii –
Şcoli, spitale, civilizaţie, natură,
Şi atâta carne de istorie
împărţită civilizat -

Dă navală Caravana după caravana
Impuietoare Închinătoare
La cele mai şterse
Sacramentale formule consumatoare Hoarda de Aur,
Prin reprezentanţii tichiilor ei, pe alegeri de
mărgăritare electorale de cruce,
Cei mai de frunte?
De aceea.
Că e de pomană.
Măcar,
Dacă şi-ar plăti
Fiecare
La botez,
La intrare,
Un carneţel plin cu notiţe,
Şi o icoană,
De aceeaşi valoare…
În semn de recunoştinţă,
Pentru mărinimia lui
Decebal, Mihai Viteazul şi Ştefan cel Mare…

24 martie 2016
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Hilal KARAHAN
(TURCIA)

EGE DENİZİNDE ÖLÜM
1/
Tırnaklarıyla okşar ölüm
Sırat köprüsünden geçen şişme botları
dökülür ümitler ateş okyanusuna.
Uğultusu artık duyulmayan
dünya usul usul dalgalanır
perde arkasında.
2/
Gün ağarınca
kıyıya vuran mülteci yavruları
yuvarlanır yüreğin ta ortasına:

4/ Sunu:
―Binlerin umutsuzluğunu sembolize eden minik
çocuğun trajedisi: Ailesinin Avrupa‘ya ulaşmaya
çalışmasının ardından boğulmuş bir Suriyeli
çocuğun cansız bedeni Türk sahiline vurdu.‖
Daily Mail, 3.9.2015
―Yunanistan‘ın İstanköy Adası‘na geçmeye
çalışırken botlarının alabora olması sonucu hayatını
kaybeden ve Bodrum‘da sahile vuran cesedinin
fotoğrafıyla tüm dünyayı üzüntüye boğan Aylan
Kurdi ile ailesinin cenazesi Kobani‘de toprağa verildi.‖
Hürriyet, 5.9.2015

Bakar kör, duyar sağır Avrupa
kapısına ulaşabilirse eğer
400 bin mülteciyi içeri alacak,
gönüllü kürdan yapacak
kapitalizmin dişlileri arasında.

DEATH IN AEGEAN SEA

Aç, susuz ama sağ kalacaklar
ah bir geçebilseler Ege‘nin dalgalarını,
Yunan polisinin coplarını,
Macar tel örgülerini, Makedon raylarını
ah bir ulaşabilseler Avrupa‘ya.

The world, whose sough
is disappeared, waves at
backstage like a curtain.

3/
Sofra bezini silkelemiş Ortadoğu
cennet ve cehennem
insanın ayaklarının altında:
Herkes kalbinin kafesinde yaşar
yarasından bakar dünyaya.

1/
With its claws, death pettles
rubber boats crossing Al Sirat
certain hopes drop into fire ocean.

2/
When the morning has dawned,
refugee children trundle
into the middle of mettle:
Europe is looking blind, and listening deaf
if they can reach to doors, it will accept
400 thousand refugees to make lief
toothpicks for cogwheels of capitalism.
They will be hungry, thirsty but still alive
if they can pass Aegean waves,
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Greek police batons,
Hungarian wire fences,
Macedonian railways,
if they can reach Europe.
3/
Middle East has shaken out
the tablecloth, paradise and hell
are got under foot

başlar neresinde biter ayrılık
hafızanın tanrısıdır alışkanlık
ayrılsak da sürebilir
5/
Tek bir adımdır
kapı eşiği
geçmişle gelecek arasında
DOORSTEP

Every one lives in heart‘s cage
looking the earth through wounds
4/ Presentation:
―Tragedy of little child as a symbol of thousands‘
desperation: After his family‘s struggle to reach Europe, a Syrian child was drawned in Aegean Sea and
his corpse was thrown to Turkish coast.‖
Daily Mail, 3.9.2015
EŞiKTE
1/
Yirmi santimdir kapı eşiği
tek adımla geçilebilir
dünya üzerinde küçük, insan
yüreğinde büyük mesafedir
gitmeyle kalma arasında
2/
Yüzünü duvara dönmüş odalar
sırtını rüzgâra vermiş yıllar
yan yana, hiç dokunmadan
eşikte bir ömür geçirilir
aşkla utanç arasında
3/
Tenin hafızası meydan okur zamana
elin eli kavrayışındaki kolaylık
sarılmanın sıcaklığı hâlâ
gidip gelirken aramızda
nasıl geçilir tek adımda
kokunla soluğun arasında
4/
Öyle derin ki insan kalbi
herkesi aynı anda sevebilir
bilinmez ilişkilerin neresinde
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1/
Twenty centimeter is the doorstep
can be taken by a single footstep
that is short on the earth
but long in the heart
in between going anda staying
2/
The rooms open their doors to walls
the years back onto breeze
side by side without touching
a whole life is passed at the doorstep
in between love and shame
3/
Memory of the skin defies the time
easiness to hold hand in hand
and warmness of hugging
is still going and coming in between
how can pass by a single step
through your smell and breath
4/
Heart is such deep that can love
everyone at the same time
it is unknown where the
separation begins and lasts
since habit is the God of memory
and may continue despite breakup
5/
The doorstep is a single
footstep in between
future and past
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Dan LUPESCU
(ROMÂNIA)

Dan Lupescu despre…
Exegeza polemică EMINESCIANA de Ovidiu GHIDIRMIC
Vârf de lance în oştirea criticilor şi istoricilor
literari din Oltenia, universitarul craiovean Ovidiu
Ghidirmic - unul dintre cei mai reprezentativi promotori ai spiritului maiorescian şi călinescian, la
nivel naţional - revine în arena editorială cu un cuprinzător volum de exegeze, pe cât de bine sistematizat, pe atât de categoric, uneori virulent, în judecăţile de valoare însumate: EMINESCIANA (2016,
Craiova, ,,Scrisul Românesc‖ Fundaţia-Editura, colecţia ,,Hermes‖, 350 de pagini), cu o superbă copertă: în negru, portretul lui Mihai Eminescu, pe o
fontă de culoare azurie celestă, sugerând
,,romantismul cosmic‖ din care, mult mai târziu, în
pictură, s-a întrupat Sabin Bălaşa.
Ne referim la cea de-a 16-a carte de autor a
lui Ovidiu Ghidirmic, la care se adaugă alte trei apariţii editoriale: compendiile Capodopere ale literaturii române (1997) şi Opere fundamentale ale
literaturii române (2001, la ambele fiind coordonator ştiinţific), respectiv Hermeneutica paradoxului
(1997, în colaborare).
Noua apariţie editorială survine după un alt
volum, incitant şi captivant: Confruntări critice.
Teoria şi practica hermeneuticii (2014, solicitat
expres şi girat de Editura Academiei Române) –
având în amonte alte 14 studii de autor, toate
publicate sub egida celei mai longevive şi
prestigioase edituri din Bănie: ,,Scrisul Românesc‖.
Acestora li se adaugă ediţii şi antologii
îngrijite, în care Ovidiu Ghidirmic a avut în vizor
opere fundamentale de Titu Maiorescu, Al.
Macedonski, Camil Petrescu, Zaharia Stancu, Fănuş
Neagu, Ion D. Sîrbu – autori trecuţi în eternitate -,
destineliterare@gmail.com

până la contemporani ai noştri, ajunşi la apogeul
puterii lor creatoare, precum Carolina Ilica,
Florentin Smarandache, Constantin Preda, Mariana
Didu, Tudorică Mihalache.
Panoplia premiilor şi distincţiilor primite de
Ovidiu Ghidirmic cuprinde – alături de ,,Meritul
Cultural‖, pe care a uitat să-l enumere – cinci premii
ale Uniunii Scriitorilor, unul al Editurii ,,Scrisul
Românesc‖, Premiul Naţional ,,Marin Sorescu‖,
conferit de Academia Română în 2004, respectiv,
Marele Premiu Naţional pentru Literatură al
Festivalului Internaţional ,,Nopţile de poezie de la
Curtea de Argeş‖, pe anul 2011.
Dacă
părintele
sculpturii
mondiale,
Constantin Brâncuşi, realiza, în ceasurile astrale ale
exploziei maximale a geniului său creator,
Ansamblul sacru de la Târgu-Jiu: Masa tăcerii,
Poarta Sărutului, Coloana fără sfârşit (cea mai
înălţătoare Simfonie Patristico-Sculpturală gândită,
trăită şi creată vreodată pe Terra) şi, mai apoi, Piatra
de hotar -, Ovidiu Ghidirmic a ţinut să-şi
încununeze, cel puţin până în prezent, vastele sale
demersuri de critic şi istoric literar printr-un volum
compact dedicat lui Mihai Eminescu.
Rafinatul hermeneut universitar, om de
cultură cu un larg şi bine conturat orizont filosofic,
exeget de excepţie, numit, cu empatie, de scriitorul
total Dumitru Radu Popescu, ,,criticul-orator‖ şi
invitat cu insistenţă, totdeauna, de Eugen Simion
(opt ani preşedinte al Academiei Române) la marile
colocvii şi simpozioane: Ovidiu Ghidirmic se ia la
trântă, fără şovăire, cu brandul cel mai preţuit al
Editurii ,,Junimea‖ din Iaşi: colecţia ,,Eminesciana‖,
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a cărei denumire o preia pentru noul său volum.
E posibil ca această opţiune să se vrea,
implicit, un omagiu adus zecilor de autori străini, de
notorietate mondială, traduşi în româneşte şi incluşi
în colecţia amintită.
Pe de altă parte, poate fi şi un gest de
colegialitate, pe alocuri chiar de frondă, faţă de
exegeţii români din generaţiile mai vechi, mai noi,
care, nu rareori, se concentrează pe analize ,,de nişă‖
ori încearcă să utilizeze exagerat, până la saţietate,
metodele moderniste şi postmoderniste de
investigaţie literară.
Ne gândim, de exemplu, la: Poetica fractală
şi re-lectura poemului eminescian (Nicoleta Ifrim),
Intratextualitatea în opera lui Mihai Eminescu
(Virginia Blaga), Antropogonia eminesciană
(Carmina Mimi Cojocaru), Gradul zero al receptării
eminesciene
(George
Lateş),
,,Complexul
Ghilgameş”. Eseu despre motivul prafului în opera
lui Eminescu (George Vulturescu), Con-vieţuirea
cu Eminescu (Adrian Dinu Rachieru), mergând
până la o teză de doctorat, susţinută la Galaţi, de
altfel foarte interesantă, ca şi toate cele menţionate
mai înainte: Ucronia eminesciană. Timp şi imagine
în ,,Memento mori” (Cristian Crăciun) şi până la
studii preponderent (ori exclusiv) biografice, gen
Căminarul (Mircea Radu Iacoban) sau Eminescu la
Ipoteşti (Ion Dumitru Marin).
Aplicând tehnica palimpsestului, atât de
dragă lui Marcel Proust, ori îndepărtând, rând pe
rând, vălurile miticei Maya -, Ovidiu Ghidirmic ne
convinge nu că a lecturat/ a citit toată opera lui
Eminescu, dar a răs-citit-o şi a răs-citat-o, în
profunzime, asimilând-o ca pe o mare lecţie de
cultură şi spirit românesc, european şi universal.
Universitarul craiovean face recurs nu la toţi
eminescologii (pentru că exista riscul să se afunde
într-un demers stufos şi prolix), ci doar la TOŢI
specialiştii de referinţă în şi întru Eminescu,
inclusiv la cei ironizaţi, ignoraţi sau repudiaţi de G.
Călinescu, din trufie ori din idiosincrazie balcanică.
Dar eminescologi de referinţă, subliniem.
Volumul reuneşte doar o parte dintre
numeroasele studii şi eseuri pe care – de-a lungul
unei jumătăţi de secol – Ovidiu Ghidirmic le-a
publicat în reviste de cultură, anuare, publicaţii
cotidiane ori în propriile cărţi imprimate în ultimii
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38 de ani.
După un binevenit Argument şi trei capitole
deschizătoare de cale, dar substanţiale, care
totalizează 101 pagini: I. În loc de introducere la
miracolul eminescian (Naţional – Universal, Între
contestaţie şi mitizare), II. Două concepte
fundamentale. Cheia înţelegerii lui Eminescu
(Cultură şi armonie, Reperele culturii filosofice
eminesciene, Armonia eminesciană), III. Un
,,Carmen Saeculare” (Coordonate ale universului
liric, Orizontul mito-poetic eminescian, Lucifer –
Hyperion, Un poem autoreferenţial: Rugăciunea
unui dac, Motivul lumii ca teatru, Eminescu şi
cosmogonia indiană, Eminescu şi budismul) -, noul
volum al lui Ovidiu Ghidirmic, director al revistei
,,Lamura‖, include două dintre cele mai profunde,
minuţioase şi subtil-fundamentale studii puse
vreodată în operă despre scriitorul nostru naţional.
Avem în vedere capitolul IV. Proza
eminesciană, care totalizează 112 pagini, dintre care
95 sunt închinate subcapitolului – de o însemnătate
excepţională – Receptare. Fundament filosofic.
Clasificare. Direcţii, iar celelalte patru sunt
rezervate subcapitolelor. Concepte filosofice ale
prozei eminesciene, Insula lui Euthanasius, Toma
Nour şi avatarurile istoriei, ,,Naturi catilinare‖.
Acesta este urmat de un original şi foarte
autentic, purtând marca Ovidiu Ghidirmic, capitol V.
Influenţa sau moştenirea prozei eminesciene (Gala
Galaction, Liviu Rebreanu, M. Sadoveanu, Cezar
Petrescu, Mircea Eliade) Concluzii, care însumează
aproape 67 de pagini, în care temeinicia şi
rafinamentul exegezei critice sunt exemplare, dând
seamă despre anvergura şi altitudinea ideatică a
celui mai reprezentativ istoric literar al Olteniei,
alături de colegii şi prietenii săi de promoţie: Eugen
Negrici şi Marin Beşteliu, dar şi de fostul său
asistent universitar: Nicolae Manolescu.
Din calitatea şi strălucirea demersului
analitic şi hermeneutic al lui Ovidiu Ghidirmic
transpare cu claritate că şi i-a ales ca dascăli pe Titu
Maiorescu şi G. Călinescu, că a avut şansa de a-i
mai prinde la catedră pe acelaşi iconoclast G.
Călinescu, dar şi pe olimpianul Tudor Vianu
(monştri sacri, pe care şi i-a luat ca mari modele
culturale, ca şi pe Mircea Eliade), că a ucenicit întru
spiritul exegezelor de mare fineţe ale lui Edgar
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Papu, Al. Philippide, Al. Piru şi Zoe DumitrescuBuşulenga, dar şi al unor corifei din cultura
universală precum Francesco de Sanctis, Benedetto
Croce şi fraţii Schlegel.
Despre Al. Piru, asistent al lui G. Călinescu,
omul cel mai apropiat şi mai devotat titanianului
critic, Al. Piru – al cărui nume Ovidiu Ghidirmic l-a
dat, acum aproape două decenii, Şcolii Doctorale, pe
care a înfiinţat-o la Facultatea de Litere din Craiova
-, Al. Piru, pe care l-a avut redactor şef la revista
,,Ramuri‖ şi pe care l-a apreciat, totdeauna, ca pe
cel mai de seamă exponent al criticii universitare din
cultura noastră, autorul recentului volum
EMINESCIANA ne-a mărturisit, într-un interviu
acordat prin 2002-2003, că nu a făcut decât să-i
accentueze ,,călinescianismul‖ dobândit încă de pe
băncile Facultăţii de Filologie din Bucureşti.
Mărturisirea, de atunci, a profesorului Ovidiu
Ghidirmic este atât de semnificativă – inclusiv
pentru spiritul cărţii de referinţă, pe care a publicat-o
acum, în 2016, la ,,Scrisul Românesc‖ din Craiova,
încât găsim de cuviinţă să cităm un tronson plin de
tâlcuri: ,,Ziua de vineri, când Călinescu îşi ţinea
cursul, era pentru noi o zi sacră, o sărbătoare a
spiritului. Cursul începea la ora 12 şi noi veneam, în
Amfiteatrul ,,Odobescu‖, de la ora 7 dimineaţa, ca să
prindem locuri în sală, unde, printre studenţi, erau
înghesuiţi academicieni, veniţi cu toţii să-l asculte şi
să-l vadă pe magistru, care era un inegalabil actor şi
orator, iar cursurile sale se transformau în veritabile
spectacole de idei. Atunci s-a trăit mai frumos,
pentru că se trăia pentru spirit şi pentru ideal.
Climatul moral era mult mai sănătos. Nu se cunoştea
noţiunea de ,,pilă‖. Cum să pui ,,pile‖ la Călinescu
sau Vianu? Intrai în pământ numai când îi vedeai.
Ca să-l parafrazez pe Nietzsche, pot să spun că a fost
o vreme când zeii mai umblau încă pe Pământ!”
Volumul polemic EMINESCIANA ne
dovedeşte că Ovidiu Ghidirmic a trăit toată viaţă,
trăieşte şi creează cu aceeaşi frenezie din anii
studenţiei sale fabuloase, când se trăia pentru
spirit şi pentru ideal.
Într-un alt amplu dialog, publicat într-o
pagină specială, pe format mare, în cotidianul
,,Cuvântul Libertăţii‖ de acum 20 de ani, Ovidiu
Ghidirmic ne mărturisea că s-a consacrat
eminescologiei cu convingerea că Eminescu
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rămâne piatra de încercare a unui critic şi istoric
literar.
,,Am ajuns la maturitate cu această mare
pasiune – se confesa -, care cred că nu mă va mai
părăsi niciodată. În teza de doctorat Moştenirea
prozei eminesciene (…) mi-am propus să
demonstrez că Eminescu este un scriitor la fel de
mare în proză ca şi în poezie, unul dintre cei mai
mari autori de proză fantastică din literatura
universală. Eminescu ne-a lăsat o mare şi grea
moştenire, pe care trebuie să fim demni şi capabili
de a o duce mai departe‖.
Cele peste 160 de pagini, cât înmănunchează
amintitele capitole IV şi V din EMINESCIANA –
adică aproape jumătate din întregul volum (lansat în
ziua de 24 februarie 2016 la Târgul de carte
,,GAUDEAMUS‖ Craiova) – demonstrează, din
plin, acest crez de nezdruncinat al lui Ovidiu
Ghidirmic.
Celelalte două capitole: VI. Publicistica
(Actualitatea publicisticii eminesciene, Eminescu şi
idealul unităţii naţionale), respectiv, VII:
Deschidere spre universalitate (Eminescu şi
clasicismul antic, Eminescu şi Shakespeare.
Complexul hamletian, Eminescu în orizontul
romantismului, În loc de bibliografie: Repere
eminescologice, Stea fixă pe cerul eminescologiei,
Două eminente exegete eminesciene) rotunjesc
demersul unui critic şi istoric literar de o vivacitate
contagioasă, care – fără a fi câtuşi de puţin scolastic
ori didacticist (poate, totuşi, doar în sensul superior
al expresiei, ţinând cont că aici sunt concentrate
părţile cele mei importante ale cursului special
,,EMINESCU‖, susţinut de Ovidiu Ghidirmic
răstimp de 12-13 ani) – respectă regula pedagogică a
,,fixării‖ din finalul oricărei lecţii (conform
principiului Repetitio est mater studiorum).
Având ca impuls iniţial şi ţintă finală
aprofundarea, analiza extrem de atentă şi
sistematizarea genialei opere a lui Mihai Eminescu -,
recentul volum EMINESCIANA, rod al cercetării şi
studierii în adâncime (şi în înălţime ideatică,
filosofică!), de o viaţă, desfăşurate cu consecvenţă
sisifică şi cu forţă de Anteu de Ovidiu Ghidirmic, se
impune prin cadenţa rostirii apodictice şi prin
accentele polemice, uneori devastatoare (pentru
defetişti, veleitari, semidocţi, naturi patibulare), într123
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un excurs pe cât de limpede şi lămuritor, pe atât de
încântător şi sublim în plan spiritual.
Reluând, repetând – în cadenţă de metronom
implacabil – ideile şi judecăţile de valoare
fundamentale, formulând alte zeci, poate sute de noi
conexiuni şi sentinţe critice (inclusiv din perspectiva
celor mai redutabili critici, esteticieni, filosofi şi
psihanalişti străini: Ricoeur, Bachelard, Poulet,
Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Freud, Jung…) , Ovidiu Ghidirmic nu face deloc paradă nici de
erudiţia şi standardul său de hermeneut cu autoritate
incontestabilă, nu cade nici în păcatul diletanţilor de
a îmbrăca veşmântul otrăvitor (precum cămaşa
centaurului Nessus) şi, desigur, nici pe acela al
sclifoselilor pseudo-scientiste.
Ne exprimăm convingerea că noul volum
EMINESCIANA va fi primit ca un reper original, în
marele concert al eminescologiei.
Dintr-un punct de vedere, cartea Domnului
Ovidiu Ghidirmic ne-a dus cu gândul la portretulspirală pe care BRÂNCUŞI i l-a făcut, în urmă cu
aproape un secol, lui James Joyce.
Ne gândim la faptul că – pe fondul conjugării
patosului lucidităţii şi interogaţiei nesfârşite, la care
supune întregul corpus al operelor lui Mihai
Eminescu, în conjuncţie astrală cu aura Iubirii bine
cenzurate faţă de acestea şi faţă de acesta – Ovidiu
Ghidirmic creionează, cu mână sigură, de maestru
ezoteric, al iniţierilor multiple, o eclatantă structură
în spirală a textului său, prin reluarea, ca în mitul
eternei reîntoarceri, a citatelor de foc din creaţia
eminesciană, prin reiterarea, iar şi iar, a ideilor
fundamentale şi prin prospectarea tuturor aspectelor
din noi, inedite perspective.
Ca în raliul Dakkar (care acum, din pricina
războaielor panafricane, a ajuns să fie transferat prin
America Latină), Ovidiu Ghidirmic îl supune pe
EMINESCU unei feroce probe de anduranţă – la
finele căreia ies biruitori atât poetul, prozatorul şi
publicistul de geniu născut, acum 166 de ani, la
Ipoteşti (Bucovina), cât şi irezistibilul lor exeget din
Craiova de astăzi.
Pe alocuri, exegezele lui Ovidiu Ghidirmic
stârnesc – cum este şi normal – semne de întrebare,
nedumeriri… Cum ar fi aceea că antologica, la nivel
mondial, Odă (în metru antic) ar fi poem erotic –

ceea ce eu unul nu am avut deloc impresia, la
niciuna dintre vârstele pe care le-am parcurs până
acum.
De ce neapărat (şi numai?!) poem erotic, ci
nu – înainte de toate – poem metafizic deosebit de
grav, cutremurător şi adânc precum apele oceanului
primordial, poem filosofic, desigur, despre condiţia
geniului în lume, dar şi chiar a omului, în
precaritatea şi efemeritatea lui.
Pe marginea celebrei strofe:
,,Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,
Ori ca Hercul înveninat în haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
Apele mării‖ -,
Ovidiu Ghidirmic glosează (,,minimalist‖)
astfel: ,,La Eminescu, focul devine un simbol al
patimii erotice, al arderii mistuitoare şi totale, până
la ultimele consecinţe.‖.
În ceea ce ne priveşte, strofa menţionată,
aidoma întregii capodopere Odă (în metru antic)
exprimă Setea de Absolut.
Esenţial este că Ovidiu Ghidirmic nu lasă
niciuna dintre problemele fundamentale privindu-l
pe Mihai Eminescu (omul de cultură, poetul filosof,
opera de o vastitate şi profunzime cuceritoare,
doctrina naţională, panromânismul, concept lansat în
premieră de autor în legătură cu Eminescu…, până
la secvenţele cele mai importante din viaţă) fără o
analiză extrem de nuanţată, lucidă şi poliedrică.
Totul este abordat din multiple, seducătoare
perspective înnoitoare, într-o lumină mereu
proaspătă, de frăgezimea stropilor de rouă în zorii
zilelor de primăvară-vară, inedită şi inefabilă.
Deşi a avut şi are conştiinţa ,,dureros de
dulce‖ că trăieşte în cel mai agitat veac, dintre toate
veacurile, un secol de demonism şi de trufie
luciferică -, Ovidiu Ghidirmic ni se dezvăluie ca o
structură funciarmente romantică, personalitatea sa
întâlnindu-se perfect, şi în acest punct divin al
existenţei sale, cu acelea ale lui Mihai Eminescu şi
Mircea Eliade.
Nimeni, până acum, nu a scos în lumină
această virtute, această lamură a structurii sufleteşti,
culturale, filosofice şi spirituale a lui Ovidiu
Ghidirmic.

Craiova, 23-24 februarie 2016
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Dan Lupescu despre…
FRUNTELATĂ: 17 zvâcromane
şi o, mereu proaspătă, Bucurie Curată
Fiu al unei faimoase familii de învăţători
dintr-o comună de pe brâul Piemontului Getic, acolo
unde se îngână, se îngemănează şi se înfrăţesc trei
judeţe ale Olteniei: Mehedinţi, Dolj şi Gorj –
preţuită, respectată şi iubită de toţi ca Familie de
Apostoli pentru 35-40 de promoţii de fii ai
comunităţii din Bălăciţa -, Nicolae Dan Fruntelată
scrie cu o fervoare şi cu o energie clocotitoare, în
care vibrează, deloc înfricoşător, vulcanul Etna ori
spiritul lui Iovan Iorgovan, smulgându-se din
stâncile matusalemice ce fac să fiarbă Dunărea la
Cazane.
Mai presus de acestea, omenia noastră
ancestrală, iubirea de oameni şi de tot ceea ce a creat
Dumnezeu frumos, pe Pământ, în Univers, se
regăsesc din plin în tot ceea ce scrie Nicolae Dan
Fruntelată, strălucit absolvent al Liceului ,,Traian‖
din Drobeta-Turnu Severin, lider al promoţiei 1969 a
Facultăţii de Filologie din Bucureşti, cu o carieră
jurnalistică fulgerătoare, începută la hebdomadarul
,,Viaţa Studenţească‖ (alături de cel mai sudist poet,
ca spirit, Niculae Stoian), continuată grabnic la
cotidianul ,,Scânteia Tineretului‖, apoi la Revista de
mare respiraţie europeană: ,,Luceafărul‖ (a Uniunii
Scriitorilor).
În cele două redacţii cu ştaif, amintite mai
sus -, din postura de redactor şef, a stins viesparele
vanităţilor încinse nu doar de vârsta fragedă a multor
competitori, ci şi de ,,mâncărimile‖ insuportabile
(vezi bancul: ,,Săriţi că ne mănâncă pe toţi!‖…) ale
unor ,,doamne‖, de ambele sexe.
Le-a stins, dar nu le-a sugrumat, nu le-a
stârpit, ci numai le-a reorientat ţinta spre zările
luminii şi valorilor adevărate, aducând, în cele două
colective redacţionale, de altfel, redutabile concomitent cu zâmbetul contagios şi sufletul său
mare, de oltean ,,până-n prăsele‖ – echilibru şi simţ
al măsurii, colegialitate şi loialitate, duse până la
prietenie şi frăţie, de cruce, nu de însemne oculte.
Editorial, a debutat aici, în Craiova, la
,,Scrisul Românesc‖ – cu percutantul volum de
poeme ,,Puterea sunetului‖ -, girat de un alt pandur
mehedinţean: Ilarie Hinoveanu (din Vânjuleţ), cel
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mai longeviv director al prestigioasei edituri din
Bănie, între anii 1972-1990, când a publicat peste
800 de cărţi, lansând vreo două sute (!!!) de autori.
Au urmat culegerile de versuri ,,Viaţa în
limba română‖ (Ed. Cartea Românească),
,,Inventarul speranţei‖ şi ,,Războiul mondial de
catifea‖ (ambele la Ed. Eminescu), ,,La bătrâneţe,
lupii tineri‖ (Ed. Cartea Românească), printre care a
intercalat câteva volume la editurile Sport-Turism şi
Ion Creangă (note de călătorie şi literatură pentru
copii). Toate, până în 1989 inclusiv.
Fără a intra în detalii, într-o analiză
amănunţită -, se cuvine să reliefăm că, mai ales după
anul 1999, Nicolae Dan Fruntelată, ajuns la vârsta
apogeului creator (care, la scriitori, filozofi, oameni
de artă, dar şi oameni de ştiinţă, înfloreşte de la 5560 de ani până la 80-85 de ani -, Goethe nu ar fi fost
mai nimic în literatura lumii, dacă nu crea
monumentalul său ,,Faust‖, la vârstă octogenară), a
publicat într-un ritm debordat, volum după volum,
unul mai bun decât altul. Pe câteva dintre acestea lansate la ediţia din 2011, de la Craiova, a Târgului
Itinerant de Carte ,,Gaudeamus‖ -, le-am disecat cu
atenţie maximă, în trei pagini ale Revistei europene
de cultură şi educaţie ,,Lamura‖.
Cel mai recent volum dăruit (în acest
Decembre de foc şi de purpură 2015) de Nicolae
Dan Fruntelată poartă titlul ,,E noapte-n TrinidadTobago‖.
Dacă ar fi să amintim, fugar, titlurile cărţilor
publicate în acest început de mileniu de scriitorul cu
frunte înstelată, născut în raionul Vânju Mare,
regiunea Craiova, s-ar cuveni să începem cu: ,,Mica
Valahie‖ (poeme, Drobeta Turnu Severin, 2002, Ed.
,,Decebal‖), ,,Depozite de fum‖ (Ed. Ager), ,,Vina
de a fi român‖ (Ed. Fundaţiei România de Mâine),
,,Tiptil, în lumea copilăriei‖ (Ed. Ion Creangă),
,,Balada celor trei copilării‖ (Ed. Ager), ,,Afacerea
Albumul şi păpuşarii ei‖ (Ed. Semne), ,,Turnesol
„89” (Ed. Ager)…, apoi să continuăm cu: ,,Poeme
de scris pe ziduri‖ (2011, în care vibrează, în
inscripţii deseori scrâşnite, spiritul unor mari poeţi
mesianici, precum Octavian Goga, Maiakovski,
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Evtuşenco…, fiecare dintre ei, în egală măsură,
,,poeta vates‖), ,,Paharamar‖ (colecţia ,,Opera
Omnia. Poezie contemporană‖, Iaşi, 2012, Tipo
Moldova), ,,Baladele de la Grand Vanjou‖
(Bucureşti, 2014, Ed. Rawex Coms).
Este obligatoriu să menţionăm captivantele
cărţi de publicistică: ,,Expulzat din TrinidadTobago” (2012), ,, Gazetăria, viaţa şi dragostea
mea‖ (2013), ,,Noapte bună, ROMÂNIA‖ (cu o
prefaţă-portret istoric de Dumitru Radu Popescu;
Bucureşti, 2014, Ed. Rawex Coms), ,,Care eşti, mă,
de la Bălăciţa?” (2014, Bucureşti, Ed. eLiteratura).
Creaţie de vârf - ,,LAMBRETTA‖ (2015,
Bucureşti, Ed. Semne) – reuneşte 17 (şaptesprezece)
,,zvâcromane‖, dedicate soţiei sale, Doina, născută
în zi de 17 Mai. Cum justifică autorul – şarjând
…solemnitatea genului, în spirit de frondă, oltenesc
- inventarea acestui nou gen literar? Iată, spicuite,
câteva fulguraţii explicative, din secvenţa finală,
intitulată chiar ,,Zvâcromane‖: ,,De fapt, aş fi putut
să scriu un roman. Aşa, de vreo cinci sute de pagini,
cu descrieri de primăvară, cum vine primăvara la
noi, în raionul Vânju Mare (…), pe urmă vara sudică
şi înecată în praf, obiceiurile de secerat, dulcea
perioadă a cotelor, când veneau camioanele Molotov
şi Steagul Roşu (…). Un capitol despre toamnă,
bâlciul de la Gvardeniţa, îngheţata din care gustai
doar o dată pe an, halviţa, sugiucul, poze la minut,
păsărica, ofiţeru‘, mirele şi mireasa. (…) Iar la
sfârşit, fraţilor şi cumnaţilor, capitolul despre iarnă,
cel mai păcătos, goana după o căruţă de lemne a lui
tata, goana după gaz pentru lămpile nr. 8 ori 11 (…)
Sentimentul că mai am încă în picioare cizme de
cauciuc, reci şi umede, că mă doare frigul până-n
creştet şi mă cheamă bunica-n casă să mă aşeze
lângă plită, cu picioarele desculţe, să simt cum îmi
revine căldura şi viaţa în oase. (…) Dar eu sunt
încăpăţânat, oltean al dracului şi vreau să scriu un
roman foarte scurt şi mankurt. De câteva pagini
doar, să-l citiţi repede, puturoşilor, să înţelegeţi
mesajul, care e un fel de SMS pe care-l găsiţi
dimineaţa pe telefon, când vă faceţi cafeaua. Eu
vreau să impun în literatura universală
Zvâcromanul, vorba doctorului Goiţă de la
Gvardeniţa: dai un leu şi iei pastila/ ţi-a trecut boala
şi sila. (…) …am decretat: romane au scris numai
romanii, că din ele se trăgeau; noi, dacii, n-avem
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voie să scriem decât, cel mult, zvâcromane.‖.
Plasată sub un motto din sud-americanul
Ernesto Sabato (laureat Nobel): ,,Eu cred că
Baudelaire a spus că Patria este copilăria. Şi mi se
pare tare greu să fii profund în scrierile tale fără să
fii legat, într-un fel sau altul, de copilărie‖ –, această
antologie de 17 zvâcromane dă seamă despre
calităţile de prozator înnăscut, ci nu făcut, ale
poetului şi publicistului de înaltă clasă care este
Nicolae Dan Fruntelată.
Sub titlul ,,Totul e vânt‖, cel mai valoros
dramaturg român postbelic, Dumitru Radu Popescu
– romancier de forţă fascinantă, balzaciană şi
sadoveniană,
de
rafinament
şi
subtilitate
marcelproustiene, camilpetresciene, eseist de talia
lui Emil Cioran -, caligrafiază un preambul, scris cu
peniţă de brabete, vorba lui Petre Dragu, înmuiată în
apa vie a Spiritului Olteniei (Ion D. Sîrbu: ,,Europa
e un biet continent, în timp ce Oltenia este o
Lume!”).
Este un portret in aqua forte, scris în apa tare
a geniului românesc, cu obârşii nonamilenare,
matrice a civilizaţiilor lumii. Scris şi semnat de
Dumitru Radu Popescu, directorul general al Editurii
Academiei Române, în termeni precum: ,,Prin satul
părinţilor săi – Bălăciţa, din Mehedinţi! – care,
uneori, pare că se află în buricul lumii şi în buricul
istoriei, Nicolae Dan Fruntelată a văzut trecând,
spre toate punctele cardinale – şi venind, din toate
punctele cardinale! – cu toate miturile, basmele şi
poveştile lor în spinare, grecii antici şi (desigur!) de
demult, sciţii, hunii, din burta Asiei, otomanii, de la
o depărtare de un băţ, fermecătorii fanarioţi,
austriecii, ruşii, americanii, pe avioane (azi se
împlinesc nişte ani de când a fost bombardată Gara
de Nord!), nemţii…‖
După ce face o conexiune, plină de tâlcuri,
între acest spaţiu şi calul de lemn de la Troia
(devenit ,,măgar pursânge‖), regina Tomyris
(,,umbra neagră a perşilor‖), aceea care ,,a pus să i
se reteze căpăţâna regelui Cyrus‖ -, Dumitru Radu
Popescu revine în ograda cu miracole: ,,Fireşte, zice
Nicolae Dan Fruntelată, nimic nu e mai trist decât
să fii izgonit din raiul tău, ori, mai exact, din ceea
ce crezi tu că e raiul tău, nimic nu e mai trist decât
să-ţi pierzi dreptul de a avea rădăcina ta,
pământul tău de sprijin” - … apoi D.R.P.
destineliterare@gmail.com

Destine Literare
punctează, nud, aproape fără comentarii: ,,Să n-o
uităm pe Murmurina, despre care se ştia că vorbea
cu animalele şi cu cei din altă lume!... Să luăm
aminte de toate poveştile acestui Spaţiu agitat şi
călcat de toate vânturile istoriei! Nicolae Dan
Fruntelată nu-şi uită părinţii, bunicii!...‖
Evocarea, în doar şase rânduri de carte, a
gestului de ctitor al bunicului Nicu Popescu - bunic
dinspre mama lui N.D.F.: acela de a planta, la vreo
doi ani după război, zece cireşi frumoşi ,,cum nu a
văzut nimeni în sat‖; ,,nouă s-au uscat, în acea
primăvară cătrănită de suflul războiului doi mondial:
a mai rămas unul, cireş de Mai, anunţând parcă
naşterea nepotului, Nicolae, care avea să fie în
toamna acelui an…‖ - este urmată, în viziunea lui
Dumitru Radu Popescu (scriitorul român care ar
merita, pe deplin întemeiat, Premiul Nobel pentru
Literatură, dacă nu ar fi atâtea coterii politicianiste şi
mârşăvii morale!), de un portret al Timpului/
Timpurilor (nebune, nebune, de legat…), în
conexiune inspirată cu judecăţi de valoare
irefragabile, demne de un capitol de Istorie Literară
pus în pagină de G. Călinescu: ,,Timpul trecea ca
vântul, secolii se încălecau, trecutul, prezentul şi,
cumva, viitorul, ocupau concomitent acelaşi
spaţiu, aproape ca în basme, sau - de ce nu!? – ca
la Sadoveanu, Creangă, Arghezi (,,Cimitirul buna
vestire‖), sudamericanii noştri, întemeietori de
călătorii prin lumi diferite, de aici şi de dincolo, şi de
întâlniri chiar şi cu Dumnezeu (…); sudamericanii
valahi, parcă veniţi pe Pământ înaintea
sudamericanilor get-beget…‖
Grea de semnificaţii, analiza fină şi sinteza
de originalitate mântuitoare scrisă de D.R.P.
continuă prin reliefarea şi captarea altor şi altor
valenţe cu virtuţi de cuvinte magice: ,,Se vede,
printre rânduri, că fiul doamnei şi domnului
Fruntelată, învăţători în Bălăciţa, ştie să citească şi
în absurdul fără de maluri al istoriei, în absurdul
darwinist descoperit şi într-un şambelan la viezuri,
de către Urmuz, cel care, într-un parc plin de flori şi
de miroase parfumate, şi-a tras un glonţ în cap!‖.
Aceste înscrieri, circumscrieri, în context
românesc şi european, sunt urmate – în basorelieful
incizat cu ,,aqua forte‖ de Dumitru Radu Popescu,
magnificul Leu Albastru -, de coborârea bruscă,
aidoma unui desant aerian ultrarapid, în prezent. În
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prezentul continuu al timpului trăirii, al timpului
mărturisirii (cum titra Eugen Simion, după
experienţa sa ca lector de Română în Capitala
Franţei, ,,Jurnalul parizian‖).
Plonjonul în eterul misteriilor de acum şi
dintotdeauna al lui D.R.P. sună astfel: ,,Prin satul
Bălăciţa, care nu vrea să devină sat de drept – şi
nici măcar stat de drept! – se poate auzi o baladă
ce te duce cu gândul, prin tragismul ei, la ,,Moartea
căprioarei”, o capodoperă marca Labiş (n.n., în
franceză ,,la biche‖ înseamnă chiar căprioară !!!), în
care, în zilele secetei apocaliptice de prin 46-47, e
sacrificată Inocenţa însăşi: o căprioară!...”
Dumitru Radu Popescu glosează sec, dacă nu cumva
chiar cu o ironie cinică, dureros de gravă: ,,Pentru ca
viaţa oamenilor scăpaţi de uruitul războiului să poată
curge înainte, mâncând şi plângând!...‖ (n.n.: după
sacrificarea Inocenţei).
Pătrunzând tot mai adânc în universul raiului
(copilăriei) lui Nicolae Dan Fruntelată, al obârşiilor
sale – de Gânditor de Hamangia, veşnic tăcut, dar
mereu cu ochii ţintiţi în înalturile cu străfunzimi de
ocean cosmic, ale cerului, Gânditor stră-român, care,
poate, l-a inspirat pe filozoful francez Blaise Pascal
în sintagma prin care defineşte omul ca ,,Trestie
gânditoare” -, Dumitru Radu Popescu valorifică
similitudinile, dar şi diferenţele, dintre capodopera
liricii româneşti populare: ,,Mioriţa” şi Balada
,,Cerbul străin‖, din această gură de rai a
Mehedinţiului.
Iată în ce termeni comentează D.R.P. această
miraculoasă întâlnire a două viziuni şi opere de artă
cap de serie, gemene întru Spirit stră-stră-român şi
românesc: ,,Despărţirea, prin moarte, trebuie
ascunsă, ca odraslele cerbului străin – ca şi măicuţa
cea bătrână, mama păcurăraşului! – să nu se încarce
de ură împotriva ucigaşilor!... Bătrânul cerb se roagă
– teribilă tragedie! – de criminali!... Ca să le spună
urmaşilor săi că: ,,M-am depărtat şi m-am înserat
(superb!), nu i-am părăsit, mult i-am mai iubit”.
Descifrând tâlcurilor profunde ale seninătăţii
în faţa morţii: ţintă a vieţii, adormire întru Domnul,
naştere în cer -, atitudine de o demnitate şi înălţime
spirituală nemaiîntâlnită la alte popoare (care nu au,
în istorie, nici Învăţăturile lui Zamolxe, nici Tablele
Beleaginte, nici opera unor Aethicus Histricus ori a
lui Dionisie Exiguul - creatorul cronologiei erei
creştine -, născut la 470 î.Hr., în Scitia Minor/
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Dobrogea de azi, trecut la cele veşnice în anul 540
î.Hr., la Roma, unde îl chemase Papa Gelasiu,
împreună cu care lucrase decenii, întru luminarea
Occidentului…) – D.R.P. evidenţiază, din nou pe un
ton sarcastic, că în baladele ,,Mioriţa” şi ,,Cerbul
străin” …,,în faţa morţii păcătoase şi a
dezumanizării asasinilor, parcă nu există un antidot
mai adecvat, mai luminos, decât a le crea chiar
acestor criminali iluzia că sunt oameni, că se poate
vorbi cu ei – şi că ei ar putea înţelege, cândva, ce
sunt!...‖.
După ce evocă straniul tablou – secvenţă
cinematografică halucinantă – în care, într-o noapte
tragică, ,,pe un câmp cu grâu nesecerat, cu maci
arzând ca nişte lumânări de veghe (superb!) –
zăceau sute de morţi, soldaţi îngropaţi în pământ de
bombardamentul metodic al aliaţilor germani…
(…) Ca în transă, plutonierul a ridicat căştile
soldaţilor morţi din jur. Peste tot, păr blond, ochi
albaştri încremeniţi, peste tot, femei care muriseră
în acea noapte fără noimă…‖, …abia stăpânindu-şi
goana unui nod în gât şi a unui gol în capul
pieptului, Dumitru Radu Popescu conchide: ,,Să vezi
moartea şi neîndurarea, tu, soldatul victorios – şi să
te cutremuri! Ce tragedie a Europei absurde, a
istoriei fără niciun duh sfânt!”.
Cu fler de vânător de noime experimentat,
hârşit şi lustruit prin istoriile lumi (şir nesfârşit de
trădări şi violenţe, crime sângeroase, abominabile şi
valuri oceanice de atrocităţi animalice…), Dumitru
Radu Popescu precizează, mai întâi, că - pe Nicolae
Dan Fruntelată - mama sa, Narcisa, care i-a fost şi
învăţătoare în clasele primare, l-a îndemnat să creeze
mici compuneri, în propoziţii cât mai clare. Bunica
sa, Constanţa, l-a învăţat poveştile şi obiceiurile
satului, impulsionându-l să le scrie… ,,pe hârtie,
muică, să nu se uite‖. Iar Dan Fruntelată le-a scris!
D.R.P. transcrie, în finalul eseului său,
descântecul: ,,De visezi cal, are să fie vânt,/ Cal alb
de visezi e omăt,/ Caii roşii sunt vânt,/ Şarpe de
visezi, e vânt,/ Soldaţi de visezi, e vânt…”. ,,Superb!
– exclamă Dumitru Radu Popescu: ,,Totul e vânt.
Istoria e vânt!” – însă marelui scriitor român,
demn, repetăm, de Premiul Nobel, inima îi dă ghes
să mai citeze ,,câteva cuvinte dintr-un obicei al
locului, spuse de bunica lui Nicolae Dan Fruntelată:
Trupul din lut,/ Oasele din piatră,/ Ochii din mare,/
Frumuseţile din Soare,/ Dragostele din vânt,/ Vântul
de la duhul sfânt.”. Apoi reia – precum ecoul

clopotului de bronz, tras pe buza istoriei
crepusculare, reia sentenţios, irevocabil şi definitiv,
ca într-o litanie fără de sfârşit, presărată cu dodii,
asemenea unui copil în pragul somnului ori la
ieşirea, aburoasă, din vis (din coşmar?): ,,Da, da,
totul e vânt, istoria e vânt, frumuseţile sunt din
Soare, dragostele din vânt -, dar omul simte acest
vânt, care vânt e de la duhul sfânt!”.
Văzând lumina lumii pe gura de rai din
tărâmul mirific, renăscând perpetuu, în amintire:
Bălăciţa -, omul, scriitorul şi jurnalistul Nicolae Dan
Fruntelată şi-a purtat, peste tot în lume, rădăcinile
(pentru a nu-şi pierde identitatea), duhul blândeţii şi
al bunei cumpăniri, bonomia şi zvâcul oltenesc,
totdeauna marcate de spiritul meridional, sudic,
solar, plin de energie luminoasă şi de optimism
roditor. Conştient sau nu, el dăruieşte semenilor – pe
urmele lui BRÂNCUŞI - Bucuria Curată a creaţiilor
sale, ce par scrise dintr-o răsuflare, rod al unui spirit
doldora de tot ce-i botezat în apa vie a perenităţii
româneşti.
Smerită unealtă în mâinile Demiurgului -,
profesionistul scrisului Nicolae Dan Fruntelată ne
îndeamnă, îngânându-l parcă în gând, melodic şi
melodios, pe acelaşi BRÂNCUŞI, într-un eclatant
ecou peste vreme: ,,Nu căutaţi formule obscure
sau mistere. Eu vă dau bucurie curată.” Sau, cum
se exprimă Dan Fruntelată însuşi: ,,E o poveste
despre voi, prietenii mei (…) Aş vrea să fie cartea
aceasta o fereastră spre trecut, cu prietenie şi cu
duioşie, dacă vă sunt străine aceste sentimente,
iertaţi-mă, uitaţi-mă, eu, însă, nu pot să uit ce am
fost şi cât am fost. Pentru că sângele meu e din
Mica Valahie, ca mine însumi. Pentru că noi,
românii, suntem ca iarba. E arsă, e arată, e
smulsă, dispare un timp. Pe urmă izbucneşte iar,
din pământ, din seminţele îngropate adânc, din cele
purtate de vânt. Pentru că iarba asta este amintirea
mea. Sunteţi voi, prieteni ori nu, asta nu mai are
nicio importanţă. Iată, oameni buni, cum începe
povestea…” .
…Am încălecat pe-o şa şi v-am spus basmul
aşa… Am rezumat povestea şi poveştile, poemele şi
zvâcromanele lui Dan Căpitan de Plai din raionul
Vânju Mare, întors mereu, roditor, la porţile
copilăriei – gura sa de rai -, la porţile Cuvântului,
care, o dată scris, întemeiază, pentru vecie, o lume,
sub semnul, totdeauna auroral, al Bucuriei Curate…
Duminică, 20 Decembrie 2015
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Viorel MARTIN
(ROMÂNIA)

Epigrame
Reclame TV la medicamente

Ghinion

Văzând reclame-n disperare
Și modul cum se pun accente,
Eu n-am să mai mănânc mâncare.
O să mănânc… medicamente!

Se gândea că-i de tot hazul,
Cum l-a năpădit necazul:
Soaţa lui, afurisita,
Să-l înşele... cu iubita!

Supărare

Operaţie de cataractă

Doamne, în făptura mea,
Pus-ai oase-n jos şi-n sus,
Numai unde trebuia…
Nu mi-ai pus!

Am fost la doctor, aşadar
Şi m-a lăsat, într-un târziu,
Cu cristalinul mult mai clar...
Şi portofelul străveziu!

Rugămintea unui ortoped

Noua pensie

Doamne, te mai rog o dată,
Eu cu asistenții mei:
Iarna asta minunată
Ține-o doar într-un polei!

Din pensia de-acum tăiată,
Nu pot să-mi iau o ciocolată,
Dar economisesc niţel!
Şi pot să-mi iau… un şerveţel!

Rugăminte

Autoepitaf

Doamne, eu nu-ţi cer palate,
Aur, bani şi nestemate;
Dă-mi, acolo, doi-trei lei...
Şi m-aruncă-ntre femei!

Bucură-te, frățioare,
Cât mai poți să stai la soare,
Că la umbra asta, vere,
Nu tu mici şi nu tu bere!

Din capul locului

Investiţii

Dacă vrei să fii deştept
Şi s-o iei pe drumul drept,
Primul pas făcut cu rost,
E... să vezi cât eşti de prost!

Pe autostrăzi penale,
Taie, doar la zile mari,
Panglici inaugurale...
Fel de fel de panglicari!
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Unui Preşedinte, la închiderea spitalelor

Destin de celibatari

Va fi răs-pomenit prin ani
Şi unicat printre statui,
Că toţi au omorât duşmani...
Doar el i-a omorât pe-ai lui!

Prea moraliști, cum ne-a fost felul,
Nu ne-am iubit, când am fost tineri...
Și-acum eu sunt la Sfânta Vineri
Și ea… la Bellu!

Odă unui președinte

Curiozităţi

Ca președinte zece ani de vis,
Printre ilustre personalități,
Istoria-l va consemna precis...
La catastrofe și calamități!

Gramatica pe mine m-a mirat
Ba câte-odată chiar m-a uluit,
Că ―strâns-unit‖ se scrie separat,
Iar „separat‖ se scrie strâns-unit!

Rugăminte către președinte,
de Crăciun

Unui elev modern

Santa Claus, Santa Claus,
Bagă hoții la „țuhaus‖!
Și de vrei să fii bărbat…
Ia-le și tot ce-au furat!

El matematica-nvăţase
Şi îl întreb şi eu, discret:
- Cât fac, băiete, şase-ori şase?
- Păi... să mă uit pe internet!
Program încărcat

Consecinţă
Am votat mereu în viaţă
Toate secăturile,
De-aia ne schimbăm la faţă...
Când ne vin facturile!

La noi la şcoală, cum se ştie,
Avem activităţi, o droaie:
Istorie, desen, chimie
Şi-n recreaţie... bătaie!
Cărțile tale

Țăranul actual
A venit un vânt din luncă,
Mi l-a smuls de lângă muncă
Și l-a aşezat încet...
Pe un scaun... la bufet!
Educație
Fiul meu cel mititel
Nu mai e ca altadată:
Doar ce m-am răstit la el…
Și m-a dat în judecată!
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Criticii te laudă,
Editorii-aplaudă ,
Bucuria te cuprinde...
Dar nici una nu se vinde!
Starea vremurilor
După cum ați constatat,
Cartea mea e un tezaur;
Că în vremuri de rahat…
Epigrama e de aur!

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Maşinii mele

Autoepitaf

Eşti zâna mea cea mai frumoasă,
Îmi spun mai toţi amicii mei,
De griji cu tine nu-mi mai pasă...
Da, prea te-ai dat, nebuno, la ulei!

Am strâns în viață mult și bine,
Am tras mereu ca un măgar,
Dar n-am luat nimic cu mine…
Că mi-a fost lene să le car!

Lui Eminescu
Peste dealuri şi coline,
Vreme trece, vreme vine,
Numai tu rămâi prin veacuri…
Dor de codri şi de lacuri!

Fabule și poezii umoristice

Fabula calculatorului

Fabula BMW-ului

Maşina mea de scris-frumoasă,
Stătea posacă sub o masă.
Calculatorul se-amuza
De praful ce s-a pus pe ea:

O Dacie de om de rând
Se așternea la drum rulând
Şi-o depăşeşte, aşadar,
BMW-ul de parlamentar:

– Îţi pap coliva, băbătie,
Acum doar eu mănânc hârtie,
Iar degetele lungi şi fine
Acum mă mângâie pe mine,
Că-s cel mai cel de pe planetă:
Am imprimantă şi dischetă.

– Ce jeg, ce rablă, draga mea,
Cum te mai lasă pe şosea?
Tuşeşti, te-mpiedici, ce ruşine!
Şi tabla curge de pe tine!

Dar cum vorbea impertinent,
Veni o pană de curent
Şi cum era deja târziu,
Luai maşina ca să scriu...
MORALA:
Nu te da rotund
Că mâine poţi s-ajungi la fund !
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– Degeaba sudui şi te-agiţi,
Poţi să mă cerţi şi să mă baţi;
Aşa sunt eu – pe bani munciţi –
Iar tu eşti doar pe bani furaţi...
Cum tot mereu era pe luate,
BMW-ul luă... un pom în roate!
MORALA: Nimeni nu mă crede,
Dar Dumnezeu e sus şi vede !
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La taraba epigramei
Ia o carte de elită,
Să te bucuri peste ani;
Cartea este gratuită…
Semnătura costă bani!
Cred că este fapta cea mai bună,
Să-mi adun prietenii-mpreună,
Într-un veac de neguri şi noroi…
Că am scris o carte pentru voi!
Cartea mea nu e așa de mare,
Se citește dintr-o răsuflare,

După care, e adevărat,
Se preface-n râs… dar şi-n oftat!
Cititorule, îţi spun:
Cartea mea-i prieten bun!
S-o citești din când în când…
Să-ți aducă soare-n gând!
Cititorule, mă ierți,
Dacă nu-ți dau nestemate,
Ci doar zâmbete-adunate…
Rânduite-ntre coperți!

Un oltean de București la Iași
Viorel Martin născut pe 19.05.1953 va deceda când va
dori el.
Oltean de baștină, patriot pentru că-l ascultă și acum
pe Tudor Vladimirescu, isteț pentru că a băut apă din Jiu și
Gilort, talentat pentru că a mâncat praz din piețele din Târgu
Jiu.
Din 2011 conduce ca director revista Lumea Epigramei, care spre deosebire de revista Epigrama publică și
fabulă și alte poezii umoristice primite din toate colțurile țării
și din diaspora. Experiența ziaristică a căpătat-o de la Mircea
Trifu, fiind primul director al revistei Epigrama de după
Război ( regretatul Mircea Trifu fiind redactorul șef al revistei) continuînd astfel tradiția moștenită de la Virgiliu
Slăvescu.
Este primul secretar al UER și președinte al Cenaclului
Inginerilor În timpul liber-dacă l-a avut- s-a ocupat de literatura pentru copii (ajungând la peste 25 de titluri) drept pentru
care a fost primit ca membru al USR. Viorel Martin a
organizat 3 Festivaluri naționale de epigramă în București ( la
Voluntari în 2011 și la AGIR în 2012 și 2014). Anul acesta, în
luna noiembrie, l-a programat pe al patru-lea.
Pe lângă o memorie( aproape ca a mea) mai posedă și calități organizatorice și de conducere a
ședințelor epigramiștilor, iar sponteneitatea l-a făcut să poarte numeroase și reușite dueluri epigramatice și
să câștige și mai numeroase premii. Așa că eu îi urez „succesuri‖ literare și alte „izbânde‖ precum și
„progresuri‖ epigramatice. Nu mă miră că publică la Iași pentru c este cel mai mare prieten al basarabenilor
și al tuturor moldovenilor.
George Zarafu
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Gombojav MEND-OOYO
(MONGOLIA)

Poems
9

À la lumière de l‟existence
Les étoiles brillantes du ciel bleu ont des signaux
pour se comprendre ;
Les hommes ont leur raison de par le monde
Car l‘homme est comme un grain de terre. Chacun le
sien, pour s‘épanouir.
Et ces grains voient l‘éternité de l‘or.
Je suis, dans la sphère dorée de cette illumination,
Qui me conduit vers mon origine, ancienne,
Qui bénit les montagnes, les eaux et la terre,
Et qui donne naissance, aux plantes, aux fleurs et
aux fruits.
Chaque racine a sa raison, pousse,
Chaque grain, chaque fruit suit la loi, sa croissance,
Les contes et les légendes gardent en nos jours, leur
signification lointaine,
Instinct caché, mémoire de cette vision éternelle.
Je suis dans la sphère de cette illumination :
Nous existons dans cet espace où l‘esprit ne finit
jamais.

In A Shining Realm
Every shining, laughing star has its story.
Every person has a reason to be born.
Every human is a seed of the land.
Every seed has a reason to grow.
Every seed has eternal golden eyes in it.
I have my place in those shining eyes.
They guide me towards my roots.
They carry the soil, the mountains and the waters.
They bring plants, flowers and delicous fruits.
Inherent in every root, in every fruit,
Is a reason to grow. Legends hold the message,
The memory, the teaching of those golden eyes.
I have my place in that golden realm,
I exist forever in the wise mandala of time.

Tr.Ruth O‟Callaghan

Octobre 2009,
Lac, Ulanbator.
trans par Patrick Fishman
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11
Le ciel humain

The Human Sky

Pour celle qui s‘accroupit
Le ciel est aussi petit qu‘un panier de bouses séchées
Pour celle qui chante
Il est infini.
2002
trans par Patrick Fishman

The sky, broad like a basket for gathering dung,
above the gathered people,
and when the people are singing,
the great sky is calm.

14
Ma mélodie de soi
Ma steppe s‘écoutait au fil du temps,
Elle attendait quelqu‘un qui guette un moment passé.
Quand la lumière et l‘ombre se joignirent et se quittèrent
Elle soupirait en douce, impatiente et paisible
jusqu‘à l‘éveil.

Quand les sabots des chevaux jouaient du tambour
sur les rives du lac,
Dans mon âme secrète se tendaient deux cordes de
vièle, à tête cheval.
Pendant que le chamelon blanc l‘orphelin blatérait
Le bruit sec des anneaux, métalliques, entrecroisés,
De son attache me captura jusqu‘aux larmes

A ce moment suave où je vins en elle
Blatérait une mélodie-chamelle,
Le vent des crêtes m‘envoyait des chants d‘oiseaux :
C‘est dans ce chant que je suis né.

Si le rossignol chante tout seul, aux montagnes lointaines
Et si la lune d‘un soir, paisible manque la mélodie,
J‘accorderais les cent cordes de mon cœur tendre
Et les rassurerais avec ma mélodie de grand yatga.

Je ne suis qu‘une plante frêle de ma steppe grise ;
Lorsque le vent joue un air de flûte sur chaque tige
et chaque herbe,
Quand les alouettes de l‘aube donnent le préambule
du matin,
Au moment où mon destrier hennit au-delà du rideau
de nuages,
Accordé comme la vièle, à tête cheval et à deux
cordes,
Je me sens uni au chant universel.
Elle m‘appelait pour chanter avec moi en chœur,
Moi et le jonc chéri.

Le vent délié fut tressé pour une corde musicale
En sourdine, mon père joua de la vièle sur moi,
j‘étais la vièle.
Au bruit du mors, de la bride de mon destrier
Qui encensait au loin le chemin de mon rêve
Se dessinèrent les deux cordes de ma vièle.
Je suis cette corde mélodique, celle de ma steppe
paisible
Jouez sur moi, je chanterais à votre gré.
Je surveillerai vos rêves de la nuit à l‘aube,
Je composerai les berceuses aux racines de votre vie
herbeuse.

Trans par Patrick Fishman
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My Own Melody
From time to time, I listen to the wild steppe,
waiting for someone, hearing for some time.
Light and shadow meet and, meanwhile,
waiting for a melody to save me, I let out a sigh.
For you, the right moment of my coming
was when the camel cow roared the steppe's gentle
melody,
the cords of wind brought to me the song of birds,
and I welcomed the most beautiful song of the wild
steppe.
I am the slender plants on the aged steppe,
the wind whistles and flutes across the grasses' shinbones,
the nesiing birds sing out their song in the early
morning,
beyond the mountain's veil my horse neighs,
tuning up, like the two strings of the horsehead fiddle,
and I feel unified in the earth's song.
you summon me, my steppe, with your singing
and you tune me with the lovely feathergrass.
The rumbling of hooves passes along the banks of
the lake,

the two strings of the horsehead fiddle are stretched
across a hidden heart,
and in the roaring of the white orphan camel at the
tethering stake
the sound of the turning of the worn out ring ensnares me.
The song of the nightingale stands out among the far
mountains,
no melody in the moon on this peaceful evening,
I shall tune the hundred strings of my melodic heart
and coax a song from this vast zither.
I know that it was I my father played upon the fiddle,
that, joining the frayed winds, he made the strings to
sing.
My horse throws his head, the bit rings out,
and the fiddle's two strings align in distant desires.
I am the strings of the steppe's placid wilderness,
how will you drum again, how will your melody
resound?
May the ancient ones guard your dreams of dawn
and night,
and sing lullabies to the roots of the grass.

1986
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Nicoleta MILEA
(ROMÂNIA)

Ştefan Cucu – „Emblematic filolog clasic român de azi”
Motto: „Clasiciştii creatori de statura lui Ştefan Cucu
dau şansă oricărei culturi moderne şi ulterioare.
Poate mai mult decât oriunde, culturii române.”
(Liviu Franga)
Lectura unei cărţi incită la o diversitate de
abordări tematice, determinate de impactul: autor –
mesaj – cititor, din nevoia de a cunoaşte, în mod
special, individualitatea şi personalitatea celui dintâi.
Remarcabilă în acest sens este lucrarea
Olimpiei Varga – „ŞTEFAN CUCU, UNIVERSITARUL ŞI SCRIITORUL”, apărută la Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2015 (242 pagini),
care integrează în circuitul istorico-literar o personalitate distinctă a culturii române.
La cei şaptezeci de ani de existenţă şi la
aproape cincizeci de ani de activitate profesională:
didactică, ştiinţifică şi literară, conf. univ. dr. şi
scriitorul Ştefan Cucu este un nume de referinţă în
lumea cărţilor, recomandat de originalitatea interpretativă şi creativă, de stilul concis şi solemn, de o
imensă bogăţie intelectuală şi afectivă, asemănătoare
triumfului omului asupra tuturor vicisitudinilor vieţii, a omului cu slăbiciuni (care niciodată nu-l pierd)
şi cu virtuţi (care întotdeauna îl mântuie), de erudiţia
care, convertită într-un protocol imperios, lămureşte
probleme neelucidate sau controversate.
Această carte este o (re)scriere a identităţii
culturale, pe care doamna dr. Olimpia Varga o realizează sub semnul receptărilor deosebit de favorabile,
constituite în articole consistente, ce aduc importante contribuţii în exegeza operei lui Ştefan Cucu.
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Ștefan Cucu

„Muzeul sufletului‖- poemul care deschide
cartea, scris în tehnica sonetului, invită cititorul la
meditaţie şi (de ce nu?!) la căutarea şi găsirea propriei identităţi, a sensului vieţii în Cuvânt: „De vrei
să-nnobilezi umila-mi viaţă,/ Cu inima semnează o
postfaţă!”
Domeniile pe care le abordează Ştefan Cucu
în volumele publicate, în articole, studii şi eseuri
sunt deosebit de variate: arheologia şi istoria veche a
Dobrogei, bibliologia, civilizaţia greco-romană,
dreptul roman, filologia clasică, istoria, limba elină,
limba latină, literatura comparată, literatura latină,
literatura română, paremiologia, teologia.
În domeniul creaţiei literar-artistice a
cultivat: poezia, portretul literar, romanul, teatrul în
destineliterare@gmail.com
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versuri, memorialistica, aforistica.
Dr.
Olimpia
Varga,
Universitatea
„Ovidius‖din Constanţa, în „Cuvânt înainte”,
mărturiseşte că a încercat să caute şi să adune în
acest volum „cu sprijinul universitarului şi
scriitorului în discuţie, aproape toate prezentările,
portretele,
articolele,
cronicile,
recenziile,
paragrafele din dicţionare consacrate activităţii
ştiinţifice, didactice şi literare a Domniei Sale, dar,
în mod deosebit, cărţilor pe care le-a publicat de-a
lungul anilor. A reprodus, cu unele excepţii,
materialele «in extenso», întocmai cum au apărut în
diferite cărţi şi periodice. În foarte puţine cazuri
este vorba de scurte referiri, de simple menţionări
ale numelui său într-o ierarhizare valorică şi într-un
context mai larg. A cuprins în prezentul volum şi
câteva materiale inedite (prezentări critice, extrase
din referate etc.), care văd acum pentru prima dată
lumina tiparului.”
Am ţinut să reproduc aici cu exactitate
precizarea antologatoarei cu privire la cuprinsul
volumului pentru că lucrarea de care ne ocupăm, în
acest context, ceva mai mult, poate fi considerată
drept fundamentală, impunând convingerea că tot ce
se va scrie de acum încolo va trebui să ţină seama şi
să pornească de la acest stadiu.
În prefaţa, intitulată Portretul unui clasicist,
prof. univ. dr. Liviu Franga, Decanul Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din
Bucureşti, oferă cititorilor, după ce fixează
„ramele‖, „acele câteva tuşe care conturează
portretul schiţat al unui clasicist din zilele noastre şi
din acest – şi nu altul!... – colţ al Europei. Voi scrie,
aşadar, despre profesorul, cercetătorul-cărturar şi,
nu în ultimul rând, din contră – poate surprinzător
pentru stereotipul clasicistului, forjat în epoci
revolute… – , despre scriitorul Ştefan Cucu. Caz
aparte în raport cu mersul tradiţiei şi, totodată,
exemplu ilustrativ, pentru exact această epocă a
noastră, de prezenţă a specialistului în clasicităţi
într-o lume care le priveşte cel mult cu
condescendenţă.”
Prefaţa este şi o iniţiere a celor interesaţi în
cunoaşterea şi aprofundarea problematicii propuse,
gândită de un specialist în domeniu şi realizată din
unghiul creaţiei.
Pe coordonatele tradiţiei clasiciste româneşti,
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concentrate sintetic, se înscrie opera lui Ştefan Cucu,
nu numai în ştiinţele antichităţii, căci este doct în
limba elină şi în limba latină, ci şi în ceea ce
înseamnă spaţiul formativ cultural postantic, de la
medievalitate până la postmodernitate. Pe bună
dreptate, Liviu Franga îl defineşte „emblematic
filolog clasic român de azi” şi realizează o
clasificare ştiinţifică a cărţilor sale, „utile
instrumente de acces direct şi indirect la
fundamentele Antichităţii”: Arheologia şi istoria
veche a Dobrogei. Bibliografie adnotată (1985, 338
p.), Manual de erotică. Texte din autori greci şi
latini antologate şi comentate (1992, 90 p.), Dicţionar explicativ de drept roman. Termeni, principii şi
expresii juridice latineşti (1996, 171 p.), Limba
latină pentru jurişti. Curs practic (2000, 91 p.),
Dicţionar român-latin de citate biblice (2000, 177
p.), Cogito, ergo sum. Dicţionar de cugetări
latineşti şi greceşti comentate (2002, 465 p.)
Dintre contribuţiile istorico-literare, două
cărţi reprezentative consemnează Liviu Franga:
Cursul de istoria literaturii latine Vol. I. De la origini până la Caius Valerius Catullus (1994, 124 p.)
şi Literatura latină creştină de la Tertullian la Fericitul Augustin (2003, 200 p.)
De la începutul carierei sale filologice, subliniază prefaţatorul cărţii, şi până în prezent, Ştefan
Cucu, în fiecare an, a susţinut cel puţin o comunicare sau a publicat un articol în amintirea lui Ovidiu,
pentru care manifestă un adevărat cult. I-a dedicat şi
o carte poetului latin, Publius Ovidius Naso şi literatura română (1997, 263 p.)
În ştiinţa literelor clasice de la noi, Ştefan
Cucu marchează un moment reprezentativ prin contemporaneizarea Antichităţii. Elocvente în acest sens
sunt volumele: Actualitatea anticilor. Ecouri ale
antichităţii greco-latine în cultura română şi universală (1994, 137 p.) şi Ecouri ale literaturii latine
în spaţiul cultural european (2007, 306 p.)
O altă direcţie fundamentală în opera lui Ştefan Cucu o reprezintă hermeneutica intertextuală,
ilustrată prin două tipuri de cărţi rar întâlnite în „bibliografia unui erudit clasicist”: Literatura în Dobrogea. Dicţionar biobibliografic. Vol. I – II (1997
– 1999, în coautorat) şi Portrete literare. Scriitori şi
publicişti contemporani din spaţiul pontic (2002,
227 p.)
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„Imaginarul ficţiunii” este o altă formă originală prin care Ştefan Cucu exprimă „trăirea Antichităţii” şi aici se înscriu cărţile în care cultivă
poezia, romanul, teatrul în versuri, portretul literar,
memorialistica: Templul cuvintelor, versuri,
Constanţa, Editura Muntenia, 1993, 45 p., Muzeul
sufletului, versuri, Craiova, Editura Reprograph,
2001, 199 p., Ultima zi a unui filosof, roman,
Constanţa, Editura Ex Ponto, 2007, 194 p., Iubire
târzie, roman, Constanţa, Editura Ex Ponto, 2013,
160 p.
Portretul clasicistului Ştefan Cucu, realizat
prin activitatea ştiinţifică şi literară, este pus faţă în
faţă cu portretul reflectat în oglinzile receptorilor:
Constantin Cioroiu, Graţiela Gheorghe, Alina Capelariu, Enache Puiu, Traian Diaconescu, Radu Bărbulescu, Arthur Porumboiu, Vasile Sârbu, Gheorghe
I. Tohăneanu, Emil Dumitraşcu, George Sorescu,
Marin Mincu, Mihai Duţescu, Valentin Ciorbea,
Eugen Vintilă, Marian Barbu, Livia Buzoianu, Nicolae Rotund, Nechita Runcan, Constantin Daba, Florentina Nicolae, Alina Spânu, Aurelia Lăpuşan,
Ovidiu Ghidirmic, I. Vieru, Ovidiu Dunăreanu,
Constanţa Călinescu, Constantin Miu, Ion Roşioru,
Dan Negrescu, Marina Cuşa, Cristian Stancu, Laura
Cojocaru, Alina Ciufu, Magdalena Vlădilă.
Cele trei anexe cuprind: (1) reproduceri după
diplome, distincţii, medalii, premii literare şi culturale, (2) schiţe de portret şi caricaturi, (3) manuscrise
în facsimil.
Această antologie îşi dezvăluie utilitatea ca
instrument de lucru necesar pentru cei interesaţi de
receptarea culturii clasice, dar şi pentru a readuce în
actualitate forţa modelului antic, încununând o îndelungată preocupare şi o evidentă pasiune a eruditului
Ştefan Cucu faţă de problema abordată, relevându-

138

ne, în acelaşi timp, evidenta sa vocaţie ştiinţifică,
pedagogică, literar-artistică.
O remarcă pe care o facem în calitate de lectori pasionaţi este aceea că intelectualul Ştefan Cucu
trăieşte cu intensitate în paginile cărţii, fiind el însuşi
în ipostaza de personaj, desăvârşit conturat, ale cărui
întâmplări de viaţă impresionează puternic. Această
trăsătură distinctivă captează interesul cititorului,
menţinându-i trează în permanenţă curiozitatea cunoaşterii clasicistului integrat în zona filologică a
şcolii româneşti.
Ne alăturăm şi noi celor care-i recunosc meritoriile contribuţii sub raportul importanţei cunoaşterii ştiinţifice, a relaţiei dintre realitate şi
ficţiune, dintre experienţa directă şi procesul
creaţiei, dintre sursele nemijlocite ale oricărei scrieri
şi mijloacele de potenţare a imaginaţiei.
Prin întregul ei, cartea prezentată devine un
argument, dintre cele mai convingătoare, care atestă
necesitatea şi importanţa lucrărilor monografice (şi
considerăm că acest volum este primul pas către o
asemenea lucrare), a cunoaşterii totale a omului de
ştiinţă, artă şi cultură.
Sentimentul responsabilităţii scrisului în faţa
istoriei culturale şi fermitatea cu care şi-a asumat
această hotărâre l-au călăuzit mereu şi n-au permis
raţiunilor incidentale să-i sugrume credinţa fermă în
invincibilitatea adevărului.
Un portret ştiinţific dinamic, dublat de spiritul literar-artistic în acţiune fac din opera lui Ştefan
Cucu revelaţia cuvântului scris, a cărui însemnătate
poate fi şi mai bine înţeleasă prin raportare la predecesori.
Apariţia acestei cărţi constituie un mare
câştig, atât pentru cititorii de specialitate, cât şi pentru ceilalţi, fiind nu numai o lucrare de referinţă, dar
şi un document de epocă.
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Mihai MIRON
(ROMÂNIA)

Imaginea şi ciolanul... electoral
Nu e vorba de imaginea din oglindă, nici de
aceea din percepţia familiei şi a prietenilor, ci de
imaginea pe care ţi-o doreşti: sărac dar cinstit, bogat
dar cinstit, demn, corect, frumos, urât, modest, mândru, inteligent dar nu şmecher, carismatic, antipatic,
liber-cugetător, cucernic, minoritar, majoritar, european, naţionalist... şi lista s-ar putea lungi foarte,
foarte mult.
Problema cea mai mare e cu imaginea de om
normal. E cea mai rară şi cel mai greu de păstrat.
Pentru imaginea dorită se înmulţesc procesele.
„Mi-a stricat-o dom‘le, mi-a filmat ilegal vila, ferma, firmele, terenul care nu sunt ale mele ci ale nepoatei, bunicii, soacrei, ale cuscrului de cumătră
vitregă. Cum să le pun în declaraţia de avere?‖ Întreabă şi se întreabă cetăţeanul cu carnet (de partid!)
luat la ochi, desigur dintr-o scăpare ANI-stă.
Şi urmează procesul cu solicitări de despăgubiri, fie de ordinul valorii unei întreprinderi recent
privatizate, fie egală cu ştergerea unor datorii de la
marii datornici. Că... de! Obrazul subţire cu cheltuială se ţine.
Şi banii, declară cel cu imaginea pătată de
oameni cu altfel de dioptrii decât ale lui, nu sunt
pentru el ci invariabil pentru azile, orfelinate, biserici, aurolaci etc, etc. Aiurea! Dacă se întâmplă să
câştige cauza, uită de azile, biserici şi alte alea. Îi
pileşte el cu-ai lui, ăi de l-au sprijinit să câştige.
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Alţi „pătaţi‖ pretind pentru imagine doar ceva
simbolic: 1 leu! Nu ştiu dacă greu sau uşor dar ceva
acolo, ca să-şi veştejească public adversarul. De
regulă prin trâmbiţă în mass-media aranjată şi-n săli
de tribunal umplute cu amici de partid şi afaceri.
Afaceri. Şi cum justiţia noastră are portiţe prin legi
şi puzderie de avocaţi unşi cu toate alifiile, procesele
de reparare a imaginii se ţin mult şi bine cu judecăţi,
recursuri, recursuri în anulări, până când fie câştigă
cel mai puternic, nu cel care are dreptate, fie că adversarilor li se face lehamite, deşi imaginea nu e nici
pe departe dreasă dar scandalul s-a făcut, semnele de
întrebare s-au pus şi ... ce mai contează.
Sare în sus cine ştie ce ONG şi ţipă că nu este
eligibil pentru că declaraţia de avere a ofensatului nu
e corectă sau pur şi simplu nu există. Dar ofensatul
care apare numărul 1 pe listă în nu ştiu ce judeţ cu
care n-are nimic în comun îşi apără ceva mai mult
decât imaginea, îşi apără locul eligibil pe o listă de
partid care a fost pus cândva (nu degeaba!) şi se ţine
scai să revină la putere, deci... la un ciolan! N-are
importanţă de unde e, ciolan să fie, că tot a mai rămas ceva carne pe el!
Uneori lucrurile rămân... la mijloc. Cineva, de
obicei din „sfatul bătrânelor doamne‖ spune că „nu-i
frumos, că nu se face‖ şi părţile îşi retrag plângerile
spre uşurarea candidatului la ciolan iar cu imaginea
rămâne cum a rămas cu onoarea pe vremea lui nenea
Iancu: „Las‘că ţi-o reperează conu Mitică!‖
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Tudor NEDELCEA
(ROMÂNIA)

Ar fi împlinit 80 de ani...

Marin Sorescu
... dacă „destinul sorţii‖ (cum s-a exprimat un
telespectator) nu i-ar fi fost potrivnic. Sau anumiţi
indivizi, chiar din preajma sa, pe care i-a promovat,
nu i-ar fi scurtat zilele. Primul atac împotriva sa se
produce în mai 1982, Sorescu fiind implicat (de alţii)
în „meditaţia transcendală‖, „sectă periculoasă‖ în
opinia politrucilor. I se interzice piesa Există nervi
pusă în scenă la Teatrul Naţional din Craiova, iar el
capătă diabet. Oameni de bine (Adrian Păunescu,
Eugen Simion, O. Paler, Vasile Băran) îi sar în
ajutor. Apoi, în februarie 1991, la împlinirea vârstei
de 55 de ani, a fost chemat la Uniunea Scriitoprilor,
dar nu pentru a i se închina o cupă de şampanie, ci
pentru a-l destitui ca redactor şef al revistei
„Ramuri‖.
I-am devenit apropiat după ce alţii l-au
dezamăgit şi chiar m-a onorat cu preţuirea sa. De
aceea, cred că-i drept să consemnez câteva date
despre omul Marin Sorescu.
Ca om, Sorescu era introvertit, blând, cu o
cultură extraordinară, un bun român. Deşi era
academician, avea o intuiţie ţărănească de invidiat.
Când era director la Editura „Scrisul Românesc‖
plecase în vizită cu preşedintele Ion Iliescu în
America Latină, că să facă joncţiunea cu laureaţii
Premiului Nobel. După modelul ăsta, Petre Roman,
care era prim-ministru, voia să-l ia şi pe Sorescu
într-o vizită în Austria. Sorescu a plecat intenţionat
din Bucureşti, a venit în Craiova şi m-a rugat că
dacă-l sună premierul să nu-l chem la telefon, să-i
spun că nu este în Craiova. Sună secretara lui
Roman, sună însuşi Petre Roman care se enervează
şi zice: ,,Am informaţii că este la Craiova, daţi-mi-l
la telefon‖. Nu l-am dat. După circa 10 zile au venit
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minerii şi l-au dat jos pe Petre Roman şi atunci îmi
zice Sorescu: ,,Vezi de ce nu m-am dus cu el‖?
Şi-a construit casa de la Bulzesti, în anul
1991, după ce a luat Premiul Herder. Îi trata pe
muncitori foarte bine, aveau mese complete
(aperitiv, felul I, felul II, prăjitură), plus băutură.
Mergeam deseori cu el la Bulzeşti. Stăteam, deseori,
seara cu el printre muncitori. Unul dintre ei, mai
bătrân, spunea snoave, mici istorii locale, poreclele
consătenilor. Sorescu stătea lângă el şi nota. Aşa au
apărut multe nume din volumul La lilieci. I-am dat,
trase la xerox, scrierile lui Tudor Vladimirescu,
spunându-i: ,,Dacă Călinescu spune că este scriitor,
facem o antologie cu prefaţa dumneavoastră‖. L-am
convins, nu atât de greu, a făcut o prefaţă la Tudor
Vladimirescu – Scrieri1, extraordinară. După aceea,
i-am dat textele din Mihai Viteazul2 şi citeam din
ele, aşezaţi amândoi pe lemnele din curte. Am căzut
de acord şi cu această carte. I-a scris prefaţa. Sunt
două prefeţe uluitoare. Ambele cărţi s-au vândut
foarte bine. Nimeni nu le-a contestat valenţele
artistice, că i-am făcut scriitori pe cei doi eroi ai
neamului.
Exista un zvon, cum că anumite cercuri
străine îl voiau pe Sorescu preşedintele României în
1990, aşa cum l-au vrut cehii pe Havel. Mi-au spus
asta şi unii din familia sa, că s-a prezentat cineva, un
actor, care a condus Revoluţia, la Sorescu acasă, pe
stradă Grigore Alexandrescu nr. 43, pe 22
decembrie, la ora 10, înainte de a se declara moartea
1

Marin Sorescu, Tudor Vladimirescu şi literatura stării de urgenţă, prefaţa la Tudor Vladimirescu, Scrieri, ediţie Tudor
Nedelcea, Craiova, Scrisul Românesc, 1993
2
Cum scria Mihai Viteazul, prefaţă la Mihai Viteazul, Scrieri,
ediţie Tudor Nedelcea, Craiova, Scrisul Românesc, 1993.
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lui Milea. I s-a spus: ,,Marine, hai să deschidem
televiziunea‖. Sorescu nu a vrut să meargă, a intuit
că ,,revoluţia‖ nu era curată şi a dat un răspuns tipic
lui: ,,Mergeţi voi înainte şi ţineţi-mi un loc‖. Dar, nu
s-a dus. Şi atunci a apărut varianta cu ,,Mircea, fă-te
că lucrezi‖.

Ca şi Havel, el era foarte cunoscut peste
hotare, dar se zice că în condiţiile astea trebuia să
cedeze Transilvania aşa cum s-a stipulat în
Declaraţia de la Budapesta, din 16 iunie 1989,
conform căreia „Transilvania a fost şi este un spaţiu
de complementaritate‖, declaraţie contrasemnată şi
de fostul rege Mihai al României. Cert este că acest
refuz l-a costat ulterior pe Sorescu. Din Franţa, s-ar
fi transmis telefonic: ,,Distrugeţi-l pe Sorescu‖. A
intervenit destituirea de la ,,Ramuri‖, a fost înlăturat
de la Premiul Nobel pentru Literatură3.
Multă lume spunea că nu trebuia să ocupe
funcţia de ministru. El nu a fost un reformator
extraordinar, dar cel puţin nu a distrus. Dacă ne
uităm câţi miniştrii s-au perindat, unii au fost
catastrofali, alţii au fost pur şi simplu penibili. Pleşu
a organizat bine, Ludovic Spiess a fost un bun
ministru. Sorescu, de pildă, ca ministru, când a auzit
că la Târgu-Jiu a căzut o salcie pe unul dintre
scaunele lui Brâncuşi (de pe alee, nu de la ,,Masa
3

Ion Jianu a scris o carte de convorbiri cu şi despre: În 1983 şi
1992, premiul Nobel trebuia să poarte un nume românesc:
Marin Sorescu, Cluj-Napoca, 2014, în care se face trimitere la
scrisoarea denigratoare a trei poeţi români ( o femeie, un
bărbat şi un ...decedat azi) trimisă Comitetului Nobel, după ce
Academie Română l-a propus oficial, la 12 martie 1992, pe
Marin Sorescu şi figura pe „listă mică”.
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Tăcerii‖), s-a dus să vadă la faţa locului; nu avea
consilieri buni, luase nişte foşti colegi de facultate,
dar ulterior l-a ajutat Mihai Ungheanu, care era
foarte bun birocrat, era legist. Tot ce semna Sorescu
trecea întâi pe la Ungheanu. Marin Sorescu a suferit
foarte mult când l-au dat afară din funcţia de
ministru, înlocuindu-l cu finul său, Mărginean,
Sorescu fiind la Sibiu, la un festival Blaga. Atunci,
la festival, a aflat ca fusese destituit. Mai circulă o
informaţie, cum că boala lui provine de la o injectare
de pe un aeroport, motiv pentru care a fost la Paris,
în ultima perioadă a vieţii, pentru a face transplantul,
dar medicii francezi au spus că nu se mai poate face
nimic. Ei au confirmat injectarea, a murit în condiţii
groaznice, avea două plăpumi pe el, cu foc
permanent în cameră, dar tremura de frig. Se
scărpina mereu, s-a chinuit. Degeaba unii o
condamnă pe soţia sa, Virginia Sorescu, dar ea s-a
ocupat de el. Drama este că nu au avut copii.
Amândoi soţii Sorescu au vrut ca ambele
case, de la Bulzesti şi din Bucureşti, să fie
transformate în case memoriale. După moartea lui
Marin Sorescu, fiind comemorat la Muzeul
Literaturii Române, doamna Sorescu m-a luat cu
maşina dânsei şi mi-a zis: ,,Hai să mergem la Sorin‖
(aşa îi zicea soţului). Mormântul lui Sorescu este la
Cimitirul Bellu, dar nu pe Aleea Scriitorilor, unde
trebuia să-şi aibă locul, ci în Aleea Academicienilor,
graţie prietenului său devotat, antum şi postum,
Eugen Simion, pentru că Uniunea Scriitorilor nu a
vrut să-i dea loc. Nicio coroană de flori nu i s-a
trimis la înmormântare, pentru că el îşi dăduse
demisia din Uniune.
La mormântul lui Marin, doamna Sorescu a
zis: ,,Să ştiţi că şi eu vreau să fie casă memorială, şi
la Bulzesti, şi aici în Bucureşti‖. Mai târziu, doamna
Iliescu, care se ocupa de menajul casei Sorescu, mi-a
spus că şi doamna Sorescu era bolnavă de cancer. A
murit şi dânsa după câteva luni, dar mi-a lăsat şi mie
acest secret. În casa de la Bucureşti este averea lui
Sorescu, are lucrări din epoca medievală, o ladă de
zestre, biblioteca, manuscrise, corespondenţă, picturi
vechi, icoane pe sticlă, lucrări de patrimoniu,
sculpturi, un adevărat muzeu. Am înţeles că multe au
cam dispărut. Aici în Craiova, urma să fie casă
memorială, eu vorbisem cu Ionică Sorescu, fratele
cel mic, să-mi aducă o adresă cum că Fundaţia
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,,Marin Sorescu‖ doreşte înfiinţarea casei
memoriale. Într-adevăr, mi-a adus această adresă,
atunci
preşedinta
Fundaţiei
era
Mihaela
Constantinescu Podocea, din familia lui Sorescu, şi
care a făcut ediţia ,,Sorescu‖, din celebra colecţie
,,Opere fundamentale‖, iniţiată şi coordonată de
Eugen Simion, la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă
şi Artă.
M-am dus la domnul Ion Prioteasa,
preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, cu această
cerere, să facem casă memorială, spunându-i că
Doljul nu are nicio casă memorială; a fost de acord,
dar să aşteptăm sfârşitul anului, pentru că posturile
erau blocate. În luna decembrie am revenit la
domnul Prioteasa să trecem la fapte, urma să fie
încadrat un post de muzeograf, pe care să fie numit
Ion Sorescu, şi un post de custode, pe care să fie o
persoană din partea lui George Sorescu. Înainte de a
mă duce, vine Ion Sorescu şi îmi spune că nu se mai
poate face casă memorială, pentru că o rudă a lor
vrea să o împartă. S-au certat pe casa din Bulzesti şi
ea s-a degradat. Am înţeles că şi pentru cea din
Bucureşti sunt procese între familii. Este trist, pentru
că el concepuse acea casă să fie locuinţă pentru
scriitori, iar la ultimul etaj pentru artiştii plastici. El
era şi pictor. Mi-a spus că a vândut un tablou,
reprezentând câinele său, la Edibrough; a venit o
contesă care a zis că este câinele ei. Şi i-a dat 1500
de lire. Sorescu zicea cu umor: ,,Cum să fie câinele
ei când era câinele meu de la Bulzesti, dar pentru
1500 de lire am acceptat substituirea de animal‖.
La Editura ,,Scrisul românesc‖, Marin
Sorescu a fost numit director de Andrei Pleşu. Marin
Sorescu nu era un om care să stea zi de zi, nici nu
trebuia, pentru că era o mare personalitate. A fost
atacat din acest motiv: mi s-a telefonat de la un ziar
de scandal din Bucureşti, în 1991, întrebându-mă
dacă vreau să dau un interviu în legătură cu Marin
Sorescu. Prima întrebare care mi-a fost adresată:
,,Este adevărat că Marin Sorescu nu vine la
program?‖. Şi eu am răspuns: ,,Da, este adevărat‖.
Mi-au cerut să detaliez. Le-am spus: ,,Da, nu vine la
8, vine la 8.30, nu pleacă la 16, pleacă la 15‖, la
care interlocutorul meu de la celălalt capăt al firului
şi-a dat seama că-mi bat joc de el. M-a întrebat cum
pot spune aşa ceva, pentru că ei avea informaţii că
nu vine la program. Am zis: ,,Marin Sorescu a fost

redactorul şef la revista ,,Ramuri”, înainte de 1989,
nimeni nu l-a întrebat dacă atunci venea la
program. Marile personalităţi nu trebuie să stea zi
de zi la program. El trebuie să dirijeze, el acoperă
cu numele său destinul unei instituţii‖.
După ce a fost implicat, fără voia sa, în
fenomenul ,,Meditaţia transcedentală‖, i-am editat la
xerox, în 99 exemplare, bibliografia Un mesager al
literaturii române, pe care a ,,uitat-o‖ pe la
decidenţii politici.
Să povestesc despre tragedia lui Sorescu, la
împlinirea a 55 ani de viaţă: a fost chemat la
Uniunea Scriitorilor. S-a îmbrăcat frumos, crezând
că noua conducere a Uniunii Scriitorilor îi va închina
o cupă de şampanie. Din păcate, naivul Sorescu a
crezut acest lucru. În seara respectivă, îmi
telefonează doamna Sorescu să mă întrebe dacă ştiu
ceva de el. Dânsa mi-a spus că a fost chemat la
Uniunea Scriitorilor şi nu s-a mai întors acasă, nu a
răspuns nici la telefonul din apartamentul vagon din
Craiova şi m-a rugat să merg să-l caut. Era, întradevăr, în apartament, mi-a răspuns cu mare
greutate. L-am văzut într-o stare deplorabilă, pur şi
simplu îi tremura buza superioară. Am vrut să-l
întreb ce s-a întâmplat, l-am văzut în ce stare era, nu
am comentat mai mult, nu i-am pus întrebări, atât iam spus că a doua zi voi trece pe la el şi o să-l iau la
editura. L-am luat la editură la ora 10, m-a rugat să
rămânem doar amândoi în birou, apoi să-i dau
maşina de scris şi să-l încui în biroul său. După vreo
trei sferturi de oră m-a chemat să-i citesc o scrisoare.
Am rămas uluit. Era demisia lui din Uniunea
Scriitorilor4. Am ridicat chiar tonul la el: ,,Domnule
Sorescu, nu se poate să ţineţi chiar toate necazurile
în dumneavoastră, enervaţi-vă, daţi cu maşina de
scris de pământ, descărcaţi-vă, asta vă termină!‖.
În coşul de gunoi era o hârtie mototolită de
Sorescu. Am luat-o: era acel denunţ calomnios al
unor scriitori, printre care şi un nescriitor, Sabin
Gherman, care, ulterior, s-a ,,săturat‖ de România şi
a făcut o propagandă antiromânească. Era un denunţ
împotriva lui Sorescu, pentru care el a fost nevoit săşi dea demisia din Uniunea Scriitorilor. A rămas în
continuare la Editura ,,Scrisul românesc‖ până la
sfârşitul vieţii şi a fost o colaborare excelentă, pentru
că Sorescu nu venea tot timpul la editură, fiind
4
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solicitat mai ales peste hotare, dar amprenta şi-a puso. Nu tipăream o carte fără să-l consult sau chiar să-i
pun câteva probleme. De pildă, a adus un manuscris
al lui Paul Goma. L-am întrebat cum rămâne cu
drepturile de autor. Mi-a dat telefonul lui Paul
Goma, care mi-a spus să iau legătura cu doamna
Năvodaru, mătuşa sa, în legătură cu drepturile de
autor. Doamna Năvodaru mi-a tăiat-o scurt: ,,Vreau
drepturi de autor în dolari‖. Fireşte, noi nici nu
aveam cont în valută. Şi nu s-a mai putut tipări
cartea, pentru că erau imposibil de achitat acele
drepturi de autor.
Un alt caz. A adus un manuscris al lui Petre
Ţuţea, Teatru seminar. Marin Sorescu i-a făcut
recomandarea lui Petre Ţuţea să intre în Uniunea
Scriitorilor, ca să beneficieze de pensie, pentru că nu
avea nici un venit, era muritor de foame. De celebrul
orator s-a ocupat studentul, apoi revoluţionarul
Marin Munteanu. Eram curios să-l tipărim. După ce
am lecturat acel manuscris, i-am spus domnului
Sorescu că nu putem să-l publicăm pentru că-i vom
face rău lui Petre Ţuţea. Petre Ţuţea apărea mereu la
televizor, era sclipitor în interviuri, excelent orator.
Eu îl şi cunoscusem prin Mihai Pelin, în 1973, şi,
într-adevăr era o personalitate fascinantă. Dar, în
scris, era mediocru. I-am spus domnului Sorescu că
dacă vom publica această carte îi vom face un
deserviciu, pentru că este o scriitură mediocră.
Trebuia să rămână acel Ţuţea din interviuri, cel care
apărea la televiziune, acel Socrate al zilelor noastre.
Într-adevăr, cartea nu a apărut. Am înţeles că a
apărut în altă parte, dar fără vreun ecou esenţial.
Petre Ţuţea rămâne oratorul desăvârşit, omul de
mare conştiinţă.
Lucrând cu Marin Sorescu la editură şi
cunoscându-l mai bine ca om, fiind invitat de multe
ori la locuinţa sa din Bucureşti, şi chiar atunci când a
construit casa de la Bulzeşti, i-am luat fireşte
apărarea ,pentru că fost nedreptăţit, am luptat ca lui
Sorescu să i se facă dreptate. După moartea sa, am
cerut Ministerului Culturii (era atunci secretar
adjunct Mihai Ungheanu), ca postul de director să
fie desfiinţat în memoria sa, el să fie ultimul director
al „Scrisului românesc‖. Mihai Ungheanu m-a
avertizat că urmaşul său va avea o altă opinie. Am
zis că pentru mine este suficient postul de redactor
şef, nu şi de director. Şi am crezut că această soluţie
destineliterare@gmail.com

va rămâne. Am vorbit şi cu doamna Berza, care era
în locul lui Ungheanu, după venirea lui Ion
Caramitru la Ministerul Culturii. Dânsa, la fel, a fost
surprinsă plăcut de propunerea mea, dar,
surprinzător, atunci când mă îndreptam spre Târgul
de Carte de la Bucureşti, cu Jean Băileşteanu, care
era colaboratorul nostru, un alt individ a venit cu o
decizie a lui Caramitru, ca director, deşi postul de
director fusese desfiinţat. Fireşte, mi-a fost desfăcut
contractul de muncă; nu vorbesc mai multe pentru că
sunt lucruri care nu mi-au plăcut, sunt dureroase.
După ce am aniversat 75 de ani de înfiinţarea
editurii, la care au participat personalităţi marcante
(academicienii Radu Voinea, Marcu Botzan, Dan
Grigorescu, Nestor Vornicescu, Grigore Vieru,
Eugen Simion, M. Cimpoi, N. Dabija, V. Tărâţeanu,
Victor Crăciun, scriitorii M. Ungheanu, Gr. Tr. Pop,
G.R. Serafim etc.) şi am făcut şi o masă rotundă cu
tema ,,Cartea, a câta putere în stat?‖, dezbatere pe
care am publicat-o şi care a avut un mare ecou, deci,
după această aniversare a editurii, s-a făcut o alta, la
care, din păcate, au participat şi unii scriitori, care,
chipurile, erau în opoziţie faţă de cei care au
participat la prima aniversare. Şi s-au dat şi premii.
Din iniţiativa acad. Eugen Simion, craiovenii l-au
omagiat pe genialul scriitor, prin organizarea
„Zilelor Marin Sorescu‖, de care mă ocupam în mod
special, începând cu februarie 1997.
Primele trei ediţii s-au desfăşurat, în
principal, la Naţionalul craiovean, în colaborare cu
Fundaţia „Marin Sorescu‖ şi Ministerul Culturii. Sau jucat marile piese soresciene: Iona, Pluta
meduzei, Paraclisierul, Ah, această traversare
(florilegiu din ultimele poezii), A treia ţeapă, Vărul
Shakespeare, Matca, alături de spectacolele lui
Tudor Gheorghe: Petrecerea şi La lilieci. Sesiunile
ştiinţifice, moderate de Eugen Simion, au reliefat
aspecte mai puţin cunoscute din biografia şi creaţia
soresciană şi au fost susţinute de Fănuş Neagu, I.
Coteanu, G. Sorescu, Mihai Ispirescu, Ov.
Ghidirmic, Marian Barbu, I. Zamfirescu, Ileana
Berlogea, D. Solomon, Ludmila Patlanjoglu, Al.
Firescu, Patrel Berceanu, Jeana Morărescu, Tudor
Nedelcea, Jean şi Fănuş Băileşteanu, C.M. Popa etc.
Au fost lansate, postmortem, ultimele cărţi ale lui
Marin Sorescu.: La lilieci (vol. VI), Efectul de
piramidă, romanele Japiţa şi Jurnal (romanul
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călătoriilor), precum şi lucrări monografice semnate
de Gh. Boris Lungu, Fănuş Băileşteanu, G. Sorescu,
au fost vernisate expoziţii de carte şi documentare, sau acordat premiile „Marin Sorescu‖ lui D.R.
Popescu, plasticianului Ion Nicodim şi regizoarei
Daniela Peleanu. După pensionarea lui Emil
Boroghină, Zilele „Marin Sorescu‖ au fost
organizate (mai modest) în cadrul Târgului de carte
„Gaudeamus‖. Din 2005 Academia Română şi
Primăria Craiovei (exceptând anul 2011), prin
Antonie Solomon au ridicat ştacheta valorică a
manifestării, omagiindu-l în sala Primăriei şi a
Teatrului Naţional (care, din 2005, la propunerea
directorului Mircea Cornişteanu, poartă numele
ilustrului scriitor). Moderatorul tuturor acestor
manifestări, Eugen Simion, a invitat la discuţii
personalităţi marcante din ţară şi din străinătate (unii
prieteni ai scriitorului omagiat): Adam Puslojici,
Mircea Micu, M. Ungheanu, Adrian Păunescu,
Fănuş Neagu, Mircea Dinescu, Victor Crăciun,
Răzvan Voncu, Gr. Vieru, M. Cimpoi, N. Dabija, V.
Tărăţeanu, Gr. Tr. Pop, Ilie Purcaru, Dan Hăulică,
Varujan Vosganian, Dan Mircea Cipariu, Dan
Zamfirescu, N. Georgescu, Maya Simionescu,
Marius Sala etc. Alte titluri de carte au fost lansate:
Marin Sorescu Cronici literare şi Cronici dramatice
(ediţii de G. Sorescu), Marin Sorescu, laserul
vagului de Ilarie Hinoveanu (în 2005), Marin
Sorescu. Opere (col. „Opere fundamentale‖, ediţie
de Mihaela Constantinescu Podocea), Puntea, Poezii
alese de cenzură, Sonete, monografiile Marin
Sorescu. Starea poetică de Ada Stuparu, Metaforele
teatrului sorescian de Toma Grigore şi Marin
Sorescu de Fănuş Băileşteanu (în 2006),
Configuraţii grafice de Marin Sorescu (ediţie de G.
Sorescu).
La fiecare ediţie, pe scena Teatrului Naţional
s-a desfăşurat un recital din poezia soresciană,
prezentat de poeţii Adam Puslojici, Radomir
Andrici, Srba Ignatovici, I. Miloş, Gr. Vieru, N.
Dabija, V. Tărâţeanu, Mircea Micu, de actorii
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Mircea Albulescu, Virgil Ogăşeanu, Dorel Vişan,
Ilie Gheorghe, G. Mihăiţă etc. Paralel, la
Universitatea din Craiova s-a desfăşurat colocviul
internaţional
„Marin
Sorescu, exegeze
şi
traductologie‖, cu participare internaţională, s-au
efectuat pelerinaje la casa poetului de la Bulzeşti, sau jucat piesele Există nervi?, Paraclisierul, O ţeapă
pentru fiecare (adaptare după A treia ţeapă), Ilie
Gheorghe şi Tudor Gheorghe au susţinut strălucite
spectacole inspirate din creaţia lui Sorescu. S-au
acordat, la fiecare ediţie, de către Academia
Română, premiile „Marin Sorescu‖, unor scriitori
din ţară (Ov. Ghidirmic, Marian Barbu, Tudor
Nedelcea, Ilarie Hinoveanu, N. Iliescu, Lucian
Chişu, Al. Dobrescu) şi din străinătate (I. Miloş,
Radomir Andrici, I. Flora, John Fairleigh, W.
Jacques de Decker, Serge Fauchereau, Michael
Metzeltin etc.). Manifestările dedicate lui Marin
Sorescu au avut darul nu numai de a perpetua
memoria unui scriitor de geniu, dar şi de a repara
unele nedreptăţi făcute de semenii săi, cum remarca
Eugen Simion:„Discret, Marin Sorescu a dus un
război lung, de unul singur, luptând cu ideologia, cu
invidia autohtonă şi cu indiferenţa internaţională
[...]. Cei care voiau să-şi dreagă reputaţia lor serios
compromisă de colaborarea cu ideologia oficială a
totalitarismului ceauşist s-au grăbit să-l înjure ca la
uşa cortului şi să-şi refacă, astfel, credibilitatea
morală. Culmea este că au reuşit nu să distrugă
talentul lui Sorescu, dar să fragilizeze omul, şi aşa,
prin natura lui fizică, destul de fragil‖.
Zilele Marin Sorescu au fost întrerupte, din
păcate, în 2014. Acelaşi devotat prieten, Eugen
Simion, a reuşit să le reînvie, la Bucureşti, începând
cu anul acesta, prin Academia Română, Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Muzeul Naţional al
Literaturii Române şi Primăria sectorului 2.
Datorită acestor manifestări naţionale, a
tipăririi operei sale, Marin Sorescu este, azi, la opt
decenii de la naştere, un scriitor aflat în contact
permanent cu cititorii, într-o actualitate creatoare.
Tudor Nedelcea
150 de ani de la înfiinţare
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Mariana PÂNDARU-BÂRGĂU
(ROMÂNIA)

Povara faptei
I se păru o veşnicie până să vadă lumina de
dincolo. Dar după ce trecu pragul faimoasei uşi, Nicolae rămase nemişcat, cu ochii pe arborii atinşi de
brumele toamnei. Era ca omul împins dintr-o dată
într-o lume străină. Multă singurătate în el! Privi în
josul străzii, bănuind viaţa oraşului şi, după un moment de ezitare, porni într-acolo. Îşi înţelese cu adevărat libertatea după o bucată bună de drum, dar în
acelaşi timp pricepu că această libertate va fi adevărata lui pedeapsă, ceea ce bănuise mereu în toţi anii
de închisoare; de aceea se temuse de momentul eliberării. Ca urmare, Nicolae rătăci ore întregi, năuc,
pe străzile întortocheate ale oraşului. Nici oamenii,
nici casele, nici această toamnă timpurie (pe care
altădată o iubise atât de mult!), nu reuşeau să-l scoată din starea de păpuşă mecanică. I se părea însă mai
uşoară preumblarea aceasta prin oraş, decât întoarcerea acasă, în sat. O ţinu aşa până către seară şi deabia atunci simţi o sete năprasnică. Toată ziua nu
mâncase şi nu băuse nimic, dar nici nu scosese o
vorbă. Îşi spuse în gând să rabde şi pricepu că i-a
mai rămas un singur drum: spre gară.
Întunericul se apropia şi tot omul trăgea la casa
lui! Gara nu era prea departe. Când intră, îl izbi mulţimea aceea pestriţă şi în veşnică foială. „Mult mai
circulă oamenii! Nici noaptea n-au odihnă!― Căută
cu privirea ghişeul de Informaţii şi se opri în faţa
ferestruicii prin care văzu o doamnă grasă şi vopsită
ca la mascaradă, vorbind la telefon. Când aceasta
lăsă receptorul jos şi se uită spre el, Nicolae se retrase repede, traversă sala mare a gării şi ieşi pe uşa
larg deschisă, spre peron. Se plimbă în sus şi în jos
de câteva ori. Îi ajunse la urechi un clipocit. Întoarse
capul şi la câţiva metri, o arteziană îşi sălta jetul de
apă, ca pe o floare. Setea îi încinsese de mult gura
aşa că se năpusti de-a dreptul spre ea. Bău o dată şi
încă o dată şi încă o dată… Apoi îşi lăsă faţa în voia
destineliterare@gmail.com

florii de apă, până când începu să zvâcnească în el o
uşoară bucurie. Îşi şterse faţa cu batista şi intră din
nou în sala cu miros de năduşeală. Veni până aproape de Informaţii şi rămase acolo, privindu-i pe cei
care cereau lămuriri despre plecări, sosiri... Deodată,
hotărându-se, veni din nou în faţa femeii de la ghişeu. Ea îl privea într-o aşteptare nervoasă. Nu-i plăcea deloc mutra lui de sălbăticiune, asta era clar.
- Spre Mireşti, când am tren, întrebă el grăbit.
Femeia consultă un tabel apoi răspunse:
- Peste vreo două ore, la douăzeci şi două patruzeci, la linia patru.
Nicolae întoarse spate şi se depărtă fără să
spună nimic. Lăsă în urmă oftatul femeii: „Of, of, of,
ăştia…―
Se duse direct la casă, îşi luă bilet de călătorie
şi încercă să-şi găsească un loc în sala de aşteptare.
Era ticsită, dar avu noroc că tocmai atunci se ridicară
vreo trei-patru persoane de pe scaune. Fiind aproape,
apucă şi el un loc. „Ce bine e să mai stai şi jos!―
gândi el, mulţumit. Tălpile îl usturau de mult, însă
nu le luase în seamă. Începu să se uite în jur, apoi
treptat, îşi întoarse gândul în fiinţa lui, în trecutul lui.
Şi iar şi iar imaginea aceea zilnică a Sabinei,
făcându-i semne de peste râu. Imaginea aceea chinuitoare şi dureroasă, ba chiar sufocantă devenise obsesia lui. Închise ochii şi-i strânse cu putere, parcă să
zdrobească şi imagine şi gând. „Eşti un neghiob…
un laş… Sabina, numai tu ştii care a fost adevărul…
numai tu ştii că nu-mi mai găsesc odihna niciunde―… Făcu ochii mari, privind în jur ca un animal
hăituit. Dar oamenii îşi trăiau fiecare viaţa lui şi nu
se complica nimeni cu greul altuia. Ce bine! El, Nicolae Crângu, scăpa de judecata celor din jur; nu
scăpa însă de judecata din sufletul său… Trecuseră
20 de ani de atunci şi nu pierduse din minte nici cel
mai mic amănunt… O vară întreagă s-au zbătut şi el
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şi Sabina să-i lămurească pe-ai ei. Vroiau să fie împreună, să aibă casa şi copiii lor; li se părea că viaţa
le-a fost dată numai să fie împreună. Dar cum, fata
preotului Jigu, să-l ia de bărbat pe băiatul prăpăditului ăla de pădurar de care râdeau şi copiii, care nu se
mai trezea niciodată din beţie şi aducea peste nevastă-sa muieri de tot felul?! Nu, preotul Tudor Jigu nu
putea să se alăture unor astfel de oameni. Mai bine
mort! zicea el furios. Şi ce dacă băiatul e bun, cu
şcoală! „De unde ştii tu, Sabină, ce sămânţă poartă
în el? Dintr-un prăpădit de om nu poate ieşi unul mai
bun. Mâine-poimâine ar face şi el ca taică-său.―
,,- Ce mă, ţi s-a făcut de fată cu avere? S-o toci şi tu
cu muierile, ca taică-tău? Pe Sabina mea n-ai să pui
tu mâna. Ţi-o jur! Că Jigu nu e prost! Să-ţi intre bine
în cap!―
„- N-am nevoie de averea voastră, eu am nevoie de
Sabina şi ea are nevoie de mine. Dacă nu înţelegeţi
lucrul ăsta degeaba aţi trecut prin viaţă, părinte! Ce
vină am de tata? Eu sunt cu viaţa mea, cu rostul
meu. Ştiţi bine că nu stau cu el!― îi răspunsese Nicolae, la auzul vorbelor părintelui.
„- Şi cu cine stai? Cu nebuna aia de Stana, mătuşăta, pe care n-a luat-o nimeni?!―
„- Ea a iubit un om. Un singur om, şi altul nu i-a
mai trebuit. Ştiţi bine pe cine! Pe fratele dumitale,
cel plecat în lumea largă, după ce a călcat în picioare
promisiunea făcută mătuşii…―
Pe peron, şuieră puternic, semanlul unui tren.
Nicolae tresări şi se uită atent la ceasul mare de deasupra uşii de la intrare. Nu, nu era încă vremea să
iasă pe peron. În acelaşi timp, două femei cu mături
şi găleţi strigară: „Toată lumea să iasă afară! Se face
curăţenie.―
Trupul de bărbat încă tânăr, trup muncit, dar
vânjos, se urni ca o piatră de moară, din loc. Deşi se
simţea bătrân de când lumea, nu avea decât patruzeci
şi unu de ani, iar trupul lui trăda această vârstă cât se
poate de bine. Doar fruntea îi era mai brăzdată de
riduri… Aruncă încă o privire spre ceas. Prea mult
nu mai avea de aşteptat până la plecarea trenului.
Ieşi pe peron. Numără liniile şi se opri cu ochii pe
cea de-a patra. Ajunse în scurt timp la peron şi se
aşeză pe una dintre bănci. Peronul era pustiu, iar
această singurătate dintre linii îi făcea bine. Se simţea în largul lui. Curând îl cuprinse răcoarea nopţii şi
începu să se plimbe încet de-a lungul peronului.
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Gândurile i se întoarseră la cei de-acasă, la ai lui. În
cei 20 ani cât a stat la închisoare, au venit să-l vadă
doar mama şi Silvia, sora sa, de două ori pe an, de
Paşti şi de Crăciun. Aşa a aflat că Silvia s-a măritat,
că preotul Jigu a înnebunit cu totul şi umblă pe drumul satului rugându-se şi plângând-o pe Sabina lui,
că Ion Crângu, tatăl său, s-a prăpădit, neştiut de nimeni, într-o noapte… Atât ştia Nicolae despre ai lui
şi nici nu simţea nevoia să ştie mai mult. El nu trăia
acum decât printr-o stupidă întâmplare şi sufletul lui
amorţise aproape de tot. Vibra doar la amintirea Sabinei, iar aceasta era prea mare ca să mai încapă ceva în sufletul lui.
Se văzu în încăperea aceea mirosind a gutui,
alături de Sabina. Nunţile erau în toi, dar peste nunta
lor îşi puseseră doliu. Ei hotărâseră cu bună ştiinţă
acest lucru. După ce, la una dintre nunţi, Nicolae
fusese chemat mişeleşte până afară, şi acolo bătut
măr de rudele Sabinei. „Mă, tu uiţi cu cine ai de-a
face? Nu te linişteşti? Joci în văzul lumii cu ea? Tenvăţăm noi minte! Din mâna noastră ai să mori!― Şi
peste el se năpustiseră o droaie de lovituri. A fost
găsit de nişte flăcăi, în şanţul drumului. L-au dus la
fântâna din apropiere şi acolo, sub răcoarea apei, şi-a
revenit. Sabina a fost şi ea crunt bătută, acasă.
Amândoi purtau pe trup semnele nesupunerii. După
patru zile ei reuşiră să ia legătura printr-o prietenă a
Sabinei. N-au găsit prilejul de a se vedea, decât după
o săptămână. Întâlnirea aceea le-a fost fatală…
Ea, nici gând să se mai întoarcă acasă. Altă
cale nu mai exista, decât alături de omul drag. Şi
pentru că era cea mai bună ascunzătoare, s-au întâlnit în casa părintească. Ai lui erau duşi la târgul cel
mare din Valea Roşie. Toată ziua era a lor. S-au iubit cu patimă, cu foc, cu disperare. În sufletul lor nu
mai era loc de nimic altceva. Se împăcaseră cu toată
lumea… Clipa luase forma unei zile, iar ziua, se
lăţise cât o veşnicie.
Se apropia seara şi asta însemna că în curând se va
afla totul. În mod sigur absenţa ei a fost deja observată de ai săi, poate şi absenţa lui. Poate sunt deja
căutaţi; dar nu aveau puterea şi nici răbdarea să se
gândească la ce va fi. Conta doar momentul prezent,
momentul fericirii lor nebune. La un moment dat,
Sabina observă puşca atârnând într-un piron greu,
lângă uşă... Nicolae simţi o mână străină pe umărul
lui, şi-n acelaşi timp un glas blând:
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- Măi băiete, măi Nicolae, tu eşti?!
În primul moment dădu doar peste doi ochi incredibil de vii, ce jucau întruna. Apoi descifră conturul
feţei; nu-i spunea nimic. Continuă să privească, şi
parcă privirile lui treceau dincolo de omul care aştepta un răspuns.
- Sunt Petre, mă; al lui Volbură. Ce vă mai cântam eu din fluier pe câmp, când ne duceam cu vitele.
Nicolae înţelese, îl recunoscu, însă rămase sub
semnul aceleiaşi muţenii. O aprobare, încet, cu capul, şi atât.
– Mergi şi tu acasă?! Las‘ că e bine! mai zise Petre, trecând peste orice fel de altă explicaţie. Ştia
precis de unde poate să vină la ora asta Nicolae, după atâta timp, dar se prefăcu a nu fi nimic nou… Ştia
tot satul povestea lui, dar socoti că e mai bine să nu
deschidă vorba. Trebuie să tragă trenul la linie, mai
zise Petre, ca o completare la tăcerea lui Nicolae.
Acesta dădu doar din cap, ca o aprobare. Petre
Volbură îl privi lung, lung. Pe faţa lui Nicolae nu se
putea citi nimic. Nici măcar bucuria revederii unui
prieten din copilărie. Privi de-a lungul peronului.
Oare când se adunase atâta lume? Pe linii se auzeau
roţile trenului, care venea încet, pufăind. Nicolae
căuta să se strecoare în contra lumii, care începuse
să se îngrămădească spre linie. Nu-l interesa ce face
Petre. Acesta nici nu se mişcă din loc. Privea nedumerit la înaintarea lui Nicolae prin puhoiul de lume
şi-şi spuse: „Săracu! Anii ăştia i-au tulburat minţile.
Acesta nu va mai fi om în veci!―
Nicolae se urcă în ultimul vagon. Spera ca Petre să-i fi pierdut urma. Ocupa primul loc într-un
compartiment rece şi neprimitor. Băncile înguste şi
de lemn aminteau că pe linia aceasta nu se mai
schimbase nimic, aproape de la începutul căilor ferate. Poate doar locomotiva… Curând locurile se ocupară. Erau numai tineri. Nicolae se prefăcea că
doarme, cu pălăria trasă pe ochi…
– Sabină, ai tăi o să mă omoare. Am trecut peste
voia lor!
– Pe mine n-o să mă mai ia nimeni de lângă tine.
Nici moartea, Nicolae, nici moartea.
– Sabină, hai să fugim în lume. Să nu mai ştie nimeni de noi.
–
Unde în lume, Nicolae? Unde e loc pentru
noi în lume? Unde ar fi liniştea noastră? Uite, vezi tu
puşca aia? Acolo e liniştea noastră. Ea este. Ia-o
destineliterare@gmail.com

Nicolae şi trage! Să murim amândoi. Pentru noi nu
mai e loc în lumea asta. Să murim amândoi! Aşa nu
ne mai poate despărţi nimeni. Niciodată.
Nicolae privi lung în direcţia ce i-o arătase Sabina.
Într-adevăr, puşca se afla acolo.
– Vrei tu să murim amândoi?
– Da! spuse Sabina cu toată convingerea.
– Sabina!… şi începu să o sărute în neştire, de parcă ar fi vrut să o sufoce… Mâinile i se încurcaseră în
părul ei lung, arămiu. Nu… Sabina… nu… şi cât era
el de bărbat, lacrimile i se prelungeau pe faţa-i
aprinsă.
–
Ba da, Nicolae, ba da. Liniştea noastră stă
doar în moarte.
Ca şi când s-ar fi trezit dintr-o beţie, Nicolae se scutură de orice alt gând şi din trei paşi, înşfăcă puşca.
– Bine. Aşa să fie, cum vrei tu!
Îl scoase iar din reveriile lui, zgomotul uşii de la
compartiment, care se deschise şi se strecură încet
înăuntru o femeie subţire ca trestia, îmbrăcată toată
în negru, ceea ce îi dădea o anume stranietate. Luă
loc în colţul de lângă uşă, absentă de tot ceea ce era
în jurul său. Printre gene, Nicolae observă că era
tânără şi blondă. Ceilalţi călători, după o scurtă pauză, îşi reluară discuţiile lor pline de veselie şi voie
bună. „– Tineri, fără nici o grijă― gândi Nicolae.
Curând se adânci din nou în amintirile sale. Viaţa lui
trecută era mai puternică decât orice altceva. Îşi întindea tentaculele peste tot, ca o caracatiţă. Era omul
care nu avea nici prezent, nici viitor, ci numai şi
numai trecut.
Şi-o aminti pe Sabina cu pieptul însângerat,
de-a latul patului. Glonţul îi atinsese zona inimii şi
ea nu scosese decât un suspin uşor. Sângele năvălea
din rană ca un monstru pe cuvertura dungată. Nicolae rămase cu ochii la sângele acela nebun, care parcă începuse să crească şi să topească trupul firav al
Sabinei. Simţi o durere cumplită la gândul că el stinsese viaţa femeii iubite. Cu mâini tremurânde, îndreptă puşca spre pieptul lui. Ochii continuau să stea
lipiţi de rana din pieptul Sabinei. Nu! Aşa nu mergea! Se întoarse cu spatele, aşezându-se pe pat, lângă ea. Ţeava puştii îi atingea gâtul, dar i se păru imposibil să suporte răceala ei. Puşca alunecă mai jos;
mâinile tremurau cumplit. Cu toată fiinţa lui se străduia să le stăpânească, dar nu-l mai ascultau. Parcă
îşi trăiau viaţa lor independentă, plină de spaime şi
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nu-l mai ascultau pe stăpân. Puşca începu iar să urce. Se opri în „mărul lui Adam―. Gâtul se zbătea şi
el ca o vietate neputinciosă în faţa morţii. Tâmplele
ardeau. Urechile auzeau clar bătaia nebună a inimii.
Respiraţia îl îneca. Ochii ieşiţi din orbite urmăreau
bietele mâini ce nu se mai puteau opri din tremurul
lor. Deodată, auzi afară mişcarea unei căruţe, şi apoi,
clar, vocea răguşită a tatălui, Ion Crângu. Toată fiinţa lui Nicolae începu să tremure. Nu mai putea ţine
puşca. Ea alunecă de pe gât şi se opri pe pieptul tânăr şi umflat de-atâta spaimă. Într-o durere sfâşietoare degetul apăsă pe trăgaci. Apoi… linişte, o linişte
roşie, albastră, verde, galbenă, neagră…
Tânăra în negru îl privea intens. El observă şi
pe furiş constată că nu-i era cunoscută. „Atunci ce
dracu vrea? gândi el. Ca să schimbe momentul acela
de tăcere grea, Nicolae întrebă:
- Oare ce urmează?
- Mireşti, se găsi ea cu răspunsul.
Nicolae întoarse capul spre fereastră. În întunericul nopţii căuta un semn de recunoaştere. Inima îi
bătea cu putere. Gura începu să i se usuce. Apoi,
brusc, se ridică, întoarse spatele spre fereastra mişcătoare şi, fără să se uite la vreunul din compartiment,
ieşi pe coridor, între cei care îşi aşteptau rândul la
coborâre. Erau de-ai lui, consăteni, dar pălăria trasă
pe ochi şi întunericul nopţii îl scutiră de vreun nepoftit.
Coborî pe peron ca o piatră de moară. Şi-ar fi
dorit să fie singur, fără niciun om în preajmă. Tocmai prezenţa consătenilor lăsa pe inima lui greul cel
mare. Ştia că toţi îl vor privi ca pe unul trezit dintre
morţi; unii cu teamă, alţii cu dispreţ. Iar cei dinspre
Sabina, în mod sigur, cu ură.
Cu paşi mari, trecu nălucă pe lângă clădirea
mică a gării şi apucă peste câmp. Ştia el o cale mai
scurtă decât drumul pe care mergea toată lumea. Era
o noapte înaltă şi plină de stele! Călduţă! Nici n-ai fi
zis că e toamnă. Peste câmp, Nicolae mergea firesc,
de parcă ar fi ieşit la plimbare. Vroia să ajungă cât
mai târziu acasă. Mai stătea pe loc, mai privea câmpul, mai privea cerul. Ajuns în culmea dealului de
unde trebuia să coboare drept în grădina lui, Nicolae
adună în piept mult aer, ca pentru o săritură de per-
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formanţă. Îşi roti ochii peste sat. Drept în faţă, pe
culmea celuilalt deal era cimitirul. Sub noaptea clară, crucile parcă pâlpâiau. Albul lor îl ţinură pe loc
un timp. Care o fi a Sabinei? gândi el, cu muşchii
feţei împietriţi şi gura strânsă, să nu-i scape urletul
ce se zbătea în craterul inimii. „Nu mai pot! Nu mai
pot, Doamne!― Erau cuvintele pe care le mai ştia, în
muncile lui cu propria-i fiinţă. Şi iar şi-o aminti pe
Sabina cu floarea ei sângerie pe piept, şi iar acea
linişte roşie, şi verde, şi albastră…
Cu o ultimă împotrivire a fiinţei, se smulse din stare,
şi o apucă spre vale, cu paşi mari, apoi în fugă. Numai să uite, numai să scape de teroarea gândurilor.
Jos, între pruni, mirosul de frunze şi iarbă uscată îl
mai liniştiră. Respiraţia îi revenea încet la normal.
Casa părintească era tot mai aproape. Alte emoţii…
Nicolae a mai trăit în satul său câţiva ani, socotit până şi de mama lui un om cu minţile risipite şi
cu apucături ciudate, pe care nimeni nu i le înţelegea. Dar cu toţii ştiau de unde i se trage. Orizonturile
vieţii lui coborâseră demult. Umbla mereu îmbrăcat
în negru şi trecea pe uliţele satului ca o stafie. Rar se
întâmpla să salute pe cine întâlnea, şi nu stătea niciodată de vorbă cu nimeni. Doar acasă, cu mama sa,
cu familia surorii sale, mai vorbea câte ceva. Însă, de
când pusese piciorul în sat, indiferent de vreme sau
anotimp, dimineaţa se ducea la cimitir. Era drumul
din care nu-l putea întoarce nimeni şi nimic. La câteva luni de la întoarcerea în sat, vânduse şi casa
mătuşii Stana, care se prăpădise şi ea de vreo doi
ani. Și-a cumpărat din banii acelei casei un cal alb.
De-atunci mergea la mormântul Sabinei numai pe
calul lui alb. De fapt, peste tot mergea cu acest cal
alb. Asta i-a convins definitiv pe consăteni, de nebunia lui fără vindecare.
Într-o bună zi, însă, Nicolae a fost găsit mort
pe drumul spre cimitir. Era iarnă. Lângă el, calul,
aştepta. Stăpânul, murise de moarte bună, adică de
inimă, în timp ce urca liniştit, în pasul calului, spre
Sabina. Sătenii l-au plâns. Fusese un nebun în
preajma căruia nimeni nu râdea. Şi nu pentru că n-ar
fi putut, ci pentru că nu avea de ce; el era tristul şi
întunecatul nebun. Atât!
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Cornelia PĂUN HEINZEL
(ROMÂNIA)

“Le Choc“ ou “La maison misterieuse“
Un sifflement long, déchirant, comme un cri
désespéré pénètre profondément les âmes de ceux
trouvés sur les ailes du boulevard dans le centre de
Bucarest. Chaque partie du corps effrayée. Les frissons froids passent successivement , par chaque centimètre de la colonne vertébrale. Si vous etiez heureux, tranquille, rêveur, tout a été brisé dans un instant... Mais il est courant pour les résidents à proximité des principales artères de la ville . Dans une
quinzaine de minutes, vous êtes entourés par une
telle explosion sonore. Une voiture de pompiers, une
ambulance ou une voiture de police... l‘intensité du
son fait vibrer chaque petite partie du corps humain.
Peut-être pour en combiner des sons incroyablement
douleureux, fortes, qui vous pénètrent instantanément ou bien c‘est le gémissement qui vous fait frissonner, annonçant quelque chose de mal? Les sons
sont plus intenses dans la nuit. Rarement par la nuit
passe une voiture. Mais sûrement quelques machines, par de sifflements lugubres vous vont soudain retirer du monde délicieux des rêves, pour vous
conduire dans celui des véritables cauchemars.
L‘appel du téléphone portable semblait très
harmonieux, bien que ce fȗt le début d‘une des histoires horribles et qui pȗt être très vraie.
- Carmen, c‘est toi ? demande la personne
avec le téléphone cellulaire .
- Oui, c‘est moi, je lui ai vite répondu.
- Je suis Isabela! J‘ai trouvée une maison à
acheter! En fait, un appartement dans une maison!
parlait la femme.
- Ce n‘est pas un appartement délabré? j‘ai
demandé , incrédule. Ce serait bien un miracle! Un
notaire a dit qu‘il n‘avait pas vu les ventes correctes
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au cours des dernières années! Les escrocs qui sont
pauvres veulent seulement une partie d‘argent, mais
ils veulent rester dans la maison. Ils disent sans
honte qu‘ils n‘ont nulle part où aller, c‘est pourquoi
ils ne voulaient vous vendre rien. Les gangsters de
l‘établissement ont l‘intention de prendre tout votre
argent sur l‘entière dans entiere maison et de ne
vous donner rien. Et vous n‘avez aucune chance de
sauver et de récupérer l‘argent. !
- J‘espère que tout sera bien! Toi, où es-tu?
m‘a demandé Isabela.
- À l‘Université! répondis-je. J‘ai fini maintenant les cours.
- Monte dans l‘autobus 16 et je vais vous
dire où vous descendes! Mon mari a beaucoup de
cours avec les étudiants ce semestre et il ne peut pas
venir maintenant . Je veux voir la maison aujourd‘hui. S‘il vous plaît venez avec moi!
- D‘accord! j‘accepte sans aucune discussion.
- Ҫa va! acceptais-je sans hésitation.
Et je ne le regrettais pas du tout . La route
du tramway est un espace, où s‘entrelacent curieusement les histoires des deux derniers siècles, pétrifiés chaotiquement dans un collage mystérieux. La
promenade en tramway est un voyage en barque sur
l‘Archéon, le chauffeur en étant un guide triste. La
route vous donne les plus uniques expériences. À
moins qu‘on passe une centaine de mètres et on
entre dans un autre monde, une sorte de Vallée de
Larmes intemporelle. Un royaume gris comme une
toile peinte dans des tons de gris, la création d‘un
artiste déprimé. Du trottoir habillé dans des tons
sombres au gris bleuâtre du ciel... Au début, des bâtiments construits au début du siècle apparaissent, en
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étant en mauvais état, pas de fenêtres, avec les murs
dégradés, dont la brique rouge se dévoile sans pudeur et traverse la nuit des temps et les restes des
murs. Détruits... comme après une catastrophe ou
une attaque armée! Des images étranges de Beirut
pendant la guerre apparaissent! Parmi elles il y a
quelques nouvelles constructions: les géants de
verre, bleu intense, pur et métal argenté accueillent
le siège des banques et des sociétés! Le même squelette effrayant apparaît d‘un nouveau bâtiment. Mais
la sensation est semblable à un squelette humain. Et
d‘un endroit à l‘autre, la terre envahie par de hautes
herbes, filiformes… parmi elles, il apparaît délicatement, ҫa et là une spirale ascendante des feuilles
alternées, coupées en formes intéressantes , qui ne se
simplifie pas plus facilement qu‘en réduisant de plus
en plus le haut de la plante, ce qui finit par devenir
un calice des sépales disposés en cercle. C‘est un
retour à leur début et en même temps un nouveau
commencement, celui de la fleur magique. Car
chaque fleur révèle au regard, si vous l‘étudiez attentivement, son miracle. Même si c‘est juste une
simple mauvaise herbe…
Je remarque que le tram me donne
l‘occasion d‘observer que je n‘aurais pas comme
simple passager de ce trajet, par cette voie. En tant
qu‘un chercheur éternel de la beauté, je peux admirer à travers les tas de débris, de gravats et de murs,
la dentelle délicate du détail, en étant au-dessus des
arcs elliptiques. Je me laisse charmé par le mystère
de statues en marbre blanc froid, qui domine par la
supériorité les murs fragiles des bâtiments , en faisant abstraction du reste du paysage . En tant que
piéton, je pense que je n‘admirais pas trop tranquillement l‘épée de pierre qui était prête à se battre du
soldat romain vigoureux, qui garde à l‘entrée d‘un
bâtiment en face de moi, hissé sur les murs, qui résistent seulement par un miracle, car ceux-ci pourraient voler à chaque instant lorsque au-dessus de
moi. Je m‘effrayerais en regardant la merveilleusse
tête de l‘immortelle belle Vénus , en suspension
dans un arc à un balcon, car lorsque pouvais jeter
mon regard, comme simple mortel, sur les autres
royaumes, je voyais le royaume mystérieux des
ombres de cendre gris. Est-ce qu‘il y a quelque
chose de plus étrange, de plus mystérieux que le
chemin que je traverse?
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C‘est comme si je étais dans une boucle du
temps, dans laquelle j‘ai été immédiatement projetée, à Bucarest, au début du siècle et toutefois, consciente du présent. Je pense que pour les amateurs de
sensations fortes de l‘Occident ce serait quelque
chose de nouveau, d‘inédit. Mais pour nous, ceux
qui éprouvons de telles choses permanentement une
telle expérience semble commune, négligeable.
Un petit parc se révèle et en lui, on voit un
feu avec
flammes rouge-orange, gardés par des personnages étranges, mystérieux: un Jean Valjean de
notre temps, de ces lieux et quelques personnages
malheureux, en lambeaux, avec des visages marqués
par une haine diabolique qui ressemblaient aux personnages des romans de Dickens ... Avec les quels
on ne veut jamais se rencontrer face-à-face de telles
apparitions... de très rares les maisons sont déjà rénovées. Il y en a celles qui se sont constituées dans
une association ... les construction, prises en charge
par les compagnies sont le plus choquantes, par la
combinaison totalement inadéquate à mélanger le
moderne avec des éléments de l‘architecture antique.
Mon regard se détache d‘un air enchanté de
l‘architecture fascinante de l‘immeuble qui existe
devant moi. J‘essaie de savourer chaque détail. Mes
yeux pénètrent avidement ce néant du paradis des
intersections des plus belles, où je repère les plus
tendres arcs elliptiques, avec de merveilleuses pistes
magnifiques paraboliques, de délicates colonnes
hyperboliques qui dominent et ҫa et là je vois des
sphères parfaites. Mon iris devient l‘origine du système de référence par rapport auquel vous pouvez
calculer chaque rayon ou longueur d‘arc, chaque
surface. Le moment devient l‘origine du temps de
référence, le temps où vous pouvez renverser le
Hourglass et les fils de sable d‘or qui commencent
débute timidement glisser. Dans ce monde de
l‘infini, vous ne pouvez pas trop rêver mais... vous
vous réveillez à la réalité à force d‘un avis sec, glacial, plaqué sur la façade: "Magasin Social". À
gauche,
un petit château d‘un vert de printemps, qui vous
enchanté règne. La rayon du regard cherche de nouveau la soif, chaque détail, arrondi merveilleusement
de chapiteaux en marbre. L‘état féerique disparaît
rapidement. Car le regard tombe sur la panoplie ridestineliterare@gmail.com
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gide, fixée sur la façade de l‘immeuble à droite, à
deux pieds du sol: "Magasin - ARMES ET MUNITIONS"!
Je regarde alors étonnée la circulation du
bus, en parfaite synchronisation avec le royaume de
cendres grises du dehors. Avec leurs vêtements,
avec leurs pensées les voyageurs passent... tous regardent, fixement, en vide. En flottant tous dans le
vaste océan des pensées personnelles, des problèmes
quotidiens, comme si tout autour était quelque chose
de banal, quelque chose de normal. L‘extérieur
n‘était pas des plus intéressent...
Parmi les murs démolis, dans une extrémité
de la rue comme un arc parabolique déformé, il y
avait des figures misérables, en lambeaux, avec de
sombres visages...
On pense sans le vouloir à Dante, en voyageant par l‘un des cercles de l‘enfer. Celui qui n‘a
jamais être découvert. Un enfer terrestre...
Le jeu d‘une petite fille attire l‘aboiement
d‘un chien féroce, comme Cerberus. L‘aboiement du
chien attire un grand groupe qui était à proximité.
Les chiens entourent la fillette et sautent sur elle, en
montrant des dents brillantes. Ils la couvrent de leurs
pattes. Et puis, d‘un recoin, un homme se jette sur
eux avec une baguette. Il a crié et ils se sont dispersés atevant eux, une église s‘élève pieusement et
l‘on constate la même communion étrange entre la
nouveau de la coupole récemment rénovée et qui se
trouve à l‘entrée latérale fraîchement peinte et
l‘ancienneté des murs qui donnent sur le boulevard.
Ceux-ci sont décapés chaotiquement et percés violemment par le tuyan moderne de la centrale thermique sur laquelle trône un ecriteau "Monument
historique".
La pensée s‘envole nostalgiquement vers les
personnes âgées pauvres, qui vivent dans les vieilles
maisons, encore intactes, où se trouvent encore probablement des livres précieux et d‘inestimables artefacts, comme des éléments architecturaux qui ornent
leur extérieur. Je pense à la crainte que ces gens vivent tous les jours, impuissants au danger. Car le
groupe du Jean Valjean du parc semblait ployer avec
courage sur les vies communes. Il semblait planifier
des actions d‘envergure.
Nous sommes arrivés à la proximité de la
maison à vendre avant une demi-heure. Nous pendestineliterare@gmail.com

sions alors à chercher la maison, pour la trouver selon les indices que l‘agent immobilier nous avait
donnés, l‘âge du bâtiment, le type de construction,
l‘aspect, la présentation. En supposant que les informations données correspondent à la réalité ...
Deux grandes maisons correspondent à la
description. Nous les avons étudiées, mais à distance. Surtout que, à l‘une d‘elle, une personne âgée
à la fenêtre du greniern, derrière un rideau de dentelle, épais et jaunâtre. Nous n‘avons pas réussi à
repérer l‘immeuble, nous étions incapables de discerner la figure qui nous épiait.
Nous avons supposé que c‘était une personne âgée.
Isabela pensait. Ses pensées s‘envolèrent involontairement au précédent. Comme elle voulait
que tout soit vrai! Pouvoir acheter l‘appartement!
Elle pensait rêveusement à tout ce qui s‘était passé.
…………………
Paul l‘attendait à la porte de l‘hôpital. Il vit
Isabela en sortant rapidement et on attendait fiévreusementles nouvelles:
- Permettez-moi de te donner une excellente nouvelle! Nous avons trouvé une maison à acheter!
Isabela ne dit rien et le regardait sans réaction, d‘un
air absent.
- Isabela, vous m‘entendez? J‘ai trouvé une maison !
Paul le lui répète.
Comme réveillé d‘un sommeil, Isabella lui a répondu finalement:
- Une maison? Avez-vous trouvé une maison à acheter? Mais pouvons-nous nous permettre? a-t-elle
demandé.
- Oui ! Elle a un bon prix! dit Paul gaiement.
- Et où est-elle? dit Isabela, incrédule.
- Ici, près de nous. J‘ai parlé avec l‘agent immobilier
et lui ai dit que lundi, nous pourrions aller la voir. Je
ne connais que le nom de la rue.
- Voyons-la nous maintenant! dit Isabela avec impatience. Bien sûr, nous allons constater ce qu‘elle est!
- Oh,bien! accepte Paul. Nous y allons maintenant,
si tu veux!
Ils marchèrent à travers quelques rues. Ils ont traversé le boulevard et ils sont entrés dans une ruelle.
- Voici une vieille maison! C‘est vraiment celle-ci?
Mais, elle n‘est pas trop grande? Au rez-de-chaussée
et au premier étage on ne voit personne. Mais regar151
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dez au grenier. Il y a là une vieille dame qui nous
regarde? dit Paul.
Les deux regardèrent curieusement vers la fenêtre,
en étudiant en même temps, avec attention la construction, attentivement. Au rez-de-chaussée, on
voyait des fenêtres de PVC récemment installée qui
faisaient un contrastent frappant avec le reste de
l‘immeuble. Le rez-de-chaussée a été récemment
peint, mais les étages supérieurs étaient dans un
grand état de dégradation. Si le renouvellement avait
été redardé, on n‘aurait pas eu besoin beaucoup
d‘imagination pour voir tout brisé par chaque mouvement produit à proximité. Cela suffit de te paniquer! Vous avez eu l‘impression que dans l‘instant
suivant la construction va tomber sur votre tête!
- Venez voir d'autres maisons aussi ! Peut-être supposons nous qu‘elle soit la nôtre! dit Isabela. Sauf
celle-ci!
Àpres avoir traversé la rue, on a remarquéque toute la vieille maison était plus proche de la
description, de la présentation faite par l'agent immobilier.
- Laissons cette affaire pour lundi, dit Paul. Ayons
un peu de patience!
- D'accord, accepte aussi Isabela.
......................
Toutefois, l‘agent immobilier nous a appelés
et il apparut immédiatement dans sa voiture au lieu
de rendez-vous. Nous sommes allés ensemble à la
maison. En face de la maison, une femme de plus de
cinquante ans, robuste, avec la peau d'olive et les
cheveux longs, peints en noir-bleu nous attendait.
Elle étaient accompagnée par un jeune replet avec
des particularités qui marquaient un retard intellectuel évident. La femme se présentait avec courage,
comme dentiste dans un village près de Bucarest, où
elle disait qu'elle vivait avec son fils. Donc, nous
nous sommes tus un peu, les doutes résultant de ce
que nous avons vu son visaje noir ont disparu.
-Nous avons une ville en cours de construction! dit la femme. Et c'est mon fils. Et il a terminé
la médecine à une université privée, dit dame bavarde. Tant qu‘il a été étudiant, j'ai acheté cet appartement dans la maison, que je veux maintenant
vendre.
Nous sommes entrés dans la cour. L'extérieur
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du bâtiment semblait assez bon pour son passage
dans les nuits du temps.
- Il aurait été mieux si la maison était située
dans la rue! s'éxclamait Isabelle.
Dans la cour, il y avait des morceaux
de trottoir brisé et des déchets éparpillés de l'intérieur de la poubelle. Nous sommes montrés en ligne,
le tout sur un escalier étroit, en colimaҫon, au premier étage de la maison. Une porte métallique, fraîchement installé fit son apparition devant nous.
L'agent immobilier l‘a ouverte.
L'appartement était relativement modeste par
rapport aux espaces que nous utilisions et où nous
vivions avant. Mais cela se pasait dans les maisons
de nos parents. L‘intérieur vieux était rempli de
glace, des carreaux nouvelles et des installations
sanitaires modernes. Mais le prix était acceptable.
- L'appartement était convoité par le voisin
qui habitait au-dessus. Mais nous ne voulons pas de
le vendre. Ne lui en parlez pas! C'est une sorte de
dame folle, nous a dit la femme.
- Et le notaire, comme nous en faisons? dit
Isabela.
- Vous pouvez choisir le vôtre. Nous avons,
cependant, nos notaires. Et les avocats, et les relations…
- L'appartement était visé par la voisine habitant au-dessus. Mais nous ne voulons pas qu‘elle le
vende. Ne parlez pas avec elle ! C'est une dame un
peu folle, nous a dit la dame au visage olivâtre.
- Et avec le notaire, comme nous en faisons?
demandait Isabela .
- Vous pouviez le choisir . Nous avons, cependant, nos notaires. Et les avocats, et les relations.
Nous pouvons leur demander de faire la paperasse.
Si vous le voulez, bien sûr!
- Non, non! Il vaut qu‘on choisisse un notaire! dit Isabela, en pensant que ce sera plus confiant pour l‘exactitude de la transaction que nous
effectuerons. De nombreuses personnes connues
nous rancontraient qu'elles n'avaient seulement que
des problèmes avec les notaires. Même une amie
disait beaucoup de situations à propos d‘autres notaires qui ont signé des papiers faux.
À la fin, Madame ayant un aspect grassouillet leur donnerait d‘un air généreux, un CD de musique populaire.
destineliterare@gmail.com
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- C‘est le CD avec mes enregistrements. Je
suis très attachée à la musique folklorique. J'ai chanté à une chaîne de télévision, nous disait la femme
joviale .
………………
Après trois jours, Isabela m‘a appelée de nouveau.
- Salut ! Demain j'achète la maison! J'ai déjà payé
d'avance! Et j'ai conclu le pré-contrat , dit-elle rapidement.
- Tout va bien? lui ai-je demandé. Fais attention que
le danger d'être extorquée est vraiment très grand !
- Oui, j‘ai vu à la télévision un pasteur à Cluj, qui a
pris de l'argent des gens pour de nouveaux appartements et il n‘a rien construit. Et il n‘a été ni même
puni, dit Isabela. Donc, à Brasov, un ancien juge a
émis des contrats stricts selon lesquels les personnes ont donné de l'argent, mais n‘ont reçu rien en
échange.
- J'ai vu des cas à Bucarest. Aux nouvelles données
à la tele, on dit que les acheteurs sont coupables.
Qu‘ils doivent s‘ intéresser davantage. Les gens ont
dit dans l'interview, cependant, qu‘ils étaient intéressés ... Vous avez pris soin du notaire? demandai-je
elle.
- Eh bien, nous sommes ceux qui ont trouvé
Madame la notaire, a-t-elle répondu.
- Un ami de l‘Université m'a raconté comment lui, avec un ami, ils ont fait une société immobilière immédiatement après la révolution et ils ont
pris - à toutes les personnes qui faisaient appel à lui leurs maisons. Les gens y font confiance et ils ont
donné les actes pour vendre leurs propriétés. Ils
n‘ont pas la moindre idée qu‘ils pourraient être extorqué! Seulement dans films américains on avaient
vu ça! ai-je dit à Isabel.
- Et maintenant, je pense que votre collègue
est très riche, ai-je dit à Isabela.
- Pas du tout ! L‘ami est partie avec tout l'argent qu‘ils ont gagné, et mon collègue a été laissé
avec des dettes à payer, lui ai-je éxpliqué immédiatement.
.........................
Paul et Isabelle sont retournés pour visiter la
maison. La journée suivante, ils devaient conclure
les documents de vente-achat.
- Isabela, nous devons parler avec les voisins
destineliterare@gmail.com

et voir quelle est la situation. Avec la seule voisine
que nous avons vue, on ne peut pas discuter. Les
propriétaires nous ont conseillés de ne pas parler
avec elle. Nous allons voir ce qui se passe avec les
autres. Chaque fois que nous y sommes revenus
nous n‘avons vu aucune personne, à l'exception la
mystérieuse voisine habitant ci-dessus. C‘est un peu
bizarre, n‘est-ce pas? a dit Paul.
Ils sont entrés par la porte de devant, dans le
corps de la rue. Ils montèrent les escaliers au premier étage et là il apparaissait une porte métallique,
fraîchement installés. Une porte identique à celle de
l‘apartement, qu‘on leur avait présenté par leur agent
immobilier. Des morceaux de feuille bleu d'emballage pour transport étaient parsemés et collés à sur la
porte, ainsi que sur l'autre. Ils ont sonné à la porte,
mais personne ne leur a répondu. À l'étage, stupeur!
Une porte identique.
Ils y sonnèrent, ils y frappèrent.
Encore une fois, aucun résultat. Paul et Isabella étaient tellement choqués, qu‘ils ne pouvaient
dire aucun mot. Ils ne pouvaient pas même exprimer
leurs opinions, comme s‘ils faisaient d'habitude.
Peut-être parce qu'ils voulaient tellement, acheter
cette maison! Et jusqu'à présent, ils n‘ont trouvé que
des escrocs. La mère de Paul a essayé quand il était
étudiant de lui acheter une chambre à Bucarest. Et
elle n‘en a pas réussi. Elle trouverait des personnes
ou des agences qui voudraient seulement tromper.
"Je me demande comment certains réussissent effectivement à acheter une maison ou un appartement?"
se demandait toujours Paul. "Probablement on devait à acheter des personnes connues ou bien on devrait de connaître les agences immobilières", pensait-il. Certains ont réussi à faire vraiment faire des
transactions. Mais combien nombreux sont ceux qui
ont été trompés!
Paul et Isabelle ne croyaient plus qu‘ils
pourraient acheter leur propre appartement. Et voici,
maintenant encore, il semble que l‘occasion d‘une
transaction réussie se sont présentée. Paul regardait
les annonces immobiliairés de nouveau, forcé par la
situation crééé au domicile des étudiants ils vivaient, où l‘on a commencé une rénovation complète. Les assistants et les professeurs jeunes venus
de province, étaient hébergés avec les étudiants. Ils
ont été satisfaits, parce qu‘ils ont payé moins et en
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plus ils se sentaient encore étudiants. Maintenant ils
etaient dans la situation de trouver d'urgence une
habitation et de se transférer avec leur domicile.
Malgré la crise financière tous les domiciles de
l‘Université et les lycées ont reçu d'énormes fonds
pour la rénovation. Et bien sûr, ils ont été fermés.
"Donc, cette occasion", pensait Paul, apparait au bon
moment.
Isabela et Paul sont sortis et alors ils ont marché au second corps, où il y avait leur appartement.
- Nous allons essayer de voir les bâtiments voisins,
disait Paul. Ils sortiraient ensamble dans la rue et ils
ont vu l'école dans le voisinage de l‘immeuble.
- Essayons ici? demandait Paul. Et tous les deux se
dirigèrent vers l'entrée. À la porte il y avait deux
femmes, entre deux âges.
- Si je ne vous dérange pas, savez-vous la situation
avec la propriété voisine? a demandé poliment Isabela. Nous voulons acheter un appartement derrière
la maison. J'ai payé déjà à l'avance, dit-elle gaiment,
incapable de cacher sa joie.
- Je travaille depuis de nombreuses années dans cette
école - a dit l'une des femmes. La propriété était en
litige et elle a été gagnée au tribunal par un vieil
homme qui semble le propriétaire initial avoir été.
La femme locataire a ouvert elle de processus, mais
on sait qu'elle a perdu. Le vieil homme avait deux
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filles. La première a pris le devant de la maison.
L'autre on ne se sait pas ce qu‘elle en a fait. Ce que
nous savons qu‘il est faux, c'est que le père vit et
qu‘elles ont déclaré qu'il était mort, pour faire des
actes en leur nom. En réalité, pour un appartement
de la maison, comme celui de derriière, il ya
l‘usufruit. Le vieil homme a été placé dans un asile
près de Bucarest.
Paul et Isabel pensaient immédiatement que
c'était leur appartement.
- L‘usufruit a été le nôtre! disaient-ils soudain.
- Dites-vous, s'il vous plaît, que le propriétaire de la
maison est celui dont on a nationalisé la maison?
demanda Isabela curieusement.
- Oh, non! a répondu la vieille femme. Le propriétaire était un grande membre de la sécurité communiste, dans sa vie! Quand les communistes ont pris le
pouvoir ils avaient seulement quatre classes primaires. Il était un simple charpentier. Mais le régime
avaient besoin de gens comme lui. L'homme a aidé à
punir "les ennemis de classe". Comme une récompense il a été rapidement fait grand officier, en grade
de colonel. Pour ses services, il a reçu la propriété de
cette maison, après avoir été nationalisée. Pas tout le
monde a reçu une telle maison si grande! À propos
de son véritable propriétaire, il ne savait plus ce qui
s‘était passé. Probablement il a décédé…
(va urma)
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Julieta Carmen PENDEFUNDA
(ROMÂNIA)

Premiul Herder la Bulzeşti
Nichita Stănescu era un sedentar,
Marin Sorescu este un spirit migrator.
Eugen Simion
În decursul anului 1990, revista Contact
international abia își începuse activitatea, iar noi
alergam cu speranța tinereții să prezentăm noua realizare publicistică mai marilor cărturari a căror valoare incontestabilă ne copleșise adolescența și încercările literare. L-am întâlnit tocmai în Cetatea
Băniei pe scriitorul Marin Sorescu, unde se desfășurau manifestările legate de ediția a XIV-a a „Zilelor
I.L.Caragiale‖, organizate de Teatrul Național craiovean. Ne-a mărturisit că, măcar în aceste zile, românii trebuie să aibă mai mult umor și să fie ceva mai
veseli. Sunt un prieten al lui Caragiale și-l consider,
într-un fel, maestrul meu. A jucat un rol foarte important în formarea mea de dramaturg. Caragiale
este un scriitor infinit, a declarat distinsul nostru
interlocutor.
Astfel în numărul 2 al revistei Contact
international care a văzut lumina tiparului în primăvara anului 1991, a apărut o întreagă pagină dedicată
interviului pe care Marin Sorescu, ce urma să împlinească în acele zile (19 februarie) 55 de ani, l-a
acordat tinerei noastre reviste. Pe atunci director al
editurii Scrisul Românesc și redactor-șef al revistei
Ramuri, scriitorului i se atribuise premiul Herder –
1990. Astfel că ne-am orientat întrebările în această
direcție. Reproducem aici fragmente din acest interviu publicat pe pagina întâi și mesajul de salut adresat nouă la început de drum.
- Cum vă simțiți ca laureat al acestui prestigios
premiu internațional?
- Relativ bine! Desigur, am primit cu emoție
vestea. Este un premiu care mă onorează, dar și o
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recunoaștere a literaturii române, în general, cea
care merită toate laudele.
Literatura română a dat seama întotdeauna
cu demnitate în fața Europei (în care voim să intrăm) de vigoarea unui popor care poate crea
chiar în condiții vitrege (pe care e totuși de preferat să nu le multiplicăm la infinit).
Poesia mea se înfioară simțind pe obraji mângâierea prietenilor necunoscuți din lume.
De fapt, poesia mea are mulți prieteni în lume. Am primit cu mirare această constatare, deoarece considerăm că lirica este un gen foarte
intim, o intimitate care, în cazurile rare, se poate
extinde cel mult la intimitatea unui popor. Iată
însă că sunt depășite granițele! Asta mă bucură și
îmi crează obligații mari.
- Desigur, bucuria a fost foarte mare...
- Da... chiar dacă nu scriem în vederea obținerii unor premii, totuși acestea au funcția de a
spori încrederea în tine și de a te stimula. Premiul
Herder se acordă pentru merite în cultură și artă,
pentru mesajul pe care îl poate aduce artei europene. Românii au nevoie de recunoaștere internațională. Există multe valori în România. O zodie
nenorocită a făcut ca multe autentice valori să
rămână necunoscute. Mă simt solidar cu toți creatorii români.
- Anual aveți un program foarte încărcat.
Aveți timp pentru toate?
- Am destul de puțin timp pentru toate proiectele pe care le am în minte. Sunt fugărit de
propriile-mi capcane, pe care mi le-am întins pes155
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te tot în lume, în scopul de a prinde, cu ele și ...
inspirația. Această veșnică alergare ține spiritul
în formă: mă simt la fel de tânăr, aproape adolescent, ca în perioada când mă apucam de literatură. Parcă aș fi în stare s-o iau de la început!
- Vorbiți-ne despre proiectele dumneavoastră
literare.

- Nu. Pentru că vreau chiar să le înfăptuiesc! Divulgându-le, te înstrăinezi de ele, îți piere
energia necesară scrisului...
Cu aceste cuvinte ne-am întors la Iași, sufletul
rămânând în viziunea vizuinii unde, ca în burta unei
balene, s-a răstălmăcit un mare destin.

Teodor Buzu – Poarta munților
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Liviu PENDEFUNDA
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Furtuna
Când cerul pare-a răsturna din el neantul e un semn
pe care am uitat să 'l înţeleg şi numai Dumnezeu
mi 'l poate arăta.
În faţa Lui şi 'n faţa ta nu sunt nimic, nici hierofantul,
nici preotul, nici mag sau semizeu.
Sunt doar iubirea ta.
Când în lumină umbrele din tobe răbufnesc şi mug
mai multă strălucire 'mi dai când mă iubeşti
şi simt în mine fulgerul.
Când se frământă crengile să rupă din pământ
precum tu mă alinţi şi clopote 'ngereşti aud
sunt însetat şi nesătul.
Când noaptea plânge dup' un iluzoriu trup
văd norii ce-au trecut fără picături de ploaie
iar eu de dor sunt ud.
Aş fi dorit să înţeleg ţărâna în nevoia ei de sânge,
să 'ţi dărui, dor al meu, pe piele apa în şiroaie
şi-abisul dezbrăcat şi vântul nud.
Când pentru tine însă adevărul se strânge 'n sufletul avid
aşa cum e mişcarea din nori să năpustească locul
în care ne răsare luna,
mi-e pieptul jale că nu dărui pe cât pot magia dintre flori
aşa cum vreau şi ştiu spre tine 'n zbucium să deschid
năvalnică furtuna.

Durerea de la facerea lumii
Ascultă unduirile vieţii: undeva lumina cântă durerea de la facerea lumii. Iar noi purtătorii de făclii
dăm semnul de recunoaştere păzitorului pragului de la poarta templului.
E un haos de tăcere în care distincte armonii încununează arderea ofrandelor ca răspuns omenesc la
Cuvânt.
destineliterare@gmail.com
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E un zbor, e o durere
E lumina de la început.
E un dor, tandră tăcere.
Razele de apă ne sunt scut.

E o floare; sub un ram
Nu e urmă de'ntuneric
Nici în zare, nici la geam.
E un zbor de tren eteric.

Numai astfel ne încumetăm să izbăvim şi să luăm asupra noastră păcatele lumii.
Timpurile vin. Profeţiile proscrisului se desfac ca nişte foi de manuscris care din punct, din centru,
unduiesc pe planuri întinse, pe pajiştea dintre copaci izvorând uriaşe valuri, zămislindu-se în romburi, cuburi, piramide.
E oraşul ascuns. E sacrul invizibil şi de nepătruns pentru privirea celor ce'şi aşteaptă încă duhul. Fericiţi cei care'l caută căci a lor va fi împărăţia luminii, reflectare a aspiraţiilor de pe pământ.
E un zbor, e o durere
E lumina de la început.
E un dor, tandră tăcere.
Razele de apă ne sunt scut.

E o floare; sub un ram
Nu e urmă de'ntuneric
Nici în zare, nici la geam.
E un zbor de tren eteric.

Ascultă unduirile vieţii: undeva lumina cântă durerea de la facerea lumii !
Unde eşti ?
Unde eşti, iubire, unde-i dorul tău ? Cum poţi să nu te împlineşti cu mine, când rostul ni-i să ducem
o lume necreată luminilor din hău ?
Mi-e atât de dor de tine, că nu mai înţeleg ce l-a impins pe Domnul sa vrea înţelepciune, când mie
îmi lipseşte cu totul trupul tău ?
Unde eşti, iubire ? De ce alungi din timp geneza sufletului plâns şi predici în adânc de amintire
apocalipsul unei nemeritate lumi care nu ştie şi nu ne înţelege ? Cum am putea să aşteptăm destinul să dezlege o cale pe care eu mai pot, doresc ca tu în mine să o'ndrumi ?
Unde eşti iubire, unde-i dorul tău ? Nu ni-e sortit să ne unim în gând, cu focul stins de ape, sub aer,
în pământ ? Nu simţi că nu mai pot fugi de tine ?
Şi mă alint... şi drag mi-e să te simt că-mi aparţii, ca eşti a mea şi că ţi-am dăruit şi simt că vreau
să-ţi dau tot ce e în mine.

Ros lucis
Aş vrea să înţelegi că ţinutul în care ne-am născut e la capătul lumii.
Aş vrea să ştii că de aici nimeni nu mai poate pleca. Poarta dintre lumi s'a închis încă de când blestemul luminii s'a aşternut ca o ninsoare peste pământ. Oare ce sau cine e această rouă de lumină de la începuturi ? E partea bună sau rea din Dumnezeu ?
Oricum s'a aşternut divină, întruchipată în Cuvânt.
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Aş vrea să înţelegi că zborul ce'l facem împreună e în spirale'n sus.
Aş vrea să ştii că de aici nu poţi abandona. E o 'nălţime de la care poţi pica cu îngerii ce au dorit să ducă jos
fragmente de lumină şi s'au trezit în vânt. De ce când ţi-ai dorit atât de mult şi simţi apropierea de
fântână ţi-e atât de frică ? E oare teama de-a cunoaşte ?
Priveşte ! În tine se coboară Duhul Sfânt.
Aş vrea să înţelegi că nimic nu'i întâmplător şi n'ai decât o şansă.
Aş vrea să ştii că de aici nu poţi să'nveţi decât iubirea rând pe rând. Sunt treptele ce te transformă într'un om
mai bun decât ai fost la început şi te'nvaţă, nu să te'nvălui cu ninsoare de alb strălucitor, ci s'o laşi să
te pătrundă. Nu ştii să simţi ?
Ea vine de pretutindeni, în tine în trup, în suflet şi în gând.

Teodor Buzu - Rapsodie
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Muguraș Maria PETRESCU
(ROMÂNIA)

Revısta Destine Literare semnalează pentru dumneavoastră
Cea de a XIX-a ediție a simpozionului ,,Zilele lumină lină‟‟ de la Giurgiu
În ziua de 17 martie a.c. a avut loc la Giurgiu
cea de a XIX-a ediție a Simpozionului ,,Zilele Lumină Lină‘‘. De această dată invitația a fost lansată
de dramaturgul și jurnalistul Mircea M. Ionescu (în
stânga) evenimentul fiind organizat și găzduit de
Dan Mucenic, directorul Bibliotecii Județene ,,Ion
Bassarabescu‘‘ (în dreapta fotografiei. Între cei doi
se află scriitorul Theodor Damian), împreună cu
scriitorul Ionel Muscalu și ,,Mecena‘‘ orașului, fostul Vice-primar Alexandru Vladu.

Pentru a intra în atmosfera acestui eveniment
ce se desfășoară neîntrerupt de 19 ani, se cuvine a
sublinia ce a determinat gazdele să ne primească la
ele acasă.
Mircea M. Ionescu a fost cel care a făcut legătura dintre revista Lumină Lină de la New York și
biblioteca din Giurgiu. El a arătat că deși orașul este
destul de sărac din punct de vedere material, spiritual el este deosebit de bogat. Localitatea merita să
aibă o întâlnire de o asemenea importanță, primind
scriitori de seamă din țară, dar și din SUA, Lumină
Lină fiind astfel insula de limbă, literatură română și
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spiritualitate
românească din
Babilonul limbilor din America. Pildă pentru cei care se
ocupă de cultura românească,
Theodor Damian a reușit să
magnetizeze, să
stimuleze și să
promoveze valorile din România și Europa. Astăzi el se
alătură tuturor scriitorilor din Giurgiu, dar cu precădere lui Dan Mucenic și Ionel Muscalu, care ne-au
făcut să ne simțim ca într-o metropolă culturală, Dan
Mucenic organizând înainte de acest eveniment și o
conferință de presă.
Directorul Bibliotecii Județene i-a rugat pe cei
de față să asculte imnul acestei instituții, în acordurile compozitorului giurgiuvean, Prof. Univ. Dumitru
Lupu de la Universitatea din Constanța. După acest
moment solemn de bun venit, el a subliniat faptul că
biblioteca pe care o conduce poate fi considerată
mică, dar sufletul celor de față este mare, la fel ca și
abnegația lor și, grație scriitorilor locali, ea a fost
permanent îmbogățită cu volume noi de proză sau
poezie. Și fiindcă tot eram la un moment muzical,
directorul Dan Mucenic a profitat de numele prestigioasei reviste newyorkeze Lumină Lină, oferind un
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dar muzical, cântecul cu același titlu, pe versurile
regretatului poet Ioan Alexandru și în interpretarea
deosebită a lui Tudor Gheorghe. Iată că darurile mari
se materializează în sensibilitate, iar apelul la suflet
în gesturi aparent mici. Cele două momente muzicale au fost pentru noi, cei invitați, lucruri noi pe care

nu le-am mai trăit până acum la niciun altfel de simpozion Lumină Lină.
De altfel, gazdele noastre aveau să ne mai surprindă și cu acordarea Pr. Theodor Damian a medaliei jubiliare conferită de către Episcopia Giurgiu, cu
ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea parohiei ,,Buna Vestire‘‘.

Poetul Theodor Damian
citind din creația
proprie

Desigur cel mai așteptat să ia cuvântul a fost
Pr. Prof. Univ. Dr. și scriitor Theodor Damian, directorul fondator al revistei Lumină Lină / Gracious
Light de la New York. În alocuțiunea sa, el a subliniat că senzația pe care o are este una ritualică, ce
îmbină perfect
cultura și cultul religios.
Vorbitorul a mai arătat că în toată activitatea sa
el a încercat în permanență să evidențieze, peste tot
pe unde a fost, elementul lui religios și cultural în
cultură în general și în literatură în special. Așa se
întâmplă și cu Taximetrist de noapte la New York,
care a fost lansat, în marele oraș american, sub formă tipărită, întâi ca roman și apoi ca piesă de teatru.
Există un crez profund în Dumnezeu și în sensul
vieții, care răzbate din carte, autorul ei, Mircea M.
Ionescu încredințându-se în voia lui Dumnezeu în
momentele dificile în care a trecut până acum. În
continuare vorbitorul a mulțumit Directorului Dan
Mucenic și poetului Ionel Muscalu pentru găzduire,
iar lui Mircea M. Ionescu pentru faptul că a facilitat
această întâlnire. Diaspora trebuie cunoscută pe pla-

iurile românești nu numai în București, ci și în provincie, cultura românească fiind fără frontiere. Lumină Lină este unirea în cuget, simțiri, minte, inimă
și literatură atât pe plan spiritual, cât și uman, importanța unui astfel de eveniment fiind aceeași peste tot.
În continuare, Theodor Damian i-a prezentat pe invitați: Muguraș Maria Petrescu – reprezentantă a două
continente, cel nord-american și cel european, consilier cultural al revistei Lumină Lină, Anca Sîrghie –
scriitor, Prof. Univ. Dr., mesager al culturii române
peste hotare, scriitorul Puiu Răducan – organizator
al aceluiași eveniment la Râmnicu Vâlcea, Florentin
Popescu – unul dintre cei mai importanți scriitori,
istoric și critic literar de anvergură nemaiîntâlnită,
,,care ne citește, ne cultivă și ne crește pe toți‘‘, Ioan
Gâf-Deac – Prof. Univ. Dr., scriitor, trubadur al culturii pe meridianele lumii, Ing. Dr. Sorin Pavel –
ziarist din echipa Lumină Lină,

De la stânga: Mircea M. Ionescu, Anca Sîrghie, Florentin Popescu, Paula Romanescu în după-amiaza aceleași
zile la Mănăstirea Comana
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Ioan N. Roșca – Prof. Univ. Dr., filosof, poet, eseist, fost Decan al Universității ,,Spiru Haret‘‘
din București, distinsele poete Paula Romanescu și Passionaria Stoicescu (recitând),

și Virgil Ciucă, scriitor care trăiește la New York.
Theodor Damian a adresat mulțumiri scriitorilor giurgiuveni pentru participare, subliniind că
activitatea lui la Lumină Lină și, în general, viața pe
care a trăit-o în America, l-au făcut să nu se mai
considere un emigrant, ci un colonist. Diferența este
foarte mare la nivel psihologic, prin aceea că ideea
de emigrant implică un complex de inferioritate, în
timp ce, atunci când te simți colonist, încerci să-ți
afirmi identitatea. S-a făcut un pas important pentru
păstrarea identității, multiculturalismul ca fenomen,
promovând toate naționalitățile conlocuitoare în
SUA spre același nivel, ideea de melting pot nemaifiind valabilă acum, când statele americane precum
și statul federal încurajează păstrarea identităților.
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Același lucru se petrece și cu românii care activează
în cadrul Institutului Român de Teologie și Spiritualitate Ortodoxă, cenaclul ,,Mihai Eminescu‘‘, prin
parohia ,,Sf. Apostoli Petru și Pavel‘‘ în a cărei sală
socială duminica au loc mese festive și evenimente
culturale și literare. Lumină Lină apare în mod continuu din 1993 alături de revistele academice Romanian Medievalia și Sympozium.
În continuare au luat cuvântul invitații care au
arătat că la acest eveniment au participat de fiecare
dată nume mari ale literaturii române contemporane,
meritul scriitorului Theodor Damian fiind acela de
a-i aduna laolaltă pe toți cei pe care îi cunoaște.
S-a vorbit, de asemenea, de revistele publicate
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în țară, despre Familia de Duminică de la New
York, aceasta fiind comunitate de români ce se adună duminica la biserica păstorită de Pr. Theodor
Damian.
Scriitorii din Giurgiu au arătat că încă se mai
găsesc bani pentru organizarea de evenimente și
achiziționarea de cărți. Muzeul orașului a fost pionier în multe privințe, atât pe plan european, cât și
național. Dintre vorbitorii locali menționăm, în afară
de gazde pe istoricul Mircea Alexa,
pe realizatoarea TV Mirela Gruiță, precum și pe
Alexandru Vladu, un adevărat animator și suflet al
culturii giurgiuvene.
Ziua s-a încheiat cu o vizită la Mănăstirea
Comana, lăcaș de cult care a fost construit acum 555
de ani, unde grupul de prieteni a fost întâmpinat de
scriitorul nonagenar General de flotilă aeriană (r.)
Radu Theodoru.

A fost vizitată troița de curând înălțată în memoria eroilor români căzuți la Cotul Donului. La
ridicarea ei au contribuit biserica ,,Sf. Apostoli Petru
și Pavel‘‘ precum și societatea română creștină
,,Doru‘‘ din New York.
Putem afirma, fără greșală, că familia de duminică de la New York este, de fapt, familia Lumină
Lină de peste tot.

Revista revistelor

Ajungem, în sfârșit, să răsfoim deocamdată
electronic, mult îndrăgita și binecunoscuta revistă
hunedoreană Noua ProVincia Corvina… Spunem
,,în sfârșit‘‘ pentru că din ce în ce mai rar sau mai
greu, Noua ProVincia Corvina își mai face apariția
printre surorile ei literare. Și nu pentru că nu ar merita, dimpotrivă, ci din lipsă de fonduri spre a fi publicată. Dar să lăsăm laoparte lamentările și să vedem ,,partea plină a paharului‘‘, adică cele 120 de
pagini care prin conținutul și semnăturile pe care le
găzduiește, ne umplu sufletul de bucurie. Director
Fondator, Eugen Evu a reușit cu abilitate să
alcătuiască un colegiu de redacție care, deși format
din oameni ce trăiesc prin orașele României sau în
diverse țări, reușesc cu abnegație, dăruire permanentă și talent să participe cu preaplinul sufletului
lor la succesul acestei publicații. Îi menționăm pe
redactorii: Ion Urda, Muguraș Maria Petrescu,
Elena Daniela Sgondea-Rujoiu, dar și pe cei care
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sunt prestigioși colaboratori externi: Maria Teresa Luizzo (Italia), Acad. Dr. Angelo Manitta (Italia), sau Alexandru Cetățeanu, Directorul revistei
Destine literare din Montréal, Canada. Atât întregul colectiv de redacție, cât și prieteniile legate de
Eugen Evu cu scriitorii din lumea întreagă, unesc
laolaltă românii din diaspora americană (Doina
Uricariu, Directorul ICR New York – ,,The
Nights When We Don‟t Exist‟‟ – p. 77, Vavila
Popovici-Raleigh – ,,Politica și compromisul‟‟ –
pp.1-3, Theodor Damian prezentat cu întreaga activitate culturală și literară desfășurată anul acesta la
Deva, cu ocazia lansării a opt volume de versuri
scrise de Eugen Evu, lansarea propriului volum de
poezie ,,Apofaze‘‘ la Muzeul Literaturii Române din
București, simpozionul ,,Zilele Lumină Lină‘‘ organizat de Doru Dinu Glăvan, Președintele UZPR
împreună cu Theodor Damian și Muguraș Maria
Petrescu la Reșița, pe 14-15 martie a.c., precum și
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Florentin Smarandache, toți prezenți în fiecare
număr al revistei, Dr. Corneliu Florea din Canada
și mulți alții).Noua ProVincia Corvina apare de 17
ani și este o oglindă vie a ținutului Hunedoarei, în
primul rând și a fenomenului cultural și literar din
județ, este o revistă foarte variată cuprinzând texte
literare, poezie, proză, eseuri filosofice, texte scrise
de debutanți, descoperiri istorice, noutăți felurite,
ilustrează amploarea pe care o ia fenomenul cultural
în zonă și prin activitatea deosebită și susținută pe
care Ioan Sebastian Bara, Director-Manager al
Bibliotecii Județene ,,Ovid Densușianu‘‘ DevaHunedoara o desfășoară cu mult suflet și abnegație,
cooperând echidistant cu toți scriitorii, editorii sau
directorii de reviste literare din județ. Ca revistă cu
experiență îndelungată, Noua ProVincia Corvina are
deja formată o idee directoare a politicii ei editoriale,
manifestându-și în permanență interesul de a promova cultura, literatura și noul, în general, dar și în a
stabili cât mai multe contacte cu scriitori români sau
străini care trăiesc în afara țării. Noua ProVincia
Corvina practică o literatură sans frontières.
Este foarte greu, dacă nu chiar imposibil să
spui care text este mai interesant sau mai bun, sau să
selectezi un articol în favoarea altuia. Semnăturile
sunt ilustre, materialele reprezentative și de primă
mână. Se promovează opera unor scriitori din Ardeal
cum ar fi: Aurel Pantea, Cornel Nistea, Ladislau
Daradici, Constantin Stancu, se prezintă mereu
materiale din bogata arhivă a revistei. Fiind în primul rând poet, e normal ca Eugen Evu să promoveze
poezia din țară și din străinătate. Menționăm aici pe
Dumitru Găleșanu, Ion Mureșan, Nicolae Băciuț,
Mihaela Malea Stroe, Emil Botta, Eugen Evu în
persoană, Piera Rossi Celant (Italia), George
Țărnea, Darie Pop (Franța), Silviu Guga, Ioan
Evu, Valeriu Bârgău, Antonia Iliescu (Belgia),
Bianca Dan, Paulina Popa, Liviu Ioan Stanciu,
Linda Bastide (Franța), Ștefan Doru Dăncuș, Pr.
Dr. și poet Dumitru Ichim din Kirchener, Ontario, Baki Ymeri, eseuri / cronici despre cărți care au
influențat conștiința omenirii (O capodoperă a psihologiei actuale, ,,Carl Gustav Jung – Cartea roșie‘‘ –
p. 30), reflecții, dialoguri la distanță ca cel avut cu
Alexandru Cetățeanu despre cel care a fost un bun
prieten comun pentru Eugen Evu, Alex Cetățeanu,
Lucreția Brezintu (Flory) și Muguraș Maria
Petrescu: este vorba de marele nostru poet Cezar
Ivănescu. Tot depărtarea este cea prin care se stabi-
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lesc corespondențe literare la mare distanță (vezi
,,Scrisoare din America from Nicholas Budda – p.
33).
Lirica neo-latină este reprezentată printr-o
altă prietenă statornică a revistei, Alda Fortini. Ca de
obicei, grafica acestei publicații este deosebită. De
această dată, graficianul de serviciu este Radu
Roșian, binecunoscutul pictor, ilustrator de carte,
restaurator muzeistic de la Castelul Corvinilor.
La capitolul Scriitori hunedoreni, Noua ProVincia Corvina ni-l propune pe Marcel Petrișor și
cartea ,,Fortul 13. Convorbiri de detenție (Memorii
I), sau îl trece cu ochi critic prin furcile caudine ale
unei analize minuțioase pe scriitorul și publicistul
din Orăștie, Dan Orghici, expus exegezei Marianei
Pândaru-Bârgău, analizei Prof. Maria Tomagău
și al ,,nemilosului‘‘ Eugen Evu în persoană, sau ne
prezintă texte de Dumitru Hurubă, sau semnate de
Muguraș Maria Petrescu care în ,,Mariana Pândaru –
Cuvintele suntem noi‘‘ analizează cel mai recent
volum de versuri scris de poetă ,,Leoaica albastră‘‘,
apărut în decembrie 2012.
O carte deosebit de importantă și care a fost
lansată pe măsură la Teatrul Național din Deva, de
către Consiliul Județean Hunedoara, Biblioteca
Județeană ,,Ovid Densușianu‘‘ Hunedoara – Deva,
este Trilogia Magna ,,Județul Hunedoara, Monografie‘‘. ,,Este un eveniment de mare importanță, așteptat cu nerăbdare de toți cei care au fost în permanență la curent cu acest proiect amplu, de mare impact asupra vieții social-culturale din județ. Monografia a fost elaborată la inițiativa Prof. Mircea Ioan
Moloț, Președintele Consiliului Județean Hunedoara.
Biblioteca Județeană a aceptat provocarea și s-a implicat cu toate forțele în finalizarea acestui proiect
cultural (Biblioteconomie: Ioan Sebastian Bara,
,,Ora rescrierii patrimoniale‘‘, Deva 2013 – pp. 5658). Ar mai fi foarte multe lucruri de spus sau texte
cu autorii lor de menționat măcar, dar ne oprim aici
cu speranța de a fi reușit să vă trezim interesul în a
răsfoi și a citi o revistă de prestigiu încărcată de istorie, cultură și tradiție, așa cum sunt și locurile Hunedoarei de unde atât ea cât și Directorul ei Fondator,
scriitorul Eugen Evu provin.Noua ProVincia Corvina poate fi accesată și online pe site-ul
http://www.scribd.com/doc/146857581/NouaProvincia-Corvina-Nr-65-Iunie-2013-NumarSemestrial
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Stelian PLATON
(USA)

Inedit
Clopotnițe de seară
Mă încredințez unui vis cam prea bisericos,
ar cel ce se va-ntoarce va-ntreba cine-i Hristos.
Ecouri iluziv bat în clopotnițe de seară,
Pe acoperiș, vin berzele și fac gargară.
Un frig temut în noi veni-va și apoplexia
Și ne-om dezice de mila noului Mesia.
În valuri moi de fum înrobitor, universul trist
Circumstanțial pășește, pe-un drum absolutist.
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Se scutură de fapte si credulitate anii,
O cârciumă și-a zidit în coaste bețivanii,
Se-nalță noul mall unde era Academia,
Iar noi, azil politic cerem în România.
Nicicînd o mânăstire nu ne-a transferat norocul,
Doar ziua ne-a promis, când cădem cum cere jocul.
Uitați în milenii triste sub aburi de tăcere
N-am omis a mulțumi, cerului pentru durere.
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George ROCA
(AUSTRALIA)

Interviu cu doamna Daniela Gîfu
George ROCA: Delicată,
modernă,
interesantă,
sofisticată, prietenoasă,
comunicativă, expresivă,
harnică, educată... sunt
doar câteva trăsături pe
care le aveţi.
Dumneavoastră cum
v-aţi defini, distinsă
Daniela Gîfu?
Daniela GÎFU: Toate astea la un loc… şi ceva în
plus. Sunt născută sub semnul Capricornului... Semn
de pământ. Prin urmare, sunt ambiţioasă, cerebrală,
întreprinzătoare, chibzuită, organizată, imaginativă,
generoasă, vehementă, melancolică, aş putea spune
predispusă la pesimism, corectă, uneori repezită şi aş
putea continua. Dar mi-e să nu-L înfurii pe Cel de
Sus!
De fapt, am o viaţă activă. Uneori exagerez
de teama să nu fi pierdut timpul pe astă lume. Mereu
îmi propun prea multe şi asta – probabil – mă înclină
spre tristeţe. Dispun de un spirit... versatil. În sensul
că, mai mereu - hmm, dacă voi continua, e posibil să
mă tem şi de mine însămi – îmi schimb obiectivele,
oricât de fermă mi-ar fi voinţa. Şi, cred că cel mai
vădit defect al meu, păstrez amintirea ofenselor
primite.
George ROCA: Puţină istorie personală, vă rog!
Amintiri plăcute... din copilărie...!
Daniela GÎFU: Amintiri... Sunt unele cuvinte al
căror sens este, sau ar trebui să fie, tăinuit. Sunt
originară din Bârlad şi o mândrie locală am purtat-o
mereu cu mine. Cine nu a auzit de primul domnitor
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al Principatelor Unite, Moldova şi Muntenia,
Alexandru Ioan Cuza? Sau de poezia „Gândăcelul‖
scrisă de poeta Elena Farago? Sau de inegalabilele
portrete de copii realizate de pictorul Nicolae Tonitza? Sau de lingvistul Alexandru Philippide care
dispreţuia formele fără fond? Sau de piesa de teatru
„Take, Ianke şi Cadâr‖ scrisă de dramaturgul Victor
Ion Popa, al cărui nume îl poartă şi Teatrul din urbe?
Sau de savantul fizician Ştefan Procopiu, a cărui
biografie m-a urmărit în anii adolescenţei, care a
avut neşansa să se nască în România, motiv pentru
care premiul Nobel l-a pierdut în favoarea fizicianului Niels Bohr pentru formula magnetonului.
De altfel, o amintire tare dragă mie a fost
vizita pe care am făcut-o în toamna anului 1992
doamnei sale, Rodica Procopiu, care s-a dus la cele
veşnice la vârsta de 101 ani. Aveam 19 ani şi eram
deja studentă în anul I la Facultatea de Fizică a
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza‖ din Iaşi
(UAIC), facultate pe care am ales-o cu gândul să fac
o carieră în cercetare. Avea o memorie absolut
sclipitoare.
Şi, special l-am lăsat la urmă, fostul om
politic al epocii comuniste, Gheorghe Gheorghiu
Dej, figură extrem de contrariantă, care, se pare, că
de pe patul de moarte, în martie 1965, convocându-i
pe membrii Biroului Politic, l-a desemnat drept
succesor pe Gheorghe Apostol şi nu pe Nicolae
Ceauşescu. Acesta din urmă nici nu votase.
Dar să revin la... amintirile copilăriei. Mă voi
opri la una tare dragă mie. Să fi avut vreo 13 ani.
Eram la teatru. Şi se juca piesa „Rămâne pe joi‖ în
regia lui Cristian Nacu. În distribuţie se afla - pe
atunci era atât de chipeş! - actorul (Dumnezeu să-l
ierte!) George Alexandru. Juca personajul care se
destineliterare@gmail.com
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chema Liviu Diaconescu. Ştiu că făcea parte din
trupa Teatrului de Stat „Victor Ion Popa‖ din Bârlad.
La una dintre replicile interogative pe care le avea,
eu, fascinată de acel bărbat tânăr, am strigat DA cu
voce tare şi sala a izbucnit în râs!!!
George ROCA: După terminarea studiilor liceale
ce v-a determinat să vă înscrieţi la facultatea de
fizică!? Aţi intrat, în felul acesta, în universul
tainic al biofizicii şi biochimiei. V-aţi apropiat
astfel, citindu-i şi studiindu-i, de eminenţi dascăli
şi cercetători în materie: Emil Palade, Henri
Coandă, Şerban Ţiţeica, Radu Grigorovici,
Ştefan Procopiu, Wilhelm Reich, Alain Lloyd
Hodkgin, Walter Gilbert, Selig Hecht şi alţii. Prin
ce se remarcă această ştiinţă numită „fizică”?
Cine v-au fost profesorii şi ce curs v-a plăcut mai
mult?
Daniela GÎFU: Am amintit deja... că Ştefan
Procopiu a trezit în mine un patriotism local
alimentat şi de profesorul Ioan Adam, cel care,
săptămână de săptămână, îmi veghea timizii paşi în
cunoaşterea misterelor fizicii. Ca studentă la
Facultatea de Fizică am învăţat să mă cunosc mai
bine şi să înţeleg pe ce drum mi-ar plăcea să merg.
Cu admiraţie şi stimă mă gândesc la profesorul meu
Mihai Toma, primul de care mă leagă momente
minunate. O altă amintire tare dragă mie. Aveam ore
de Mecanică cuantică de la 8, oră pe care şi acum o
evit. Prefer să-mi încep ziua, profesional, după ora
10. L-am aşteptat la pauză. Vădit marcată de
moment, am început să mă scuz că întârziasem
pentru prima oară. Cu un zâmbet părintesc pe care
nu-l voi uita niciodată, mi-a spus: Întotdeauna există
un „prima oară‖. De altfel, acelaşi minunat Profesor,
m-a încurajat când am fost pentru puţină vreme
reporter la o televiziune locală. Dumnealui i-am luat
primul meu interviu, axat pe probleme studenţeşti.
Pe atunci era prodecan. Şi..., mai apropiat, în 2010,
domnul Profesor a răspuns invitaţiei mele de a
participa la susţinerea primului meu doctorat. La
final, a vorbit minunat. Îi savuram vorbele, care au
continuat faţă-n faţă, oferindu-mi un boboc de
trandafir alb pe care l-am păstrat în manuscrisul
tezei.
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George ROCA: După terminarea facultăţii aţi
început să lucraţi în domeniul cercetării?
Daniela GÎFU: Da, o vreme. Vreau să zic, în ultimii
ani de facultate (4 şi 5) alesesem ca specializare
biofizica. Eram pasionată de tot ce însemna bionică.
Şi acum, mărturisesc faptul că sistemul nervos
central mă fascinează. Împreună cu doamna profesor
Doina Creangă, care credea mult în viitorul meu,
începusem să scriem articole privind infuenţa
radiaţiilor Hartman (emise de unda tectonică) asupra
sistemelor biologice. Imediat după absolvire, m-am
înscris la studii masterale. Tot în biofizică. Pe
vremea aceea se numeau studii aprofundate. Aşa a
început o nouă etapă în viaţa mea, pe care nu o
vedeam în altă parte decât în cercetare. O alegere
mai puţin inspirată, însă, a curmat o vreme
îndelungată visul de a deveni cercetător.
George ROCA: La câţiva ani după absolvirea
primei facultăţi aţi urmat o altă facultate! V-aţi
încununat cu un masterat şi cu un doctorat
trecând de la fizică la filozofie, studii politice şi
comunicare. Care a fost motivaţia acestor
schimbări? Prin câte centre universitare v-aţi
plimbat paşii? Care au fost împlinirile
profesionale după un asemenea efort academic?
Daniela GÎFU: Din tainele vieţii... Da, în 1998 am
decis să mă stabiliesc în Cluj-Napoca, în speranţa că
o schimbare însemnată îmi va readuce echilibrul în
viaţă. Dar, Clujul nu e un oraş care să te primească
doar pentru că eşti tânără absolventă de fizică la Iaşi.
Stigmatul de moldoveancă avea să-mi dea puţin de
furcă. A trebuit să învăţ să fiu ardeleancă! Începând
cu graiul, vai, Doamne!!!, ce grai moldovenesc
trădam?! Am avut însă cu mine acel îngeraş păzitor
(cum suntem învăţaţi de mici) care a vegheat asuprami. Treptat m-am integrat printre clujeni. Vreau să
spun, Clujul m-a adoptat!
Am început să lucrez cu copii, începând de la
vârsta de 5 ani până la 14 ani. Aveam un magnetism
aparte asupra lor, declarată de părinţii şi dascălii
acestora. Le ţineam cursuri de calculatoare (o oră
curs şi una de jocuri). De-atunci nu m-am mai jucat
pe calculator. Am făcut-o atunci pentru o viaţă.
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Apoi, în 1999, am cunoscut-o pe directoarea de la
Casa Municipală de Cultură din Cluj-Napoca.
Colaborarea s-a dovedit de bun augur pentru mine,
care m-a şi angajat ca referent cultural. Aici coexista
şi Universitatea Populară, unde mai multe
personalităţi clujene susţineau expuneri pe diverse
teme: educaţionale, culturale, ştiinţifice, sociale. Se
ivise prilejul de a mă familiariza cu conceptul de
Life Long Learning, ceea ce se pare că mă însoţeşte
oriunde aş merge.
În toamna lui 2002 am decis să-mi continui
studiile. Dar.... în comunicare. Cu doi ani înainte, în
august 2000, la un seminar pe tema „Educaţia
permanentă a adulţilor‖, organizat la Buşteni, am
avut bucuria de a-l întâlni pe prof. Dumitru Borzun.
Pur şi simplu, m-a fascinat discursul său.
Interactivitatea pe care nu o cunoscusem în procesul
meu de formare. Este şi ceea ce practic cu studenţii
mei, care răspund extraordinar. Se simt implicaţi,
motiv pentru care rezultatele se reflectă în viaţă, atât
în calitatea lor de studenţi, cât şi după. Am ştiut că
am nevoie de o schimbare. Lucram deja în educaţia
adulţilor. Fizica nu mă mai avantaja.
George ROCA: Studiile post-doctorale v-au
ajutat să lucraţi într-un mediu academic. Aţi fost,
şi mai sunteţi, cercetător ştiinţific, lector şi
profesor asociat la mai multe catedre din diferite
oraşe, precum Iaşi, Craiova, Cluj! Ce
materii/ştiinţe predaţi studenţilor dvs.?
Daniela GÎFU: Au fost pietrele de temelie la care
construiam, ca Manole, de ani de zile... Într-o zi,
sacrificiul pe care-l făcusem a început să se
materializeze. Da, după o activitate de mai bine de
10 ani la Universitatea Populară din Cluj-Napoca,
unde predasem cursuri de operare pe calculator, de
grafică pe calculator şi de formatori, timp în care
terminasem masteratul în comunicare şi relaţii
publice şi un doctorat în filosofie-comunicare, am
obţinut o bursă postdoctorală la UAIC (o cotutelă
între Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
şi Facultatea de Informatică) de 30 de luni. Cred că a
fost cea mai revigorantă perioadă din viaţa mea.
Deşi era un domeniu nou, prelucrarea limbajului
natural (cunoscut în lumea ştiinţifică drept NLP –
Natural Language Processing), acest fapt m-a
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ambiţionat peste măsură. Îmi demonstram mie
însămi că cercetarea, chiar dacă nu în (bio)fizică,
este ceea ce mi se potriveşte cel mai mult.
Un început anevoios, adesea pe picior de
plecare de unde venisem. Şi, totuşi, am refuzat
barierele. Asta a şi fost cheia carierei mele în
formare. Din 2011, adevărul e că duceam lipsa
activităţii didactice, am început o minunată
colaborare cu prof.univ. Dan Stoica la două catedre,
Jurnalism (Facultatea de Litere) şi Comunicare şi
Relaţii Publice (Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe
Social-Politice). Seminariile pe care le ţin sunt:
Introducere în ştiinţe ale comunicării (anul I, studii
de licenţă), comunicare şi relaţii publice (anul III,
studii de licenţă) şi comunicare internă (anul III,
studii de licenţă). În semestrul al II-lea al aceluiaşi
an universitar, împreună cu prof.univ. Mihai Dinu
Gheorghiu avem o disciplină numită Psihosociologia
comunităţii la masteratul de Relaţii umane şi
comunicare (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
educaţiei).
După finalizarea studiilor postdoctorale, am
obţinut un post de cercetător ştiinţific III (echivalent
poziţiei de lector) la Facultatea de Informatică,
devenită a doua mea casă. Profesională şi nu numai.
Aici am avut şi am ocazia să mă dezvolt, având
condiţiile necesare şi suficiente pentru a-mi construi
cariera. Am şi propriul meu curs numit Semantica şi
pragmatica limbajului natural (anul II, studii de
masterat). De altfel, atât de mult m-am ataşat de
colectivul de aici, încât am decis să mai fac un
doctorat în informatică. Ceea ce şi fac din toamna lui
2013. E năucitoare viaţa. Viaţa mea!
George ROCA: Aţi scris nenumărate studii şi
cărţi de specialitate. Puteţi să îmi enumeraţi
câteva titluri şi tematica pe care o abordează?
Daniela GÎFU: Prima a fost chiar teza mea de
doctorat „Violenţa simbolică şi discursul presei
scrise. Analiza unei campanii electorale‖, desigur
adaptată pentru o apariţie editorială, pe care am
publicat-o în 2011 la Casa Cărţii de Ştiinţă din ClujNapoca, intitulată „Violenţa simbolică în context
electoral‖. Tematica este practic anunţată de titlu:
discursul politic. Analizez formele şi strategiile
discursive de care fac uz politicienii, mai ales în
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context electoral. Aici am analizat campania
prezidenţială din 2009.
În acelaşi an, am publicat un volum intitulat
„Dezvoltare comunitară şi incluziune socială în
perspectivă socio-economică‖. Este o colecţie de
articole ştiinţifice din domeniul ştiinţelor sociale,
semnate de mai mulţi doctoranzi sau cercetători
postdoctoranzi de la acea vreme, pe care am
coordonat-o cu Mihai Dinu Gheorghiu.
În 2013, am publicat la Editura Academiei
Române cartea „Temeliile Turnului Babel. O
perspectivă integratoare asupra discursului politic‖,
o vastă privire de ansamblu asupra temeiurilor
comunicării politice, în general, şi ale discursului
politic, în particular. În acest peisaj general, analiza
de conţinut pe care am propus-o a avut drept subiect
Codul Muncii din 2011, pe vremea guvernării lui
Emil Boc. De altfel, la fel ca în teza de doctorat, am
folosit un instrument computaţional care vizează
latura cantitativă a analizei semantice a discursului
politic, la acea vreme primul pe piaţa românească.
Aş mai aminti două evenimente organizate
de Facultatea de Informatică de la Iaşi în parteneriat
cu Academia Română, Asociaţia Română pentru
Inteligenţă Artificială şi Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi‖ din Iaşi, care se finalizează şi cu
publicare de volume unde sunt şi eu părtaşă.
„BringITon! Catalog‖, ediţiile din 2012 şi 2014, este
o colecţie de rezumate care descriu proiectele
studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor de la
informatică, supervizate de profesorii lor. Acestea
cointeresează diferiţi parteneri industriali ori
potenţiali investitori într-un dialog direct în timpul
expoziţiei de postere. „Proceedings of The 11th
International Conference Linguistic Resources and
Tools for Processing The Romanian Language‖
(ConsILR-2015) este de asemenea un volum
colectiv, care include articole semnate de distinşi
profesori, studenţi şi cercetători din domeniile
inteligenţei artificiale şi filologie.
Aceste volume sunt coordonate împreună cu
mai mulţi colegi de la Facultatea de Informatică, al
doilea volum aflându-se deja la ediţia a XI-a. An de
an, cu ocazia Conferinţei Consorţiului de
Informatizare pentru Limba Română, intitulată
„Resurse lingvistice şi instrumente pentru
prelucrarea limbii române", se publică volumul
destineliterare@gmail.com

lucrărilor prezentate, precedat de un proces atent de
revizuire în care-i regăsim pe acad. Dan Tufiş,
alături de prof. Dan Cristea, membru corespondent
al Academiei Române, ambii fiind și tutorii mei în
pregătirea tezei de doctorat în informatică. De altfel,
acestora le datorez revenirea mea în universul
cercetării. Mă întreb dacă voi avea atâtea zile să mă
revanşez pentru şansa pe care am primit-o a doua
oară?!
George ROCA: Ne cunoaştem de câţiva ani prin
intermediul revistelor literare virtuale cu care
colaborăm. Cum şi când aţi produs primele
creaţii literare? Ce vă place să scrieţi mai mult,
proză sau poezie?
Daniela GÎFU: Da, este un privilegiu să mă pot
bucura de prietenia dumneavoastră, stimate George
Roca. Nu ştiu în ce măsură vă mai amintiţi, dar miaţi scris prima oară un mesaj, felicitându-mă pentru
un interviu pe care îl luasem sculptorului Geo
Goidaci.
Începuturile mele literare... hm!, pe la
începutul anilor 2000 începusem să public în revista
„Cetatea culturală‖ din Cluj-Napoca, îngrijită de dl.
Dan Brudaşcu, unul dintre primii oameni care mi-au
întins o mână prietenească la sosirea mea în ClujNapoca. Pe atunci lucra la Primărie, iar din 2000 a
devenit deputat PRM, partidul edilului din acea
vreme, Gheorghe Funar. Da, o altă etapă interesantă
din viaţa mea. Realmente, erau nişte încercări, dar
încurajările şi sugestiile pe care le primeam mi-au
fost de folos. Apoi, Dumnezeu să-l ierte!!!!, cel care
avea să-mi devină părinte în ale scrisului, Artur
Silvestri, mi-a îndrumat filă cu filă cuvântul scris.
Treptat, am început să colaborez cu Lucian Hetco de
la revista „AGERO‖ din Stuttgart şi cu multe alte
reviste din ţară. Dar, într-o formă sau alta, am rămas
fidelă cuvântului religios. E adevărat, am abordat şi
alte limbaje. Prefer eseul. Fără a mă considera poetă
- deşi în ochii unui prieten de la Cluj-Napoca, Ion
Cristofor, sunt o poetă - când sunt foarte obosită sau
îndrăgostită,
scriu
versuri.
Reminiscenţele
adolescenţei trăite în regimul comunist şi într-o
familie care mă păzea ca pe sfintele moaşte aduse
din Israel.
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Teodor Buzu – Aspirație către sublim

George ROCA: Sunteţi redactor şef al unei
reviste de limbă română numită semnificativ
„Destine literare”. Tocmai din Canada! Cum este
posibil, mai ales că dumneavoastră locuiţi în
România? Care sunt obiectivele şi dezideratele
acestei publicaţii? Cu ce alte reviste aţi colaborat
şi colaboraţi în prezent?
Daniela GÎFU: Relaţia mea cu „Destine-le literare‖
din Montréal (Canada) a început tot în România.
Mai precis la Cluj-Napoca, atunci când dl. Alex
Cetăţeanu, împreună cu dl. George Filip, fuseseră
invitaţii de onoare ai unui eveniment literar
organizat la sediul revistei „Oraşul‖, unde lucram în
regim „part-time‖. Atunci am aflat de revista
„Destine literare‖ şi am primit primul număr al ei,
care abia văzuse lumina tiparului. Intenţiile celor doi
de a promova creaţiile scriitorilor români din
România şi diaspora se suprapuneau peste ideea
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unui proiect pe care-l aveam în gând de mai multă
vreme. Pur şi simplu, am început să lucrăm
împreună. Îmi place să cred, aşa cum chiar
dumneavostră aţi spus-o într-unul dintre mesajele
trimise, că revista se îmbunătăţeşte de la număr la
număr. Ce pot spune laudativ, avem semnatari dintre
cei mai de seamă, ceea ce înseamnă o confirmare că
trebuie să continuăm. Şi o facem. E adevărat, ne-am
dori mai multe texte scrise în limbile engleză şi
franceză. Deocamdată, avem, graţie colegei Maria
Muguraş Petrescu, traduceri în limba engleză.
În afară de Destine literare... Hmm, dacă
timpul ar fi mai generos?! Scriu la „Candela‖ de
Montréal (am o rubrică permanentă acolo, Filosofia
discursului politic), condusă de un foarte bun
prieten, Victor Roşca, care mă anunţă din timp să
trimit material. Am o relaţie minunată cu revista de
cultură „AGERO‖ din Stuttgart, îngrijită de dl. Lucian Hetco, revista „Gând Românesc‖ de la AlbaIulia (redactor, dl. Virgil Şerbu Cisteianu), Revista
de „Recenzii‖ de la Craiova (redactor, dl. Dan Ionescu) etc... Sunt prezentă în reviste doar atunci
când am ceva de spus. Altfel, evit să trimit articole
doar de dragul de a trimite. Dar, îmi lipseşte foarte
mult colaborarea cu un alt minunat prieten, dl. Corneliu Leu (Dumnezeu să-l odihnească şi pe dânsul!)
care îngrijea „Caietele periodice cu dezbateri, opinii
şi considerente referitorare la nevoile României‖,
unde, împreună şi cu prof.dr. Mihai Berca şi prof.dr.
Adrian Severin, eram moderatorii dezbaterilor
„Grupului de Reflecţie privind Democraţia reală‖. E
un proiect în care am crezut şi care ar trebui să continue.
George ROCA: Cu toate că nu ne-am întâlnit
niciodată faţă-n faţă, fizic, am devenit prieteni şi
colaboratori pe parcursul anilor. Ne-am
împărtăşit deseori gândurile, ideile şi preocupările. Ce proiecte de viitor aveţi? Mă refer la taina
scrisului şi ale celor din domeniul învăţământului
universitar.
Daniela GÎFU: Da, este unul dintre privilegiile pe
care ni le oferă Internetul. Pentru mine prietenia e
sacră şi nu sunt vorbe de dragul de a fi scrise. Am
simţit că pot fi eu, sentiment care nu apare la orice
pas. Mulţumesc pe calea asta de reciprocitate şi la
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cât mai multe interacţiuni pe drumul scrisului, fie el
şi virtual. Anul trecut am regretat că nu ne-am putut
întâlni faţă-n faţă. Sper ca la următoarea dumneavoastră venire în România – sau, cine ştie, poate voi
veni eu la Sydney – să putem sta de vorbă în faţa
unei cafele foarte lungi. Multe se pot scrie pe Internet, dar eu sunt de modă veche. Prefer să respir
acelaşi aer cu prietenii. Proiecte? Să continui ce-am
început. E foarte mult de muncă şi timpul nu e
mereu aliatul meu.

George ROCA: Wow! Aici, la Sidney, îmi frec
mâinile de bucurie că am realizat acest interviu!
Vă mulţumesc mult pentru spumoasele răspunsuri şi vă doresc bucurii şi sănătate!

George ROCA: De curând, pe data de 10
ianuarie 2016, aţi împlinit 42 de ani! O vârstă
frumoasă! Un secret pe care merită să-l
dezvăluim cititorilor noştri! În realitatea
fotografică păreţi mult mai tânără. Cum aţi
reuşit să vă menţineţi forma fizică şi prospeţimea
juvenilă? Faceţi sport? Aveţi o dietă specială?
Daniela GÎFU: De fapt 43! Hmmm, nu mai e o aşa
de frumoasă vârstă, când e vorba de o femeie. Da,
probabil că, fără excepţie, toţi sunt uimiţi de această
tinereţe pe care am reuşit să o conserv. Cred că se
datorează modului în care îmi trăiesc viaţa. Nu
fumez, nu beau, nu pierd nopţile, am grijă de pielea
mea, fac sport, mănânc cât mai crud. Şi... iubesc!!!

George ROCA: Deoarece acest interviu este
neconvenţional, mi-am permis să vă pun unele
întrebări care nu aparţin de domeniul ştiinţei sau
literaturii. Aş mai avea o ultimă întrebare. Deci:
Ce vă bucură şi ce vă supără cel mai mult!?

Teodor Buzu - Libertate

Daniela GÎFU: Mă bucură prietenia, tinereţea
sufletească şi activitatea cu studenţii şi mă supără
minciuna, laşitatea şi snobismul.
-------------------------------------------* Daniela GÎFU (Dr.), născută la 10 ianuarie 1973, la Bârlad. Doctor în filozofie (comunicare), specialist
în comunicare şi relaţii publice, doctorand în informatică, cadru universitar, cercetător ştiinţific, redactor
şef al revistei „Destine literare”, scriitor, eseist, poet și, de curând, șef al departamentului de Jurnalism
din cadrul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
A consemnat,
George ROCA
Sidney, Australia – Iaşi, România
15 martie 2016
destineliterare@gmail.com
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Paula ROMANESCU
(ROMÂNIA)

Poeta aceea se numea Carmen Silva
Motto:
„Toate femeile nefericite scriu versuri; chiar şi cele care nu fac poezie.”
Martha Bibescu
Să fi fost nefericită prinţesa aceea de stirpe
germană care a rămas în istoria noastră drept prima
regină a Românilor de după Războiul de
Independenţă din 1877- 1878, odată cu proclamarea
la 10 Mai 1881 a României ca Regat?
Şi, dacă da, binecuvântată fie nefericirea
primei noastre încoronate, dacă aceasta a fost să-i fie
izvorul atâtor scrieri literare cu care literatura
română se poate mândri!
Că a ştiut să se înconjoare dintru început de
poeţi români de seamă (între care, la loc privilegiat,
„acel rege-al poeziei veşnic tânăr şi ferice‖ şi,
deopotrivă, „acela care, dacă ar fi rămas acasă, ar
fi devenit o artă poetică ambulantă, un rapsod al
timpului său‖ – i-am numit pe Alecsandri şi,
respectiv, George Coşbuc), de traducători de elită
(Mihai Eminescu, Mite Kremnitz, Adrian Maniu, St.
O. Iosif), de critici de talia unui Titu Maiorescu, de
tineri muzicieni şi poeţi cu geniul în înmugurire
(George Enescu, Elena Văcărescu), lucrul acesta ţine
şi de statutul său regal dar şi de flerul de a
recunoaşte şi sprijini valoarea creatorilor de
literatură, artă, cultură. A fost un adevărat Mecena.
L-ar fi vrut pe la curte mai des şi pe Eminescu,
numai că acesta nu ştia să facă temenele, el –
Luceafărul, el – împăratul poeziei româneşti şi, nici
premiul Bene Merenti (cu o sumă de bani deloc de
neglijat care ar fi năucit de mândrie pe orice făcător
de versuri frumos sunătoare din coadă!) se pare a nu
l-a prins pe mândrul Hyperion în mrejele cântecului
de măiastră din colivia aurită de la Peleş...
Se spune că poeta Carmen Silva obişnuia să
supună atenţiei (şi judecăţii) celor privilegiaţi de ea,
creaţiile literare pe care le semna de regulă în limba
germană, franceză sau engleză (româna fiindu-i
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limbă foarte dragă dar un pic străină), iar aceştia se
întreceau în a garnisi cu superlative regalul op.
Eminescu nu prea ştia să mintă şi nici meandrele
diplomaţiei de curte nu-i erau la îndemână. Unde era
Voltaire cel răsfăţat de împăratul poet Frederic al IIlea al Prusiei cu care punea de câte-un joc de cărţi în
ceasurile de răgaz împărătesc, el ironicul filosof
iluminist care, întrebat într-o zi de augustul suveran
care musai se dorea şi genial poet, ce părere are
despre un poem „comis‖ de acesta, zice-se că i-ar fi
răspuns încoronatului zâmbind subţire după ce şi-a
trecut privirea peste versurile supuse aprecierii sale:
„Majestate, se pare că nimic nu vă rămâne
imposibil: V-aţi propus să faceţi versuri proaste şi
aţi reuşit perfect!”
Cam tot aşa i-ar fi răspuns, zice-se, şi Eminescu
poetei regine într-o astfel de situaţie iar suverana n-a
întârziat să-l admonesteze fin dar cu atât mai drastic
pe Poet să nu uite că i se adresează Reginei
României.
Suveran, Eminescu i-a răspuns: Regina a
României, da! Regină a poeziei, ba!
Şi a plecat degrabă de la Curte fiindcă timpul
lui nu trebuia risipit.
Femeie sensibilă şi generoasă, Carmen
Silva a înţeles să încurajeze iubirea tânărului prinţ
Ferdinand cel menit să fie moştenitorul tronului
regal la ceasul sorocit de pronia cerească, pentru
tânăra şi talentata întru poezie şi muzică descendentă
a Văcăreştilor – Elena – care luase foarte în serios
testamentul acela cu „creşterea limbii româneşti /
şi-a patriei cinstire”.
Toate bune şi frumoase, numai că domnii
miniştri ai naţiei române, nu şi nu!, că ei vor la
tronul ţării o prinţesă străină în speranţa că interesele
destineliterare@gmail.com
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ţării vor fi servite fără părtinire, necum cu mânie!
(Astăzi e bine! Interesele ţării şi interesele
dregătorilor nu strică armonia socială cea mult
cântată de poeţi.)
A fost pentru prima oară când regina s-a
poziţionat de-a curmezişul poruncii augustului ei
soţ. Rezultatul – exilul în Europa, prin Franţa şi
Italia, al Elencuţei Văcărescu şi, al reginei (chiar
poetă!) care pusese raţiunea inimii mai presus de
raţiunea politică...
Prin cele străinătăţuri va fi cunoscut ea pe
excentricul „prinţ‖ al mărilor, Pierre Loti, autorul
romanului cu un pronunţat caracter autobiografic,
Doamna Crizantemă – delicata Cio Cio San –
Madama Butterfly, înveşmântată în muzică de
Puccini întru marea bucurie a iubitorilor de operă de
pe pământul acesta ca o portocală albastră... Se ştie
că mândrul şi super-bogatul navigator, ajuns în
Japonia, n-a rezistat tentaţiei de a contracta o
căsătorie după legile japoneze (pentru un an sau un
anotimp!) fără să se sinchisească de ce se va
întâmpla cu sufletul inocent al frumoasei copile care
urma să fie tratată ca „obiect de unică folosinţă‖.
(Dar astăzi cam ce-ar vrea să însemne legea
bezmeticului „sfânt‖ Valentin în numele căruia alţi
bezmetici, cu pretenţie de oficianţi investiţi cu
deplină putere ai stării civile, încurajează căsătoriile
de o zi?! Să fi uitat omenirea de „cerul înstelat (de)
deasupra noastră şi (de) legea morală în noi!‖)
Bogăţia marelui aventurier Pierre Loti, ajuns
membru al Academiei Franceze (la concurenţă cu
Émile Zola care a ratat cu un vot fotoliul de
„nemuritor‖), trebuie s-o fi impresionat din caleafară pe Carmen Silva, ea care avea să apară pentru
prima oară (nu de amorul artei!) în cea dintâi
reclamă publicitară din Europa pentru maşini de
scris şi ţigări. Da, împărate Vespasian, aveai
dreptate, banii n-au miros şi, n-au dăunat deloc (ba
dimpotrivă!) nici capetelor încoronate. (În zilele
noastre slujitorii scenei fac reţete frumuşele pe
seama cordului şi a altor organe interne supuse
agresiunii maladiilor cele care ar trebui stopate sever
de tratamentele preventive mai mult sau mai puţin
muzicale.)
Regina a revenit pe meleagurile româneşti după
ce îndrăgostitul prinţ Ferdinand va fi uitat de Elena
şi îşi va fi aflat iubirea vieţii sale – preafrumoasa
Maria, nepoată a Reginei Victoria a imperiului
Britanic.
La Sinaia, Carmen Silva îl va avea ca oaspete pe
pomădatul şi fardatul academician scriitor din a
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cărui operă a prins a tălmăci în limbile pe care le
cunoştea ea mai bine (ajutată şi de Mite Kremnitz),
acesta scriind la rându-i despre frumoasa regină
poetă din Carpaţi, „acea prinţesă şi poetă căreia
florile i-au vorbit‖. El sosea la Sinaia cu Orient
Express-ul – ultra-elegantul tren al protipendadei
apusene, care unea marile capitale ale Europei cu
Stambulul.
Nu se ştie exact cât de fermecat era Majestatea
Sa Carol Întâiul de prezenţa cam lungă a distinsului
oaspete din La Rochelle dar se cam ştie că nu avea
prea mult timp să-i acorde acestuia.
Şi vremea a trecut. Şi la Peleş viaţa curgea între
politică (domeniul regelui!) şi
serate muzicale şi literare, pictură de atelier, ilustrare
de carte religioasă, canto.
A nu se înţelege că suverana nu avea şi obligaţii. A
adunat în jurul ei doamnele din marile familii şi le-a
mobilizat să pregătească pânze pentru pansarea
răniţilor, să tricoteze fulare, mânuşi, obiecte de
îmbrăcăminte, pentru oştenii care aveau să aducă
prin vitejia şi jertfa lor independenţa României. I s-a
spus „Mama Răniţilor‖. În 1909 ea a înfiinţat
„Azilul Orbilor – Regina Elisabeta‖ din Vatra
Luminoasă, funcţionabil şi astăzi, la care a contribuit
cu bani şi regele dar, mai cu seamă, I.C. Brătianu –
Prim Ministru!. I-a dăruit tânărului George Enescu o
vioară Amati ale cărei acorduri se mai aud şi în
zilele noastre sub arcuşul unor foarte talentaţi
interpreţi români; a înfiinţat un atelier de arte
manuale (cusături populare, ţesături, broderie), a
făcut cunoscut în lume portul popular românesc, a
scris, a pictat, a cântat la pian, a tradus din
Alecsandri (pe care-l venera şi căruia îi rezervase
spaţii de „cazare‖ ori de câte ori acesta poposea prin
regat), din Eminescu (pe care-l recunoştea de geniu!)
Şi-a fost 18 februarie 1916.
Trecuse un an şi-o iarnă de când Carol I
odihnea în necropola regală de la Mânăstirea
Argeşului.
Regina Elisabeta i s-a alăturat, nu înainte de a
dispune ca rămăşiţele pământeşti ale unicului lor
copil – prinţesa Mărioara, mutată la vârsta prunciei
printre îngeri, să le fie aproape.
S-au împlinit, iată, la 18 februarie 2016 o sută
de ani de când Regina Elisabeta, prima suverană a
României, s-a adăugat umbrelor.
Poeta Carmen Silva a intrat în ne-moarte.
Carmina morte carent! (Parcă aşa spuneau
latinii cei înţelepţi!).
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Prof. univ. dr. Theodor Damian a primit titlul de Doctor Honoris Causa
MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI
SPORTULUI
UNIVERSITATEA BIOTERRA BUCUREȘTI
Acreditată prin legea 480/2002 publicată în M.O. n.r. 518 din 17.07.2002
Str. Gârlei, Nr 81, Sector 1, București, România
INVITAȚIE
Avem onoarea să vă înștiințăm că în ziua de 22 martie 2016, orele 11, în Aula Magna a Universității Bioterra din București (Str. Gârlei, Nr. 81, Sector 1, București) se va desfășura ceremonia de acordare
a înaltului titlu de Doctor Honoris Causa Domnului Prof.univ.dr. THEODOR DAMIAN de la Metropolitan College of New York. Acest eveniment de înaltă ținută științifică ne prilejuiește bucuria și plăcerea de a
vă invita ca oaspete de onoare.
Primiți vă rog înalta noastră apreciere și considerațiune.
Prof.univ.dr. Ioan GÂF-DEAC,
Președinte al Senatului UBB
(sursa: ro_affairs@yahoo.com)

Marți 22 martie 2016, Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian i-a fost decernat titlul de Doctor Honoris
Causa de către Universitatea Bioterra din București
Sursa: http://romanian-institute-ny.org/anunturinews.html (cu link la reportaj Trinitas TV)

Prof. univ. Dr. Ioan Gâf-Deac citește diploma
de Doctor Honoris Causa, ascultat, de la stânga
de: I.P.S. Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul
Tomisului, de P.C. Prof. univ. Dr. Ștefan
Buchiu, decanul Facultății de Teologie din
București, delegat al P.F. Părinte Dr. Daniel
Ciobotea, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de Prof. univ. Dr. Stan Petrescu,
Universitatea Bioterra și de
P.C. Prof. univ. Dr. Theodor Damian.
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Diploma de Doctor Honoris Causa

Prof. univ. Dr. Theodor Damian primește diploma
de la Președintele Senatului Universității Bioterra,
Prof. univ. Dr. Ioan Gâf-Deac

Apoi, Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian și-a ținut prelegera academică de recepție a titlului, fiind
ascultat de Prof. univ. Dr. Ioan Gâf-Deac, Președintele Senatului Universității Bioterra, Prof. univ. Dr. Ion
Nicolae, Rector și Președinte fondator, Prof. univ. Dr. Floarea Nicolae, Rector și Prof. univ. Dr. Nicole Livia
Atudosiei, Prorector al universitatii, care a și citit Laudatio.

Prof. univ. Dr. Ion Nicolae, Rectorul și Președintele Universității Bioterra felicită pe
Prof. univ. Dr. Theodor Damian ca nou membru al familiei universitare
Prof. univ. dr. Theodor Damian a primit titlul de Doctor Honoris Causa
Marţi, 22 martie, 2016, Universitatea Bioterra din Bucureşti, institutie de învăţământ superior
privat de interes public, parte a Sistemului Naţional
de Învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii
de acreditare nr. 480/2002, a conferit titlul de Doctor
Honoris Causa d-lui prof, univ. dr. Theodor Damian,
care activează ca profesor la Metropolitan College
destineliterare@gmail.com

din New York. Pentru decernarea înaltului titlu, Senatul Universităţii s-a întrunit în şedinţă deschisă în
eleganta sală de festivităţi, adăpostită de noua clădire a Universităţii. La prezidiu, din partea conducerii
U.B.B., au luat loc prof. univ. dr. inginer Ion Nicolae, Preşedintele fondator al Universităţii Bioterra,
membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă
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din România şi Preşedinte al secţiei de Ştiinţe Agricole, Silvice şi Medicină Veterinară, prof. univ. dr.
Floarea Nicolae – Rector, prof. univ dr. Ioan GâfDeac – Preşedintele Senatului Universitar, conf.
univ. dr. Nicole Atudosiei – Prorector. În sală au fost
prezenţi, pe lângă membrii Senatului universitar,
personalităţi exemplare ale ştiinţei, culturii şi învăţământului românesc, colegi, scriitori.
Şedinţa Senatului Universităţii Bioterra a
fost deschisă de prof. univ dr. Ioan Gâf-Deac,
Preşedintele Senatului, care a invitat-o pe d-na conf.
univ. dr. Nicole Atudosiei, pentru a prezenta
Laudatio.
La începutul caracterizării cuprinse în
Laudatio, s-a subliniat: ,,Domnul prof. univ. dr.
Theodor Damian este o personalitate polivalentă,
care s-a ilustrat atât ca profesor universitar, cât şi ca
neobosit cercetător în domeniul teologiei, fondator şi
editor de reviste academice şi culturale, fondator şi
preşedinte de instituţii academice şi culturale, organizator şi coordonator de simpozioane şi conferinţe
academice, şi, nu în ultimul rând, ca remarcabil poet
şi publicist.‘‘ Au fost menţionate, apoi, contribuţiile
majore ale părintelui profesor în toate domeniile
amintite, pentru care a căpătat o largă recunoaştere
naţională şi internaţională, iar în final s-a conchis că
titlul de Doctor Honoris Causa care urmează a-i fi
decernat încununează o activitate de excepţie, prin
care Domnia sa a contribuit şi contribuie la afirmarea culturală a României în lume.
În aplauzele celor prezenţi, Senatul Universităţii Bioterra a conferit, în unanimitate, titlul de Doctor Honoris Causa d-lui prof. univ. dr. Theodor Damian.
Felicitându-l pe cel mai recent Doctor Honoris Causa al Universităţii Bioterra, prof. univ. dr.
inginer Ion Nicolae, Preşedinte şi Rector al Universităţii Bioterra, a afirmat că, prin activitatea pe care
o va desfăşura în continuare, d-l prof. univ dr. Theodor Damian, ,,dascăl de mare performanţă şi de mare
respect în lumea universitară‘‘, poate contribui la
internaţionalizarea imaginii Universităţii Bioterra.
În cuvântul său de recepţie, d-l prof. univ. dr.
Theodor Damian a precizat că înaltul titlu care i s-a
conferit îl onorează şi, totodată, îl obligă, menţionând câteva direcţii în care Universitatea Bioterra şi
universităţile din Statele Unite pot colabora în do176

meniul învăţământului şi cercetării, între care şi deschiderea în cadrul Universităţii Bioterra de către o
universitate americană a unei specializări sau a unui
masterat în limba engleză. În partea a doua a cuvântului său, d-l Theodor Damian a expus tema
,,Semnele timpului cu sau fără postmodernism‘‘, în
care a afirmat o viziune optimistă despre viitorul
omenirii, plecând de la sintagma ,,plinirea vremii‘‘
şi de la parabola fiului rătăcitor. În esenţă, în viziunea sa filosofico-teologică, creştinismul a apărut la
,,plinirea vremii‘‘, atunci când oamenii au fost capabili să-l înţeleagă, iar fazele de rătăcire ale omenirii, exprimate de ,,fiul rătăcitor‘‘ şi concretizate de
nazism şi comunism, odată consumate, pot face loc
nu unui postmodernism postuman, ci unei societăţi a
lui homo homini homo sau homo homini Deus.
După discursul de recepţie, multe dintre personalităţile prezente au ţinut să elogieze activitatea
prof. univ. dr. Theodor Damian, luminând mai puternic una sau alta dintre contribuţiile sale didactice,
sau teoretice, sau literare.
Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, romancier,
a remarcat faptul că discursul de recepţie a îmbinat
fericit spiritului filosofic cu cel al teologiei ortodoxe
şi că, prin complexa sa activitate, domnul Theodor
Damian ilustrează perfect conceptul de ,,scriitor integral‘‘, aşa cum l-a definit George Călinescu.
Prof. univ dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a evocat o
amintire din primul său an la seminarul teologic de
la Târgu Neamţ, când colegul Domniei sale din ultimul an, Theodor Damian, era premiantul seminarului şi se afirma de pe atunci ca poet, ,,o stea venită
din părţile Luceafărului românesc‘‘, şi un alt episod
din timpul Facultăţii de Teologie din Bucureşti, în
care dascălul viitorului teolog Theodor Damian era
eminentul teolog Dumitru Stăniloaie. În final, arhiepiscopul Teodosie Tomitanul a apreciat că opera
părintelui profestor Damian este ca ,,o lumină mereu
crescândă în sufletul său, care se răspândeşte în lume‘‘.
Prof. univ. dr. Vasile Cândea, general (r) şi
medic chirurg militar, Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, a evidenţiat activitatea remarcabilă desfăşurată de prof. univ. dr. Theodor Damian ca Preşedinte al filialei de la New York
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a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, în
cadrul căreia oragnizează anual Simpozionul dedicat
Unirii Principatelor Române şi Simpozionul ,,Mihai
Eminescu‘‘, precum şi alte manifestări.
Generalul (r) Mircea Chelaru, fost şef SMG,
a apreciat că, în condiţiile în care există tendinţa
inversării legii eterne, divine, a legii pământului şi
legii naturale cu legea omului, prin mesajul său de
recaptare a înaltei spiritualităţi, profesorul Theodor
Damian dă măsura înălţimii creatoare a neamului
românesc.
Prof. univ. dr. Ioan N. Roşca l-a caracterizat
pe noul laureat cu titlul de Doctor Honoris Causa ca
pe un spirit faustic, care, spre deosebire de personajul Faust din opera lui Goethe, a încheiat un pact
cognitiv cu divinitatea. Totodată, el a considerat că
viziunea teologică constituie cea mai înaltă perspectivă, pentru că orientează şi preocupările din alte
domenii, fie ştiinţific, fie moral, fie artistic, să se
raporteze la absolut.
Pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu, Decanul
Facultăţii de Teologie din Bucureşti, a apreciat că,
din promoţia de absolvenţi ai Facultăţii de Teologie,
care în anul 2015 a sărbătorit 40 de ani de la absolvire, prof. univ. dr. Theodor Damian este cel care slujeşte teologia românească peste hotare.
Scriitorul Florentin Popescu, poet, istoric şi
critic literar, a evidenţiat o altă latură a personalităţii
d-lui Theodor Damian, aceea de promotor al literaturii române peste hotare, care, în cenaclul ,,Mihai
Eminescu‘‘ pe care îl conduce la New York şi în
revista ,,Lumină lină‘‘ lansează cărţi ale compatrioţilor săi.
Victor Crăciun, Preşedintele Ligii Culturale
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, a situat
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activitatea spirituală desfăşurată de părintele profesor Theodor Damian, prin care onorează comunitatea românească din S.U.A., alături de alte remarcabile cuceriri româneşti în America, cum au fost întreprinderea generalului Pomuţ, care a făcut ca Alsacia
să devină americană, sau călătoriile lui Brâncuşi, în
urma cărora aproximativ un sfert din creaţia sa se
află în prezent peste Ocean.
Generalul şi omul de învăţământ Stan Petrescu, referindu-se la faptul că sărbătoritul Theodor
Damian provine din Botoşani, ca şi iluştrii Iorga,
Eminescu, Enescu, a menţionat că acesta se ancorează, ca şi alte personalităţi, prin limbă în cultura occidentală, iar prin credinţă în cultura orientală.
Un moment sărbătoresc aparte a fost creat
de scriitoarea Passionaria Stoicescu, care a citit o
poezie dedicată cu acest prilej lui Theodor Damian,
în care l-a numit de mai multe ori cu litera ,,P‘‘: părinte, poet, profesor, prieten, patriot, ,,ce onorează
locul din care a plecat,/ şi tot mereu se-ntoarce modest, dar eminent,/ cu magnanimii lauri să fiencununat/ ca azi, la Bioterra, într-un festiv moment!‘‘
În final, scriitorul Nicolae Georgescu, a desprins din cuvântul de recepţie rostit de laureat, faptul
că, în timp ce societăţile totalitare, centrate pe a
avea/avere, tind să se autoaibe, societăţile democratice sunt singurele care ne asigură libertatea, care se
confundă cu viaţa, cu însăşi fiinţa umană.
Ceremonia prin care prof. univ. dr. Theodor
Damian i s-a acordat înaltul titlu de Doctor Honoris
Causa al Universităţii Bioterra din Bucureşti a constituit un regal al cinstirii unei personalităţi complexe a culturii române contemporane şi, implicit, a
ecoului acestei culturi în lumea de azi
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Ion MIRICĂ
(ROMÂNIA)

Tangoul românesc
traducere din limba spaniolă de Stephan Benedict (SUA)

Românii s-au apropiat de tangou imediat după consacrarea acestuia la Paris, capitală culturală
europeană ce a devenit, de la mijlocul secolului al
XIX-lea, locul de care România s-a legat în domeniul ideilor, artelor, ştiinţelor, culturii, modei, etc.
Astfel, tangoul a ajuns în România de la Paris, împreună cu tot ce a fost considerat pe acele vremuri ca
fiind mai modern. Un lucru de remarcat, de asemenea, referitor la Paris, „oraşul luminilor", în introducerea tangoului, care a devenit la fel de important
pentru Argentina și pentru România, a fost influențarea atât a modului de viață, cât și a dezvoltării artistice și culturale generale a Bucureștiului, ceea ce a
determinat capitala României să fie supranumită
„Micul Paris" sau „Parisul Orientului".
Nu există în România nicio istorie scrisă despre geneza tangoului, dar ceea ce este sigur este că,
deşi tangoul a fost lansat la Paris, începând cu anul
1910, după cum afirmă Horacio Ferrer, el a devenit
foarte cunoscut în România, în timpul Primului Război Mondial. Tangoul în România a găsit un teren
fertil pentru dezvoltarea sa, care a făcut impresionantă creația românească în acest domeniu. Acest
lucru nu a fost încă evaluat în ceea ce priveşte suma
totală a compozițiilor și a interpretărilor sale. Tangoul a fost rapid adoptat de români nu numai cu mare entuziasm, dar a şi produs o cantitate impresionantă de creații autohtone. Influența acestui gen muzical pe teritoriul românesc de la începutul anilor '30
ai secolului XX a fost mare atât în creația artistică,
cât și în viața culturală, muzicală și socială, întrucât
cântecele vechi ale Bucureştiului respirând un aer de
Tango, ritmul de referinţă fiind 2 x 4. Ca dans de
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societate, tangoul devine în România cel mai popular în toate clasele sociale, în aceeași perioadă de
timp, datorită sentimentelor şi afecţiunii pe care le
exprimă şi datorită simplităţii coreografice a mişcărilor atunci când este dansat. Aceasta din urmă se
datorează modului în care tangoul a devenit cunoscut în România ca tango european francez. Forma
franceză a tangoului era mult mai simplă decât cea
de la Buenos Aires, cu pași de dans mult mai puțin
rigizi, și de aceea cei interesaţi se puteau aproapia
mai uşor de acest gen muzical atât de iubit și de popular.
Tangoul înflorește în România în perioada interbelică, reprezentând pentru istoria acestei țări o
epocă de maximă dezvoltare în toate domeniile:
economie, instituții, cultură, știință. Este vorba de
perioada de după Primul Război Mondial, când a
fost fondat statul unitar român modern, reunind toate
provinciile istorice. Astfel, istoria, evoluția și dezvoltarea tangoului din România a avut loc în urma
acestei ere de înflorire, prosperitate și realizări fără
precedent în istoria țării.
Modul în care tangoul românesc se apropie
mai mult de bolero și de muzica orchestrală permite
înlocuirea bandoneonului cu acordeonul. O altă consecinţă a tangoului de tip românesc este contaminarea altor creații aparținând aceluiaşi gen. Astfel, caracteristici similare apar în cântecele româneşti și în
revistele de divertisment, foarte populare la acea
vreme, puternic influenţate de ritmul de 2 x 4. Tangoul a coexistat cu alte genuri muzicale, cum ar fi
fox-trot, fox-lent, rumba, vals, Boston şi piesele romantice. Rezultatul amestecului dintre tango și acesdestineliterare@gmail.com
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te genuri duce la apariţia unor genuri noi: tangorumba, tango-serenadă și tango-romanţa.
Localurile unde a fost cântat și dansat tangoul
din Bucureşti, erau similare cu cele de pe Avenida
Corrientes din capitala Buenos Aires. Pot fi menționate câteva, cum ar fi Casa Capşa, care era similară
cu Café Tortoni din capitala argentiniană, amândouă
fondate la mijlocul secolului al XIX-lea. Alte locuri
celebre au fost Terasa Oteteleşanu și Gambrinus.
Este de remarcat că acestea erau locurile de întâlnire
ale intelectualilor, ale boemei literare și artistice
române, pe lângă faptul că ele reprezentau localurile
principale în care tangoul era cântat, ascultat și dansat.
Printre cei mai importanţi creatori români de
tango poate fi menționat Ionel Fernic (1901-1938),
care în afara faptului că a fost un compozitor de tango, a fost aviator și a avut un sfârșit la fel de tragic
ca şi cântărețul Carlos Gardel, simbolul de necontestat al tangoului argentinian. Popularitatea creațiilor
lui este comparabilă cu cea a unor tangouri argentiniene ca „Zaraza" și „Adios muchachos", foarte la
modă în acea perioadă la români. El a fost autorul
mai multor tangouri și romanțe, dintre care cele mai
multe au rămas în memoria colectivă a românilor,
supraviețuind trecerii timpului, printre care pot fi
notate după cum urmează: „Pe bolta, când răsare
luna", „Spune-mi de ce", „Dar ești la fel ", „Iubesc
femeia", „Pentru tine am făcut nebunii ", „Dormi,
păpuşă, noapte bună ". Un alt autor important al perioadei interbelice a fost Ion Vasilescu (1903-1960),
fondatorul școlii românești de cântece autohtone,
lipsite de influențe externe. A lăsat moștenire unele
dintre cele mai frumoase și iubite tangouri românești, cum ar fi „Astă seară vreau să dansezi numai
cu mine", „Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seara?",
„Cel mai frumos tangou din lume", „Nu-ti pare rău
când vezi că plâng" etc. Un alt creator de tango este
Gherase Dendrino (1901-1975), ale cărui creații
sunt caracterizate printr-un parfum elegiac. Pot fi
menționate tangourile sale cele mai faimoase: „Doi
ochi albaştri" și „Un gondolier cânta o melodie" [1].
Există, de fapt, numeroşi autori români de tango, dintre care merită menţionaţi următorii: Elly
Roman, Eugen Seno, Mişu Iancu, Nello Manzatti,
Claude Romano (pseudonim al scriitorului, poetului și criticului muzical George Sbârcea), Johnny
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Mirea, Aurel Giroveanu, Laurenţiu Profeta,
George Corologos, Liliana Delescu şi Nicolae
Kirculescu[2]. În ceea ce priveşte soliştii vocali, trebuie amintiţi Titi Botez, Gion, Petre Andreescu
(cântăreț, poet și compozitor, autor al celebrului tango-romantic „Sub balcon eu ţi-am cântat o serenadă"), Nicu Stoenescu, Jean Moscopol, Petre Alexandru, Cristian Vasile şi, probabil, cel mai popular dintre toţi, Gica Petrescu. Ca dovadă a interesului manifestat de publicul român pentru tangou este
de remarcat o înregistrare a producătorului de discuri, compania română Electrecord (la sfârșitul anilor '60 și începutul anilor '70), incluzând o colecţie
de 60 de tangouri, pe 5 discuri, care au cunoscut şi
continuă să se bucure încă de o distribuţie de mare
succes. Cele mai multe dintre aceste piese sunt argentiniene.
Dar fenomenul cel mai interesant produs de
existenţa tangoului argentinian în România este o
creație de acest gen, mai puțin cunoscută de argentinieni[3], denumită „Zaraza‖. Acest tangou a fost creat
de către Benjamín Tagle Lara, Argentina, în 1929.
Piesa a fost adoptată de către români în mod diferit.
Au fost schimbate chiar și versurile din ediţia originală, menționând un peisaj din natură, prin trecerea
unei căruțe trasă de doi boi și încărcată cu grâu, care
se îndepărta încet spre orizont. Corul repetă îndemnul ţăranului „Urmează, urmează drumul/ du-mă,
du-mă la iubită!". Titlul se referă la o pată la orizont
spre care se îndreaptă drumul. În schimb, versiunea
în limba română descrie povestea tristă a unei iubiri
pierdute, dedicată Zarazei, o fată de origine spaniolă.
În acest caz, titlul devine un nume propriu. Deşi nu
este o traducere fidelă din castiliană, versiunea în
limba română se apropie de esența tangoului argentinian, bazată pe pasiune, trădare și abandon, exprimând în acelaşi mod suferința în aceste situaţii dificile.
Trebuie remarcată forţa cu care a intrat și a
influenţat tangoul, ca formă de artă și fenomen cultural, creația muzicală a societăţii româneşti. A fost
foarte popular timp de zeci de ani, ca dans, practicat
în majoritatea întrunirilor sociale, precum și în muzica urbană. Motivele sunt următoarele: existau, în
primul rând, temperamente similare între două popoare care împărtășesc aceeași origine latină și care
prezintă caracteristici comune, ce le diferențiază de
179

Destine Literare
celelalte popoare latine. În creația muzicală românească, în folclorul naţional există un gen larg răspândit, numit „romanţa". Aceasta exprimă sentimente de nostalgie, tristețe și regret pentru trecut, menţionând deseori o dragoste pierdută. Din acest punct
de vedere, tangoul românesc confirmă cuvintele lui
Enrique Discepolo, care a spus că „tangoul este un
cântec trist, care se dansează". În perioada în care
tangoul înflorește în România, romanţa este influențată de ritmul primului gen sau este asociată acestuia
sub numele de „Tango-romanţă". Pe de altă parte,
într-un context similar se prezintă cântecul național
românesc numit „Doina", care face parte din folclorul cântat și care exprimă aceleași sentimente de
tristeţe. Starea specifică ce se desprinde din toate
melodiile de acest gen este ceea ce defineşte cuvântul românesc „dor" și se consideră a fi foarte dificil
de tradus în alte limbi, în castiliană având drept
echivalent cuvântul „extrañar‖ care poate indica
dorul de casă/de cineva, uimirea sau alte situaţii surprinzătoare.
Un aspect de luat în considerare este faptul că
tangoul nu este doar un mod de exprimare artistică,
ce combină poezie, muzică și dans, ci este practic o
formă culturală, chiar mai mult, o contribuție la cultura mondială, care are un loc bine-definit, alături de
alte genuri, cum ar fi valsul, simfonia, liedul, sonata,
canţoneta napolitană etc. Academia Naţională de
Tango din Buenos Aires acreditează conceptul de
„cultură tango", referindu-se tocmai la această formă
de expresie artistică recunoscută de majoritatea oamenilor prin caracterul ei universal și ușor de recunoscut.
Caracterul universal al tangoului este, fără îndoială, motivul succesului și afirmarea puternică a
acestuia în cultura română. Deși tangoul a venit
dintr-o sursă franceză intermediară, românii cunosc
originile tangoului, identificat cu Argentina,
menținându-i astfel neschimbat spiritul și imaginea
esenţei lui. Tangoul are unele legături cu liedurile lui
Franz Schubert, cu nocturnele lui Frederic Chopin, cu nota exuberantă a valsului vienez, cu nostalgia canţonetelor napolitane, cu parfumul parizian,
amintit mai ales de vocea lui Edith Piaf (centenarul
naşterii lui Edith Piaf a fost sărbătorit în decembrie
2015), cu adâncimea sonetului shakespearian și cu
concizia haiku-ului japonez.
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Primul tangou românesc de anvengură şi de
mare succes, numit „Tango ţigănesc", este cel creat
de Gogu Bottea[4] în orașul-port Constanța, situat pe
malul Mării Negre, și conceput în ritm de tangomilonga. Acesta a cunoscut o răspândire largă vreme
de zeci de ani, inclusiv în Orientul Mijlociu și America de Sud. În prezent se cântă în orașe portuare din
Marea Mediterană. Mai multe zeci de tangouri argentiniene au fost publicate de diferite edituri din
România, împreună cu traducerea textelor în limba
română[5], cum ar fi: „Garufa‖, de Juan Antonio
Collazo, „La revedere Argentina‖, de Rodriguez
Matos GB., „Resemnare‖ de Fidel del Negro,
„Mamă, vreau un iubit‖ de Ramon Collazo, „Hei,
tu, păpuşă, ascultă-mă‖ de GB Matos Rodriguez,
„Yira, Yira‖ de Enrique Santos Discépolo.
Tangoul devine o formă a cântecului românesc, care a fost interpretat și ascultat la momentul
respectiv în cercuri largi ale societății. Treptat va
deveni dominant, dobândindu-şi o largă popularitate
în România, mai ales în anii '30, atunci când tangoul
sosește importat în țară, într-o perioadă de maximă
dezvoltare a acesteia. În același timp, tangoul devine
predominant în raport cu alte dansuri sociale ale
epocii și din toată paleta de melodii notorii, cele mai
multe sunt tangouri. De asemenea, unul dintre cele
mai populare genuri din România, care a fost revista
muzicală, este dominat de ritmul de 2 x 4. Mai multe
spectacole muzicale de revistă au lansat tangouri
care au rămas pentru totdeauna în istoria tangoului
românesc.5
Note:
[1] „Muza cu har", George Sbârcea, Edit. Revista Muzica, București,
1984, p. 107-110.
[2] „Muza cu har", George Sbârcea, Edit. Revista Muzica, Bucureşti,
1984.
[3] Colecţia cea mai cuprinzătoare cu texte de tangouri argentiniene,
create de José Gobello, președintele Academiei de Lunfardo, și publicate în trei volume sub titlul „Versuri de tango. Selecție 1897-1981" (
Editura Centro Editor de Cultura, Buenos Aires, 1997, 1250 pagini)
conține mai mult de 1000 de texte de tango, dar nu include „Zaraza".
[4] „Muza cu har", George Sbârcea, Edit. Revista Muzica, București,
1984, p. 76.
[5] Biblioteca Academiei Române, Bucureşti.
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Melania RUSU-CARAGIOIU
(CANADA)

POEZIA ÎN AFARA HOTARELOR - POESIA OLTRE CONFINI
Prezentare de carte, cronică de carte
Universalitatea cărților stă multiplă și
continuu ca o mărturie a gândurilor imprimate pe
hârtie, exprimând idei din toate domenile.
În măsura în care a evoluat infrastructura s-a
diversificat și știința cărții, luându-i-o înainte,
uneori, sau urmând-o indeaproape spre propagarea
amănunțită a evenimentelor.
A fost o vreme în care omul lucrător, creator
de valori perisabile sau perene, nici nu a îndrăznit să
se gândească la faptul că umila lui ființă are vreun
drept, apoi, încet, încet a răsărit o conștiință a valorii
sale și știm cum s-au manifestat clasele sociale spre
a-și exprima aceste drepturi. Dar nici de această
dată, femeia nu intra în ecuația discutării drepturilor
ei, ea fiind considerată albina lucrătoare din stupul
de albine al familiei.
Bolile, solicitarea fizică și psihică,
maternitatea, războaiele care au decimat lumea
bărbatului pe terra, au îngreunat și mai mult soarta
femeii. Atunci, câteva voci raționale din lumea
bărbaților și a femeilor au început să exprime , la
început timid, apoi din ce în ce mai tare, considerații
pe tema nedreptăților pe care le îndură o femeie și
astfel s-a ajuns ca în conteporaneitate să se exprime
fățiș dezideratul emancipării femeii.
Astăzi nenumărate organisme naționale și
internaționale au ca temă și unic scop lupta pentru
drepturile femeii. Această luptă este dusă prin
conferințe, mas media, moțiuni, manifestații și multe
forme spre convingere a opiniei publice, de a
sensibiliza masele, atât lumea bărbaților cât și a
femeilor, relativ la instaurarea unor drepturi
universal răspândite, care să faciliteze viața femeii.
Dacă femeia nu poate fi scutită de greutatea
destineliterare@gmail.com

atributelor ei de femeie, ea are dreptul de a fi
ocrotită, respectată, ajutată. Ferită de violențe și de
uzura psihică a oprimării sale ca om. De fapt aceasta
este foarte pe scurt platforma drepturilor femeii,
femeia om, femeia mamă, femeia factor social,
femeia factor educativ, conciliant, plin de duioșie și
compasiune, care înseninează viața.
Dușmanul cel mai de temut după boala care poate
pândi nemilos asupra femeii, este violența. Violența
aceasta are un promotor, adormirea spiritului despre
care Gandhi, în cartea sa ,,Toți oamenii sunt frați‖,
spune ,,Spiritul dormitează în brută și de aceea ea nu
cunoaște decât legea forței fizice. Demnitatea de
bărbat cere ascultarea de o lege mai înaltă, care este
legea forței spiritului‖
Ori, acum, când lumea este dominată și de
forțe oarbe, femeia trebuie ocrotită nu numai pentru
multiplele sale calități, ci și pentru suportul ei fizic și
deosebit spiritual în contextul vieții actuale pe terra.
Viața de familie trebuie să fie ca o poezie a vieții.
Arhiepiscopul Iustinian Chira spune în acest sens ,,
Avem nevoie de cât mai mulți oameni cu suflet de
poet... poezia exprimă cel mai curat și mai înalt, tot
ceeace are omul luminat în el...‖
Și iată-ne ajunși la a ne impune a desființa
atitudinea care transformă lumea femeilor în lumea
albinelor moarte, și de a ne apleca asupra unei cărți
de poezie socială intitulată ,, Poesia oltre confini„
sau în traducere, cartea fiind bilingvă românăitaliană, ,,Poezia în afara hotarelor‖ , o Antologie
alcătuită, tradusă și publicată de Teodora Stanciu,
Italia.
Autoarea Antologiei spune,, Poeziile sunt o
adevărată mărturie a unei crize în care este implicat
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Omul modern și se pune întrebarea dacă omul este
în stare să trăiască fără minciuni, iluzii și ipocrizie.
Mesajul tranmis trebuie citit în cheie psihologică și
socială ce reflectă realitatea, transformată într-o
formă armonioasă prin intermediul cuvintelor,
ritmului, rimelor. Cuvântul este instrumentul
mesajului și poetul este convins că niciodată
cuvântul nu va muri, ci va trăi în eternitate...‖ Găsim
în aceste cuvinte nu numai cheia psihologică, ci
oarecum și deschiderea spre fericirea pe care spiritul
nostru,din partea contribuției lui, ne ajută să o
edificăm.
Autoarea cărții- antologie, poeta, scriitoarea
și traducătoarea Teodora Stanciu, este master în
domeniul socio- politic și profesoară de limbi și
literatură slavă, precum și de limbă italiană.
Inclinațiile sale lingvistice o fac posesoare și a mai
multor limbi europene, ceeace i-au adus multe
satisfacții profesionale, admirația publicului și multe
premii dintre care amintește premiul ,,Farfalla
d‘argento‖ Orașul Levico Terme, Italia, 2010, iar în
2011 obține Premiul Orașului Assisi, Italia. În
România Domnia sa este membră a Ligii Scriitorilor
Români Timișoara-Banat și a Asociației Culturale
,,Constantin Brâncuși‖, Timișoara.
Pe această filieră autoarea, traducătoarea
acestui volum, a cunoscut și poeți timișoreni care
prin mesajul lor social au atras atenția asupra lor. A
apărut, în urmă cu doi ani, cartea ,,Le Api Morte‖=
,,Albinele moarte‖ tot în ediție bilingvă românoitaliană, cartea scriitorului Paolo Mele, în traducerea
Teodorei Stanciu, o carte plină de poezie militantă,
dar plină de gingășie invocând drepturile femeii în
lume, Dar, pe lângă poeziile scriitorului Paolo Mele,
cu acordul și dorința acestuia, în acea carte au
semnat poezii și poete din Italia, Serbia,Canada,
România-și... un poet timișorean, alături în gîndire
cu autorul cărții.
Continuarea acestei mișcări de mare
anvergură și actualitate în lume, apărarea drepturilor
omului, prin mesajul puterii cuvântului, în toată
lumea și în lumea învecinată fiecăruia dintre noi, a
inspirat-o pe autoarea și traducătoarea antologiei de
față, să alcătuiască și să traducă încă o carte, cartea
intitulată ..Poezia în afara hotarelor‖- ,,Poesia oltre
confini‖ , un volum mai amplu, cu o prezentare, o
adevărată cronică, portrete de autori, și apelând la
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Editura Destine literare, Montreal, Canada.
Cartea a apărut în ultimele zile ale anului
2015 și a fost un triumf al genului poezie socială.
Poeți și poete din Italia, Serbia, România și Canada,
care prin mesajul lor cântă dorul de libertate
spirituală al omului, precum și îndemnul imperativ
împotriva violenței exercitată de-a lungul timpului
asupra sa.
Teodora Stanciu a prefațat această carte cu un
frumos preambul dedicat acestei cauze nobile și
reușind într-o formă succintă, expresivă, dar plină de
tact și delicatețe să enumere dezideratele acestei
asidue lupte, adresându-se tuturor locuitorilor terei
pentru a-i sensibiliza asupra acestei mari nedreptăți
asupra omului, de către neoameni, nedreptate căreia
trebuie să i se pună sfârșit.
Vom spicui din conținutul cărții mesaje în
versuri ale poeților, mesaje care sunt adevărate
maxime, așa cum spiritul și sufletul fiecărui poet
poate să clameze în versul meșteșugit aceste nobile
îndemnuri.
RADA RAJIC RISTIC
Rada Rajic Ristic născută în Serbia este laureată în limba și literatura sârbo-croată. Este autoarea a 13 cărți de poezie. A participat la concursuri
internaționale de poezie, obținând numeroase premii, din care, Premiul special din partea Centrului
European pentru cercetare CESAR pentru solidaritate internațională. În 2004 a primit premiul ,,La pena
Kocic‖ de la Fundația ,,Petar Kocic‖ din Banja Luka, Bosnia-Herzegovina, a participat chiar la un
concurs pentru a obține Titlul Academic de la Academia Culturală din Republica San Marino.
Din partea Asociației ,,Constantin Brâncuși,
Timișoara, România, a primit Premiul Special în
2013 pentru contribuția sa pe plan național și internațional, iar în 2014 a prmit premiul Scalabrini pentru Ziua Internațională a Limbii Materne.
Est membră a Asociației Scriitorilor din Serbia.
Poeta trăiește în Italia.
Rada Rajic Ristic este una din cele mai combative poete din acest volum. Ea deschide grupajul
său cu un preambul:
,,Poezie/ armează-te de pace/ și du-te să
lupți/ împotriva a tot ce e odios în lume/ învață omul
să ierte/ și să eternizeze pacea/ amin.‖/ (poezia ,,
destineliterare@gmail.com
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Străbate lumea‖)
Poeta aduce cu ea din Serbia dorința de a
străbate lumea prin ideile sale avangardiste, ea duce
de mână metafora păcii și a iubirii sociale. În poezia
,, Fiicele poeziei‖. Intuiește o scală a iubirii, care
converge în blânda pace.
Am văzut un ,,amin‖ care înseamnă ,,așa să
fie‖, ca o menire spre viitor.
Dânsa ne sugerează să înțelegem, noi, pe
terra, acea iubire apropiată, plină de nostalgia
dorului de țară natală și duios exprimată în poezia, ,,
Iartă-mă patrie‖ Cităm din această poezie: ,,Cui
trebuie să cer iertare?/ Că am trădat/ Cu destinul
meu de imigrată/... fără să las sămânța/ în pământul
rădăcinilor mele?/, și încheie, aproape în lacrimi,
prin versul: ,,Iartă-mă, patrie.‖
Vedem cât de profund și adevărat
sintetizează poeta statutul afectiv al unui imigrat.
Poeziile: ,,Graiul sincerității‖, ,, Între două graiuri‖
și ,,Străinul‖ analizează trăirile celui care este
departe de țară, dar înțelegând drumul său fără
posibilitate de întoarcere, o pace a destinului o face
să conchidă: ,,privirea ta este oglinda durerii tale/nu
vreau să scrutez suferințele inimii tale,/ omule venit
de departe‖/.
Imigratul simte mai bine decât oricine
ostilitatea, ori cât ar fi ea de neînsemnată. Nu numai
oamenii pot fi ostili, ci tot ce ne înconjoară, fiind
altfel, find deosebit de fostul nostru mod de viață.
În poezia ,,De ce‖ poeta învocând ocrotirea
lui Dumnezeu asupra tuturor, ridică întrebarea
universal valabilă, de ce suntem răi, când toți avem
un singur Dumnezeu și tot ea răspunde: ,,Pentrucă
suntem prea răi/ în iubirea noastră așa de mică / dăm
puțin și pretindem mult.‖/ Iată, aici întâlnim
întrebarea logică a luptătorului social pentru
dreptate, exprimată direct, fățiș, și totodată
răspunsul, ,, pentrucă suntem prea răi‖
Atunci, poeta va cere, va cere imperativ ,
prin versuri, prin poemul ,, În numele vieții‖: În ,,În
umele vieții cer/ ca norii să fie restituiți cerului/
dreptatea nevinovaților /dragostea îndrăgostiților/ să
sfârșească toate războaiele, / sacre și profane,/ să
înceteze ura lui Cain,/ pentrucă nimeni nu va pleca
viu/ din această lume.‖/
Deci, se cere hotărât, prinr-un limbaj
adecuat, îmbrăcat în poezia lucidă a vieții, dreptatea
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socială. Poeta mai spune: ,,îmbracă haina ta cea mai
frumoasă, surâsul și ieși în seara asta/ să porți la
plimbare/ sufletul tău.‖/
Aceasta este cea mai frumoasă poezie a
cestui grupaj, oferind desfătarea, eliberarea de
încrâncenarea noastră, ieșirea de sub imperiul răului
și să ajungem acolo unde este dragoste și unde curge
fluviul prieteniei ( Poezia ,,Țărmul sufletului‖)
Purtată de filozofia gândirii, poeta, în ,, Țărmul
sufletului‖, spune : ,,Acolo unde este dragotea,/
acolo curge fluviu prieteniei, / acolo unde este
sinceritate/ acolo este fluviul respectului.‖/ Această
cugetare este un întreg cod de viață și este explicabil
din partea poetei Rada Rajic Ristic, luptătoare pentru
drepturile omului în general , și a femeii tratată
subuman.
Un alt vers, o adevărată maximă, ne zice: ,,
A condimenta iubirea cu sinceritate/ Este
condimentul cel mai bun/ pe care putem să-l
alegem‖/ ( Poezia ,, Condiment‖), sau: în poezia
,,Nu te mulțumi‖ ,spune: ,, Nu te mulțumi/ niciodată
compromisuri, ci opțiuni,/ ca să fi sigur că ai făcut
un lucru just./ Nu te mulțumi/ de avansurile timpului
altuia, ci pune stăpânire pe clipele tale/‖
Grupajul poetei se încheie cu poezia ,, Mă
veți recunoaște‖ , unde este mărturisirea de credință
a poetei. Citez: ,,Dacă voi învia,/ mă veți recunoaște
după versuri/... după cochilia pe care am păstrat-o‖/
După înșiruirea aproape didactică a pincipiilor juste,
altruiste spre viețuire, în acest impresionant grupaj
de poezie socială, poeta Rada Rajic Ristic mai
găsește în sufletul ei puternic de luptătoare tăria de a
alcătui pentru eternite acest sublim epitaf pe care îl
redăm în cantabilitatea italiană:
MI RICONOSCERETE
Se risuscito mi riconoscerete,
dai versi,
dal tacere dei palmi
tesi verso il cielo
nell‘attesa delle lontananze
che mi scendono sulla speranza,
dalla conchiglia che ho conservato
sulla riva dell‘oblio,
giovane un‘infanzia
e vechia due vite
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CORNELIU IOAN IOVUȚĂ
Corneliu Ioan Iovuță, Timișoara , România
face parte dintre doctorii cercetători științifici în
domeniul tehnicii, dar preaplinul sufletului său se
revarsă în domeniul poeziei lirice, în domeniul
poeziei sarcastice –epigrama, acest gen succint și
pretențios și dânsul mai acoperă și prestarea unei
ample activități culturale și sociale.
L-am găsit pe baricade alături de poete și în
cartea ,,Le api morte‖ = ,,Albinele moarte‖, așa cum
îl găsim și acma în cartea ,,Poezia în afara
hotarelor‖=,,Poesia oltre confini‖.
Domnia sa ne poartă în acest volum de
poezie pe aripi de poeme măiestrit alcătuite. A
adoptat punerea în trei strofe. Cu meticulozitatea
preciziei sale, dânsul respectă mereu această formă
armonioasă, de prozodie, optând pentru rima
îmbrățișată, reușind în douăsprezece plus unu,
versuri, cu o acuratețe lăudabilă, această
perseverentă structurală. Se dovedește astfel un
maestru al rondelului, pe care nu îl trădează
niciodată. Ceeace mărește virtuozitatea grupajului
său, din acest volum, este faptul că după fiecare
rondel urmeacă un catren care concentrează
caracterizarea unui tip uman, eveniment, situație.
Versurile sale pline de cantabilitate exprimă ideea
călăuzitoare a mesajelor sale.
Să vedem totul îndeaproape. Grupajul începe
cu poezia ,,Mesaj‖, o minilecție de artă poetică:
,,Poezia e idee, e mesaj/ E suflet, sentiment,
candoare,/ Forma frumoasă de exprimare/‖... și
încheie cu, aproaope, un citat din Boileau: ,, Este un
elevat limbaj‖.
Și cum nu poate lipsi mesagerul poezieipoetul, despre acesta autorul spune: ,, Dosar cu foi
nescrise/ Boem incorigibil, / Un creator teribil/
Alimentat de vise... ( În poezia ,,Poetul‖)
În continuare poezia ―Regrete‖ vorbește
despre nemoartea poetului. ,,Poetul e nemuritor
precum este mesajul său‖, în schimb o deviere a
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justeței eroului acestei poezii atrage după sine
căderea acelui nepoet, despre care autorul zice de
această dată: ,, Dacă minciunile ne dor,/ Dacă în
general se știe/ Că interesul trădător/ Exclude orice
poezie ./‖
Autorul mai abordează tematica țara, limba
frumoasă românească căreia îi dedică o odă, trece
apoi cu ajutorul catrenelor la elogierea culturii, artei
și la făuritorul acestora, Omul, (Poezia: ,,Homo res
sacra‖, zicând; ,,Întotdeauna omul, argila gânditoare/
Un complicat amestec de fericit și trist,/ Privit de lanălțime și mare depărtare,/ Apare ca ,,omul simplu‖
- că-i judecat simplist.../
Găsim în versurile sale, în continuare,
elementul social-economic, omul corupt al zilei,
Adam primul corupt, corupția ca fenomen social´ ce
,, ...alterează invizibil/ Toate structurile în stat./‖
Tot pe tema corupției poetul pare să citeze din
Horațiu: ,,Apoi filoziofezi, gândești.../ ,, Virtutea
după bani‖/ (în ,,Moștenire de la Horațiu‖) sau
caracterizarea altui tip de corupt: ,, Un om distins/
Cu greutate,/ Ce din păcate, / Nu-i încă prins./
(poezia ,,Mafiot‖).
După aceste scurte caracrerizări usturătoare
apare și concluzia în ,,Consecința‖: ,,Într-o lume-n
care/ Totul se plătește,/ Un om dăruiește/ Sufletul
ce-l are./‖ Maistral conchis, de către autor în aceste
versuri, în condițiile vieții de azi.
Dar acest periplu al binelui și răului în lume
nu scapă de biciuirea și de de verbul incisiv al poetului: ,,Ce-nseamnă arme eficace,/ Ori clasice, ori nucleare, / Mai mult omor, pârjol mai mare/ Și-o spunem: nouă nu ne place,/ Vrem liberi să trăim în pace!/ (Manifest)
Din acest grupaj frumos orânduit al poetului
Corneliu Ioan Iovuță culegem îndemnul de cultivare
a tot ce este bun și spre înălțarea Omului, dar aceasta
nu se poate înfăptui fără de a fi ascultată dorința
noastră legitimă: ,,Vogiliamo vivere liberi ed in pace!‖, ,,Vrem liberi să trăim în pace !
(va urma)
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Dan SANDU
(ROMÂNIA)

Poeme
ŞI TU... (III)

ŞI TU... (XI )

Scrie-mi cu argint
despre
galionul de fugă
tandru resemnat
Piaţa Universităţii
Şi-mi scrie că
plouă
cu
streşini
roase
de
ciudă
vezi
bine
mâna
mea
stângă
înflorind
merii.

„Chiar şi mărul acesta domnesc
poate fi un poem
trecând prin amiază
Această femeie poate fi
o poemă
cu chipul absent
de tristeţe
cu mersul obosit de lumină
Spaima orelor mici
umblânde
pe stradă
cu chipuri de paseri prelinse
la margini de zbor nefiresc
poate fi
mai adesea
un verset nesperat inspirat.‖

ŞI TU... (VII)
Sunetele prinse-n urechi cu
agrafe de ceaţă – vei
sparge
catifeaua nopţii – netoţii
văd şi nu cred ceasornic extatic de
aer
căzut pe asfalt.
Apostat arlechinul îşi
face
cochet toaleta
pe leşinul istui
veac
înjunghiat.
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ŞI TU... (XII)
„ E uşor să treci zilnic
o secure-ngropată peste
nebunia domnului
Poc – răsăritul
din lacrimi – (la nouvelle „labelepoc‖) amarul celui
neplâns
căruia
patria îi cere să moară
să plece spre ţara visată...
nu-i nevoie de tine
-ţi vor spune
cu aripi uzate de
zbor
peste cuiburi de foame
te-or trece-n statistici
cum
c-ai mâncat mult
prea mult
te-ai opus...
te-ai opus...‖
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Cristina SAVA
(ROMÂNIA)

Introspecție senzorială
(PETRE CARAMITRU)
Résumé
Petre CARAMITRU (1900-1968), le Général – poète, appartenant au poètes „avec destin”, dans le
volume «Les invités de mon geôle» (Éditeur de la Fondation Culturelle Libra, Bucarest, 2003), il a écrit
des poèmes inédites qui transgresse l’espace fermé de la geôle, devenant de véritables hymnes de la vie et
de la délivrance, de la redécouverte de l’humanité.
Trecând proba timpului şi a istoriei, prin
fascinaţia libertăţii şi a credinţei în arealul
recuperilor îndrăznețe, poezia carcerală generează o
atitudine de autenticitate, cunoaştere, apreciere și
valorificare spirituală. Marele merit al poeziei de
această factură constă în a fi scos la iveală o lirică
dătătoare de emoţie și voluptate estetică, de
curiozitate intelectuală în sincronia transformărilor
vremii. Spiritualitatea româneasc prin „limbajul
universal‖ al poeticului, fondat pe puterea duhului
slovei, precum cel al lui Petre Caramitru 6 (19001968), constituie marca existenţei umane într-un
6

Petre CARAMITRU, Note biografice în Oaspeții celulei mele, Editura
Fundaţiei Culturale Libra, 2003, București (Născut la 11 martie 1900 la
București, termină liceul la ‖Matei Basarab‖ și, la 17 ani, ia parte la luptele de
la Mărășești. Urmează cursurile Școlii Militare, apoi cele ale Școlii Superioare
de Război, pe care o absolvă în 1925 și, fiind șef de promoţie, este trimis să-și
continue pregătirea la Școala de Război de la Paris timp de 2 ani (1926-1928),
având printre profesori pe generalul De Gaulle. Întors în țară, lucrează la
Marele Stat Major, secția a 3-a operații, iar din 1938 este numit profesor de
Tactica Infanteriei la Școala de Război. În 1940 este numit director de studii, în
timp ce comandant al Școlii de Război era generalul Ioanițiu. În 1941 pleacă pe
Frontul de Răsărit, comandând Regimentul 9 Vânători de Munte. Iubit, apreciat
și stimat de toți cei din jur, în 1946 este avansat la gradul de general și i se dă
comanda diviziei de la Dej. În ianuarie 1948 este scos la pensie la vârsta de 48
de ani. În iulie, același an, este arestat și condamnat la 5 ani de închisoare, care
în realitate au devenit 8, pentru ‖lipsă de colaborare cu regimul comunist și
legături de prietenie cu cetățeni din S. U. A‖. Din cei 8 ani petrecuți după
gratii, unul a fost de totală izolare, singur în celulă, la penitenciarul din Pitești.
A mai trecut apoi pe la închisorile de la Malmaison, Jilava, Aiud, dar și cele de
la Poarta Albă și Valea Neagră (la Canalul Dunăre -Marea Neagră) - adevărate
lagăre de exterminare. În anul 1957 este mutat cu domiciliul forțat la Agăș
(fosta regiune Bacău) unde mai petrece un an. Generalul Petre Caramitru este
cel care a scris Regulamentul Tacticii Infanteriei, valabil până în ziua de astăzi.
A fost lipsit de dreptul la pensie până în anul 1960, când generalul De Gaulle
face o vizită oficială la București și, grație faptului că oaspetele a dorit să-l
întâlnească pe generalul Caramitru, i se redă pensia. Moare la 14 septembrie
1968 cu durerea de a nu-și fi văzut țara eliberată de teroare.)
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dialog conştientizat, transparent – dovadă a
temerității religious-ului sub forma epifaniei, (chiar
dacă) a unei epifanii triste.
În „Oaspeții celulei mele‖ (2003), volum de
versuri semnat de poetul Petre Caramitru, se
realizează acel „dincolo‖ de înţelegerea umană;
dorinţa de anulare a umilinţei fiziologicului de cele
mai multe ori însumează revolta și reacţiile cărnii,
relatate în detalii tensionate:
Et pourtant, quand on est seul entre les
quatre murs d‟une cellule; quand ton présent n‟est
rempli que d‟ennui et de pensées sombres dont le
poids peut accabler même les ămes les plus fortes;
quand, faute de tout contact avec le monde
extérieur, on ne peut faire aucune prévision
plausible sur l‟a venir, alors, et notamment alors, on
est en mesure d‟apprécier ă sa juste valeur la
faculté de pouvoir vivre dans le passé. Tout un
monde depuis longtemps disparu ressucite grăce ă
la mémoire. Le rideau de l‟oubli est soulevé et les
recoins les plus obscurs sont mis en pleine lumière
par les souvenirs. Souvenirs d‟enfance, souvenirs de
la jeunesse ou de la maturité; souvenirs insignifiants
de la vie quotidienne ou bien souvenirs graves dus
aux circonstances exceptionnelles de la vie;
souvenirs tendres dont les sentiments qui en
résultent peuvent aller de la joie la plus intense
jusqu‟ă la tristesse la plus profonde, tous
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s‟entremêlent et se bousculent pour venir se ranger
dans cette éscorte des «compagnons de mauvais
jours», la seule dont peut jouir un infortuné détenu
politique. [Petre Caramitru, Oaspeții celulei mele,
2003]
Volumul de versuri, inedite, găzduiește
oaspeții frumosului său lăuntric: credința, suferința,
iertarea; (e drept să spunem) aceste atitudini
esenţiale dezvoltă înfiorarea pe care o dă sensibilul,
apropiind cititorul de limita divinului și înțelegerea
anumitor paradoxuri ale existenței umane. Zbaterile
lăuntrice, suferințele morale şi oscilaţiile care până
la o anumită etapă a existenţei provin dintr-o ispită a
culturii, a cunoaşterii, îl conduc pe creatorul de vers
în proximitatea lui Dumnezeu, în înțelegerea
credinței, influențându-i creația.
Asemeni confraților săi, poeţii religioşi (fie
imnologi, fie de alt tip sau rostire) a căror limbaj
stilizat a însemnat un amestec liturgic de manieră
botticelliană, Caramitru a reuşit să releve
frumuseţea, sensibilitatea şi profunzimea de expresie
a înfiorării sacre (S. Pavel). Din adânca smerenie
față de „tainele de sus‖ își are sursa de inspirație
idealul poetului, temelia pe care și-a clădit cele mai
mari virtuți de netăgăduit: binele, frumosul și
adevărul (Excelsior, Piteşti - Găvana, 1948: „Mai
sus, mereu mai sus, spre neființă,/ Spre lumea cea de
dincolo de moarte,/ Mai sus, mai sus, și tot mai mult
departe/ Mă cheamă azi suprema năzuință.‖). Fără
îndoială, el trăiește miracolul transcendenței prin
harul legii lui Isus, lege a libertății spirituale,
îndreptarul care învinge „datul‖ durerii: „Dar noi
avem o lege ca toate mai presus,/ Din care, orice-ar
face, nu ne vor scoate zbirii:/ E legea pentru care sau dăruit martirii,/ E legea creştinească a blândului
Isus.‖ (Moș Crăciunul nostru, Capul Midia, 24/25
decembrie 1952).
Obiect al unei percepţii comprehensive,
realul devine semnificant al unui „altfel‖ inteligibil
într-o corelaţie analogic-sensibilizată. Se realizează
în vers imaginea a „ceea-ce-se-ascunde‖ vederii în
înţelegerea umană: „Celula se strâmtează şi...
dispare,/ Mă pierd în întuneric şi... mi-e bine!‖
(Introspecție senzorială, Pitești-Găvana, 1948);
cuvânt și materie devin o unitate aparte, deschid
orizontul eresului existențial ca, mai apoi, să
transmită „acel fior personal, unic‖ care „nu poate să
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nu primească o dimensine culturală.‖ [Alexandru
Cistelecan, 11 Dialoguri (aproape teologice),2003].
În aşteptarea Prezenţei divine, mărturia versificată,
atrage după sine puterea intuitivă a imaginaţiei
active, a iluminării poetice.
Sub austeritatea carcerei, glasul durerii,
„glasul limbilor de clopot‖ (Rusaliile în celulă),
glasul elogvent al „tăcerii‖ suferinței poetului, cu o
magnifică forță spirituală, este ancorat în Credința
Iubirii Sinelui purtător al unui „trecut al durerii‖.
Logosul întrupat în istorie, păstrător de flacără
poematică, sugerează împlinirea spirituală a celui
damnat; în acest sens, poezia lui Petre Caramitru
este fuziunea dintre cristic și durere, dintre soartă și
limbaj al trupului, jinduind către împlinirea
miracolului eliberator în Sanctitatea Cuvântului.
Este intermundiul diafan care odată pătruns poate
aduce umanul în „locus sacer‖ al redefinirii
existențiale.
Poeticul străbate drumul ascensional către
sensibilul manifestărilor pur spirituale în dorința
atingerii sacre. Se mărturisește, în vers, prezența
Absolutului devenită o lume sensibilă a lăuntrului și
percepută nu doar ca dimensiune a irealului, ci și a
unui „depășit-atins‖ (Gabriel Liiceanu, Om și
simbol, 2005). Astfel, Caramitru își apropie divinul
în „rugul aprins‖ al rugăciunii inimii, într-o
reverență a umilinței, înțeleasă drept prinos a iertării
și recăpătării credinței: „Am fost prea slab și prea
grea suferința,/ Iar mintea-mi prea ades întunecată,/
De-aceea, Doamne, rogu-Te, mă iartă/ Și-ajută-mă
să-mi regăsesc credinţa.‖ (Rugă) Expresia poetică
devine „notă emblematică a existenţei carcerale.‖
[Ioana Cistelecan, Antologia poeziei carcerale,
2006]; mai mult, Petre Caramitru circumscrie în
„cheie lirică‖ - unica măsură a temporalităţii umane
- suferinţa fizică.
Lirica sa, o rugăciune pentru osîndiţi,
înfăţişează ceremonialul dureros al întemnițatului în
imediata fidelitate a imaginii biblicului: „Din turle
de biserici sângerate/ Sub soarele ce stă să
asfinţească, (...)/ La glasul lor prind să se
domolească/ Durerile în suflet adunate.‖ (Clopotele).
Amintiri mărturisitoare sunt aduse în vers în
autenticitatea trăirilor din carceră („În gândul care
zboară şi-n primul veac mă duce,/ Imaginea ei
simplă găseşte întregire/ Pe Cel ce pentru noi şi-a
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noastră mântuire/ S-a coborât din cer şi s-a suit pe
cruce‖ - Crucea). Esența eideticii are propria ființare
a ceea ce „nu se are în vedere, dar se primeşte în
vedere.‖ [Dorin Ștefănescu, Înţelegerea albă. Cinci
studii de hermeneutică fenomenologică, 2012].
Atitudinea religioasă este percepută în
plinătatea reacţiei naturale a sufletului faţă de
realitatea înconjurătoare, faţă de relieful fluctuant al
fenomenalităţii; acest fapt implică dezvoltarea
demnităţii supreme a sacralităţii şi recunoaşterea
importanţei ei în cuprinsul culturii umane: („Ca un
călugăr în chilie,/ În colțul meu de închinare/
Îngenunchez cu pioșie/ Și-aștept și-asupra-mi să
coboare.‖ - Rusaliile în celulă). Adevărul întrupat în
lume este invocat pentru a înduhovnici şi eterniza
omenescul: „Iubirea fără de început şi fără de sfârşit
dă o mulţumire deplină existenţei, deci o lumină.‖
(Dumitru Stăniloae, Sfânta Treime sau La început a
fost Iubirea, 1993).
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Se impun sublinierea câtorva linii directoare
în versul lui Petre Caramitru: împlinesc în formula
sufletească fuziunea elementelor structurale
definitorii, limba şi fizionomia morală; reprezintă un
document al coșmarului comunist; se încadrează în
limita eului încarcerat; transgresează spaţiul închis
al carcerei în adevărate imnuri ale vieţii şi ale
salvării, a redescoperirii umanului sub influenţa
graţiei care se întrupează din Înalt („Mai sus, spre
țara-nchipuirii mele,/ Clădită din frumos și măreţie,/
Spre țara mea de basm și poezie/ Pierdută în
puzderia de stele.‖ Excelsior); versul său prinde
„vederea‖ în imposibilitatea convertirii ritualului
oniric în modalitate de anihilare a condiţiei umane;
din apariţia hristică, voit misterios, rămân doar
câteva urme. Oaspeții celului mele, reprezintă o
introspecție senzorială, o inventariere a suferinţelor
celui „condamnat la tăcere‖.
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Aurelian SÎRBU
(ROMÂNIA)

Orologiu împietrit
Metemorfoză
e greu
să mă reinventez
să mă recompun
din fragmente
ce cuvinte s-ar da noii mele
ființe?
duhul locului
îmi vămuiește umbletul
nu-mi cerceta lucrarea
eu repet începutul

am vorbit mereu între ziduri
înălțate din cuvinte
unul peste altul tăceri întruna
pădurea e prea deasă
să mă strecor
la loc de poiană
pândit de vânători
le-am vorbit despre un fel de
moarte
să mi-o lase
în singurătatea ei
să-mi șoptească taina drumului
pe dincolo

se arată lumi nevăzute
nu-mi înțeleg muțenia
tac și mă ascult
în cuvintele celorlalți
Nu aici
Vecernie
pășesc nehotărât
aproape orb
printre hotarele altora
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în această împletitură
eu sunt în stare de pedeapsă
și pentru ce spun
și pentru ce tac

nu-mi sunt date oracolele
instanței supreme
stau în gând
și calc pe timp
repetă-mi clipele
când mor câteodată
când învii rar

Şi tu... (VII)
Sunetele prinse-n urechi cu
agrafe de ceaţă – vei
sparge
catifeaua nopţii – netoţii
văd şi nu cred ceasornic extatic de
aer
căzut pe asfalt.
Apostat arlechinul îşi
face
cochet toaleta
pe leşinul istui
veac
înjunghiat.

189

Destine Literare

Anca SÎRGHIE
(ROMÂNIA)

De la dreapta: Pr. Prof. Univ. Dr. Theodor Damian, scriitorul Mircea M. Ionescu, Prof. Univ. Dr. Anca Sîrghie
și poetul Ionel Muscalu într-o zi deosebit de frumoasă și însorită, pe 17 martie a.c. la Giurgiu,
după Simpozionul ,,Zilele Lumină Lină‘‘

‟‟L-AM VĂZUT PLÂNGÂND PE RADU STANCA.‟‟
DAN HÂNDOREANU, DIN MĂRTURISIRILE TATĂLUI SĂU
Auzisem despre Dan Hândoreanu că este un
talentat artist păpușar la Teatrul Gong din Sibiu,
unde tatăl lui, Ion Hândoreanu, fusese mulți ani regizor şi șef de secție, adică „director‖, cum îl socoteau localnicii. Fratele lui mai mic, Mircea
Hândoreanu, a fost actor la Teatrul de dramă, încă
un actor remarcabil. O familie de oameni ai teatrului, așadar. Când m-am întâlnit cu Dan, m-am mirat
să aflu că el este acum pensionar, deși cu obrajii lui
purpurii şi cu părul negru arată a om care mai are
ceva de făcut pentru teatrul sibian. Cu acest sentiment tonic am început interviul, în faţa unei cafeluțe
aromânde:
- Anca Sîrghie: Ce ai avea de spus despre istoria instituției în care ai activat la Sibiu?
- Dan Hândoreanu: Până în 1969 Teatrul de
Stat din Sibiu avea două secții, Teatrul de dramă şi
pe cel de păpuși, fiecare având atât un colectiv artistic de limbă română, cât şi altul de limba germană.
După 1963, Teatrul de Păpuși a devenit autonom. La
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Teatrul de Păpuși „Licurici―, cum s-a numit pe
atunci, Nicolae Rodean era director şi tata regizor.
Aceste două poziții nu se puteau confunda, dar în
oraș mulți sibieni îl știau pe tata „director‖. Nu, el a
activat ca regizor.

- A. S.: Am citit cu atenţie monografia realizată de Nicolae Rodean sub titlul Teatrul Gong SibiuRomânia 1949-1999, scoasă la Biblioteca Euphorion
destineliterare@gmail.com
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în 1999. Este o sinteză necesară, dar instituţia aceasta merita mai mult, atât ca abordate, cât şi ca ţinută
grafică a unei monografii. Cândva tatăl matale era
un apropiat al lui Radu Stanca, chiar şi la momentul
cel mai dramatic al vieții sale în Teatrul de Stat din
Sibiu. Ca om de teatru, crescut și format într-o asemenea familie, ai avut șansa să-l cunoști pe Radu
Stanca, genialul poet și regizor. Cum ți-l amintești
dumneata personal pe Radu Stanca?
- D. H.: Pe Radu Stanca l-am cunoscut în anii
copilăriei. Eram un băiețel micuț și regizorul venea
în vizită la tata în casa noastră din strada Guttenberg
pe atunci, astăzi Cojocarilor, la un pas de Teatrul
Gong. Când îl vedeam intrând în locuința noastră, eu
și fratele meu, Marius, fugeam din calea lui, așa ca
într-un joc. El ne urmărea și, de obicei, reușea să mă
prindă pe mine, căci Marius, frate mai mare cu 2 ani,
fugea cu spor. Marius avea 7-8 ani, era mai puternic.
Eu mă dădeam bătut și Radu Stanca mă lua în brațe
și îi spunea cu mare drag tatălui meu: „Măi Ioane,
ăsta-i cel mai bun copil din lume!― N-am reușit niciodată să pătrund sensul acelei afirmații a lui Radu
Stanca, pentru că nu pot înțelege ce vedea el în băiețelul care eram eu pe atunci. Poate că Marius, care
mereu îi scăpa din mâini era socotit mai șmecher, iar
eu mai blând şi astfel eu polarizam afecțiunea musafirului. Dar exprimarea aceea, repetată adesea de
tatăl meu de-a lungul timpului, mi s-a imprimat mie
și altora dintre cei apropiați. Mă refer mai întâi la
familia mea, unde de fiecare dată când trebuia ca
cineva să ajute la treburile casei, la întrebarea „Ia să
vedem, cine este cel mai bun copil din lume?‖, răspunsul era clar: „Păi, Dan, cine altcineva!― Afirmația
ajunsese să circule şi în familia lui Radu Stanca, din
moment ce prin clasa a VI-a, când la școală se studia
geografia, profesoară la Școala nr. 15 din Sibiu îmi
era Doina Jitianu, sora lui Radu Stanca. Era prin
1965, la 3 ani după moartea poetului-regizor și eu o
consideram pe d-na Jitianu o profesoară super severă. Îmi amintesc că la citirea catalogului în prima oră
de geografie, Doina Jitianu a constatat revelator:
„Deci, tu ești cel mai bun copil din lume!! Așa spunea fratele meu, Radu Stanca, despre tine.― Ca atare,
nu numai în familie, ci şi la școală, pentru mine, o
asemenea identificare a fost un dezavantaj, pentru că
profesoara Jitianu vorbea deseori cu tata,
comunicându-i ce note mi-au mai apărut în catalog.
destineliterare@gmail.com

Și eu nu excelam în note bune.
- A.S.: Cum erau vizitele lui Radu Stanca la
voi în familie?
- D.H.: Discuțiile lui Radu Stanca cu tatăl meu
erau axate mereu pe teme de teatru, căci amândoi
erau regizori, direct implicați în viața acestei instituții la Sibiu. Mi-l amintesc pe Radu Stanca luândumă în brațe. De multe ori la noi în casă el plângea.
Eu eram de 5-6 ani și nu eram curios să înțeleg ce
probleme aveau cei mari din jur. Era în 1958-1959 și
eu nu realizam ce se întâmplă de fapt, dar mi se părea ciudat să văd un bărbat plângând. Poate tocmai
de aceea, fratele meu Marius fugea de „domnul care
plânge‖. De la tata am înțeles doar adevărul că plânsul era un mod de descărcare a sufletului. Așa se
întâmpla și la Teatrul de Stat din Sibiu, unde tata era
pe atunci secretar literar. Avea biroul sub scară, unde fusese înainte atelierul de pictură, lângă sala de
repetiții, exact sub cabinele actorilor. Adică biroul
acela era un loc mai ferit, unde Radu Stanca într-un
moment de mare cumpănă, avea încredere în Ion
Hândoreanu, descărcându-și sufletul. Ceea ce îl țintuia în acea conjunctură pe Radu în Sibiu era numai
clima propice sănătății lui precare, dar nu și oamenii
din teatru. După spusele lui, mi-am dat seama că
Radu Stanca făcea o mare deosebire între „oamenii
de teatru― şi „oamenii din teatru―. În anii aceia, tata
trecea şi el prin multe încercări. Bunicul care locuia
cu noi murise şi tata suferea de o boală cumplită de
plămâni (o avea din război, de pe frontul din Munții
Tatra). Cred că suferința aceea comună de plămâni îi
apropia pe tata şi pe Radu Stanca. Desigur că tata
înțelegea mai bine decât fratele lui, spre exemplu,
sensul versurilor lui Stanca: „Inima mea e o cupă de
sânge/ Care tot strânge, care tot strânge…―
- A.S.: Da, Radu a fost un mare poet al durerii:
„Sunt mai încăpător decât o rană,/ Mai vast decât o
peșteră din ere‖. El a scrutat tărâmul morții cu o tulburătoare neliniște: „Iată-ntrebarea care-mi rupe
tăcerile:/ Dacă mor, scap de toate durerile?― Eu am
ținut mai multe conferințe, atât în țară, cât şi în străinătate, despre poezia elegiacă a lui Radu Stanca.
Unele au apărut în reviste culturale şi acum le voi
include într-o nouă carte a mea. În anii finali ai celui
mai stigmatizat deceniu din cultura română contemporană, „obsedantul deceniu―, cum i s-a spus, regizorul Radu Stanca montase numai la Sibiu 30 de
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spectacole de teatru, dar ratase toate încercările,
deloc puține, de a-și vedea jucate propriile piese, 15
la număr. Neîndoios, el era un dramaturg neîmplinit.
Dar avusese succes ca regizor și făcuse o școală,
care să alimenteze scena sibiană. Radu Stanca formase trupa de tineri actori, ei repurtând succese notabile atât la Sibiu, cât și în turneele prin întreaga
țară. Dintre ei câțiva au devenit chiar vedete de talie
națională. Cum îți explici dumneata un asemenea
impas în care a ajuns regizorul Stanca?
- D.H.: Atunci bătea un vânt de libertate și
între Radu Stanca și actorii cu care lucra era o mare
diferență de cultură. Nu citeau aceleași cărți, după
cum îmi explica tata. Actorii erau băieți frumușei,
talentați, dar atât… La Sibiu era un „hei-rup‖ artistic. Radu Stanca nu avea prieteni între ei. Adevărații
lui amici nu erau la Sibiu. Când s-a întâmplat să
răspundă invitației de a merge la câte un chef, fie la
Mircea Hândoreanu sau la tatăl meu, Radu Stanca
stătea tot timpul de mână cu Dorina, soția lui pe care
o adora, realmente. El nu se încadra în atmosfera
petrecerii. La noi în casă, într-un rând, la o petrecere,
actorii s-au dezlănțuit, dansând până a căzut soba de
teracotă din mișcarea aceea năprasnică. Maestrul
Stanca nu refuza paharul cu tărie, care putea să-l
facă mai volubil sau mai trist, dar nu avea nimic
comun cu exploziile de exuberanță ale actorilor în
plină petrecere. Şi pe atunci fiecare victorie scenică
avea o asemenea prelungire bahică, intrată în tradiția
teatrului sibian.
- A.S.: Credeţi că era şi o diferență de temperament?
- D.H.: Pornind de la relatările tatălui meu, am
încercat să-mi explic fenomenul. Tata observa că
Radu avea totdeauna o carte sau o revistă în mână,
încât evita astfel în mod scuzabil să dea mâna cu
interlocutorul său. Când se vedea obligat de insistența celuilalt, îi întindea mâna ocupată, oferindu-i doar
două degete, arătătorul şi degetul mare. Nimic mai
mult. Am găsit explicație în Aforismele sale citind
notații ca: „S-a apropiat atât de mult de mine, încât
nu mai aveam loc să-i întind mâna‖ ori „Pe un om
nu-l saluți fie pentru că nu-l cunoști, fie pentru că îl
cunoști prea bine.― Radu Stanca era distant, neacceptând să i se bage cineva în suflet. El avea alte satisfacții decât actorii sibieni cu care lucra la teatru.
După fiecare spectacol, Mircea Hândoreanu pleca
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împreună cu colegii la un local, unde era invitat cu
mare încântare. În vremea aceea, era de bonton să
inviți actorii tocmai ieșiți de pe scenă, iar ei își mai
și dădeau în petic, pentru că erau tineri și entuziaști.
- A.S.: Prea puţini dintre colegii din teatru cunoşteau opera la care regizorul Stanca lucra ca poet,
ca eseist şi ca dramaturg în anii întunecaţi ai obsedantului deceniu. Ce amintiri a păstrat tatăl matale
despre felul cum comunica Radu Stanca oamenilor
din teatru ce realizează el ca şi creator de literatură?
- D.H.: Tatăl meu era între foarte puţinii colegi
la care domnul Stanca venea cu unele versuri ale
lui, probabil recent scrise. Tata i-a intuit firea şi povestea că Radu Stanca era foarte sensibil şi purta în
relaţiile cu ceilalţi o armură de protecţie, care să-l
ferească de insulte, de răniri. Era uşor ofensabil şi de
aceea el purta o invizibilă armură şi nu-şi ridica armura de pe faţă. Chiar şi versul devenit celebru
„Sunt cel mai frumos din oraşul acesta‖ din poezia
Corydon ţinea tot de masca de care vorbesc acum.
Cred că în realitate el se identifica mai degrabă cu
versul ―Sunt prinţul penumbrelor‖. Interior, el trăia
într-un alt secol, unul îndepărtat în trecut, unul apus,
pe care îl recompunea cu ajutorul fantezie în versurile tale. Chiar atunci când se arăta colegilor ca un
regizor exigent, el purta masca unui zmeu al zmeilor, dar în felul acesta cred că el înţelegea să recurgă
la o asemenea mască pentru autoapărare, căci fundamental el era bun, sensibil, generos şi modest,
dezarmant de modest, din câte povestea tata. De
aceea, rezona la orice afront al neprietenilor lui. Desigur că piesele lui originale erau în bună parte chiar
atunci în plin şantier şi bănuiesc că unor colegi le-a
arătat piesa Secera de aur, pe care ştiu că a şi încercat să o pună în scenă la Sibiu, dar nu a primit aprobările necesare. Mai degrabă, aş crede că textile lui
originale erau oferite pentru lectură prietenilor de
departe, eventual lui Ion Negoiţescu, poate şi lui I.D.
Sîrbu. Dar în sensul acesta nu pot face afirmaţii sigure.
- A.S.: Ce știi mata, ca om de scenă talentat şi
activ la Sibiu, despre ipostaza de actor a lui Radu
Stanca?
- D.H.: În vara lui 1947, Teatrul Popular își
deschidea „grădina de vară―, pentru spectacolele
sezonului cald, în curtea interioară a actualei Universități Evanghelice din vecinătatea Pieței Mari din
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Sibiu, vizavi de Colegiul Naţional „Gh. Lazăr‖. Știu
că atunci a debutat ca actor Radu Stanca în comedia
Păcat de tine, Tony. Actrița Ani Pantazopol, o bună
prietenă a mamei mele, ne-a povestit cu lacrimi de
râs că acolo l-a avut partener de scenă pe Radu Stanca. Jucau într-o parodie, un scheci, unde ei erau
Hänsel şi Gretel, Radu fiind înalt şi slab, purtând
șpilhozeni, o pălărie cu pană, iar Ani era mică şi
rotofeie. Ei formau un cuplu comic şi făceau sala săi aplaude imediat ce apăreau pe scenă.
- A.S.: Nu cunoșteam momentul cel vesel,
relatat de mata. Eu tocmai am încheiat un studiu
despre modul cum Radu Stanca susținea la Sibiu
spectacolele pentru copii, un gen artistic pe nedrept
marginalizat. Este prea puțin cunoscut faptul că primul spectacol pus în scenă de Radu Stanca la Sibiu a
fost Căsuța din câmpie, aparținând teatrului pentru
copii. Ion Hândoreanu i-a fost asistent. Cum au colaborat Radu Stanca și Ion Hândoreanu ca regizori?
- D.H.: Tata a fost angajat din 1951 la Teatrul
de Stat ca asistent, director de scenă şi secretar literar. A fost asistentul lui Constantin Sincu la spectacolele pentru copii de la Teatrul de Păpuși. Cu Radu
Stanca el a făcut asistență la spectacolele: Viața începe din nou, de Vadim Sobco, Ultimul mesaj de
Laurențiu Fulga, Mireasa desculță de Sütő András şi
Zoltán Hajdu, toate realizate în anul 1952, iar mai
apoi la spectacolul O vizită de pomină în 1955. Îmi
amintesc că tata mi-a povestit cum la o repetiție el a
intervenit, pretinzând că maestrul le spusese actorilor să joace într-un anumit fel o scenă. În realitate nu
fusese ideea lui Stanca, ci a lui Hândoreanu. Maestrul a încuviințat pe moment și actorii au procedat ca
atare. După repetiție, maestrul contrariat l-a întrebat
pe asistentul lui când o fi dat el o asemenea indicație, căci nu-și amintește deloc de ea. Asistentul a
recunoscut că fusese, de fapt, ideea lui proprie, nu a
maestrului. Atunci Radu Stanca a stabilit în ce mod
vor conlucra pe viitor, respectând niște reguli clare.
„Uite ce ai de făcut tu: 1. Aștepți să intru eu în sală,
ca să vezi unde mă așez. Tu stai cu 3 rânduri mai în
spate. 2. Dacă ai o părere, o ții pentru tine sau mi-o
spui după repetiție, nicidecum în timpul ei. 3. Eu
singur dau indicații actorilor în repetiții.― Așadar,
maestrul și asistentul lui colaborau numai după repetiții. Tatăl meu era șeful Teatrul de Păpuși din Sibiu,
numit pe atunci „Licurici‖, și era regizor. Colaboradestineliterare@gmail.com

rea lor a cuprins atât Teatrul de dramă, cât și Teatrul
pentru copii. Acestea se susțineau reciproc, astfel că
actorii de la Teatrul de dramă făceau uneori vocile
din spectacolele pentru copii, iar actorii păpușari
veneau pe scena mare ca figuranți, când era nevoie.
- A.S.: Prea puțini sibieni știu astăzi că înființarea Teatrului de Păpuși „Licurici― din localitate a
fost marcată prin premiera din 21 decembrie 1949,
când se sărbătorea ziua de naștere a lui I. V. Stalin,
un eveniment politic de mare însemnătate pentru
toate țările socialiste. Presa locală, prin ziarul intitulat „Lupta Sibiului‖, în cronica de spectacol semnată
în 25 decembrie 1949 de Dina Weiss, nu putea să nu
pună în legătură aniversarea lui Stalin cu înființarea
noului teatru, care, bineînțeles, că i-a fost dedicată
marelui sărbătorit de la Moscova. Unei asemenea
premiere i se dădea toată importanța, dacă observăm
ce nume apăreau pe afișul spectacolului cu piesa în 3
acte Țăndărică şi coșarul, adaptare de Vadim. Direcția de scenă era semnată de însuși Constantin
Sincu, directorul Teatrului de dramă, şi rolul lui
Țăndărică îl interpreta Radu Stanca, cel mai prestigios om de teatru pe care îl avea pe atunci tânăra
instituție sibiană. M-a impresionat faptul că la Sibiu
se deschidea, cronologic vorbind, al doilea teatru
pentru copii din țară, după Teatrul „Țăndărică‖ din
București. Mai știu că Radu Stanca a regizat 5, poate
chiar 6 spectacole pentru scena Teatrului „Licurici‖.
Ce ai aflat despre acestea dumneata, care cred că
cunoști îndeaproape istoria teatrului unde ai activat
până de curând ?
- D.H.: Da, într-adevăr, Radu Stanca a făcut
regia la spectacolul Căsuța din câmpie de Samuil
Marşak în 1949, Răscoala animalelor de Lucia Dinu
în 1950, un spectacol pentru copii şi tineret, jucat pe
scena mare a Teatrului de dramă. Apoi, Iepurașul
cel viteaz de Josef Hoscovec în 1951, spectacol în
limba română şi după 12 zile a urmat premiera în
germană sub titlul Der tapfere Has. Mai cunosc celelalte două spectacole din 1955, respectiv O vizită
de pomină şi Escapade jucăriilor, comedia în 4 tablouri de V. Tinibulk, la care decorurile le-a semnat
F. Weinrich, păpușile - H. Szaunig, mânuirea şi interpretarea - Lia Niculescu, Francisc Kovary, Lia
Andree, Elena Dona, Petre Baroncea, Matilde Muller. Numai vocile: Grigore Alexandrescu, Constantin
Stănescu, cel poreclit „Nenea‖ între colegii din tea193
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tru, Vinny Loew. Am menționat această distribuție,
ca să se înțeleagă că un asemenea spectacol presupune o desfășurare de forțe artistice la fel de mari ca
și la spectacolele de pe scena de dramă a Teatrului
din Sibiu, incluzând un scenograf, chiar un compozitor pentru partea muzicală. Tot atunci Radu Stanca,
dacă îmi amintesc bine, a regizat Clopotul fermecat.
Eu ca actor păpușar, aș avea multe de povestit despre tehnica unui asemenea spectacol.
- A.S.: Un secret al acestei colaborări a actorilor Teatrului dramatic la spectacolele Teatrului de
Păpuși la Sibiu este acela că în perioada aceea de
pionierat, cele mai multe actrițe păpușărese erau
nemțoaice, care nu stăpâneau bine limba română.
Pentru buna desfășurare a spectacolelor în limba
română, erau solicitați actorii liberi pe moment de la
Teatrul mare şi ei făceau vocile, pe când nemțoaicele
mânuiau păpușile. Pe scena mare eu ca elevă în ciclul gimnazial m-am desfătat cu spectacolul Harap
Alb, dramatizare de George Vasilescu după basmul
lui Ion Creangă. Toată generația mea de spectatori
sibieni îl considerăm un spectacol de neuitat.
- D.H.: Premiera Harap Alb a avut loc la 23
mai 1955 şi unchiul meu, Mircea Hândoreanu, interpreta rolul principal. Radu Stanca făcuse regia spectacolului, care a avut un fast, o culoare și o mișcare
cu totul deosebite. Unchiul meu îmi povestea că Radu Stanca relua același spectacol în mai multe variante. Așa a făcut şi cu O scrisoare pierdută, prezentată pe scena sibiană în 3 versiuni diferite, ultima,
cea în alb și negru, pusă pe o placă turnantă, a fost
uimitoare, stârnind admirația publicului și revolta
aparatului cenzurii comuniste, unul foarte complicat
și stufos, cuprinzând pe reprezentanții partidului
unic, ai sindicatelor, ai organizațiilor de tineret etc.
Tata, ca regizor, afirma în deplină cunoștință de cauză că a fost un spectacol foarte bine făcut. La fel s-a
petrecut prin 1959-1960 cu Harap Alb, când s-a
realizat o a doua montare. Rolul principal l-a preluat
Ion Besoiu, iar Mircea Hândoreanu a fost Spânul.
Unchiul meu comenta că aceasta este scara decăderii
în arta scenică, să treci de la rolul lui Harap Alb la
cel al Spânului… Era drama vieții lui de actor, să
înceapă cu rolul lui Harap Alb, ce i-a dobândit faimă
până şi între elevele de liceu, care îl asaltau cu scrisori de admirație, şi la scurt timp să devină Spân.
Da, unchiul Mircea ne-a povestit de multe ori, cu un
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umor nebun, cum el, Harap-Alb, idolul liceenelor de
la ―Domnița Ileana‖ şi ―Lazăr‖, așa, peste noapte să
joace pe Spânul, un personaj hâd, cocoșat, cu o perucă hidoasă. Era, ce mai, drama vieții lui artistice.
Soarta a făcut ca la o vreme, să joc şi eu rolul Harap
Alb la Teatrul Gong. Purtam niște cizme foarte frumoase, împrumutate de scenograf de la Teatrul de
dramă. Pe căptușeala lor scria ‖Mircea Hândoreanu,
Harap-Alb.― La premieră era multă lume. L-am invitat şi pe unchiul Mircea, dar nu a venit. După spectacol, aplauze, flori, felicitări, „Bravo, Dane! Bine,
mă, ai fost bun!― Mă rog! Dar aproape toți cei mai
în vârstă n-au uitat să adauge: „A, eu am văzut spectacolul ăsta cu unchiu-tău. Mamă, ce rol a făcut!―
sau „Eu am fost la spectacolul lui Radu Stanca. A,
ce spectacol! Tu nu erai născut…―
- A.S.: Sunt realmente surprinsă de mărturisirea matale. Așadar, Povestea lui Harap Alb a făcut o
dublă victimă în familia voastră de actori, trecând de
la drama unchiului la cea a nepotului, deși abordările
au fost diferite şi mijloacele de tratare de necomparat. Privind retrospectiv, realizez că acest rol l-a lansat pe Mircea Hândoreanu şi i-a asigurat ascensiunea
scenică. Poate că, într-un fel, acela a fost marele rol
al vieții lui, ca potrivire a stării lui sufletești de bărbat frumos şi tânăr cu solicitarea scenică.
- A.S.: Te-ai gândit că şi trecerea foarte solicitantă de la un rol principal, pozitiv, la altul negativ a
fost decisă de regizor, iar Mircea Hândoreanu trebuia să înțeleagă că acceptând rolul Spânului își afecta
aura sa de Harap Alb. Ce știi despre relația lui profesională cu regizorul Radu Stanca?
- D.H.: Pe regizorul Stanca l-a prețuit, în mod
incontestabil, chiar dacă poezia elegiacă a domnului
Stanca nu rezona cu gustul estetic al actorului
Hândoreanu. Într-un interviu acordat lui N. I. Dobra
în 1997 pentru ziarul „Tribuna―, unchiul Mircea
spunea: „Era nevoie de spectacole cât mai multe şiatunci repetam, adeseori, până după miezul nopții,
ca să iasă piesa repede. Ca regizor, Radu Stanca era
teribil de exigent, de tipicar chiar, dar niciodată n-a
insultat sau n-a jignit pe cineva, cum mai fac regizorii de astăzi. Dacă petreceam cu el noaptea, nu-mi
permiteam să întârzii a doua zi la repetiții. Era un
om superior, foarte inteligent şi modest.―
- A.S.: Acum când constat că pe bună dreptate
actorul Dan Hândoreanu s-a simțit umbrit de celebridestineliterare@gmail.com
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tatea unchiului său, încerc să-mi explic absența lui
la premiera aceea. Ce urmări a avut pentru cariera
matale premiera cu Harap Alb de la Teatrul de Păpuși din Sibiu?
- D.H.: Trebuie să precizez că la acea premieră
m-am simțit ciudat, chiar dacă făcusem tot ce se
putea ca actor, care interpreta rolul principal. Acum
cred că înțeleg… Îl știam bine pe Mircea, pe Radu
Stanca îl cunoscusem. Eram mândru de ei. Dar, iarăși ironia sorții: după o vreme, acum, de curând,
într-o carte cu titlul Despre arta păpușarilor români,
o amplă lucrare în 4 volume, despre lumea teatrului
de păpuși şi oamenii ei, datorată lui Toma Hogea, în
segmentul consacrat mie, sub o poză cât pagina,
scria Dan Hândoreanu. Dar era poza lui Mircea, unchiul meu. Da, trebuie să recunosc, Mircea a iubit
foarte mult pe Harap Alb şi Radu Stanca a realizat
un spectacol memorabil în cele două variante. Îmi
mai amintesc clar din spusele tatălui meu ceva despre ideea strălucită care i-a venit regizorului pentru
Steaua fără nume într-o a doua versiune, anume ca
în scena dinspre final când Mona și Miroiu privesc
cerul și peretele glisează, lăsându-i pe ei proiectați
pe întreaga boltă celestă, Radu Stanca i-a mărturisit
lui Ion Hândoreanu fericirea încercată de el. Nu-și
mai încăpea în piele de mulțumit și tata i-a împărtășit emoția, căci în acest perfecționism consta calitatea înaltă a muncii regizorului adevărat. Și Radu
Stanca a fost un asemenea maestru al actului scenic.
- A.S.: Am şi eu o amintire specială legată de
acel eveniment scenic sibian, anume că Dorina Stanca pentru rolul Mona din versiunea nouă a Stelei
fără nume și-a schimbat și look-ul, vopsindu-și părul
blond. Într-o discuție recentă cu Doti, când actrița
superbă de altădată a avut plăcerea să depene la cei
88 ani ai ei amintiri din illo tempore, am aflat că,
întorcându-se de la coafor cu părul schimbat din
negru în blond, ea a încercat o mare emoție,
gândindu-se că Barbu, fiul ei cel mititel, s-ar putea
să nu o mai recunoască. Nu a fost deloc așa, a concluzionat ea, „pentru că mama unui copilaș este
esențialmente aceeași, indiferent ce culoare are părul, un amănunt nesemnificativ pentru el.‖ Cum s-au
despărțit cei doi regizori, tatăl tău şi Radu Stanca?
Desigur că mă refer la momentul când Radu Stanca
s-a văzut nevoit să părăsească teatrul din Sibiu, el
primind în toamna lui 1961 un post similar la Teadestineliterare@gmail.com

trul Național din Cluj cu începere din stagiunea
1961-1962, care din păcate a fost și ultima…
- D.H.: Ca să fac înțeleasă situația aceea complexă a momentului ce urmează să-l evoc, mă întorc
mult mai departe în trecut. Înainte de a se apropia de
teatru, tata a fost în perioada 1946-1948 cronicar
dramatic la Curierul, subintitulat „ziar de atitudine şi
curaj―, respectiv de propagandă americană, în războiul cu presa comunistă din Sibiu. După desființarea
ziarului, el a fost angajat la România viitoare. Aici
avea să plătească niște polițe mai vechi şi, după o
înscenare, el a fost concediat şi exclus din Partidul
Comunist Român. Așa că Ion Hândoreanu a fost
nevoit să precizeze permanent că el fusese exclus
din P.C.R.. Abia mai târziu, respectiv în 1951, el s-a
orientat spre teatru, activând ca regizor. Îmi amintesc că tatăl meu păstrase de-a lungul colaborării cu
Radu Stanca niște caiete de regie cu schițe de idei,
cu note scrise de maestru și cu completările sale la
spectacolele realizate împreună. Faptul că lui Ion
Hândoreanu poetul Stanca i-a încredințat niște manuscrise cu versuri mie îmi spune mult, anume că
tata fusese un coleg de nădejde al maestrului. Sper
că nu este exagerat să afirm un asemenea lucru.
- A.S.: Înțelegi mata că eu căutasem cu asiduitate asemenea caiete de regie ale lui Stanca în vremea când scriam primul studiu monografic dedicat
lui în ţara noastră. Ceea ce m-a nemulțumit prin anii
1975-1980, când am cercetat arhiva Teatrului de Stat
din Sibiu, a fost tocmai faptul că nu se mai găsea în
ea nicio urmă scrisă a trecerii lui Radu Stanca prin
această instituție. Poate că pe atunci încă nu avusese
cine să ordoneze arhiva sau cineva a ascuns tot ce îi
aparținuse lui Stanca, însușindu-și asemenea documente, care astăzi au o valoare inestimabilă. Mi-a
trecut pe la urechi şi zvonul că asemenea documente
regizorale au fost scoase din țară, fiind plasate prin
Germania. Eu și acum, după atâtea decenii de la lucrarea de doctorat din 1981, mai aștept să apară din
vreo dosniţă asemenea documente care pot ilustra
travaliul regizoral al lui Stanca la Sibiu, unde el a
realizat cele mai strălucite spectacole ale carierei
sale de om al teatrului. Ce alte amintiri ale tatălui
matale se leagă de numele lui Radu Stanca?
- D.H.: În 1971 la Festivalul Cibinium, Teatrul
de Păpuși din Sibiu a participat cu un spectacol pentru copii intitulat Ulciorul lui Vasilache, regia fiind
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semnată de Zoe Anghel Stanca. Spectacolul se ținuse sub arcadele Casei Artelor în Piața Mică din Sibiu. După premiera spectacolului, tata a invitat la un
restaurant pe Zoe Anghel, care era verișoara lui Radu, și pe regizoarea Marietta Sadova. Discuția a
ajuns inevitabil la Radu Stanca, moment în care Marietta Sadova a exclamat cu revoltă: „Eu cu voi, sibienii, nu discut pe tema aceasta.― Surprins de reacția
cunoscutei regizoare de la București, tata a întrebato de ce are o asemenea atitudine violentă de refuz.
Răspunsul a venit prompt şi neiertător: „Pentru că
voi, sibienii, l-ați omorât pe Radu Stanca.― O a doua
surpriză pentru tata a fost că Zoe Anghel a fost de
aceeași părere, confirmând spusele colegei sale.
- A.S.: Îți dai seama că în familia lor nu numai
Radu, ci și Dorina Stanca s-a transferat ca actriță la
Teatrul Naţional din Cluj, unde strălucise în anii
tinereții. Ei formau un cuplu cu o anumită celebritate
în teatrul din țara aceasta. Marietta Sadova nu putea
să rămână insensibilă la tragedia familiei Stanca,
unde în 6 luni au plecat la Domnul atât tatăl, decedat în 26 decembrie 1962, cât și fiul Barbu, băiatul
său genial, care dintr-o culpă medicală a murit în 14
iunie 1963, la vârsta de 9 ani. Cu atât mai dramatică
rezonanță dobândesc speranțele lui Radu, care în 9
mai 1962 scrisese poezia Testament, unde fiul lui, ca

„viteaz argonaut de curse lungi‖ primea din partea
tatălui care își simțea aproape sfârșitul o misiune
străfulgerată de tragism din perspectiva timpului:
„Iar, dacă poți şi ai cumva răgaz,/ Din focul navei
tale, planetar,/ Ia o scânteie, chiar şi pentr-un ceas,/
Şi-n amintirea mea aprinde-o iar.― Toți colegii de
bună credință din teatrul românesc au fost marcați de
o asemenea cutremurătoare ieșire din scenă, prin
care chiar şi Dorina, singura din familie care a rămas
în viață şi a continuat să urce pe scenă la Cluj, devenise realmente o eroină tragică. Și așa a trăit ea până
astăzi, ca o preoteasă de templu antic, veghind un
tezaur ascuns, opera pe atunci necunoscută a lui Radu, operă care trebuia scoasă la lumină. Esențialmente, în posteritatea soţului ei, ea nu a făcut întreaga ei viață decât atât. Ceea ce este enorm! Şi a pus în
lumină creaţia literară a lui Radu Stanca, uitând cu
desăvârşire că şi ea fusese o vedetă a scenei, care sar fi cuvenit să nu fie uitată.
- D.H.: Da, femeia aceasta este cu totul deosebită prin felul cum și-a înțeles misiunea, rostul ei
fiind acela de a nu lăsa să moară opera lui Radu
Stanca şi mai ales de a păstra vie dragostea Lui pentru ea, Ea-marea sa iubire, Ea-Doti, „înger deznădăjduit al tuturor nădejdilor mele―, cum ținea să precizeze însuși poetul.
Dialog desfășurat la Sibiu, în 10 decembrie 2015

Teodor Buzu – Capela albă
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Florentin SMARANDACHE
(USA)

Expediţie în Antactica (3) – USHUAIA
MUZEUL MARITIM DIN USHUAIA
18.12.2015
Ferdinand Magellan descoperă la 21 octombrie 1520
strâmtoarea care-i poartă numele. De-a lungul
coastei, în partea sud-estică a Patagoniei de astăzi,
echipajul său, format din 5 vase şi 266 de oameni, a
văzut focuri făcute de indienii din zonă, de aceea a
numit-o Ţara de Foc. Doar o navă, „Victoria‖, cu 17
oameni la bord, condusă de Sebastian Elcano, s-a
întors în Spania, pe 6 decembrie 1522. Aceste nave,
de tradiţie portugheză, mai largi decât caravalele, au
format bazele vestitelor galioane (galleon). În anii
1615-1616 apar navele olandeze, care necesitau mai
puţini mateloţi. În 1619, fraţii Nadal circumnavighează Ţara de Foc, demonstrând că este o insulă.
*
Prima staţiune ştiinţifică în Antarctica este înfiinţată
de Argentina în 1903, prin expediţia doctorului William Speir Bruce, în insula Laurie din Arhipelagul
Arcadas del Sur. La 22 februarie 1904 se instituie de
către Adunarea Naţională ca establishment permanent.
Când europenii le-au dat haine să-şi acopere
nudităţile, indigenii s-au îmbolnăvit. Iar în barăci, nu
s-au obişnuit să-şi cureţe locul unde stăteau. Aceşti
indigeni aveau picioarele scurte şi mâinile lungi, iar
poziţia erectă nu era perfect verticală. Neadaptarea
indigenilor Yámana la condiţiile impuse de europeni
a dus la extincţia acestui trib.

destineliterare@gmail.com

MUZEUL
ÎNCHISORII
DIN USHUAIA
La început s-a
încercat colonizarea insulei Ţării de
Foc cu puşcăriaşi
recidivişti,
începând din ianuarie 1896, cu un
prim convoi adus
de pe nava „1
Mai‖. O bază militară funcţiona în aşezarea San Juan de Salvamento,
apoi în Portul Cook, până în 1902. Pe urmă este mutată în golful Golondrina, în vestul oraşului Ushuaia.
Iar în 1911, baza militară fuzionează cu puşcăria în
urma unui decret prezidenţial.
*
Au existat şi prizonieri de conştiinţă. De exemplu,
Ricardo Rojas (1882-1957), avocat, profesor de filozofie şi litere la Universitatea din Buenos Aires,
scriitor, dramaturg, biograf.
*
Celula unui multiplu criminal, Mateo Blanks (zis
Misticul), de origine irlandeză.
*
Construcţia închisorii a început la 15 septembrie
1902 şi a funcţionat până în 1947, când a fost închisă, iar clădirile au fost date în folosinţă Bazei
Militare Argentiniene din Ushuaia.
*
Deţinuţii erau trimişi la munci grele, vara, dar şi
iarna în condiţii aspre: la tăiat lemne din pădure şi în
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construcţii. Calea ferată din Ushuaia ei au făcut-o.
Cimitirul din oraş avea o secţiune, în partea vestică,
destinată numai pentru puşcăriaşi. Într-un timp, şi
copii erau trimişi la carceră (carcel). Deţinuţii
politici au fost trimişi la Ushuaia în special după
lovitura militară din 1930, dar şi anterior, între anii
1905-1911.
*
Alţi puşcăriaşi politici: Néstor Aparició, Dr. Emir
Mercader şi Oréstes Cassanello, toţi trei reuşind să
evadeze şi să se refugieze în Chile, în 1931. Alţii:
Pedro Bidegain, Mario Cima etc. Iar în 1934,
Güemes, fostul Ministru al Afacerilor Externe, alt
fost ministru, Alvarez Tores, Victor Juan Guillot,
care a scris un jurnal din închisoare etc. Unii au fost
condamnaţi pentru anarhism, sufism religios, sau
parlamentarism.
*
Pentru a le îmbunătăţi viaţa, prizonierilor li se
aduceau ziare să citească sau practicau diverse
sporturi. Prizonierii erau ierarhizaţi: criminalii se
considerau superiori hoţilor. Dintre criminali, unii
uciseseră pentru bani sau spargeri, alţii uciseseră din
pasiune sau pentru apărarea onoarei cuiva. Hoţii, la
fel: cei cu furturi mari erau superiori celor cu furturi
mărunte.
*
Pedeapsa pentru condamnaţii care nu se comportau
bine în puşcărie: izolarea, hrănirea numai cu pâine şi
apă pentru o lună. Corespondenţa, dar şi publicaţiile
primite, erau cenzurate. Puşcăria nu avea zid de jurîmprejur, ci un gard de sârmă. Prizonierii care
scăpau, n-aveau unde se duce. Din cauza frigului
deosebit şi a lipsei hranei se predau autorităţilor.
*
Un criminal în serie ciudat, Cayetano Santos
Godino, a fost un dereglat mintal care ucidea copii
în serie. Avea urechi mari şi mâinile mici. I-au făcut
operaţie „estetică‖ să-i micşoreze urechile, dar
acestea… i-au crescut la loc! A zăcut la închisoarea
din Ushuaia între 1923-1944.
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EXPOZIŢIA ANTARTICA
Primul care atinge Polul Sud a fost norvegianul
Roald Amundsen, la 14 noiembrie 1911, împreună
cu membrii expediţiei sale: Andreas Beck, Olav
Olavson Bjaaland, Fredrick Gjertsen, Ludvig
Hansen, Helmer Hanssen, Sverre Hassel, Hjalmar
Johansen, Kristensen, Alexander Kutchin, Adolf
Henrick Lindstrøm, Thorvald Nilsen, Jacob
Nödtvedt, Karinius Olsen, Kristian Prestrude, Martin
Rønne, Jorgen Stubberud, Knut Sundbeck, şi Oskar
Wisting, având 5 sănii şi 13 câini.
Prima navigare în Antarctica Amundsen a
avut-o în 1898 la bordul vasului „Belgica‖. Dar la 14
ianuarie 1911, cu vasul ―Fram‖, el şi echipajul său
au intrat în Golful Balenelor din Marea Ross şi s-a
pregătit pentru iarna arctică. Vânau foci şi balene
pentru hrana lor şi a câinilor. Iar doi câini răniţi i-au
sacrificat drept hrană pentru câinii sănătoşi. După
ce-au înfipt steagul norvegian la Polul Sud, s-au
retras imediat la campusul lor de iarnă, format din
corturi, înconjurate cu ziduri de gheaţă pentru
adăpost.
*
Amundsen a ajuns înaintea căpitanului Robert
Falcon Scott (1868, Devenport – 1912, Antarctica),
care a avut două expediţii în Antarctica (între anii
1900-1904, la bordul vasului ―Discovery‖ şi
respectiv între 1910-1912, la bordul vasului ―Terra
Nova‖). Scott şi cei patru membri ai expediţiei sale
au ajuns la Polul Sud pe 17 ianuarie 1912, dar au
pierit toţi la întoarcere din cauza unei furtuni.
Jurnalul şi cadavrul său au fost găsite pe 12
noiembrie 1912. Expediţia lui Scott a fost criticată
pentru că a folosit ponei siberieni şi nu câini, n-au
utilizat haine adecvate precum cele ale Inuiţilor, nu
aveau experienţă în schiat şi-n conducerea săniilor şi
nu şi-au regăsit depozitele de mâncare.
*
O altă expediţie în Antarctica, intitulată ―Pourquoi
Pas?‖ [De ce nu?], a fost efectuată de Dr. Jean
Baptiste Charcot, în scop pur ştiinţific. Ţări cu baze
de cercetare în Antarctica: SUA, URSS (Rusia),
Argentina, Anglia, Franţa, Japonia, Italia, Africa de
Sud, Chile, Germania, India, Suedia, Australia,
Noua Zeelandă, Uruguay, Brazilia, Polonia, China,
Coreea de Sud.
destineliterare@gmail.com
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*
Harpoane pentru baleniere antarctice. În muzeu sunt
prezentate sculpturi din oase de balenă (zaruri,
linguriţe, obiecte de artă).
*
Ia uite ce surpriză plăcută în expoziţia antarctică din
Ushuaia! O placă comemorativă „To The Romanian
Explorer Emil Racoviţă (1868-1947) In Memoriam‖,
referitoare la expediţia cosmopolită ―Belgica‖ în
Antarctica: 9 belgieni, 6 norvegieni, 2 polonezi, 1
american şi 1 român (printre care celebrii Roald
Amundsen, care a ajuns la Polul Sud în 1911, şi
doctorul Cook, care a ajuns la Polul Nord în 1908).
Emil Racoviţă (1868 – 1947) este considerat
fondatorul biospeologiei (studiul habitatului
peşterilor, a faunei din subteran şi pânze freatice de
apă). Preşedinte al Academiei Române între 1926 –
1929.
Lt. Adrien de Gerlache, din Marina Belgiană,
a organizat şi dirijat expediţia ―Belgica‖ din
Antarctica, între 1897-1899, studiind hidrografia,
meteorologia,
glaciologia,
fauna,
flora,
magnetismul, sunetele etc.
*
O scurtă expoziţie (numai în spaniolă) despre
conflictul Insulelor Malvine (Faulkner) din 1982,
între Marea Britanie şi Argentina. Au fost ucişi vreo
600 de argentinieni şi 300 de britanici. Pe hărţi, în
Argentina, este tipărit că Insulele Malvine
(Faulkner), Georgia de Sud, Sandwich şi un sector
din Antarctica aparţin Argentinei.
AŞTEPTÂND ÎN USHUAIA
La bar „Ideal‖, comand „Guiso de lentejas‖, deşi nam idee ce gust o să aibă. Şi bere „Beagle‖ de Ushuaia, la ţap. La televizor, un meci de fotbal între
două echipe franceze (Nice vs. Montpellier).
*
Micul dejun e inclus în preţul hostelului, dar după
consumaţie trebuie să-ţi speli vesela şi să ştergi masa. Avem cafea, cacao, lapte, sucuri, pâine, unt şi
două feluri de gemuri.
*
Întâlnesc mulţi tineri din ţări diferite care călătoresc
şi şase-şapte luni prin America de Sud. Dorm prin
hostel-uri sau prin case speciale conform unei
destineliterare@gmail.com

asociaţii făcute pe Internet, unde nu plătesc nimic
sau efectuează ceva muncă pentru a-şi acoperi
cheltuielile. Am discutat cu un francez, care mi-a
spus că a fost şi cioban la oi prin Uruguay, că în
Bolivia şi Paraguay e foarte ieftin (la 5$ pe noapte
dormitul), iar între oraşe circulă cu autobuzul (nu cu
avionul), că face autostopul şi merge gratuit, că
avionul de întoarcere la Paris l-a cumpărat cu o zi
înainte pe Internet şi l-a găsit mai ieftin (900 Euro)
decât dacă-l rezerva cu 2-3 luni înainte.
*
Marissa, patroana hostel-ului Torre al Sur, îmi zice
că argentinienii nu ţin banii în bancă, căci băncile
nu-s sigure (apropo de marea criză financiară din
2001)…
19.12.2015
Istoria Ţării de Foc. ¡Increíble! Muzeu pe strada San
Martin, paralelă cu Maipú. 90 de personaje
remarcabile (pozitive şi negative). Vizitat mai întâi
„El Jardin Temático‖, fiindcă galeria se deschidea
tocmai la 10:00. Apoi, magazinul alăturat de
artizanat, „―La Ultima
Bita/Bienvenidos‖. În
galerie, manechinele, figurinele sunt atât de bine
făcute, de ai impresia că sunt reale. Îţi zici: uite,
acum or să se mişte ori vorbească! Ni se permite să
facem fotografii fără bliţ.
*
Primul trib de indigeni, Shelknam (sau Ona,
Onawo), care a locuit în teritoriul dintre lanţurile de
munţi şi Isla Grande [Insula Mare], în Ţara de Foc,
se subîmparte în indigenii Parika, între Strâmtoarea
Megellan şi Rio Grande [Râul Mare], şi indigenii
Hershka (între Rio Grande şi lanţurile de munţi).
Dialectele vorbite şi stilurile lor de viaţă au
fost puţin diferite. Erau nomazi şi trăiau în corturi de
3-4 metri înălţime, precum indienii din America de
Nord. Se deplasau numai pe picioare - în sensul că
nu posedau cai sau alte mijloace de transport.
Abandonau corturile şi se mutau în alte locuri. Nu le
distrugeau, fiindcă reveneau în ele. Se încuraja
menţinerea obedienţei femeii faţă de bărbat. La
maturitate, bărbatul trebuie să dea dovadă de
bărbăţie pentru a intra în viaţa adultă. Ceremonia de
iniţiere (Hain) putea fi violentă. Purtau măşti şi îşi
vopseau pielea întregului corp. Femeile asistau la
ceremonie. Toată viaţa lor se concentra în jurul
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prinderii de guanaco, mamifere mari, camelide, de la
care, pe lângă haine, se folosea şi pielea pentru sfori
şi la acoperirea corturilor. Din stomacul animalului
făceau burduf de transportat lichide, din intestine corzi de întins arcurile, iar tendoanele le utilizau
pentru a lega vârful pietros de lemnul săgeţii. Din
oase confecţionau unelte. Consumau măduva şi
carnea macră, iar grăsimea animalului producea
energia
necesară
înfruntării
climei
ostile
subantarctice.
*
Alt trib de indigeni, denumit Haush, fiind de pe
coasta Atlanticului de Sud, pe lângă arcuri şi săgeţi,
foloseau şi harpoane pentru prinderea animalelor
marine, pescuiau şi vânau lupi de mare din canoe. Sa estimat că tribul Haush era puţin numeros: în jur
de vreo 500 de indigeni în urmă cu două secole,
conform lui Thomas Bridges (1842–98), autorul
cărţii „The Uttermost Part of the Earth‖ [Cea mai
îndepărtată parte a Pământului] (1948) şi tatăl
primilor albi născuţi în Tierra del Fuego.
*
Indigenii din Canalul Beagle şi până la Cabo de
Hornos se numeau Yámana (sau Yahgan, Yagán,
Tequenica), fiind cei mai australi locuitori din lume,
a căror existenţă poate fi atestată arheologic pentru
mai mult de 10.000 de ani. Un semnificativ sit
arheologic, datând din Megalitic, a fost investigat la
Wulaia Bay.
Yámana, locuind într-o zonă
geografică muntoasă şi ploioasă, aveau resurse
puţine pe uscat, dar resurse în apă: peşti, numeroase
balene, lupi de mare, păsări acvatice. Yámana erau
buni navigatori. Foloseau canoele în lungime de 3 5,5 m, cu vâsle, pe care le construiau în timpul verii,
între octombrie şi februarie. Corturile lor, cu un
diametru de 4-5 metri, aveau o formă conică. cu o
cupolă în vârf. Alimentele cu multe calorii
(grăsimile) erau necesare în zona subantarctică
pentru energie. Cele fără multe calorii trebuiau să fie
consumate în cantităţi mari. De exemplu, moluştele.
De la păsări, pe lângă carne, foloseau penele şi
ouăle. Thomas Bridge a estimat că tribul Yámana
număra circa 1000 de indivizi (bărbaţi, femei şi
copii).
*
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Între 1826-1830, vice-amiralul britanic Robert
FitzRoy (1805 – 1865) pe vasul „HMS Beagle‖, sub
conducerea amiralului Phillip Parker King (1791 –
1856) a efectuat un studiu hidrografic al coastelor
meridionale din America de Sud. FitzRoy a fost şi
guvernatorul coloniei Noua Zeelandă. La bordul
vasului s-a urcat şi un tânăr, Charles Darwin, nu
prea cunoscut, fără alură ştiinţifică. După ce
vizitează Insulele Galápagos, va elabora teoria
selecţiei naturale (Teoria Evoluţiei). Căpitanul
FitzRoy a luat la bordul navei „HMS Beagle‖ patru
indigeni din Ţara de Foc şi i-a dus în Anglia.
*
Primul avion care a aterizat la Ushuaia, la 3
decembrie 1928, numit „Condorul din Plata‖, a fost
pilotat de germanul Gunther Plüschow, acompaniat
de mecanicul său Ernest Dreblow. Dar, într-un zbor
ulterior, aparatul s-a prăbuşit lângă oraşul El Calafate, în Argentina, şi pilotul a decedat.
*
În Museo Temático este prezentat şi un inginer
român-evreu, Julius Popper (1847-1893), născut la
Bucureşti, care a emigrat în Ţara Focului atras de
febra aurului, aur care ulterior s-a dovedit că nu
există. Din librăria alăturată, am cumpărat cartea sa
―Ora y Rarezas‖ [Aur şi curiozităţi], retipărită de
Editura Monte Olivia din Ushuaia în 2013 (110 pesosi).
*
‖Expediţia Imperială Transantarctica‖, între 19141917, a fost condusă de exploratorul anglo-irlandez
Sir Ernest Shackleton (1874-1922). Când ambarcaţiunea sa „Endurance‖ s-a blocat în gheaţa Mării
Weddell, din Antarctica, el a ordonat echipajului său
să abandoneze vasul şi să se retragă. Temperatura
era de -27°C, iar lumină nu aveau decât de la lună.
Expediţia poseda 60 de câini şi 2 porci. Naufragiaţii
consumau carne de focă şi de pinguini, iar grăsimea
de focă era folosită drept combustibil. Shackleton se
hotărăşte să continue călătoria până la Insulele
Georgia de Sud, unde speră să găsească ajutor. Şi-a
ales vasul cel mai robust (dintre cele trei pe care le
avea), împreună cu cinci marinari. Au navigat până
la Insulele Elefante, de unde au fost salvaţi de un vas
chilean, numit Yelcho.
(va urma)
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Gabriela SONNENBERG
(SPANIA)

Lumea văzută de Galtung*)
În ciuda vârstei sale respectabile, Johan Galtung - născut la Oslo în 1930, fondatorul cercetării
pentru pace și mediatorul unui impresionant număr
de negocieri - este o prezență tonică, plină de vitalitate, binecuvântată cu umor subtil și cu o minte
scăpărătoare, de brici. Arborează un zâmbet cald,
deloc sfidător, care surprinde, venind din partea unui
cercetător faimos pentru spiritul său analitic,
pătrunzător. Norvegianul cu minte ascuțită, care nu
se sfiește să spună lucrurilor pe nume, are darul de a
liniști spiritele deîndată ce pășește în orice încăpere,
dezamorsând din start eventualele intenții de atac.
Nu-ncape îndoială că avem de-a face cu un om deosebit, aș zice chiar genial.
După ce a scris peste 1 600 articole și 150 de
cărți a rămas surprinzător de deschis vieții din afara
bibliotecilor, abordabil și pasibil de entuziasm pentru teme din cele mai diverse. Are și de ce, căci a
străbătut lumea-n lung și-n lat, dar a rămas mereu
atent, receptiv. La un moment dat se credea că a
răspunde la întrebarea ‖unde se află Galtung acum‖
ar fi pentru fizicieni o sarcină mai grea decât aceea
de a stabili poziția unui electron. Până nu demult
circula în cercurile academice anecdota potrivit
căreia, dacă te urci într-un avion și auzi pe cineva
tastând febril la o mașină de scris, poți paria că Johan Galtung e la bord.
Astăzi, în era computerelor, nemaifiind obligat să se deplaseze direct la fața locului, în focarele
conflictelor; acest veritabil înțelept al vremurilor
noastre poate exercita rolul de consultant, profesor
sau scriitor direct de acasă, din fața calculatorului.
Cu toate acestea, pasiunea pentru călătorii nu i-a
dispărut, deși i se dedă într-o măsură mai moderată
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decât în anii tinereții.
Așa se face că deunăzi am avut nesperata
ocazie de a-l asculta în Spania, conferind în fața unui
public de limbă germană. Pentru că da, e și poliglot,
germana fiind doar una din cele 9 limbi pe care le
stăpânește perfect! Când scrie pe teme științifice, o
face în engleză, dar pentru subiectele literare, cum e
piesa de teatru cu protagoniștii Dumnezeu și Istoria
(atenție, la Galtung amândoi sunt personaje
feminine!) își rezervă limba maternă.
Sprijinindu-se pe neobișnuit de vasta sa
experiență și pe volumul imens de știință acumulată
pe parcursul atâtor ani, sociologul, matematicianul,
istoricul și economistul, dar și viitorologul Johan
Galtung ne-a deschis pentru o seară pur și simplu
poarta viitorului. Pentru mulți dintre noi, istoria e o
succesiune de întâmplări sau, cel mult, de
coincidențe stranii, dar pentru Johan Galtung e prilej
de descoperi și interpreta corelații și cauzalități
inedite. Cel târziu de la momentul în care a prezis cu
o aproximație infimă data căderii zidului Berlinului,
purtătorul Premiului Nobel Alternativ pentru Pace
Johan Galtung s-a transformat într-unul dintre ei mai
apreciați futurologi ai lumii.
Nimeni nu poate rezuma doar în câteva fraze
ceea ce face, gândește sau ce spune Galtung. În
consecință, ca interlocutor, te simți provocat pe mai
multe planuri deodată, de parcă fiecare frază pe care
o spune ar avea concomitent mai multe înțelesuri.
Încerci senzația unei revelații, pe care n-ai timp s-o
guști până la capăt, pentru că deja te vezi provocat
cu o nouă idee venită cu fraza imediat următoare.
Fascinat de construcția mentală pe verticală, te temi
în același timp să nu pierzi cumva firul, ratând poate
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un subînțeles capital din urzeala mai fină a
ideaticului ramificat.
Savuros e și stilul în care se exprimă, uneori
cu intonații și accente retorice de Maestru, stil
neobișnuit pentru un om de știință. Deloc ‖scrobit‖,
Johan Galtung e capabil să facă un apropo savuros
fără ca vocea să-i tremure sau obrazul să-i roșească;
doar ochii mici, mijind scăpărător, trădează intenția
amuzantă și gluma subtilă, niciodată ofensatoare.
Într-un cuvânt, e un adevărat deliciu, un festin al
spiritului! După despărțire ai senzația că-n scurt
răstimp ți-a dăruit un bagaj de idei așa de consistent
încât ai putea să îi dedici de aici înainte un sfert din
viața ta, fără să-i epuizezi sensurile.
Specialitatea lui Johan Galtung e schimbul
de idei în afara tiparelor gândirii convenționale. În
căutarea răspunsurilor veritabile, bine fundamentate,
încurajează pe toată lumea să se lepede de părerile
prefabricate, pe care mass media ni le servește
ritmic, menținându-ne mintea ocupată cu subiecte
nedemne de reflecție.
În ‖cămara‖ sa de la etajul casei din Spania,
unde am avut ocazia să-l vizitez, un televizor din
secolul trecut, conectat în schimb la mai multe
antene parabolice moderne la extrem merge în
surdină, furnizând știri de pe programe de care mulți
dintre noi nici n-au auzit, din China, țări arabe sau
America de Sud. În timp ce lucrează la calculator,
omul-simfonic Galtung absoarbe în mod reflex
informațiile care se leagă în mintea sa, formând o
viziune coerentă de ansamblu.
Din când în când, budistul Galtung face o
pauză pentru a cânta la fluier, a bea ceva apă plată
cu lămâie sau a se mișca nițel. Chiar și în acele
momente, în mintea sa ideile se aliniază, intrând în
făgașurile lor firești, curățate de straturile de
suprafață, până când rămâne doar un sâmbure cu
miez.
Dar să revenim la … viitor. Cum arată lumea
privită prin ochii unui om așa de înțelept? Surprinzător de normală, serenă, chiar dacă e în continuă mișcare, pozitivă în ciuda evenimentelor bulversante la care asistăm mai ales acum. După părerea
sa, sunt factori perturbatori care nu afectează mersul
planetei, indiferent de percepția noastră, uneori apocaliptică.
Din public au venit numeroase întrebări,
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unele chiar naive, căci e absurd să te aștepți de la
cineva să prevadă cu exactitate atât viitorul Doamnei
Cancelare a Germaniei, cât și termenul de expirare al
SUA, sau șansele de supraviețuire ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, o serie de informații legate
de șansele modelului de guvernare al democrației
sau de efectele valului de refugiați asupra Occidentului au trezit discuții aprige.
Am fost surprinși să aflăm că durata medie
de viață a nord americanilor s-a scurtat cu 5-6 ani
începând din deceniul nouăzeci. Vitalitatea unui
popor reflectă vitalitatea statului. E semn că scade
calitatea vieții și crește dependența maselor față de
instituțiile de stat, o situație care ne semnalizează că
SUA se apropie de declin.
„Iubesc republica americană, dar urăsc imperiul american‖ este o expresie lansată de Galtung,
reflectând poziția sa critică, anume că politica de
amestec invaziv a SUA în conflictele armate de prin
alte țări este o amenințare la adresa păcii mondiale.
În opinia sa, acest export forțat de capitalism e de
fapt o continuare a politicii colonialiste din secolele
trecute. Bune intenții încolo și-ncoace, indiferent că
se face în numele catolicismului sau al democrației,
intervenția armată rămâne o greșeală.
Așadar declin… Și totuși, pentru Europa,
scenariul e mai optimist. Deși vor mai veni nu mai
puțin de cincizeci de milioane de refugiați, în
majoritate musulmani, este probabil că Uniunea
Europeană va dăinui. Din discuțiile avute de Johan
Galtung cu oameni din zonele afectate de atrocitățile
războiului din Lumea Arabă reiese că nu sunt
dispuși să se adapteze, ci vin spre Europa cu
revendicări și își doresc să fie recompensați pentru
prejudiciile suferite. Mulți dintre ei consideră că
vestul e principalul responsabil pentru jaful
sistematic care a condus la distrugerea mediului lor
de viață. În consecință, termenul de ‖val de
refugiați‖ e neadecvat; de fapt ar fi mai bine să
vorbim despre o nouă migrație a popoarelor, așa
cum a existat în mai multe rânduri în trecutul
îndepărtat al umanității. Ne așteaptă vremuri tulburi!
Potrivit lui Galtung, cauza conflictelor din
prezent trebuie căutată în practicile din trecut, de
aplicare a unor granițe aleatorii, artificiale, cum este
cazul liniei matematic drepte trasate între Afganistan
și Pakistan. Acea linie taie pur și simplu poporul
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Destine Literare
paștun în două. Pe cine să mai mire că majoritatea
teroriștilor IS provine din rândurile paștunilor!
Involuntar m-a dus gândul la frontiera absurdă dintre
România și Basarabia...
Tot legat de religie, dar de data aceasta de
cea creștină, Galtung a vorbit despre importanța
întâlnirii dintre Papa Francisc și Patriarhul Ortodox
Kiril. În opinia sa, critica acerbă adusă Greciei și
rolul de țap ispășitor pe care-l joacă actualmente
această țară în Uniunea Europeană se datorează nu
doar situației economice dezastruoase, ci și
diferențelor de mentalitate dintre adepții ortodoxiei
și ai catolicismului. Sub aspect economic, situația
Italiei ar fi la fel de precară, dar italienii, catolici
fiind,
trezesc
mai
multă
simpatie
în
Europa ‖surioară‖. Interesant și inedit punct de
vedere, nu-i așa?
O apropiere e în curs de înfăptuire; un
moment epocal în istoria lumii: după mai bine de
1000 de ani, Papa și Patriarhul nu se mai consideră
unul pe altul întruchiparea lui Anticrist! Dar mai
nimeni nu acordă știrii acesteia spațiul de dezbatere
cuvenit... ‖Priviți harta lumii!‖, ne-a somat
Galtung. ‖Peste tot pe unde se învecinează religii
sunt tensiuni, chiar dacă popoarele nu mai respectă
riturile în mod manifest. Vezi Ucraina, Tibet etc....‖
Dar cum rămâne cu eventualitatea unui Al
Treilea Război Mondial? Apelând la o explicație
mai largă, cunoscutul fondator al Teoriei Violenței
Structurale ne-a relativizat temerile. Acum
conflictele se situează pe alte planuri, războiul se
poartă în zona invizibilă, dar are efecte mai grave
decât violența directă. Accepțiunea tradițională a
termenului de ‖Război Global‖ nu mai este adecvată
mileniului trei. Cauza dezechilibrului este selecția pe
baza
competitivității
economice,
care
dezechilibrează națiuni întregi. Segmente masive ale
umanității suferă de pe urma luptei luptei cu arme
economice, a lipsei de asistență medicală și socială,
a accesului limitat la informație, educație, cultură, și
a sărăcirii lente, inexorabile. Paradoxal, fenomenul
pauperizării materiale și spirituale e mai profund și
se propagă mai rapid în statele avansate. În esență e
vorba tot de o formă de sclavie, dar mai modernă,
mai subtilă.
Pacea nu e neapărat o stare la nivel macro, ea
poate fi privită și drept componentă privată,
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individuală. Regulile ei se aplică peste tot, inclusiv
în viața cotidiană. Am reținut așadar, avizi, și câteva
sfaturi pentru fericirea fiecăruia dintre noi,
îndemnuri care, în linii generale pot fi utile oricui:
În primul rând, indiferent de opinia
arbitrului, e obligatoriu să fie ascultate toate părțile
implicate în conflict. Inclusiv în familie, ideal este să
se discute cu fiecare separat. Discuția trebuie să se
axeze pe modelul de urmat, pe dorințele și idealurile
fiecăruia, nu pe critica la adresa celuilalt, nici pe
aspectele care par ireconciliabile.
Abia după schițarea contururilor viziunii
fiecăruia a soluției ideale se trece la identificarea
punctelor în care există convergențe. Ele sunt
fundamentul pe care se poate clădi o nouă stare, care
să întrunească interesele tuturor, chiar dacă la unele
puncte vom fi obligați să facem compromisuri.
Numai pe baza unei viziuni imaginate în avans se
poate avansa conștient; altfel se merge în direcții
incompatibile, mișcarea e haotică și risipa de energie
epuizează bunele intenții.
Bineînțeles că s-a replicat imediat că nu toți
au bune intenții și mulți nici nu permit dialogul, cum
sunt
fundamentaliștii,
care
nu
admit
replică. ‖Conflictul la care lucrăm acum este tocmai
negocierea dintre IS și puterile vestice, deci se
poate‖, ne-a răspuns Johan Galtung. ‖Laborios
proiect‖, am gândit, admirând curajul...
Cineva a venit cu argumentul că viziunile nu
sunt întotdeauna pozitive. Istoria e plină de tragedii
cauzate de viziunile unor dictatori dispuși la
atrocități nebănuite pentru a-și atinge scopurile. Aici
discuția s-a axat pe tema condiționării din gândirea
noastră, o gândire formată la școala antagonismului
dintre bine și rău, dintre alb și negru, pozitiv și
negativ, corect și incorect. Pentru mine, ca româncă,
a fost mișcător și impresionant să-l aud pe
cercetătorul norvegian exemplificând cu o situație
trăită tocmai în România (repet, în sală erau doar
germani!). Ne-a vorbit despre negocierile pentru
eliminarea rachetelor pe distanțe medii și lungi, care
amenințau pacea Europei în timpul Războiului Rece,
fiind plasate practic față-n față, de-o parte și de alta a
graniței dintre RDG și Germania Federală. La ce
nevoie distanță medie și lungă, când erau practic
vecine? Puțini știu că România a jucat un rol
important în eliminarea lor, coordonând negocierile
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la care au participat atât specialiști din vest, cât și
din est, precum și capete luminate dintr-o Românie
pe care mulți o considerau ‖rea‖ în totalitate. Pentru
că da, au existat și rezistat până și în aparatul ermetic
de sub Ceaușescu oameni cu orizont mai larg decât
spațiul delimitat strict, geografic și cronologic, în
care le-a fost sortit să trăiască.
„Nu există oameni răi, există numai idei rele.
Ca de exemplu ideea că ar exista oameni răi‖, spune
profesorul care a predat la mai multe universități
decât oricare alt profesor universitar de pe
Mapamond.
Dacă reușim să descoperim acele particule
de ‖bine‖ ascunse în conglomeratul de ‖rău‖,
identificând și eliminând în același timp ‖răul‖ din
masa de ‖bine‖, nu ne mai rămâne decât să

interconectăm aceste puncte, obținând un rezultat
armonic, pe care îl putem boteza generic ‖bine‖. Nu
trebuie să luptăm orb, încăpățânându-ne să impunem
o soluție din afară, oricât de convinși am fi că ea este
ideală.
‖Interconectați binele!‖, acesta a fost mesajul
pe care Johan Galtung ni l-a transmis la final, înainte
de a se despărți de noi cu același zâmbet blând,
misterios, retrăgându-se în lumea sa de la mansarda
cu vedere spre MARE (în speță Mare Nostrum).
Din ‖cuibul său de vultur‖ țese planuri nevăzute,
menite să ne păstreze și să ne perpetueze pacea.
Nonviolența e o opțiune conștientă, o decizie care
stă în puterea noastră, a tuturor. Câtă vreme o
cultivăm... cu bine.
martie 2016
Benissa, Spania

Aluzie la titlul capodoperei literaturii americane ‖Lumea văzută de Garp‖, autor John Irving, carte care a dat naștere
unui adevărat curent de entuziaști, reuniți sub numele generic de ‖Garpomania‖. Analog, ideile lui Johan Galtung
polarizează acum, schițând contururile unei incipiente ‖Galtungmanii‖.
*)

Teodor Buzu – Amintire
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Passionaria STOICESCU
(ROMÂNIA)

Corespondenţa
Nu-l cunosc
sau e o părere că îl cunosc
îmi trimite pe mail o fotografie
cu un gândac plimbându-se
pe o ramă de ochelari
şi se iscăleşte Gregor Samsa...
Ce nebunie!
Îi răspund contrariată
că nici eu nu-l cunosc pe Dumnezeu
deşi doresc din tot sufletul meu
„Şi ce amestec are aici Cel de Sus?‖
întreabă în aerul virtual
Samsa cel ireal
„Acest gândac vine
probabil de la gând
şi e kafkian ca tot ce-i al humii –
se plimbă pe rama ochelarilor
Dumnezeului Poeziei
în chip de fereastră
se plimbă fericit
dar nu zăreşte/ nu poate zări
ce văd într-adevăr ochii Stăpânului îndurerat –
ar orbi imediat,
între fericire şi durere ar orbi
intrând în tagma poeţilor lumii‖

nu mi-ar şopti o gingăşie,
ca şi când l-ar opri un misterios prag
la urechea mea dornică de tandreţe,
de poezie...
Mângâi şi calculatorul şi apar pe sticlă
scene şi fapte
pe care nu le pot verifica,
dar îmi pot picura otrava îndoielii
în gândul, în carnea, în imaginaţia mea,
ca şi când din buricele degetelor
ar ţâşni şi-ar intra în mincinosul ecran
nebunia acestei lumi terminate
din nimic şi din toate
înghiţite de-un virtual paravan.
Totul se mângâie azi aiurea
batjocorind firescul
dintr-o iubire de sine cu falsităţi de expert,
dar de fapt dintr-o imensă lipsă de iubire
pe care nu pot s-o iert,
invidiind pisica
prin casa pustie,
mângâindu-se de piciorul scaunului inert
de una singură,
când îi vine ei, când are ea chef...

Bref!
Despre mângâiere şi dans
Ce jalnică minune –
să mângâi astăzi lucrurile
ca ele să reflecte,
să sune!
Mângâi telefonul,
obrazul lui de plastic lucios şi se aude vocea duşmanului,
a trădătorului dându-mi bineţe,
ba chiar a celui drag,
care prin viu grai
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În această lume spre stingere,
fără dragoste dar plină de ură,
de avariţie şi impostură,
de gratii şi colivie
sunt bolnavă de fărăatingere,
de fărămângâiere,
pentru că am rămas eu însămi,
pentru că exist prea vie...
Prin cardul de sănătate doctorul îmi cere
să-mbrăţişez un copac sau un pom
aparent ţeapăn dar fremătător
cu propriile frunze şi flori,
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să nu cred în om,
poate doar într-un copil,
poate doar într-o pisică sau într-un câine...
N-am să mă fac bine vreodată,
chiar şi visarea mi-e colorată:
„ieri‖ zboară spre „mâine‖,
şi canapeaua vorbeşte...
„Sunt a domnului Freud,
vestita lui canapea,
a celui care de iubire se temea,
părăseşte-mă şi dansează,
ritmul eliberează,
îţi spală sufletul de rugină,
mângâie-te de aer şi de lumină,
dansează, dansează!‖

Când mimarea e peste fire,
i se zice iubire
şi ori vânatul, ori vânătorul
împrăştie şi după moarte, dorul...
Când arc sau capcană sunt oarecare
se cheamă împreunare,
adică doi înspre un
şi ca urmare
unu apare
purtând în genă
fără vreo jenă
victorios handicap:
urmărirea,
teroarea,
eroarea
şi ia de la cap
v â n ă t o a r e a!

Lanţul
Femeie / Bărbat
un soi special de vânat
în lanţul vietăţii
mimând
până la un punct
fericirea captivităţii...

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!‖

În colivie,
când plânsoarea e vie,
în cuşcă,
pentru că latră şi muşcă,
în bordei,
doi să se facă trei.

Biserica din suflet şi din poem
Fericită întâmplarea ca mâna care
blagosloveşte, să fie hăruită de Dumnezeu, anume
cum să drămuiască sacrul şi profanul, ca atunci
când și scrie să răsară Poezie! E cazul preotului
Marcel Miron din Huşi, ale cărui cărţi mi-au fost
oferite de un alt confrate preot poet, profesorul
universitar omagiat de curând cu titlul de Doctor
Honoris Causa, Theodor Damian.
Din aceeaşi sorginte poetică a meleagurilor
moldovene, din aceeaşi vatră teologică în care arde
nestinsă flacăra ortodoxiei, cel de al doilea „departe
în temple şi altare/ pe scări de fum albăstriu”
(„Prietenului meu , Doru‖) cântat de Marcel Miron,
e mai încifrat, cu un dicteu liric ancorat în filosofie
şi mit, un clarvăzător cu „ochiul pustiei‖.
Marcel Miron, în cartea apărută la Editura
Junimea, Iaşi, 2015, Versuri albastre şi aurii e mai
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pământesc, stabilind un raport direct între trăire şi
cuvânt, aptitudinea slovelor fiind aceea de a
conserva tensiunea trării: „Sunt două milenii de
când celebrăm/ farmecul cerului şi tăria Cuvântului/
înălţimea Golgotei pentru cei botezaţi/ nu ne mai
înspăimântă dar/ trăim ca şi atunci zbuciumul...”
(Acrostih).
Dominante în întregul volum sunt credinţa şi
seninătatea, lumina: ,,Trece prin faţa mea o
biserică/ din zidurile sparte îmi zice:/ -Mi-e frig/
lipeşte-te de mine!/ De-atunci eu am murit/ dar ea
trăieşte de-a pururi‖ (Dialog cu nepoţii mei);
„Dincolo de sori şi stele/ este o pace adâncă/
rezemată de următoarea galaxie nenăscută/ cel mai
frumos rai / să priveşti stelele nenăscute/ nenăscute
stele din inima mea” (Toamna la Mănăstirea
Neamţului); „Dintre noi toţi/ numai soarele a rămas
destineliterare@gmail.com
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repetent/ el zilnic face aceeaşi muncă/ ne predă
lecţia de lumină şi căldură/ de iubire chiar” (Balada
celor douăzeci şi patru de sfinţi...). Ca semn de
bunătate şi împăcare cu lumea aceasta, la Marcel
Miron chiar şi nopţile sunt luminoase: ,,În nopţile
mele/ oamenii sunt blânzi şi buni/ nu fac răutăţi/
poartă cu dânşii/ foc şi cărbuni” (Nopţile).
O notă personală în desfăşurarea imagistică în
care se trece cu uşurinţă de la mit la simbol, de la
sacru la profan, de la voioşie la nostalgie
caracterizează versurile, cu ton când baladesc
(Portul Lampadaria), când imnic (Ca un mire, Imn
solemn), când de cantilenă („Cruce care-mi stai la
gât/ şi-mi ţii vieţii de urât/ nu eşti de-aur, nici deargint/ nici de lemn nici de pământ/ de-o albină eşti
făcută/ adunată-n trudă multă/ din lumina luminată/
în metanii însemnată/ de speranţă agăţată/ şi cu
dragoste smălţată/ cruce scumpă, scump lucrată.‖
(Cruce), când de descântec-parabolă: ,,Voi trei/ noi
trei/ miluieşte-ne pe noi./ Voi toţi miei/ noi toţi
zmei/ izbăviţi-ne pe noi./ Voi toţi trei/ noi toţi morţi/
înviaţi-ne pe toţi/..../” (Trisfetitele veacului nostru),
totul însemnând alternare de ritmuri pentru
asigurarea variaţiei muzicale şi pentru a nu-i da
prilej cititorului să obosească după acest periplu
când grav, când ironic, când nostalgic, de viaţă trăită
întru credinţă şi exaltare.
Revelaţia lumii e una creştină, iubirea şi înţelepciunea ţin de puritate şi de credinţă, „apele de sus/
se sfinţesc cu apele de jos” (La Marea Moartă).
Biografia personală trece lin în biografie colectivă, cu un soi de participare afectivă la colocviul
memoriei. Un poem–cheie îl constituie astfel Chipul
lui Iisus în goblen, o „bijuterie‖ lirică din comoara
acestei cărţi: „De mii de ori ţi-am înţepat faţa/ ca
să-ţi descopăr suferinţa/ pe frunte ţi-am pus lacrimi
de sânge/ parcă sunt vişinile coapte din fundul
grădinii/ sau cheagurile de sânge de pe patul de
zarcă/ unde părintele Cezar a fost bătut zile la rând./
Doar ochii Tăi, Doamne!/ nu aveam aţă albastră/ nu
ştiam să fac alţi ochi/ la noi în casă toţi aveau ochi
albaştri/ noroc că a venit părintele Visarion/ un
călugăr/ dat afară din mănăstire cu „Decretul‖/ cu
anteriul zdrenţuit/ şi o bocceluţă în băţul de corn. /Iam deşirat vârful mănuşii/ împletită dintr-o lână albastră/ şi ţi-am cusut ochii/ Doamne, ce ochi frumoşi
ai şi acum/ când cerul se revarsă peste noi./ Stau în
genunchi şi aştept/ să-ţi curgă o lacrimă albastră/ mie sete, Doamne!”

blândă, luminoasă, într-un univers de două ori
natural: o dată în raport cu biografia personală, a
doua oară în raport cu înclinaţiile lui. Altfel spus,
Marcel Miron slujeşte la două amvoane: al bisericii
creştine, şi al poeziei adevărate. Preoţia e o
profesiune de credinţă (!) desăvârşită în arta poetică.
Biblicul, mitologicul şi contemporanul se pot
întreţese fericit (O altă odisee...), când stăpâneşti
substanţa comunicării relevată prin sugestie (ca şi
la Theodor Damian de altfel). Şi nu doar metafora e
cea care poate sugera acest lucru, ci tonul însuşi,
sistemul de accente al frazei, sintaxa, versificaţia sau
ritmul interior, notabil în versul alb.
Orice întoarcere în sine, e de fapt o laudă
adusă Creatorului Divin, a cărui făptură este, al
cărui propovăduitor se simte. Primele poeme ale
cărţii, aşa se şi numesc: Preot şi Semn de carte.
Factura delicat erotică a unor poeme are atitudinal o
amprentă „bine temperată‖, cu o ardoare lăuntrică în
dedesubturi, evident, din considerente monahale (Şi
tu, Versuri albastre şi aurii, Evghenie, O altă
odisee..., Odă unui bucheţel de flori, Toarce...).
Grosul cărţii îl constituie însă poemele cu tematică
religioasă: crucea, biserica, Sfânta liturghie, Iov,
mucenicii, idilicul evlavios şi mila luminoasă pentru
vietăţile Domnului. Uneori, şi e de bine, se simte
înrâurirea lui Arghezi în nostalgia de cer şi a lui
Blaga, în cea de sat.
Cromatica preferată şi anunţată chiar din titlu,
„albastru” şi „auriu‖, acesta din urmă derivând de
fapt din „galben‖, dovedeşte o dată în plus preferinţa
pentru tot ce se leagă de spiritualitate (albastru).
Specialiştii în psihologie abisală îl asociază cu
relaxarea spirituală, cu un mod de viaţă liniştit, uşor
şi cumpănit. Este culoarea cerului, transparenţa
vidului care va veni: în apă, în aer, în cristal şi în
diamant. Învăţătorul Isus e reprezentat în veşminte
albastre‖, conform „Simbolisticii culorilor‖ după J.
Chevalier şi H. Biedermann. După P. Portal,
„albastrul este simbolul adevărului şi al veşniciei lui
Dumnezeu, rămânând întotdeauna şi simbolul
nemuririi omeneşti‖. Galbenul simbolizează
culoarea soarelui, a focului dătător de viaţă, iar
galbenul auriu este cel mai adesea atributul dragostei
de cunoaştere (conf. aceloraşi J.C. şi H.B., amintiţi
anterior).
Către „stâlpul de lumină‖ sub care se cern
„tărâţe de aur‖ (Trisfetitele veacului nostru), Marcel
Miron a ridicat o scară dublă din poemele lui: o faţă
are treptele Credinţei, o alta pe cele ale Poeziei.

Lirismul majorităţii poemelor ne dă o idee
exactă despre sufletul poetului. Sensibilitatea lui e
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Mesut ȘENOL
(TURCIA)

(De la stânga: Hava Pinhas Cohen – Israel, Mesut Șenol – Turcia, Milan Richter – Republica Slovacia,
Muguraș Maria Petrescu – România la Bratislava, octombrie 2015)

On Pure Instinct
Way back to odd dreams of concrete prophecies on the stone
Calligraphies of oldies in antiquities had lived up to somebody‘s dreary fears
Timelessness dizzied many heads and put them ready to be axed in a heavenly place
Bards told the world not to abandon affectionate protection for each other
Slimy words revisited the golden cage of the poetess feeling like a goddess
Argonauts and astronauts took off to fly in the sea and the void of the cosmos
The wise devised sophisticated tools to exchange words and wows on a virtual altar
The dilemmas and puzzles were set by extraterrestrials for goodness sake in silence
Come on, join us said the hills of the top divine brass
How come those mortals won‘t feel any pain in their eyes
If it is to disappear from the scene of the most scenic road to nowhere
You may run your body and soul purely being on pure instinct
Daring moves won‘t matter should you be imprisoned in your own paradise
Comets may visit you in your dreams to make things appear a bit more extensive
Expand your horizon to see beyond what you can see which is and empty world gone forever
The most horrendous acts are praised for the eternal jury of sixty days before you die
Would it matter whether you return to your essence which is only a speckle
No wonder there many souls still are after their instincts to catch to be or not to be
Now I am on pure instinct, for better or good, or else…
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Dumitru TÂLVESCU
(ROMÂNIA)

Goima
Samuel n-avea nimic de-a face cu numele
evreiesc, nici nu stia cum se procopsise cu el, dar
suporta cu greu bătaia de joc a celor mai mari decât
el care-l strigau cu satisfacție și probabil fără să înțeleagă de ce, „jidanu, jjidanu‖. Se înghesuia pe coridorul larg,vopsit pâna la statul lui întrun verde care-l
făcea să-I vină greață și se lipea cu spatele de zid,
simțind frica urcându-i-se de-a lungul spinării împreună cu mirosul de motorină amestecată cu ulei
ars cu care se dădeau podelele, oricum cariate de
generații de viermișori și călcate de pașii școlarilor
trecători pe coridoarele când școlii, când căminului
sătesc din acest sat uitat de Dumnezeu pe-un vârf de
deal, bătutde vânturi din toate părțile și nepăzit decât
de un pâlc firav de plopi, cine știe de când și de cine
plantați acolo… Le privea ochii încărcați de dispreț,
gurile deschise cu dinții cariați sau strâmbi, simțea
stropii de salivă pe obraji, dezgustători și urât mirositori și mintea lui nu înțelegea ura pe care o simțea
în fiecare silabă, în fiecare privire a grupului de elevi
mai mari care-l înconjurau unde-l prindeau și lătrau
la el ca niște câini înebuniți de neputință și întărâtați
ca și cum el nu reprezenta decât o pradă pe care ei,
cei mari, trebuiau să o termine, să o sfâșie,să o reducă la tăcere și să nu mai fie găsită niciodată…Degeaba adusese certificatul de botez de la biserica ortodoxă, certificat arătat învățătorului și directorului de o mamă disperată de schimbarea copilului,
de bătăile îndurate și de teama lui de a nu fi linșat
pentru o vină care nici măcar nu era a lui și pe care
nu o înțelegea cu mintea lui chemată spre înțelegere
și răspunsuri care nu reușeau defel să-l limpezească…În fiecare zi, avea parte de un astfel de episod și
deja se săturase până peste cap de urletele celor mai
mari și de postura ingrată în care se simțea încolțit
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fie pe coridor, fie în curte unde se refugia în recreație să mănânce pachețelul cu mâncare, pe ascuns,
repede, până nu era zărit de cei mari cărora,
deși„jidan‖cum era, nu se sfiau să-I fure mâncarea și
să-l mai și pocnească amical, râzând în hohote după
aceea. Dilema lui era cu atât mai mare cu cât îi lipsea curajul de a întreba acasă de ce I se întâmplă
toate astea sau de ce nimeni din cei de vârsta lui nu
păreau să-I dorească vreun pic prietenia, amiciția sau
colegialitatea. Tot trecutul lui era șters de când devenise ‖jidan‖ după spusele în batjocură ale lui Aurel, băiatul profesorului de matematică, spaima școlii… Aura de băiat al lui dom profesor adunase în
jurul lui toti colegii, formând o șleahtă de netrebnici
care se bucurau sadic de toate excesele lui Aurel,
mai ales de când tatăl lui devenise și directorul școlii. Samoilă, pentru că așa îi ziceau ai lui și vecinii
suporta cu stoicism toate netrebniciile, întrebându-se
zilnic dacă acestea aveau să se sfârșească vreodată
iar el să simtă din nou pacea și liniștea avute înainte
de a-l cunoaște pe Aurel și gașca lui. Îi treceau zilele
cu spaima mersului la școala și cu bucuria întoarcerii
acasă, singurul loc în care inima îi bătea liniștită și
împăcată cu mersul obișnuit al zilei, ca și cum ar fi
trăit întrun alt loc, departe de nimicniciile lumii din
jur și populat numai de reprezentările minții lui și
ale viselor care-I plecau din minte ca niște fuioare,
proiectându-se pe cer ca pe un gigantic ecran și
transportându-l în locuri în care se întâ,lșnea cu personaje cunoscute și îndrăgite, care nu dispăreau
imediat ce închidea cartea din care el le făcea să
evadeze. Masa îngustă și mică, atât cât să intre sub
fereastra minusculă ce dădea spre grădină, veșnic
acoperită de ramurile corcodușului, îi adăpostea cele
câteva cărți de școală și un Mircea Eliade jerpelit,
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Testamentul doctorului Honnigberger, un roman
fantastic care-I deschisese întrun fel ciudat mintea și
se întreba mereu dacă lumea asta, populată cu indivizi ca alde Aurel și gașca lui, vecinii și rubedeniile
închistate în ritualuri pe care le repetau mecanic în
funcție de anotimp, nu reprezenta decât o palidă imitație a unei lumi mai bune, care sta ascunsă așteptând să fie descoperită. Privi jocul luminii pe
măsuță, animat de lamentările crengilor corcodușului de afară, incercând să ghicească semnificația
formelor proiectate pe caietul lăsat deschis și în care
nu începuse încă să-și înșire temele. Paginile rămaseră albe, așteptând nerăbdarea peniței tăcute în
suportul de sticlă ciobită și cu cerneala îngroșată din
cauza evaporării de sub capacul strâmb de alamă.
Luă o lamă de barbierit știrbităde atâta ascuțit la
creioane și dădu formă bontului pe care-l avea pierdut prin sertărașul mesei și încercă să prindă zbaterea umbrelor care continua să se desfășoare pe foaia
albă a caietului. Încet-încet foaia se umplu de semne
haotice, pe măsură ce timpul își ducea din minute
spre seară, iar Samoilă încerca să prindă contururi și
sensuri umbrelor de pe caiet. Mai ascuți încă două
creioane, unul galben și unul roșu, în încercarea de a
defini în joacă, urma umbrelor și cu alte nuanțe
decât negrul. În curând pagina se umplu de urmele
creioanelor, iar mâna lui Samoilă se juca pe foile
caietului deschis purtată de o putere nevăzută. Se
simți mult mai bine, mânuia creioanele aleatoriu,
încercând să prindă rapid zbaterea frunzelor și a
crengilor prin fereastra micuță, în timp ce mâna alegea la întâmplare ba creionul roșu, când pe cel galben și mai ales, pe cel negru. Afară cerul se lăsă învins de seară și începu să alunece în culori arămii,
adăpostind după dealuri un soare obosit. În cameră,
Samoilă coloră conturul paginii cu roșu, și se ridică
dornic să vadă mai la lumină produsul mâinilor sale
și aprinse lumina. În cameră, năpădi brusc flashul
galben al becului atârnat în tavan, adăpostit sub farfuria de tablă cu smalțul plesnit,dar care alungă întro
clipită toate umbrele pe sub pat si pe sub dulapuri.
Afară, corcodușul dădea semn de culcare, crengile
obosite de zbatere și cu fructele încă necoapte rămaseră nemișcate, uitate de orice adiere, de parcă
apusul trăsese după el și ultimul fir de vânt. De
afară, mugetul vitelor venite de la păscut sfâșiau
aerul cu vaietul de dor de casă. Samoilă zâmbi,
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amintindu-și cum ies oamenii în drum să le întâmpine și cum acestea intră bucuroase în staul, în așteptarea mulsului sau cum stau cuminți la porți până
când stăpânul binevoiește să le deschidă. Se întinse
până auzi cum îi pocnesc oasele spatelui și deschise
ferestruica dornic să audă glasurile satului înainte de
culcare și să soarbă miresmele unei naturi obosite
după o zi lungă. Tălăngile își uitaseră glasurile iar
peste sat poposeau altfel de zgomote, păsările se
luau la întrecere doinind pe limba lor, în timp ce
greierii nu mai pridideau să umple spațiul cu
strigătele lor. O ceață ușoară se strecura către dealuri,ocolind plopii, iar aerul purta mirosurile din
ogrăzi, care mai de care mai puternic, ca și cum cineva ar fi vrut să le simtă pe toate și nu se hotăra ce
să aleagă. Inspiră adânc de câteva ori, închizând
ochii și păstrând îndărătul minții savoare aerului tare
al serii, ca și cum s-ar fi aflat undeva pe deal, deasupra satului, ca un stăpân al său, înțelepțit de așteptare și tăcere, cu mintea plină și inima deschisă, ca
un pustnic ieșit în lumină după aflarea adevărului.
Închise fereastra și se lăsă copleși din nou interiorul
auster,dominat de albul pereților, verdele în care
erau vopsite dulapul, masa și patul, macatul colorat
ce acoperea salteaua umplută cu paie și perinile albe,
brodate, una peste cealaltă, ca și cum ar fi stat în
camera „a bună‖. Pe ușă, calendarul ortodox pe anul
în curs, lipit zdravan de celelalte ale anilor dinainte,
afișa figura blândă aunei icoane a Maicii cu pruncul.
Privi restul de pereți pe care straturile de var date an
de an, de Paști, alcătuiau un înveliș izolator sigur și
odihnitor. Rupse din caiet foaia dublă cu desenul
umbrelor captive sub culorile negru, galben și roșu,
găsi cîteva pioneze și fixă desenul deasupra patului.
Se dădu cîțiva pași în spate privind amestecul de
culori zâmbind satisfăcut de armonia reieșită în urma gesturilor sale de desen aleatoriu. Dar zâmbetul
îi pieri de pe buze, când desluși în profunzimea
desenului un chip serafic, cu părul lung, privindu-l
drept în ochi și cu palma dreaptă ridicată la înălțimea
umărului, degetul arătător ridicat și el ca și cum i-ar
fi făcut observație de acolo. Dedesupt, spre marginea
de jos a conturului roșu al desenului, un mesaj scurt,
scris cu litere de mână îl anunța: „Lumea nu e asta‖!
Privi îndelung încrengătura armonioasă de
linii care alcătuia imaginea cu inima bătându-I cu
putere și cu respurația oprită în gât, de parcă ar fi
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trebuit să păstreze imaginea cât mai mult în minte
sau să încerce să facă parte din ea. Era acolo, liniștită, aducătoare de pace și luminoasă, în toată
desfășurarea de linii colorate de pe suprafața desenului. Chipul părea viu, sub tușele de creion iar mesajul din josul paginii îi ardea privirea. Privi în jur și
cum era normal, ochii se oprira numai pe elementele
decorului sărăcăcios al încăperii pe care le știa foarte
bine.Era singur, nimeni nu-I purtase mâna pe hârtie,
el desenease în joacă, cu furia amintirilor recreațiilor
triste și ceva misterios se născuse din jocul aparent
haotic al mâinii.Totodată, din greul sufletului se trezi cu un suspin de ușurare, care-I plecă din dreptul
buricului și răspândindu-se prin plămâni, îi cuprinse
inima cu o căldură nedefinită, care-I plantă un nod în
gât. Bău cu sete un pahar cu apă și privi la urmele
picaturilor prelinse pe pereții acestuia. Una,încă
una,cea mai mare încălecînd-o pe cea mai mică și
pornind amândouă la vale, amândouă întruna, fără să
știe care a fost cea mare sau unde era cea mică.
Învârti paharul în mână,cu ochii după ridurile
efemere pe care le croise apa. In curand nu vor mai
fi decât urme vagi de săruri pe care clătirea cu leșie
le va șterge definitiv. Urme vagi, albe, așa cum și
acțiunile noastre rămân înscrise pe un răboj al faptelor, pe care o leșie a judecății le va șterge sau le va
accentua cândva. Lumea nu e asta, atunci lumea nu e
așa! Samoilă se sprijini în cot, cu ochii la pahar și
privirea când și când la desenul de pe masă. Nimic
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nu era schimbat în decorul cu care era obișnuit, de
afară auzea aceleași zgomote casnice, repercutate
când mai acut, când mai grav peste culmea din spatele casei, printre arbori, ca un altfel de hrană pe care
livada trebuia să o primească,o dovadă a vieții
umane ce se defășura indisolubil legată de cea vegetală și animală întro strânsă și indisolubilă de veacuri
legătură. Oftă ușor și lăsă paharul jos. Căută prin
sertar după pioneze și aplică desenul pe perete,
deasupra capului. Numai privit dintro singura parte,
desenul I se revela în întregime. Și chiar așa, încrengătura de linii avea ceva armonic în ea, cu toată
aparenta zbatere cromatică a creioanelor. Se așeză
pe pat,cu un sentiment de ușurare mai rar încercat.
Prinsă direct peste scoarța veche, cu motive romboidale și flori inexistente, icoana cu Maica
Domnului și pruncul privea nostalgic către desen.
Între ele, Samoilă încerca să înțeleagă legătura formată între cele două reprezentări, dincolo de menirea lui de mirean naiv și nedus la biserică. Privită
din confortul cam tare al patului, deasupra lui plutea
o lumină inefabilă, albă, ca un fir de argint, pornită
din privirea plină de iubire a Maicii și primită de
privirea serioasă, dar debordând de iubire a lui Iisus
din desen. Nu știa ce pot să-și spună, însă deruta lui
Samoilă devenea din ce în ce mai mare, pînă când
sub ochiul visului, Maica coborî din icoana și ajutată
de Iisus cel mare îl acoperiră cu pătura aspră de lână .
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Traian VASILCĂU
(REPUBLICA MOLDOVA)

Poeme
Maşina securităţii
Ce bine lucrează această maşină,
Lucrează-n prieteni, colegi şi-n poeţi,
Doar ea nu va cere vreodată benzină,
Ci noi calomnii, înscenări şi agenţi!
Încearcă şi spune-i că n-ai nici o vină!
De n-o să lucrezi pentru ea — te-a zdrobit!
Ce bine distruge această maşină,
Ocheşte fantastic, nu e de greşit!
Dosarele-s grele, memoria-i plină
Cu-agenţi şi-i tot cauţi în vechi amintiri...
Ce misterioasă e-această maşină,
Loveşte din ziare, din cărţi, din priviri!
Ea-n țăndări preschimbă a clipelor tihnă,
Nu știe de milă, și nici de potop,
Mașina mașinii nu are odihnă,
Mașina mașinii lucrează nonstop.
Popoare dispar, Domnu-n ceruri suspină,
Pămîntul de morţi este zilnic mai greu,
Dar nu rugineşte eterna maşină,
Striveşte destine, surîde mereu.
Tragica vînătoare
Şi se făcea o moarte, îmbrăţişînd pe toţi:
Era un ins cu arma spre lume îndreptată
Şi eu strigam: „Părinte, nu trage, că nu-s morţi!―
Şi ca-n minune se opri, deodată.
Şi începu,-ncălzit, să se despoaie,
Îşi potrivise arma şi-n curînd…
„Au adormit pe-o clipă!―,-i strigam, „dintre
războaie―.
„Mda―, zise, şi-atunci trase în pămînt.
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Era un pui de moarte, simţeam că va lovi,
Era un fel de crudă presimţire.
„Mai zăboveşte―, l-am rugat subţire,
„Dar cînd să trag?―, dojenitor privi
Prin unghiul lui, vedenii oportune,
Mi-am zis în gînd, că nu-i nici o greşeală,
Doar tata-i mort demult şi, prin minune,
Va fi să-ncerce numai ce-o să-i pară.
Tăcui un timp, văzînd, retraşi de drum,
Toţi morţii mei, pîndiţi de-o stană fixă,
Luai o poză veche de album,
Mai mult o umbră şi-o lăsai întinsă.
„Acum―, i-am zis, „poţi trage, dacă vrei―,
„Priveşte-l, va muri―, el îmi strigase.
Bărbia-i tremura-ntre umeri grei,
Dinţii scrîşneau, mîna apropiase
Trăgaciul mic şi… trase, în sfîrşit!
Se auzi un strigăt: „Sunt chiar eu!―
De după umbra pozei, umilit,
Plîngea ţintaşul peste tatăl meu…
Am fost eu...
Am fost eu cel dintîi păcătosul.
Rîvneam lauri, rîvneam și arginți.
Te-am trădat și pe Tine, Christosul,
I-am trădat și pe bunii părinți.
Mă vedeam doar pe mine în toate,
Rătăceam zi și noapte, mereu.
Nu știam că-ntre viață și moarte
destineliterare@gmail.com
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Stăpînește doar El---Dumnezeu.
Și-l huleam, și-alegeam blasfemia
Ca drapel fluturînd ne-ncetat.
Ce smerită era iasomia!
Ce statuie eram de păcat!
Pînă m-am prăvălit, ca smochinii
Sterpi și goi, din trufie în lut.
Și-am fost dus la izvorul Luminii
Și prin lacrimă am renăscut!
23 august 2015
De prisos
lui Ion Cuzuioc
Fericit ca mine nu e nime',
Fericit ca mine---numa' eu.
Sunt sărac în bani, bogat în rime
Și-l slăvesc pe Tatăl cînd mi-i greu.
Lumea spune c-aș avea castele
Și-avuții la care n-am visat.
Legănat în scrînciob sunt de stele
La etajul 9, împărat!
Și încerc să fiu numai iubire
Și-ncercarea este tot mai grea
Și bătrîn de-atîta fericire,
Teamă mi-i că nu am cui o da!

Numindu-l Înaintemergătorul.
Dacă privim atenți, desprinși de noi,
Timpul ce-l respirăm cu densă ceață
E-un crîng de răni, prin care-n dimineață
Trece îngîndurat Mihai Cimpoi.
***
Purtam în mine un mormînt. Al cui?
Aceasta nu știam, dar mi-era greu.
Parcă era mormînt de Dumnezeu.
Și-n timp ce mă rugam, atunci văzui
Că s-a surpat din inimă ceva.
Și-am început să cînt: "Aleluia!".
Încălțări noi
Pentru Lusiana Drăguşin, la prima ei carte
Tîrzie, clipa cerea orei vamă,
Se înmulțeau Golgotele mereu,
Dar tu, în iarnă, fără nici o teamă,
Desculță te pornii spre Dumnezeu.
Deodată cerul se făcu psaltire,
Deschise porțile un crin de Har
Și Domnu-ți dărui la întîlnire
Sandale noi din plînsul Lui de jar.
14 mai 2016,
Chișinău

18 mai 2016
Dumnezeu la o cafea
Înaintemergătorul
pentru Mihai Cimpoi
Înseninat de o poveste veche
Și-mpovărat de prea mult cer de leac,
Trece Mihai Cimpoi prin acest veac,
La braț cu poezia---ce pereche!
Intrăm în timpul lui după lumină,
Să luăm cîte-un potir umplut cu har
Și-atunci cînd toate parcă-s în zadar
Ceru-i coboară-n ochi și i se-nchină.
Voievodalu-i mers trezește-n ierbi
Ziua din somn, ca pe-un copil ce crește,
La geamul lui tăcerea gîngurește
Și-o sorb în vis închipuiții cerbi.
Cuvintelor fiind apărătorul,
Azi graiul nostru ce-a învins pustia
Își dă-ntîlnire iarăși cu vecia,
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De-o vecie viscoleşte
Cu luceferi, nu cu nea.
Astă-seară poposește
Dumnezeu la o cafea.
Obosit, abia vorbeşte,
Turlă rară — vorba Sa.
Astă-seară mă răpește
Dumnezeu la masa mea.
Taci mai bine, Te-odihneşte,
Sunt, de vrei, tăcerea Ta,
Astă-seară cînd opreşte
Ceru-ntreg la poarta mea.
Şi-o să pururi viscolească
Pacea Lui inima mea,
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De-o să crească, să tot crească!,
Veşnicii în urma Sa.

Și nu ne-am aminti o clipă
Că numai Darul nu-i risipă!
5 mai 2016

Sfatul cuvintelor
Ochii tăi sunt izvoare de iubire,
Înveşnicesc de tine, Pustiire,
Şi lăcrimînd, spre mine cînd te-ntorci,
Din mare ies în patrafir de scoici.
Ce-apus de aur cîntă pe pămînt,
În care de-ai muri e-o fericire!
O candelă de boltă atîrnînd,
Înveşniceşti de mine, Pustiire!
Şi de atîta taină-mpărătească
Slovele se întrec să mă gîndească.

***
Să ne îmbătăm cu lacrimi
La mormîntul celui dus
Și spălîndu-ne de patimi
Să fim una cu Iisus.
Să ne-mpărtășim cu taine,
Ca atunci cînd vom zbura
În a cerurilor haine
Să nu știm ce-i lacrima.
5 mai 2016
Eminescu

***
Să fii în Adevăr, nu-n jerbe,
Să sorbi din Tu, cum sorb din Eu
Şi limba doldora de verbe
Să te proclame Dumnezeu.
Să nu-ţi faci templu din Minciună,
Care emite nedreptăţi,
Netrecerea trecînd să-ţi pună
Sărutul gloriei pe cărţi.
Suflet lacrimogen, de ceară,
Să nici pricepi ce s-a-ntîmplat
Că prins-au rănile să moară
Şi ninge ca-ntr-un fals tratat
Prin care, dogmă de argint,
Te caut, Lume, să mă mint.
Rugăminte
Nu le mai ziceți: boschetari,
Nici vagabonzi, nici cerșetori.
Abandonați sunt de feciori
Și-s frații noștri---cei mai mari!
Nu le mai ziceți: potlogari,
Nici nespălați, nici păduchioși.
Ei sunt atîta de sfioși
Și-s frații lui Christos---cei mari!
Nu le mai ziceți că-s hoinari,
Căzuți de pe-ale vieții culmi.
Ei sunt sărmanii astei lumi
Și fără ei am fi barbari,
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Ciocoii la Palat și tu--suflor,
Ciocoii hohotind, gravizi de sine
Și tu, în nopți tîrzii, c-un singur dor:
Cel de-a muri în brațele marine.
Ciocoii petrecînd și tu-ngropat
În burgul fără valuri sibiline,
Un burg prin care strigă ne-ncetat
O mare alergînd, cu dor, spre tine.
24 aprilie 2016, Ipotești
Balada cosașului etern
E-așa subțire și așa sfioasă,
O-nconjur să n-o calce talpa mea
Și tocmai cînd e iarba mai frumoasă
Vine cosașul fluierînd prin ea.
N-o frîng, Iisus din mine nu mă lasă
Ca să-i scurteze viața mîna mea
Și tocmai cînd e floarea mai frumoasă
Vine cosașul fluierînd spre ea.
Astfel în ierbi și-n flori îmi aflu casă,
Acolo-i bucuroasă rana mea
Și tocmai cînd mi-i clipa mai frumoasă
Vine cosașul fluierînd la ea.
Și melodia lui e-așa duioasă,
Parc-ar veni de dincolo de stea
Și tocmai cînd i-o fi viața frumoasă
Va bate un cosaș la ușa sa.
22 aprilie 2016

destineliterare@gmail.com

Destine Literare
Psalm de lumînărar
Doamne, fă-mă-n schitul mîntuirii
Un lumînărar, de s-o putea.
Să veghez la flacăra iubirii,
Să mă pomenești în casa Ta!
Doamne, fă-mă să rămîn întruna
Un lumînărar în vreme grea.
Să aprind și stelele, și luna,
Să mă pomenești în casa Ta!
Doamne, fă-mă-n infinita noapte
Un lumînărar, crezînd abia.
Să-ți sărut picioarele sfărmate,
Să mă pomenești în casa Ta!
Doamne, nu mă osîndi la caznă,
Un lumînărar de-aș rămînea,
Plînsul meu să-ți cînte o priceasnă,
Să mă pomenești în casa Ta!
Doamne, nu tăgăduiesc Înaltul,
Un lumînărar să fiu aș vrea
Și-ntr-o zi, cînd m-o strivi păcatul,
Și-oi fi eu pe cruce, vinovatul,
Să mă pomenești în casa Ta!
17 aprilie 2016
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Doamne, sufletu-mi se teme
Un pustiu e-ntreg pămîntul,
Lăcrimez să nu disper
Și mă fericesc cu gîndul
Că-i dreptate numa-n cer.
Acolo etern cuvîntă
Acel fără de păcat
Și în taina Lui cea sfîntă
Orice suflet e-mbrăcat.
Acolo trăiește Harul
Ce se-mparte tuturor,
Însă n-are capăt darul
Din al raiului izvor.
Doamne, sufletu-mi se teme
De omul viclean și rău.
Fă s-ajung cît mai devreme
Pasăre la pieptul Tău.
Să Te cînt cu bucurie
Zi și noapte, ne-ncetat
Și-al meu suflet să nu știe
Veci de veci alt împărat!
15 aprilie 2015
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Isabela VASILIU-SCRABA
(ROMÂNIA)

Acad. M. Eliade și neoiobăgia ideologică post-decembristă
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-acadmieliade/

Motto: „In ciuda progresului fantastic al mijloacelor de comunicații, adevărul pătrunde greu, e parcă
împiedicat, parcă legat de cine știe câte ocale de fier. Mai mult, progresul acesta înlesnește-dimpotrivărăspândirea minciunii”. (Virgil Ierunca, Românește, 1964).
REZUMAT DE IDEI: Fără opere complete (după 1990) și fără un cuvânt oficial de mulțumire pentru
donația sa din 1984, Eliade a devenit post-mortem academician în compania lui Dobrogeanu-Gherea și a
altora. Prezențe după gratii și absențe din Academia Română. Excluderi scandaloase și reprimiri pe
tăcute. Numele ministrului culturii post-decembriste ghicit de Culianu înainte de căderea comunismului.
Optimism eliadesc neconfirmat: Recunoașterea academică a lui Culianu sub semnul „sindromului Paul
Robeson”. Neoiobăgia ideologică post-comunistă și platonismul „celui mai mare istoric al religiilor din
secolul XX”. „Nestemate” ale României culturale de azi: două volume omagiale închinate de M. Neamțu
directorului A. Pleșu după filtrarea lui Eliade prin sita marxistă.
Un turnător îl descria pe Eliade în 1985 ca o
persoană „extrem de temperamentală și un
interlocutor foarte agreabil …de o luciditate, de o
vioiciune și de o tinerețe spirituală cu totul
surprinzătoare pentru vârsta sa înaintată, pe care,
intelectual vorbind, nu o arată prin nimic‖,
specificând că este „integral dependent de soția
sa‖ (cf. unei descrieri rutinate în încălcarea dreptului
oricărui om la o viață privată, vezi vol. Mircea
Eliade în arhiva Securității, București, 2008, pp.
230-231).
Din lista de academicieni români reiese că Mircea
Eliade, membru al celor mai renumite academii
vestice (cf. Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade și
brațul lung al Inchiziției comuniste;
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-eliadewikipedii5/ ) a fost uns după
decembrie 1989 membru al Academiei Române,
știut fiind că satrapii diriguitori ai culturii comuniste
împiedicaseră constituirea la Biblioteca Centrală
Universitară unui fond „Mircea Eliade‖ (după unele
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zvonuri, donația lui Eliade fiind arsă la B.C.U. în
decembrie 1989). Oficialii comuniști au „neglijat‖
chiar și expedierea câtorva rânduri de mulțumire ce i
s-ar fi cuvenit în 1984 renumitului filozof al
religiilor care donase Bibliotecii Centrale
Universitare „un număr de 1000 de cărți (sinteze,
enciclopedii, tratate)‖ (cf. Dosar CNSAS, fond SIE,
dosar 167/2, f. 198 în vol.Mircea Eliade în arhiva
Securității, Ed. Mica Valahie, București, 2008,
p.233 si p.241) din biblioteca sa personală: colecția
revistei „Antaios‖, opere C. G. Jung, „EranosJahrbuecher‖, etc (cf. M. Eliade, Jurnal, 18 mai
1984). Cu un an înainte de marea trecere,
academicianul Eliade consemnează următoarele:
„Îmi pare rău că planul cu biblioteca mea pe care
voiam s-o dăruiesc în întregime Bibliotecii
Academiei sau [Bibliotecii Centrale Universitare]
Universității nu se realizează. De un an de zile nici
un cuvânt‖ (M. Eliade, 18 martie 1985). Si într-o
notă către Securitate din iulie 1985 în care poliția
politică era informată despre revenirea lui Mircea
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Eliade la Paris pe 17 iunie 1985 găsim precizarea că
„poziția sa față de țară e…preponderent negativă‖
datorită „atacurilor și etichetărilor ca legionar‖, la
care s-au adăugat pe de-o parte supărarea pricinuită
de cenzura comunistă care a amânat iarăși publicarea
celui de-al doilea volum de Istoria credințelor…
(apărut în Republica Socialistă România după
moartea lui Eliade), pe de altă parte „nemulțumirea
că nu primise cel puțin o scrisoare de confirmare a
donației‖ (Mircea Eliade în arhiva Securității, 2008,
p.241).
Îmi amintesc cum la o vizită, fostul
universitar deținut politic, Anton Dumitriu îmi
povestise că l-a refuzat pe președintele Academiei
care-i propusese fotoliul de academician. Filozoful
Anton Dumitriu - premiat în 1940 de Academia
Română (desființată practic în 1948) – i-a spus lui
M. Drăgănescu, la acea dată președinte al
Academiei) că „preferă să devină academician postmortem, precum Noica‖(vezi Isabela VasiliuScraba, Despre Anton Dumitriu ca interpret al
cogito-ului cartezian;
http://www.scribd.com/doc/173015860/IsabelaVasiliu-Scraba-Despre-Anton-Dumitriu-ca-interpretal-%E2%80%9CCogito%E2%80%9D-uluicartezian ). Răspunsul filozofului A. Dumitriu
(1905-1992) ales dincolo de Cortina de fier membru
al Academiei Mediteranea (Roma) și al Academiei
Marchese (Ancona) a dovedit o uimitoare înțelegere
a situației istorice post-decembriste (vezi Isabela
Vasiliu-Scraba, „Rinocerizarea”
criteriului
biografic la un istoric dilematic;
https://isabelavs2.wordpress.com/isabelavsrinocerizarea/ ). Fiindcă și după un sfert de secol de
manipulare mediatică cripto-comunistă, calitatea de
membru al Academiei a rămas să fie, ca în perioada
dintre 1948 și 1989 o problemă controversabilă, de
punerea ei în discuție fiind scutit din fericire doar
logicianul Anton Dumitriu neinstalat post-mortem în
fotoliul de academician. In schimb, fără a mai putea
fi consultat, a devenit academician în postcomunism fostul universitar Mircea Florian, atât de
bătut și de chinuit opt luni de către Securitate încât
la întoarcerea acasă n-a mai fost recunoscut de soție.
Probabil că în opinia mercenarilor ocupantului
sovietic, filozoful M. Florian (1888-1960) devenise
un prezumtiv dușman al regimului întrucât înainte
destineliterare@gmail.com

de a doua răpire a Bucovinei de Nord predase logica
la Universitatea din Cernăuți, după ce ani de zile a
predat la Universitatea bucureșteană.
In epoca „dupărăzboiului‖ (Vintilă Horia) când
propagandistul Silviu Brucan cerea prin ziarul
„Scânteia‖
condamnarea
la
moarte
a
academicianului Gh. I. Brătianu (cf. ro-wiki,
16/03/2016), cu prilejul „restructurării‖ Academiei
Române, odată cu academicianul (post-mortem)
Mihai Eminescu, a fost uns academician și scriitorul
C-tin Dobrogeanu-Gherea (1855-1920), insistent
elogiat de culturnicii regimului comunist și postcomunist. Mai toate orașele posedă și azi străzi cu
numele Dobrogeanu-Gherea, scriitor de valoare
controversată mediatizat după 1990 prin dicționarul
cu „111 opere fundamentale din filozofia
românească‖ (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea
Vulcănescu
într-un
dicționar
de
Humanitas; http://tribuna-magazine.com/mirceavulcanescu-in-zdranganit-de-tinichele/;
sauhttps://isabelavs2.wordpress.com/mirceavulcanescu/isabelavs-vulcanescudictionar/ ; precum
și Isabela Vasiliu-Scraba, Pelerinaj la Păltinișul lui
Noica, http://www.romanianstudies.org/content/201
0/09/isabela-vasiliu-scraba-camera-13-a-vilei-noicade-la-paltinis/ ).
Neoiobăgia (1910) lui Gherea a fost
apreciată ca operă filozofică „fundamentală‖ de I.
Ianoși, dovedit în 1995 plagiator după Kant-ul
Rodicăi Croitoru (rev. „România liberă‖, cu pasajele
copiate puse în paralel cu sursa lor nemenționată de
Ianoși). Necitită spontan de nimeni, Neoiobăgia lui
Dobrogeanu-Gherea este larg prezentată (în dicționarul de la Humanitas din 1997) de acest dogmatic
cu liceul pe puncte „de tânăr călit la focul slovei
sovietice‖ (vezi Isabela Vasiliu-Scraba,Istorie trucată în loc de filozofie sau Prejudecăți în loc de judecăți, în vol.: Contextualizări, Ed. Star Tipp, 2002,
pp. 117-128;
http://www.scribd.com/doc/130732402/IsabelaVasili
uScrabaContextualizari ).
Includerea în Dicționarul operelor filozofice
românești (Ed. Humanitas, 1997, pp. 149-151) unor
probleme
agrare
care-l
preocupaseră
pe
Dobrogeanu-Gherea după răscoala tăranilor de pe
„Fischerland‖ (moșia din nordul țării arendată de
Fischer), extinsă în 1907 și în alte părți, viza
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probabil revigorarea ideologiei comuniste care
făcuse posibilă în 1948 intrarea post-mortem în
Academie a acestui modest autor. Dintr-o scrisoare către Paul Miron trimisă de „cel mai mare poet‖ (cf.
E. Ionesco) aflat în exil-, aflăm că spre a nu scrie
„unde, la cine, deci la care arendaș, a început
răscoala din 1907‖ Liviu Rebreanu (devenit
academician în 1940) a primit „cel mai colosal
onorariu‖ din istoria editurii Adevărul-Dimineața: „o
jumătate de milion de lei pentruRăscoala‖ (Horia
Stamatu, 15 ianuarie 1989, în vol.: Paul
Miron, Corespondență, București, Ed. Jurnalul
literar, 2007, p. 108).
Un cititor curios - înarmat cu răbdarea
necesară parcurgerii tuturor numelor din lista
academicienilor noștri (ceva critici de artă,
muzicieni, pictori, literați, geologi, juriști și
folcloriști, pierduți în noianul de ingineri,
economiști, ingineri agronomi, filozofi marxiști,
fizicieni, electroniști, chimiști, matematicieni,
medici, medici veterinari, politruci, biologi,
(politruci -) lingviști, (politruci-) istorici, silvicultori,
biochimiști și câțiva arheologi sau istorici cu și fără
vechime după gratii;
http://www.acad.ro/bdar/armembri.php ) -, îl va găsi
negreșit pe autorul Neoiobăgiei introdusă în 1997
între volumele de filozofie de un viitor membru de
onoare al Academiei române.
Lista academicienilor accesibilă on-line ascunde din păcate „absența‖ universitarului Gh.
Brătianu de la sesiunile Academiei când era prezent
la anchetările din închisoarea de la Sighet unde avea
să fie asasinat după gratii. Ascunsă rămâne și „absența‖ academicianului Ion Petrovici (care a ținut
discursul de răspuns la primirea romancierului Liviu
Rebreanu în Academie), prezent în inchisorile de
exterminare din lagărul comunist. Ascunsă a fost și
eliminarea dintre academicieni a filozofului Blaga
(dat afară din învățământul superior precum universitarul Anton Dumitriu, universitarul Mircea Florian,
profesorul Ion Petrovici, etc.,), exclus din Academie
odată cu acad. Gh. I. Brătianu, acad. Ion Petrovici,
acad. Nichifor Crainic și alții, a căror „absențe‖ bine
camuflate țin de tehnica dezinformării practicate mai
bine de șapte decenii.
Fără intenție, sau poate dinadins, nesemnalați rămân
de asemenea toți anii post-decembriști de reprimire
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în Academie a foștilor academicieni îndepărtați de
mercenarii ocupantului. Ca nimeni să nu afle data la
care foști academicieni decedați au reintrat în Academie, fie în calitate de uciși după gratii sau în
postură de supraviețuitori ai bătăilor, foamei și frigului din temnițele politice, precum istoricul academician Silviu Dragomir a cărui moarte a survenit după
ieșirea
din
temniță
(https://isabelavs2.wordpress.com/miscellanea/isabel
avs-adnotat3-interviu-alxdragomir/ ).
Din cartea lui Ion Varlam (Pseudo-România,
București, 2004) am aflat că a existat la Radio Europa liberă încă din anul morții academicianului (postmortem) Constantin Noica o înregistrare unde
apăreau nume ale politicienilor de după „era comunistă‖, printre care si numele ministrului culturii
post-comuniste, „ghicit‖ ca prin miracol de profesorul de română (în Olanda) și de italiana (în SUA)
Ioan Petru Culianu, asasinat când era pe punctul de a
fi angajat la Chicago profesor asociat de istoria religiilor (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Era minciunilor
legate de cariera lui I.P.Culianu şi o nouă ipoteză -a
lui Ezio Albrile- privitoare la asasinatul politic de la
Chicago ;
http://www.scribd.com/doc/226206379/IsabelaVasili
uScrabaEliadeCuliBeletristica ). Pe 3 februarie 1983
Culianu îi scrisese din Olanda academicianului Mircea Eliade că s-ar fi dus de două ori la Paris, „cu
ocazia unor interviuri‖ pentru cele două cărți apărute
la sfârșitul anului 1984 cu sprijinul acad. Mircea
Eliade. Una făcuse obiectul doctoratului de 3-eme
cycle, obținut în 1980 cu ajutorul profesorului Eliade
ca președinte al comisiei de la Sorbona (vezi Dialoguri întrerupte), cea de-a doua fiind pornită
de la o lucrare din vremea studenției bucureștene
când citea cărți din depozite necatalogate (vezi interviul din Italia, 1990). Ambele lucrări fuseseră
scoase în Franța chiar de editorii care-l publicau pe
academicianul Eliade premiat de Academia Franceză
pentru lucrările sale științifice apărute la respectivele
edituri. În scrisoarea amintită, asistentul de română
de la universitatea din Groningen precizează că interviurile au fost mai ales despre Eros et Magie…. In
1984-1985, când nu scria note despre Eliade către
Securitate (vezi dactilograma de la sfârșitul lui iulie
1984 din vol. Mircea Eliade în arhiva Securității,
București, 2008, pp.233-234, unde consemnase că a
destineliterare@gmail.com
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citit teza mediocrei Adriana Berger care l-a căutat
insistent)tânărul Culianu „pregătea febril‖ teza pe
care trebuia s-o termine neapărat: „altfel nu-mi mai
pot da Doctoratul d-Etat‖, scria el pe 3 febr. 1985.
Doctorandul Culianu a susținut în ianuarie 1987 teza
sa despre „istoria gnozelor dualiste‖ publicată prima
dată de editura universitară din orașul francez Lille
într-o colecție axată pe astfel de lucrări.
Din scrisorile trimise academicianului
Mircea Eliade se cam vede că asistentul de română a
lui Noomen era un pic fanfaron. Căci el alege să
desemneze pompos ca „opus magnum al meu cu
istoria gnozelor dualiste‖ (scrisoarea din 3 febr.
1985) întârziata sa teza despre gnoză la care a lucrat
de zor, întrucât, dacă n-ar fi predat-o „până în
ianuarie 1986‖ (drd. Culianu, 3/02/1985), nu și-ar
mai fi putut da acest examen hotărâtor pentru o
carieră universitară. Pe 11 martie 1985 chiar se
plângea profesorului Mircea Eliade (1907-1986) că
cei de la Harvard i-au „respins o cerere de bursă
întrucât nu are încă Doctoratul de Stat. După
moartea lui Eliade (22 aprilie 1986), ca s-o
impresioneze pe Hillary* decupase din textul scris
după încheierea volumului III de academicianul
Eliade către unul dintre editorii săi parizieni (text în
care delega pe tânărul I.P. Culianu să se ocupe de
editarea volumului IV și a micului dicționar al
religiilor, vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Un al
patrulea volum de Istoria credinţelor şi ratatele
colaborări dintre Mircea Eliade şi Ioan Petru
Culianu, în rev. Arges, Anul IX/XLIV, Nr.4, aprilie
2009, p.22 sau
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/Culianu_in_col
ab3.htm ) – fragmentul în care Eliade explica alegerea sa scriind că „în circa zece ani‖ Culianu va fi
probabil considerat de mediul universitar francez
drept „unul dintre cei mai importanți istorici ai
religiilor‖ (M. Eliade către Payot, 3 febr. 1983;
Culianu supralicitează odată cu traducerea: „M. Eliade told me that in ten years I was going to be the
best historian of religions alive, he knew them all‖,
14 oct. 1986).
Alegerea unui „viitor‖ specialist a fost
cumva forțată de moartea unui specialist recunoscut
de lumea academică, indianistul Sergiu Al- George
pe care Mircea Eliade îl „aprecia enorm‖ și căruia
voia să-i scrie ca să-l roage să-l ajute să încheie
destineliterare@gmail.com

volumul IV (Mircea Eliade, 2 ian. 1982 către editorul său din București). Privitor la istoricii francezi
ai religiilor, academicianul Mircea Eliade se pare că
s-a înșelat, I. P. Culianu neajungând nicicând să fie
văzut în Franța ca „unul dintre cei mai importanți
istorici ai religiilor‖.
Faimosul Eliade, despre opera căruia s-au
scris peste „200 de volume omagiale, monografii,
teze de doctorat‖ (Noi glose despre Mircea Eliade,
București, 2006, p. 175), a intuit mai bine evoluția
tânărului Douglas Allen, a cărui monografie „Mircea
Eliade‖ o recomandase spre traducere în
franceză (după acea primă carte -apărută la Paris
datorită recomandării marelui istoric al religiilor,
Douglas Allen a scris încă vreo cinci volume despre
gândirea eliadescă), preferând-o cărții cu același
subiect publicată de I.P.Culianu în italiană.
Lucrarea Mircea Eliade (Assisi, 1978) scrisă de
tânărul asistent al lui Noomen i-a părut de un nivel
stiințific nesatisfăcător (cf. corespondența „întreruptă‖; vezi art. Isabela Vasiliu-Scraba, O suită de
qui pro quo-uri în „Dialogurile întrerupte” de Eliade și o primă colaborare ratată de Culianu, în rev.
Alternativa, Canada, august 2015;
http://www.alternativaonline.ca/IVS1508.html ),
deși, cu generozitatea sa bine cunoscută, profesorul
Eliade i-a îngăduit lui Culianu să folosească pe post
de prefață câteva rânduri amabile și încurajatoare
dintr-o scrisoare.
După moartea academicianului Eliade,
„olandezul‖ Culianu și-a editat la Paris doar doctoratul de stat (într-o a doua ediție, la fel de puțin remarcată de mediul academic francez ca și prima
tipărită la Lille). Lucrările neterminate de Mircea
Eliade au apărut ca fiind ale lui Eliade (la Paris doar
„Dicționarul religiilor‖ în format de buzunar, nu și
volumul al IV-lea –publicat de nemți- , pentru care
Culianu a insistat să fie trecut pe coperta volumului
colectiv numele lui Eliade, primind această încuviințare de la Christinel Eliade, vezi Isabela VasiliuScraba,Un al IV-lea volum…,
http://www.isabelavs.go.ro/Articole/Culianu_in_col
ab3.htm ).
Din nefericire, chiar intervalul de zece ani
prognozat în 1983 de Mircea Eliade s-a dovedit prea
mare. Brațul lung al regimului polițienesc din țara
aflată în „tranziție‖ scurtase brutal, după numai opt
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ani, promițătoarea carieră pe care ar fi făcut-o I.P.
Culianu după angajarea sa la Divinity School.
In interviul luat în America la sfârșitul anului
1990 și publicat de rev. „22‖ la începutul lunii mai
1991, profesorul Culianu (asasinat la Chicago pe 21
mai 1991) desemnase drept „sindromul Paul
Robeson‖ situația în care un ins lipsit de
recunoaștere internațională e trâmbițat ca „cel mai
valoros din lume‖ între granițele închise ale unei
culturi atent urmărite și dirijate din umbra serviciilor
ei de pază. Total necunoscut în Statele Unite, despre
cântărețul Paul Robeson, Culianu aflase din
România comunistă că ar fi fost „cel mai mare bas
din lume‖ (De vorbă cu I.P. Culianu, interviu
republicat în rev. „22‖, nr.21/2001, p.14).
In ciuda unui sfert de veac de promovare
extrem de asiduă (în România și în afara ei prin
filialele Institutului Cultural Român de dincolo de
granițele țării) sub semnul „sindromului Paul
Robeson‖ apare azi însăși „recunoașterea‖
academică a lui Ioan Petru Culianu în calitate de
istoric al religiilor „mai bun decât Eliade‖ (cf.
televizatului Andrei Pleșu, director al Institutului de
Istoria Religiilor), sau cot la cot cu Eliade (cf. unui
salariat al lui Pleșu, Andrei Oișteanu: Doi istorici ai
religiilor de o notorietate colosală), ori măcar în
„prietenie intelectuală‖ (cf. Eugen Ciurtin, secretarul
științific al Institutului de Ist. Religiilor) cu
academicianul Mircea Eliade înlăturat cu
totdinadinsul din oficiala ierarhie a valorilor
românești (cf. Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade
și detractorii lui; în rev. „Clipa‖, SUA, Anul XXIV,
mai
2014; http://www.clipa.com/a7934-IsabelaVasiliu-Scraba-Eliade-si-detractorii-lui-sauRafuiala-oamenilor-de-r226-nd-cu-omulsuperior.aspx sau
https://isabelavs2.wordpress.com/mirceaeliade/isabelavs-eliadedetractori4/ ).
Din luna martie 2016, contra cost, se poate
audia în București un curs ținut de secretarul
științific al Institutului condus de Pleșu unde se pare
că domnește o „neoiobăgie ideologică‖ (Virgil
Ierunca) rezultată din „canonul lecturii relativiste‖
impus de „modernitate‖.
„Inventarea modernității‖ și interesul
teoretic pentru „raporturile de putere‖ par a fi cele
două zeități tutelare ale institutului de istorie a
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religiilor. Mai greu de aflat ar fi cărei săli îi
corespunde fiecare din zeități, ambele potrivindu-se
de minune sălii numită „Culianu‖, după numele
fostului comunist a cărui înregimentare ideologică ia permis în 1972 să obțină viza pentru Italia, de unde
a ajuns apoi in Olanda să predea 12 ani limba
română, pe urmă să predea italiana în SUA, fiind
asasinat când era chiar pe cale de a fi angajat la
Chicago profesor asociat de istoria religiilor.
După anunțul citit pe internet, secretarul
științific va vorbi în prelegerile sale despre așa-zisa
„prietenie intelectuală‖ dintre așa-zișii egali de mari
istorici ai religiilor, Culianu și Eliade, Eugen Ciurtin
fiind un dublu specialist, atât în tezele de doctorat
scrise de I.P. Culianu (vezi moștenirea lui Culianu
fotografiată în 1992 în rev. „Cotidianul‖-Supliment
literar L.A.I., 18 mai 1992;
https://fr.scribd.com/doc/179318328/IsabelaVScraba
MicsorareEliadeGonflareCulianu ), cât și în tezele
despre simpatiile politice de tinerețe ale
insomniacului Eliade care lucra 20 de ore din 24.
La Institutul condus de Andrei Pleșu („sub cupola‖
Secției de istorie a Academiei, vezi Isabela VasiliuScraba, Un fals filosof al religiilor -Andrei Pleşudespre unul autentic: Mircea Eliade), se pare însă că
adevăratul specialist în studierea platonismului
eliadesc (în directă descendență a platonismului
naeionescian,
vezi
Isabela
VasiliuScraba, Metafizica lui Nae Ionescu, Slobozia, Ed.
Star Tipp, 2000;
http://www.scribd.com/doc/132110995/IsabelaVasili
uScrabaNaeMetafizica ) ar fi Mihail Neamțu
(n.1978). Pentru că el este cel care, înarmat cu
„premizele sceptice ale modernității‖, s-a războit cu
„puritatea fenomenologică a datului religios‖. Întrun text difuzat de site-ul „România culturală‖, fostul
bursier al lui Pleșu a observat un lucru pe care l-au
tot observat criticii marxiști ai lui Eliade: anume că
faimosul filozof al religiilor ignoră calapodul istoricității, făcându-se în mod special vinovat de ignorarea
inegalităților economice. „Nevoia [lui Eliade?] de
contemplație‖ este un subtitlu pus de M. Neamțu la
derută spre a marca un scurt pasaj în care se referă la
o polemică iscată de ziarul comunist condus de
Alexandu Sahia. Comuniștii din interbelic reproșau
criterioniștilor - din grupul cărora făcea parte în
1934 suplinitorul lui Nae Ionescu la catedra de metadestineliterare@gmail.com
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fizică-, faptul că „ignoră primatul economicului‖.
Or, cam acesta este numitorul comun al diverselor voci care își imaginează că ar critica opera
științifică ( http://www.idref.fr/026849755 ) scrisă
de Mircea Eliade: ―la ora actuală, criticii lui Eliade
se recunosc după mediocritatea lor. Ei nu au nimic
de spus în domeniul istoriei religiilor şi de aceea se
alătură corului celor care dezinformează /…/ Chiar
accepţiunea de sacralitate pe care o dădea Mircea
Eliade timpului [Marelui Timp] le pare o
ameninţare la adresa controlului politic al
istoriei‖ (cf. Ch. Long, în rev. ―Arges‖, sept. 2007,
interviu luat de Gabriel Stănescu).
In opinia modeștilor critici români și străini,
„cel mai mare istoric al religiilor din sec. XX‖ ar fi
greșit pentru că nu s-a pus la unison cu opiniile (si
directivele) neo-marxiștilor, ignorând condiționările
contingente ale credințelor religioase. Articolul
despre raportul lui Eliade cu marxiștii a fost scris de
Mihail Neamțu înainte de coordonarea celor două
volume de omagiere a directorului Andrei Pleșu,
marcând trecerea câtorva luni de la înființarea
Institutului de Istorie a Religiilor (9 ian. 2008)
compus dintr-o sală purtând numele lui Eliade si o
alta (mai la vedere) numită „Culianu‖.
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ani de la moartea acestuia și la 30 de ani după
moartea discipolului său, Sergiu Al-George, pe hârtie în rev. „Acolada‖, Satu Mare, nr.10, octombrie
2011,
p.6,
7,
si
26;
online
la
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http://www.scribd.com/doc/167095578/IsabelaVasiliu-Scraba-In-%C5%A3ara-lui-Mircea-Eliadela-25-de-ani-de-la-moartea-acestuia-%C5%9Fi-la30-de-ani-dup%C4%83-moartea-discipoluluis%C4%83u-Sergiu-Al-George ;
sau
http://isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVS11Precizari-Wendy_despreCulianu.htm.
15- Isabela Vasiliu-Scraba, Despre lipsa de individualizare a călăilor, sau Despre lipsa individualizării anchetatoarei din romanul eliadesc „Pe Strada Mântuleasa”, pe hârtie în rev. „Tribuna‖, ClujNapoca, anul XII, 16-28febr., nr. 251/2013, pp.2021;
sauhttp://fr.scribd.com/doc/172501135/IsabelaVScra
baEliadeStrMantuleasa.
16- Isabela Vasiliu-Scraba, Academicianul M. Eliade
și
neo-iobăgia
ideologică
postdecembristă; http://www.scribd.com/doc/200150811/Isabe
laVasiliuScrabaAcadEliade.
17- Isabela Vasiliu-Scraba, Metafizica lui Nae
Ionescu în unica și dubla ei înfățișare, Slobozia, Ed.
Star
Tipp,
2000; http://www.worldcat.org/title/metafizica-luinae-ionescu-in-unica-si-in-dubla-eiinfatisare/oclc/48753439.
18Isabela
Vasiliu-Scraba, Contextualizări.
Elemente pentru o topografie a prezentului,
Slobozia,
Ed.
Star
Tipp,
2002; http://www.worldcat.org/search?q=Isabela+va
siliu-scraba&qt=owc_search.
19- Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea Eliade despre
neo-platonismul din arta lui Camilian Demetrescu,
pe hârtie în rev. „Tribuna‖, Cluj-Napoca, nr.
264/2013,
pp.
28-29,
sauhttp://www.isabelavs.go.ro/Articole/IsabelaVSEliade10-Camilian.htm ; sau online în Revista
„Agero‖
din
Stuttgart; https://fr.scribd.com/doc/168929559/Isabe
laVasiliuScrabaEliadeCamilianDemetrescu.
20- Isabela Vasiliu-Scraba, La centenarul nașterii
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poetului Horia Stamatu: ciudățenii criptocomuniste;
on-line http://www.agerostuttgart.de/REVISTAAGERO/CULTURA/La%20centenarul%20nasterii
%20poetului%20Horia%20Stamatu%20de%20IVS.
htm.
Cuvinte cheie:„ Isabela Vasiliu-Scraba”; „Academia Română”, „neoiobăgie ideologică”, „Mircea
Eliade”, „manipulare cripto-comunistă”.

ade, nu a fost trecută pe coperta cărții. Christinel
Eliade îl numise prin procură pe Culianu executor
literar (cf. Liviu Bordas, Completări documentare la
cap. „Reconstituiri‖, din vol. Viorel Cernica
(coord.), Studii de istorie a filozofiei românești. Vol.
VIII, Mircea Vulcănescu, Ed. Academiei, București,
2012, p. 318), iar Culianu a convins-o să accepte să
apară numele lui Mircea Eliade pe volumul german
din 1991 scris de un colectiv de autori (fostul volum
IV care nu mai avea colaboratorii care-i trimiseseră
materialele lui Eliade, si după moartea acestuia le-au
retras), volum IV prefațat de Culianu. Mentionările
bibliografice ale micului Dicționar al religiilor îi
plasează pe cei trei la același nivel, deși dicționarul a
rezultat dintr-o atentă compilare a ideilor lui Eliade
(Isabela Vasiliu-Scraba, Micșorarea lui Eliade si
gonflarea lui Culianu odată cu traducerea
volumului: Mircea Eliade, Dictionnaire des
Religions (Paris,
1990); http://www.scribd.com/doc/203248530/Isabe
laVasiliuScrabaEliadeMicsorare1

* Hillary W., doctorandă la Divinity School în 1986,
este o autoare care singură n-a publicat nimic în domeniul istoriei religiilor. Fiind de vreo 22 de ani,
Culianu (cu doctoratul de Stat luat în Franța pe 10
ianuarie 1987) a trecut-o din galanterie drept coautoare a micului Dicționar al religiilor alături de
acad. Mircea Eliade. În 1990 acest dicționar a fost
scos la Paris cu numele profesorului Mircea Eliade
tipărit în caractere de trei ori mai mari decât numele
necunoscutului I.P. Culianu, coautor și el, ca și Hillary, care, din cauza opoziției soției lui Mircea Eli.
http://www.scribd.com/doc/168346109/FisaWikipediaRoIsabelaVasiliuScraba
Sursa: https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-acadmieliade/

Teodor Buzu – Dimineața în iarbă
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Ioan VASIU
(ROMÂNIA)

În poeziile sale, Alexandra Mihalache dezmiardă cuvântul
Volumul de versuri, intitulat „Între cer şi
pământ―, semnat de tânăra poetă Alexandra Mihalache, a apărut anul trecut la Editura Universitară din
Bucureşti. Volumul este împărţit în patru capitole
distincte. Primul capitol, intitulat „Pe aripi de iubire―
grupează mai multe sonete, al doilea este intitulat
„Zâmbetul eternităţii―, cel de-al treilea, intitulat „Vitralii―, grupează 15 rondeluri, iar ultimul capitol se
intitulează „Târziul din noi―.
Fie că sunt versuri care respectă regulile fixe
ale sonetului sau rondelului, fie că sunt scrise în versuri albe, toate poeziile grupate în acest volum trădează un talent incontestabil, o stăpânire a limbii
române, o uşurinţă a versificaţiei şi, nu în ultimul
rând, o îndemânare rar întâlnită pentru caligrafierea
unor inedite şi frumoase metafore: „Mai lasă-mă să
îţi dezmierd cuvântul,/ S-a cuibărit în noi eterna
toamnă,/ Privirea ta şi astăzi mă condamnă/ Săngenunchez a săruta pământul.“ (Mai lasă-mă să îţi
dezmierd cuvântul - pag.31) sau: „Dezmierd clipe în
buchete de trandafiri/ care se adapă din inocenţa
timpului...“ (Zâmbetul eternităţii - pag.67).
Alexandra Mihalache este o îndrăgostită pătimaşă,
sinceră şi deloc prefăcută. Ea priveşte lumea înconjurătoare cu atenţia unui bijutier dornic să descopere
strălucirea ascunsă a inelului fermecat. Ea respiră cu
nesaţ aerul binefăcător al unei realităţi ce-i „hrăneşte― iubirea: „Vor scrie mulţi şi vor cânta iubirea/ Cu
pană şi vioară îngerească,/ Dar cine va-ndrăzni să o
privească/ Prin ochi de foc a-şi înfrunta menirea?“
(Vor scrie mulţi - pag.63).
În poeziile Alexandrei Mihalache „strigă iubirea printre ramuri de speranţă―, când „taina nopţii
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s-a risipit într-o tăcere“. Poeta este convinsă şi încearcă să-şi convingă şi cititorii că „la ţărmul făgăduinţei se va odihni iubirea“...„când soarele învaţă
să zâmbească“.

Alexandra Mihalache lasă condeiul să
„zburde― în voie pe coala de hârtie, aşa cum penelul
alunecă pe şevaletul capabil să imortalizeze
îmbrăţişarea mirifică a culorilor: „...O rază de
lumină/ M-a mângâiat pe tâmple cu ardoare,/ Iar
destineliterare@gmail.com
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toamna deveni atunci
senină/ Şi cerul meu a
căpătat culoare.“ (Te-am cunoscut - pag.99) sau:
„Doar alb şi negru într-o armonie -/ Să dezveleşti a
timpului culoare,/ Expresii care curg în simfonie /
Căci arta e a inimii valoare.// Se îmbracă albul doar
în întuneric/ Şi se dezbracă negrul de asprime,/
Penelul artei este unul sferic/ Iar arta doar un joc de
limpezime.“ (Între alb şi negru - pag.83). Tânăra
poetă trăieşte prin şi pentru poezie, lăsând impresia
că îi place să viseze cu ochii larg deschişi. Sufletul
vibrează precum coarda unei viori pe care lunecă un
arcuş imaginar: „Uneori plouă şi în suflet/ cu
speranţe sau regrete“ (Ploaia de azi - pag.123) sau:
„Când soarele răsare-n poezie/ O muzică divină se
aprinde,/ Iar fiecare vers e-o ciocârlie/ Şi-n scoruşi
de lumină ne cuprinde.“ (Cântec - pag.71).
Un talent poetic incontestabil, Alexandra
Mihalache evoluează cu fiecare nou volum publicat,
impresionând prin trăirile sale poetice, prin
muzicalitatea versurilor, prin crezul său optimist,
prin spontaneitatea şi aerul nostalgic al discursului
liric: „Când inima îmi cântă la vioară/ Pulsează un
fior dumnezeiesc,/ Lumini de aur care mănconjoară// O doină în priviri îmi împletesc,/ Apoi
din ceruri îngerii coboară/ Şi raiul meu la viaţă îl
trezesc.“ (Sonetul regăsirii - pag.54).
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Pentru eleganţa şi frumuseţa versurilor, aş
reproduce câte o strofă din toate sonetele grupate în
primul capitol al acestui volum, dar, cu regretul că
spaţiul tipografic pe care-l am la dispoziţie de data
aceasta nu îmi permite mai mult, reproduc două
strofe din sonetul intitulat „Tu ai plecat―- pag.12:
„Tu ai plecat şi şlefuiesc în daltă/ Metafora iubirii
nesfârşite,/ Să-mi readuci puteri nebănuite/ Când
inima-n acorduri vii tresaltă.// Dar marea veşnicia
ne promite,/ În dansul ei nisipiul care saltă/ A
dezmierdat speranţa cea înaltă,/ Pictând culori pe
vise răvăşite.“
Ar mai fi multe de spus despre poeziile pe
care Alexandra Mihalache le scoate în lume, fie în
revistele literare sau în volumele tipărite, fie
publicându-le pe o binecunoscută reţea de
comunicare. Nu pot să închei fără a sublinia
sensibilitatea, eleganţa, căldura şi tonul uşor elegiac
al scriiturii sale lirice. Zbuciumul interior al poetei
„erupe― adeseori ca un vulcan nestăvilit. Ceea ce o
detaşează categoric de mulţi dintre colegii ei de
generaţie, care bat la porţile afirmării, este faptul că
nu se abate deloc de la traiectoria drumului ce o
duce spre un orizont tot mai clar şi mai senin. Sunt
sigur că adevărata poezie nu poate să izvorască decât
trecând prin „filtrul― unui suflet curat ca al său.
15 februarie 2016
Orăştie
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Aurelia ZMEU
(CANADA)

Poeme

AŞA RĂMÂN…
Pământule,
Glodul tău nu mă afundă, nu mă
Schingiuieşte !
Mi-e tină pentru trup - sărut pentru buze
Urmă-n spirit.
Din el coastă, din el falangă,
Retină pentru ochiul meu.
Focule,
Scrumul tău nu mă arde, nu mă
Afumă!
Săgeţi de lumină de sus şi din josul
Soarelui meu - lumină albă -neîncepută
Îmi spală faţa. Nu mă arde, mă topeşte
Ca pe o mănuşă de plastic pe jar;
Mă strânge şi nu pier - mă lichefiez.
Aerule,
Curenţii tăi nu mă absorb, nu mă
Aspiră în neant.
În sus pe aripi mă zbor, în jos mă sfârtec.
Mă fac şopârlă, mă fac atom
Spumă de praf - din eter respiraţie Eu, plutind….

Mă îmbolnăveşte de gânduri,
de stare,
de fiinţă….
Apă, focule, aerule, pământule,
Fiţi!……Eu aşa rămân!

a XI a FERICIRE
Ferice de cei morţi !
Că, sărăciţi de ce iubesc
Nu plâng şi nu pot mângâia;
Stau blânzi şi moştenesc
Doar scene cu trenuri plecând.
Ferice de cei morţi!
Căci ei, cu inima curată
Ocrotitori privesc spre umbre
Şi, prigoniţi pentru iubirea lor,
Nu stau la rând să o cerşească,
Nici după gratii, s-o plătească.

ÎN AŞTEPTARE

Apă,
Stropul tău nu mă-ngheaţă, nu mă
Opăreşte.
Degeră mâna, unghiile cu care m-aş agăţa;
Ţipătul în mine, irişii….Nu-mi pasă!

Pe cartea mea de rugăciuni
Se-aşează praful,
Icoanele îşi schimbă chipul
Şi lumânările la-ngropăciuni
Arată-n pâlpâiri
Că trece timpul.

Nu fierb degeaba. Ştiu clocotul acesta de mult, îl
ştiu,

Păianjeni torc la colţuri, cu ispite
Pentru firavele insecte neatente.
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Cărările-s nesigure?… Şi ocolite?
De scapi acum, te-ngropi, mai strâns, iubite
În mrejele pierzaniei latente!
Pe cartea mea de rugăciuni
Se-aşează colbul,
Cu indexul las urme tălmăcite.
Te-mpotmoleşte nepăsarea, ca pe orbul
Ce nu mai vede umbra şi nici zidul.
Nu te lovi ! Fereşte-te, iubite!
Nu ştii că pagina de-ntorci, se schimbă
Şi strofa şi măsura şi ideea?
Citeşte pân' la capăt şi afla-vei
Cum dragostea-nviat pe Galateea!
Tot aşteptând, văd colbul cum se-aşează.
Se-aude din bodegi taraful.
În noaptea mea se face-amiază,
În cufărul cu pasiuni se-aşterne praful.

CEAS DE TOAMNĂ
E grâu destul
Şi de colivă şi de pâine.
În noapte, ceasul
Speranţelor îmi bate-n vine.
Cu limba mică
Îmi indică
Ora la care toamna vine
Pentru mine,
Cu soarele ce plânge în ciorchine
De strugure, ca sângele-mi din vine.
Îl storc într-un pahar încet,
Cu dreapta-l beau, cu stânga mea
încerc
Să văd ce-arată limba mare.
E bine s-o citesc sau nu e bine, oare?
Îmi bate toamna în cadran.
Limba cea mare e mai tristă cu un an,
Pe jos sunt coji de nucă şi castan
Iubirea m-a pierdut pe-un ban.
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…......Şi totuşi!
Anul acesta a fost bogat:
Vântul prin lanuri s-a jucat,
Cu spic de grâu a binecuvântat,
Cu ochi, minte şi patimă m-a încărcat.
E grâu destul
Şi de colivă şi de pâine.
Adorm când bate ceasul,
Aştept să vină mâine.

8 MARTIE
Un snop de raze-mi intră brusc în
pleoape,
Privesc în stânga - nimeni nu-i peaproape.
Un tril de…nu ştiu ce (recunoscui doar
regnul)
Îmi penetrează geamul şi îmi loveşte
sternul
Şi mă trezesc cu ochii-n calendar:
Martie-mi pune sufletul cântar
Şi-mi sfârtecă aortele pe-altar.
Îl iau pe 8 şi îl trântesc pe jos
Trupul îmi explodează os cu os
Mă văd copil: tot ce-am iubit mai femeiesc
Îmi vine acum, în lacrimi, din cosmosul
ceresc.
Sfântă Fecioară, mi le-ai luat pe toate!
La Tine, acolo, -i cald, dar eu mă simt
departe
De ochii mamei mele, de basmele bunicii
Cu mama mea alături, dădeam uitare
fricii
Ce cuprindea,-n crepuscul, trupu-mi
mic.
Mă strâng acum pereţii! Nu pot să fac
nimic.
Să schimb o filă-n calendar, nu-i un
remediu,
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Nici să-mi strâng amintirile într-un
compendiu.
Pot doar să merg pe-a ceasului cărare,
Să trec cu bine orice încercare,
Să fiu întâi soţie, apoi mamă…şi bunică,
Iar mai departe…nu ştiu, dar nu-mi mai
este frică.

E-un curcubeu
Sufletul meu……
Dar nu am habar
De ce-apare rar……

POEMUL SCRISULUI PE PLASTIC
La 45º Sud de k e m....
Constat uimită eu acum.

CURCUBEU
E-un curcubeu
Sufletul meu……
Când ploaia cade
Pe sub arcade
Şi stropii cern
Din cer infern,
Roşu tresare,
Galben dispare,
Verde răsare
Din închisoare
Sufletul simte o apăsare.

E-un curcubeu
Sufletul meu……
Când soare de paie
Aruncă văpaie
Prin dunga albastră
De pană măiastră
Şi flori viorii
Ţâşnesc din câmpii,
Totul îmi pare
Că e o splendoare.

Pe tastatura sufletului meu
Din ce în ce mai des e foarte greu
Să nimerești vocabula corectă.
O mai ratezi și inima regretă
Că scrii un ă când a era mai bun
Si totul se transformă-n scrum.
Nu-i mare bai îți zici și dai delete
Ai scris ceva, apoi te-ai răzgândit
Mai pui un o, adaugi munți de e
Îți cauți pasiunea și nu te
Așteaptă fericirea pân‘ la punct.
E clar: gândul îi este semnului disjunct.
Pe tastatura sufletului meu
Aud un scârțâit
Și-mi este greu
Să aflu cine-ar trebui să fie uns
Un T.....? un E....? sau poate nu-i de-ajuns,
Și I și U și B...
Și, poate, semnul exclamării.
Mă așez pe pat și dau totul uitării.
Nimic nu e la voia întâmplării.....
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SEARĂ LITERARĂ LA OTTAWA
CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 15 ANI DE EXISTENṬĂ A ASOCIAṬIEI
CANADIENE A SCRIITORILOR ROMÂNI
Ambasada României la Ottawa împreună cu Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români şi cu Asociatia
Românilor din Ottawa-Gatineau invită iubitorii de carte la o întâlnire cu scriitorii români din Montréal.
Oaspetele de onoare va fi Alex Cetăţeanu, preşedintele Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR)
şi unul dintre membrii fondatori ai acesteia. Autor de proză şi poezie, a semnat cărţile: Un român în Canada, Străin în America şi De la Herodot citire.

Alex Cetăţeanu este cel care a coordonat şi însufleţit, timp de peste 15 ani, mişcarea literară românească din
Ṭara Frunzei de Arţar, plasând numele acestei asociaţii pe harta culturală a Canadei, a României, dar şi în
multe alte colţuri ale lumii. Ȋn cadrul Târgului Internaţional de Carte de Limbă Franceză de la Montréal,
ACSR este singura organizaţie de profil care aparţine unei comunităţi etnice, iar cărţile în limba română sunt
singurele admise pe lângă cele de limbă franceză.
Îi vor fi alături scriitorii: Antoaine Soare, poet şi specialist în dramaturgia clasică franceză, poeta Carmen
Doreal şi prozatoarea Corina Luca.
Moderarea evenimentului va fi realizată de către Cristina Balaj Mihai, vicepreşedintă a Asociaţiei Canadiene a Scriitorilor Români.
Acţiunea va avea loc miercuri 29 iunie, cu începere de la ora 18:00, la Ambasada României la Ottawa
(655 Rideau street) și va fi urmată de o recepție.

Vă rugăm să confirmaţi participarea dumneavoastră, până la data de 27 iunie 2016, la numărul de telefon
613.789.2906 sau prin e-mail la: aurelia.zmeu@mae.ro
Confirmările (cu nume şi prenume) se vor face pe adresa de email: Aurelia Zmeu <aurelia.zmeu@mae.ro>

destineliterare@gmail.com

229

Destine Literare

Dragostea din «călimară»
Concurs internațional de poezie patriotică - 31 august 2016
(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 – ‖Corneliu Leu‖**** în valoare de $150 CAD
Premiul special al juriului – ‖Pompiliu Manea‖ în valoare de $150 CAD

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 2016, 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
reprezentative poeme vor fi publicate atât în revista Destine Literare, cât și în noua ediție a „Antologiei de
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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 2016, 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 române– coordonator
Corneliu Leu (în condițiile în care se vor continua activitățile inițiate și susținute de regretatul scriitor Corneliu Leu).
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Asociaţia Canadiană a Scriitorilor Români
este onorată să anunţe că va reprezenta în Canada
LIGA CULTURALĂ PENTRU UNITATEA ROMÂNILOR DE
PRETUTINDENI
Mulţumim de încredere preşedintelui LIGII,
Acad. VICTOR CRĂCIUN!
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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 15.08.2016, 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.
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Cărți care au trecut Oceanul…

Cărți care au trecut Oceanul…

Drum bun spre Eternitate, distinsă colegă

LIVIA NEMŢEANU-CHIRIACESCU!
Vă simţim mult lipsa!
Să vă fie îngerii aproape!

Coperta 1 (foto):
Park natural în Richmond, Anglia.
(Photo taken by Alexandru Cetățeanu)
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